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E de luat, nu de dat, 
oameni buni!

Așa cum am mai scris, de la 1 iunie a început operațiunea 
de distribuire a certificatelor de proprietate asupra echivalentu
lui celor 30 de procente din capitalul so.ial al societăților co
merciale de stat. I.a ora actuală, au intrat în posesia documen
tului aproximativ 700 de cetățeni ai Petroșaniului, ceea ce re
prezintă destul de puțin. F. drept că pînă în decembrie ar fi 
timp suficient. Mizînd pe acest fapt (sau pe lipsa de concretețe 
a avantajelor ce rezultă din a poseda aceste certificate), cetă
țenii municipiului nu se grăbesc să obțină ceea ce mulți consi
deră a fi un fel de „blana ursului din pădure". Cu toate aces
tea. tranzacțiile cil C.P.-uri au început deja. Unii vînd, alții 
cumpără, la prețuri negociate ad-hoc.

Comisia Fondurilor Proprietății Private Petroșani vă invită 
să uzați de dreptul de a intra în posesia certificatelor de pro
prietate, pentru că, nu-i așa, „e de luat, nu de dat“. (P.N.)
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CĂRBUNE
e bina

mai

Tomberoane portative

Mai bine ca luna trecută
... puțin bine ca acuin

un an
Realizările la extracția de cărbune pe luna mai sini modeste 

duuă cum precizează dl. ing. Viorel Boantă, directorul tehnic cu 
producția al RAM. Producția netă programată nu s-a realizat do
cil in proporție de 94,7 la sută, restanța a mai crescut cu 23 549 
tone de cărbune. Din cele 13 exploatări miniere, doar trei au dc- 

Livezeni 
au 
de 
la 
și

pășiri — Paroșcni, cu un piu- de aproape 10 000 tone,
•— 2400 tone și Valea de Brazi — 1000 de tone. Celelalte mine 
încheiat luna cu râmîneri în urmă, uncie avînd realizări față 
producția programată de abia 68,4 la sută — Petrila Sud, 79 
sulă — Aninoasa. 84 la sută — I.onea, iar celelalte între 91 
944.6 la suta, ultima fi.nd Cimpu lui Neag cu o restanță de num ii 
41 tone.

Făcînd comparații, se poate spune că față de luna aprilie cind 
'programul de extracție s-a realizat doar în proporție de 89,7 la 
»>ukî, s-a lucrat mai bine, dar comparind producția lunii trecute 
cu cea extrasă in mai 1991, este clar că s-a lucrat mai prost. A- 
ceasta pentru că in mai 1991 s-a scos o producție cu 2048 tone 
sup rioară celei din mai 1992.

CARE ESTE CAUZA REALIZĂRILOR MEDIOCRE? Sntc- 
tizînd cauzele, ele pot fi rezumate astfel: • Producția scăzută la 
majoritatea minelor se datoreste nivelului scăzut al productivită
ți muncii atit în abataje cit și la nivelul unității. Cele mai scăzu
te productivități „pe întreprindere" se realizează la Aninoasa — 

tonc/post, Vulcan 0,6.56 tone pe post, Dilja 0,667 tone 
Petrila Sud 0,781 tone pe post, Uricani 0,732 tone pe

0,134
post,
• Ir cursul lunii mai au crescut toate genurile de absențe. Zilnic 
s au
Li — 85; Dîlj.j — 78, Aninoasa — 51, Vulcan — 80; f.rrpcni — 49;

înregistrat 6-15 nemotivate (mai multe la J.onca — 10G;

(Continuare to pag. a 2-a)
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O mair nedreptate au făcut 
cele legi care au împărțit tinere- * 
tul în două părți, ca două mari | 
regimente din care unul este al s 
învingătorilor, altul al celor în- t 
vinși. Din cel dinții fac parte li- • 
netele familii care au obținut o* 
locuința înainte de revoluție. Din I 
cel de-al doilea, celelalte. lin » 
apartament obținut prin repar- | 
tițic pînă în decembrie 1989 poa- | 
te fi cumpărat cu sume între • 
100—200 mii lei, în funcție de | 
numărul camerelor, zona urbană. „ 
etaj ctc. în aceleași condiții de I 
confort, respectiv în aCceași zo- • 
nă sau la același etaj, aparta- j 
meniul nou construit va fi ofe- I 
rit spre vînzarc unor tineri ai | 
anului 1992 la un preț de circa I 
1,5—2 milioane lei. Deci. Ia o . 
distanță de 2—3 ani. două fami- | 
Iii de tineri vor trăi destine atil ’ 
de diferite incit te apucă di*| 
rare a.

Din cind in cînd, ba un minis
tru. ba un parlamentar sau un 
ș ’C de partid, fa e referiri gene
rale la o așa-zi î protecție ser- 
ciala.
sigur, sini protejate încă 
„activități" (comerțul, 
ră 1). Dar cînd o luăm la „con
cret", ne încearcă un sentiment 
de dezamăgire: tineretul, pensio
narii, micii meseriași... Ei cum 
sînt de fapt protejați ? (l.M.)

Cei dispuși la luatul peste pi
cior au făcut, la început, o glu
mă; „ia te uită, le-a dat să facă 
și conducere". Ceilalți au văzul 
însă în asta o treabă cît se poa
te de serioasă, o inițiativă demnă 
de consemnat.

într-adevăr, aium măturătoa
rele din Vulcan rit m.u sînt ne
voite să facă zcce-di uâzeci de

metri pînă la cei mai apropiat 
coș de gunoi pentru a goli mij
locul de munca, adică lopata. Au 
fost dotate cl> tomberoane pe 
roți care le ușurează considera
bil activitatea. Și — de ce să n-o 
spunem — străzile, aleile și bu
levardul din acest oraș arată 
mult mai curate ca altădată. 
(Gh. O.) . __ fc) — j_

Pentru handicapați! posesori de autoturism
Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Handicapați Hunedoa

ra eliberează adeverințe necesare livrării bonurilor de benzină 
pentru persoanele handicapate, posesoare de autoturisme. Pentru 
aceasta cei interesați vor prezenta — in original — următoarele 
acte: ceitificat medical de constatare a calității de handicapat sau 
decizia asupra capacității de muncă, eliberată de Comisia de 
expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, certifi
catul de înmatriculare a autoturismului și buletinul de identitate. 
Sediul instituției sc află in Deva, str. 1 Decembrie nr. 28.

Articolul 4 din Hotărirea Guvernului României nr. 773/1991, 
privitor la nevăzătorii și copiii deficienți ce necesită deplasarea 
frecventă cu autoturismul, înscris pe numele unui membru de 
familie, urmează a fi completat cu noi reglementări. (P.N.)
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Direcția circulație din Depar
tamentul Poliției a editat recent 
un volum in sprijinul tuturor 
conducătorilor auto. Este vorba 
de „TESTE PENTRU OBȚINE
REA PERMISULUI DE CONDU
CERE". Cartea, elaborată de un 
grup de ofițeri din Departamen
tul Poliției, grup condus de col.

Ștefan Măriri este deosebit de 
importantă nu numai pentru ac
tualii șoferi ci și pentru cei 
care urmează să susțină exame
nul de dobindire a mult rîvn.tu- 
lui peTmis de conducere. V-o pu
teți procura de la sediul Poliției 
municipale. (Al. II.)

In învătamînt mai avem de... învațat
Conflict de muncă dezamorsat

Cine bato mai tare cu pumnul 
In masă, eventual mai și amc- 
nințînd cu pierderi materiale pre
cis spuse la pâriisitia masă 
gocicrilor. arc, aproape ca 
dreptate, acordîndu-fe și 
stantiale creșteri salariale. 
dacă lnvățămintul, vitregit 
înainte, de firești drepturi în ra
port cu contribuția acestui seg
ment profesional la educarea și 
instruirea copiilor mari sau 
mici, cam toată lumea — care, 
știutoare de carte, a deprins 
ceasta deprindere pe 
școlilor de diferite trepte, 
clasa I. pînă la absolvirea 
versităților —, foarte mulți 
meni sînt contrariați zicînd 
uite, dom'le, no] ce facem cu co
piii dacă dumnealor fac grevă?". 
Dacă dumnealor, acolo, la locu-

rile de 
nici un

a ne
sigur, 

sub- 
Dar 

ca Și

a- 
băncilo 

din 
uni- 
oa- 
„la
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I 
muncă, nu și-au făcut I 
fel de griji cu copiii cînd î

au lăcut greve p.n'ril drepturi 
salariale, iuti* < ă atunci cînd era 
vorba de grevă de avertisment 
în invățâmînt au avut anormale 
reacții de iritare și chiar adver
sitate. Și este cel puțin bizar 
deoarece dincolo de o solidarita
te morală, este știut că toți, de 
la academician, deputat, sena
tor, ministru și pînă la ultimul 
om, nu s-au născut știutori de 
carte, ci au trecut prin școală 
fiecare învățind mai mult ori 
mai puțin, potrivit capacității lui 
intelectuale. Că, de posibilități, 
ce să mai spun, au avut și au 
in continuare. ,,

i 
t

Tiberiu SI’ATARIJ

(Continuare io pas A 2 ai

AȘA VAD EI
Poartă blugi și pantofi adidas. Le plac rock-ul, 

heavy-mctal și rap id. La școala au scăpat de 
obligația de a veni, zi de zi, îmbracați in ace
eași vestimentație, caie-1 aducea la un numitor 
comun și le anula, intr-un fel, personalitatea. 
Privindu-i, cei mai în virstu fac mărunt din 
buze, zicindu-și, măi băiete, ăștia nu-s normali, 
uitînd — cu bună știință de cele mai multe ori 
— ca lumea e in continua schimbare. Dacă ai 
insă răgazul să-i asculți, iți dai scama că apa
rențele înșeală. Liceenii — și ii am în vedere pc 
cei cure, peste citeva zile vor spune adio vieții 
de elev — sînt preocupați, îngrijorați chiar, de 
pragul pe care vor trebui să-l treacă: bacalau
reatul. Am discutat cu cițiva dintre ei. Nimic 
n-a fost regizat, nu l-au desemnat profesorii. 
Celor care s-au oferit să-mi fie interlocutori 
le-am adresat o singură înttebare: „Cum vedeți 
voi bacalaureatul I.c-am cerut doar un li 
cili: sinceritate. I.nă pieptul i scoase in af.ii < 
fără fraze sfoiniloare Răspunsurile lor, in cele 
cc urmează :

LICEUL. INDUSTRIA!. MINIER NR. 1 PE
TROȘANI. Mariana Truică, clasa a XII-a A ;

BACALAUREATUL
„După mine e un exam n care-ți hotărăște soar
ta. Sigur, pentru cei care se gindcsc la soarta 
lor. Asta deoarece am auzit că, în ia* că nu-1 
ici din prima, se va ține apoi in alte orașe și 
va fi mai greu. Dacă nu l-aș lua ? Ar fi... Nici 
nu mă gtndcsc I O să fie destul de greu. Credeți 
că aceia care vor da proba sportivă o vor lua 
așa ? Eu zic că vor fi niște norme dificile. In 
tot cazul, majoritatea elevilor sini eonșticnțl că 
va fi destul de greu". Irina Bagyo, aceeași cla
să : „Nu știu, cred c-o să fie destul de greu. 
Poate cu n-ar fi trebuit să fim noi prima gene
rație dc... sacrificiu. Cred că încă nu sîntem 
pregătiți. N-am făcut decit doi ani după revolu
ție, care au trecut așa...". Radu Bob ; „Ce să 
zic ? înțeleg ce doriți dumneavoastră. Oricum, 
încerc ’să-l iau, nuii mult ca sigur. Bac-ul e ac
ceptabil pentru noi. Oricum, prea mult nu am 
învățat in anii ăștia de liceu". - ■ «i

Glieorghe OLTEANU

(Continuare in pas a 2 o)
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f Un sindicat care se respectă 
face treabă, nu politică!

CĂRBUNE
(Urmare din pag. 1)

’92

în «constelația* sindicală românească, sindicatul șoferilor, re
prezentat prin Conf di rația „Frăția" poate fi considerat pe drept 
cu\înt, un sindicat bine închegat, racordat în mod direct ia ne
voile și interesele oamenilor pe care ii reprezintă. După cum se 
știe și șoferii de la SUCT Petroșani sint reuniți in acest sindicat, 
•constituind filiala nr. 8 Valea Jiului.

Întors zilele trecute de la București, unde a participat la în
trunirea lunară a Confederației, dl. Vasile Beldie, lider al sin fi
catului șoferilor din Valea Jiului, ne oferă cîteva amănunte des
pre preocupările de mom -nt ale sindicatului din care face parte, 
precum și cîteva intenții de perspectivă.

al sindicatelor din cadrul Confe
derației „F -5ți;.“. i are a luat par
te la manifestarea noastră.

— Ce ar mai trebui să cunoas
că oamenii din Valea Jiului des
pre sindicatul dumneavoastră ?

— Pentru a ne regla perma
nent acțiunile, căci se știe că 
dacă sintem uniți, sîntem și pu
ternici. Confederația noastră or
ganizează lunar o întrunire la 
nivel național, care are drept 
scop cunoașterea in am nunt 
a problemelor din fiecare filială 
ți discutarea problemelor de 
perspectivă. Tocmai la o aseme
nea întrunire am participat zile
le trecute, la care am discutat 

' multe din problemele ce intere
sează șoferii din România și bi- 

l neînțeles și pe cei din Valea Jiu
lui.

constituie și un prilej 
comunicări importante. Spre 
xemplu, la aceasta întilnire 
s-a comunicat faptul ca s-a ob
ținut de către sindicatul nostru 
încadrarea șoferilor in grupa a 
doua de muncă, ceea ce este 
într-adevăr un mare lucru pen
tru cei ce slujesc volanul. Tot ca 
urmare a statorniciei cu 
sindicatul nostru se ocupă 
problemele oamenilor se 
spune in momentul de față 
din rîndul șoferilor se 
trează cel mai scăzut număr de 
șomeri la nivel național. In rest 
s-au mai discutat și alte proble
me importante pentru noi șofe
rii, dar nu insist asupra lor, de
oarece, pentru membrii noștri 
de sindicat nu reprezintă o nou
tate. intrucît ele au fost aborda- | 
te și cu prilejul sărbătoririi zilei I 
șofe’-iior, luna trecută, de către I 
dl. Mi'iai Vla-e, secretar general |

4 VETERAN — CAMPION NAȚIONAL. Un veteran al spor- | 
turilor din Valea Jiului, maistrul rnînn-r pensionar din Lupeni, • 
dl. Petru 
natele naționale de atletism pentru 
rești în 7 mai a.c.

Dovedind o bună pregătire, o 
multă voință, a cucerit meJalia 
1500 m (categoria 55—60 ani) și 
lungime.

Felicitări și noi succese, mai

— Domnule Beldie. întruniri
le confederației se rezumă doar 
Ia faza de discuții și informare 
sau au o finalizare ?

— Nu e vorba numai despre 
o simplă discuție. De cele mai 
multe ori propunerile făcute de 
noi sint soluționate. întrunirile

pentru 
e- 
ni

care 
de 

poate 
că 

inregis-

— Vreau să se știe că de mul
te ori Confederația ne-a 
pe noi, cei de la SUCT 
șani, pentru rezolvarea unor pro
bleme de aprovizionare cu piese 
de schimb și cu carburanți, pen
tru a ne crea condiții bune de 
muncă. Iată numai un exemplu 
ce trebuie cunoscut. De curînd 
de la Confederația „Frăția", co
loana noastră a primit o canti
tate de 100 tone de motorină șl 
10 tone de benzină, suplimentar 
repartiției noastre curente, 
Ce ne este de mare ajutor, 
mai sint 
care ni 
ția, dar 
pra lor.

— Cum doriți d-Ie

ajutat. 
Petro-

ceea
Și 

și alte lucruri bune pe 
lc-a rezolvat 
n-aș vrea să

Ambruș, fiind atlet legitimat, a fost invitat la Campio- I 
veterani, desfășurate la Bucu- I

condiție fizică excelentă 
campion național la probade

locul II la proba de sărituri

?i 
de 
in

! 
I

Confcdera- 
insist asu-

Beldie I

Giieorghe C1I1RVASA

Conflict
(Urmare din pag. I)

ales că se pregătește pentru Cro
sul olimpic de la Mamaia care se desfășoară în 21 iunie a.c. (I D.)

A PLECAT UN OM

delntr-una din aceste zile, 
sfi' .it de prima,ară, sub o proas
păta movila de lut, apărută la 
umbra unui brad tinăr și falnic, 
s-a sfirșit drumul pe acest pa- 
mint al unui om. Falnic și drept, 
generos și demn ca acel „Brad 
bătrin" pe carc-1 consacra pen
tru nemurire Nicolae lorga: „In 
anii mulți cit el a fost/De-a lun
gul ceasurilor grclc/Sub 
crengilor rebele/Mulți au 
un adăpost*.

mul- 
meri- 

ccle 
ordi- 

fost

I

in memoriam

pa za 
aflat

plecat dintre noi doctorul Bulan. 
A plecat un OM. A plecai 
țumit ? Roate da. Pentru 
tel. prefesion j'c, lnrlusiv 
militare, a fost răsplătit cu 
ne și medalii Răsplată au
și stima și recunrștința genera
țiilor de petro.ăneni, ale oame
nilor Văii Jiului earora le-a fost 
alit de devotat. Generații earora 
in ceasurile grele le-a fost spe
ranță și ocrotire. Dar mulțumirea 
d pl.nii pentru un om dăruit sima-
■ MMM* i

Insa greva din învâțămînt, 
macac cea de avertisment, 
avut loc nu pentru motivul 
guvernul ar ii 
pungii bugetare 
pul profesoral 
ca inlotdeauna, 
nalitate. Deși la 
ge cu rațiunea ci cu bani în bu
zunar.

In comunicatul Consiliului 
Național al Federației Sindicale
lor Libere din Invățamint (FSL1) 
se hotăra declanșarea conflictu
lui colectiv de munca (n-a mai 
fost), nu atît pentru salarii ci 
pentru motive mai complexe: di
minuarea calității învățămîntu- 
lui, fiind minimalizat rolul și 
funcțiile școlii în societate; a- 
bandonarea aproape totală a pro
gramului dc investiții și lipsa 
preocupărilor reale pentru mo
dernizarea și funcționarea în 
condiții normale a unităților șco
lare; absenții unor preocupări 
consecvente și competente pen
tru restructurarea învâțam>nlu- 
lui (planuri dc invățamint, pro

niei 
n-a 
că 

deschis baierele 
ci deoarece cor- 

a manifestat, 
înțelege, rațio- 
piața nu se mer-

„BRAD BÂTRÎN
Om falnic și gen< ros. speranță 

in ceasurile giele, dc 
• sperare tie semenilor 
i c.i ce msm. nt. pol 

o 
un părinte trăiește zilele 

zbale- 
unei 

a
• pen-

și sațiului 
duicre și i 
săi Pi-nt i ci ce mr.nn nt. 
fi mai grele dcclt atunci cind 
mama.
și nopțile terifiante ale 
rii între viața și moarte a 
ființe fragil»- și nevinovate 
propriului copil. Copil c» r 
try adevărații părinți repr 
SCn.tlI vieții.

In a .< menea ceasuri a f< 
«rotitor, a lină toi de dureri 
salvator pentru mii și mii 

, făpturi fragede, timp de d 
medicul ION BALAN. Și-a ono
rat cu prisosință, cu dăruire și 
competență menirea de medic 
mai bine de o Jumătate dc secol. 
A fost fondatorul și coordonato
rul secției de pediatrie a Spitalu
lui din Petroșani. Dar, mai pre
sus de toate, medicul I< n Balon 
a fost un OM. Și a er.it țara 
(inclusiv pe front) cu aceeași dă
ruire și onestitate ca și pe seme
nii săi. Lc-a dăruit dc-a lungul 
anilor priceperea și encigia, fără 
să-și cruțe orele dc tihnă, nopțile.

La capflt’il unei cariere ono
rabile și al unei vieți demne, a

o-
Șl 

dl

tații, binelui semenilor, cum a 
fost doctorul Ion Bălan, ar fi fost 
împlinirea
Pentru ca u sperat și el. A 
rut, in numele binelui 
care a 1 
lior pe care i-a iubit, 
latea ■■ ■ 
pa o 
toții, 
dată 
chiar 
vit-o

........ - --------..lr, „u. 
devenind deșertăciuni, iar

pr<>f>riilor speranțe.
i spe- 
pentru 

tru lit, la sănătatea copi- 
, la domni

și liniștea celor ajunși, dil- 
viața aspră, la vîrsta senec- 

Viața se dovedește, nu o 
in >u, mai puțin generoa >ă 
și pentru cei cate au ser- 

cu generozit.de de-a lungni 
întregi existențe, nâdej Iile 

plata bunătății — frustrarea...' * 

Mai presus de toate, viața doc
torului Ion llalan ne rămine, și 
după despărțirea sa dc 
umbra unui brad tînăr. 
demn: „să fim oameni

noi
Un

1“. (l.D.)

la 
în-

P.S. Autorul 
se simte dator 
div, cuvenitele

rînduri 
și tar- 
rigoare 

BALAN 
satisfa- 

In-

acestor 
să ceară, 
s< uze dc 

neuitatului doctor ION
pentru câ n-a reușit să-î 
că o ultimă dorință, spusă 
tr-o zi mohorită a iernii trecute 
cu franchețe: „Mai scrieți In ziar 
și de lucruri bune !“. Tare am

Bărbateni — 28 etc) ți 1719 ele foi de boală, cu virfuri la Lupeni
— 333, Petrila — 225, Aninoasa — 154, Barbăteni — 140, Dilja
— 148, Vulcan — 121, pieciim și 183 învoiri, mai ales Ia Petrila
— 23, Lonea — 20, Dilja 22, Livezcni — 26, Vulcan — 21, Lupeni
— 20. • Continuă ababnle și în ceea ce privește respectarea pro» ; 
gramului de lucru, respectiv părăsirea mai devreme și fără apr o 
bări a locurilor de muncă, cazuri mai frecvente fiind la Barbătenl, 
Aninoasa, Lonea, Vulcan, Lupeni etc. » Nivelul producției a fosl 
afectat de multe avarii cari', prin respectarea riguroasă a tehno-t 
logiilor de lucru se puteau preveni. S-au înregistrat 4 fenomene 
de .autoaprindere (noi sau reactivate) la Lupeni, Petrila, I.ivezenl
și Vulcan. • S-an înregistrat surpări în abataje la Aninoasa, Băr» 
băteni etc, stagnări datorate defecțiunilor la benzile transportoare 
magistrale la Aninoasa, Paroșeni, Dîlja, Bărbăteni, precum și în» 
treruperi în funcționarea transportoarelor cu raclete: la Lupeni
— 6, Livezcni — 8 (majoritatea în panoul 1 sud), Aninoasa — 2, 
Paroșeni — 7. • S-an înregistrat avarii la puțul centru Petrila, 
la combine de abataj înfundări la silozuri. Sînf defecțiuni care 
vizează responsabilitatea șefilor de echipă, a maiștrilor, a c lor“ 
lalte cadre din conducerile de sectoare și ale minelor. • In ceei 
ce privește linia de front, față de 4 230 m programați, s-a lucrai 
doar cu 4 120 m, mai puțin cu 45 m la Vulcan, cu 60 m la Lonea, 
25 m la Petrila și cu cile 20 m la Aninoasa și Petrila Sud. » Rit» 
murile de extracție au fost afectate și de decuplările de curent 
electric, de către RENEL, la Lonea. Paroșeni. Valea de Brazi, pre
cum și de neritmicitatca în aprovizionarea cu motorină.

CE SE PREVEDE PE LUNA IUNIE ? La analiza de la sfirșl- 
tul lunii mai s-a fundamentat un program de producție pe luna 
iunie de 470 mii tone. Deci o creștere de 50 mii tone față de luna 
mai. După cum nc-a precizat dl. ing. Viorcl Bo.mtă, directorul 
tehnic al RAH, există condiții reale pentru această creștere: șl
linie de front, și dotare, și efective. Totul e ca toți conducătorii 
minelor să se țină de cuvînt, ca strădaniile colectivelor miniere 
să fie pe măsura condițiilor existente.

de muncă dezamorsat
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Iplu. Nu
profesor

I
1^ deoarece sint patru materii și este foarte mult 

de învățat. E lăudabil că nl s-a oferit posibili- 
tatea să alegem două dintre materiile înscrise

I
I
I
I

Așa văd
(Urmare din pag. J)

grame școlare, manuale); 
sultarea formală a 
de cadre didactice în 
și definitivarea proiectelor Ix>gii 
Invățămîntului și Statutului per
sonalului didactic; pericolul mă
ririi normelor didactice actuale 
și a efectivelor de copii, elevi și 
studenți, pe grupe și clase, ca 
urmare a presiunilor Guvernu
lui asupra Ministerului Științei 
și Invățămîntului etc, etc.

Greva de avertisment din

con- 
colectivelor 
elaborarea

25 
mai, aminată pentru 2 sau 3 iu
nie n-a mai avut loc nu pentru 
spectaculozitatea promisiunilor ci 
din cauza disponibilității pentru 
dialog a corpului profesoral. Des
pre ce s-a obținut am aflat dc la 
dl. Takacs Francisc, șef lucrări 
ing., președintele sindicatului cor
pului profesoral din Universita
tea Tehnica Petroșani; „In 22 
mai a fost semnat un protocol 
intre reprezentanții Guvernului, 
FSI.I și FSIPR, potrivit căruia 
de la I iunie 1992 salariile ca
drelor didactice se vor mări cu 
20 la sută, și de la 1 septembrie 
a.c., cu încă 12 la sută. Insă nu
*

doar scopurile salariate au făcut 
obiectul negocierilor ci in pri
mul rind condițiile muterial-dif 
dactice ale invațaminlului. Nu 
ș-a dat un răspuns explicit. f>-» 
înțeles că ar fi doar drepturi K» 
lari,de ale corpului pinfesoral 
ceea ce nu este adevarat. Totuși, 
s-a stipulat să nu se modifice 
normele didactice și să nu crease 
ca numărul de elevi și studenț) 
în clase sau grupe. Ceea ce 
prea puțin din nola i____
probleme".

Greva, spre deosebire de 
segmente profesionale, s a 
morsat nu pentru că Guvernul aî 
fi promis marna eu sarea. M 
pentru simplul motiv, cum scriatQ 
la început, că in învâțămînt e<K« 
pul profesoral dovedește echi
libru și toleranță, înțelegere peij» 
tru dificultățile acestei etape gre» 
le a tranziției către economia de 
piață.

Școala, de la 
ultimele nivele, 
prestigiul social 
gență. Acesta a 
gocierilor prin 
conflictul de muncă.

'cea ce esli 
noastră

> 
alt» 

deză»

ll 
primele pină )ă 
î.și va redobîodl 
numai prin exL 

fost semnalul ne- 
care s-a evitat

ei bacalaureatul
I LICEUL DE MATEMATICA-FIZICA PETRO
ȘANI. ionel Vasile, clasa a XU-a A: „Majorita
tea elevilor sint agitați, speriați că nu-1 luăm. 
\sta pentru că și profesorii ne sperie că e greu, 

că daca nu... Știți, fiecare elev mai bun are, 
înainte de examene, emoții, se agită. După pă
rerea mea, cred că vom trece. Am trecut noi 
piste mai multe". Marian Rus, aceeași clasă ; 
„Cred câ-i destul de greu bacalaureatul. E bine 
că s a pus la .degere, iți poți lua ce-ți place.
Iu mi-am ales istoria, pentru că e ceva frumos, 

imi place. Nu puteam alege filozofia, dc exem- 
i cred că bac-ul va fi așa de greii, dar 

profesorii fac pe nebunii și ne sperie. In tot 
cazul noi sîntem conșlienți".

LICEUL INDUSTRIAL VULCAN. Simona 
Manea, clasa a Xll-a C : „Cred câ va fi cei 
mai greu bacalaureat care s-a dat pina acum.

pe lista de la „Tribuna învățămîntului". 
fost anunțați cam tîrz.tu, programele au 
pînă în trimestrul doi și s-au tot schimbat. Sin- 
leni pesimiști in ce privește examenul pentru 
că nu vedem nici o șansă de a-1 lua, deoarece 
media minimă e șase. Mulți colegi și-au ales, 
ca a patra materie, educația fizică. Consultind 
programa, și-au dat seama că e necesară o con
diție fizică destul de bună ca ,să faci față punc
tajului prevăzut, deci 1200 de puncte, pentru 

• nota 3, In ce pnvcjtv celelalte materii, rcspcc-

Am 
venit

tiv la limba și literatura română, ni s-a comu
nicat, în trimestrul întîi, că vom da din manua» 
tale din clasele XI-XII. Ulterior, tot în „Tribu
na invățămîntului", s-a comunicat că se va da 
din cele de clasa a IX-a pînă în a Xlf-a. Ia» 
programa este destui dc grea pentru că se ba
zează doar pe sinteza. Mă sperie faptul că pro
bele orale sint eliminatorii. In definitiv, orifiil 
dc bun ai fi Ia celelalte materii, dac-ai cflzuf 
la oral... Ce ne doare e că sîntem prima gene
rație care dă bac-ul fără sesiunea din toamnă-. 
Lidia Matei, clasa a XIl-a B; „Pentru noi par» 
puțin cam dificil pentru că sîntem o promoție 
care a apucat vremurile vechi, comuniste, șiayî 
trebui să se aibă în vedere acest lucru, m ăJ 
ales în ce privește media șase. 1’uK a, totm, 
să fie cinci. Și să se țină scama dc obiectele» 
din care dăm. Subiectele sâ fie mai ușoare, maijj 
acceptabile, pentru câ, practic, se da pcntrt>*< 
prima dată in formula asta noua". Florin Pir- ? 
vulescu, aceeași clasă: „Bac-ul, deși este destul 
de greu, ne dă posibilitatea sa alegem. In prii» ■ 
vința mediei, e prea mare șase, avînd în vedere / 
că mulți nu vor fi in stare să scoată șase peste 
lot". loan Apostu, aceeași clasă: „Bacalaureatul 
va fi destul de dificil, media dc adm.tare, d» 
reușită, e prea mare. Păcat că n-am fost anun
țați dintr-a unșpea cam ce examen va fi. Dift» 
cilă va fi și proba practică prin care se obține 
atestatul, diploma de electronist. Asta 
că noi. in liceu, am făcut, efectiv, doar

pentru 
două 

montaje electronice, ceea ce se va vedea la 9- 
xamen. Respectiv, pregătirea noastră precară. 
Asta deși unii dintre noi ne mai descurcăm pen» 
tru că am mai lucrat acasă".

generozit.de
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Motfo; „Cine iubește și lasă**,
In toata istoria, deschizătorii de drumuri au 

avut v.ață scurta și grea. Columb a Îndrăznit să 
descopere America și a murit sărac și uitat. 
Magcllan și-a permis să arate că pămintul e 
rotund și s-a ales Cu o lance în inimă. Bruno a 
cutezat să scrie despre mișcarea Terrei șl a 
mistuit de flăcările bisericii creștine. Unul 
tre intemeicl ii reformei românești, Petre 
m n este fugărit cu bîtele prin București 
c re prietenii săi cei mai buni: minerii.

Evident, Petre Roman nu este nici Bruno, nici 
Columb. Este un intelectual curajos, inteligent, 
cult și încăpățînat. Crede in viitor și nu e 
acord cu cei ce consideră reforma un fel 
comunism cu simbete libere. Revoluția I-a sur- 
pr nj in pulover, adică nepregătit. Ca pe mai 
toți românii. Un indiscutabil instinct politic l-a 
împins spre televiziune, instituție care a atras 
și alți oameni dornici să schimbe fața României. 
Acolo s-a născut Frontul (ca emanație, nu C3 
partid) alcătuit din funcționari, studenți, mili
tari, comuniști spășiți, cameleoni, oameni cins
tiți, anticomuniști, aventurieri, dizidenți auten
tici, dizidenti falși, plerde-vară, pastori și poeți. 
Lși treceau numele pe o hirtic și deveneau mem
bri ai noii puteri. Căteva personalități dominan 
■vizibil această masă pestriță. Printre ei, 
lliescu, Alexandru Birladeanu, Dan Marțian 
l’e'.re Roman.

S-a fc mat in graba un guvern ah uluit 
voluntari. O țara care fierbe, o țară in care 
meni nu mai respectă nimic și pe nimeni, 
condusă de o mină de tineri inimoși, colți dar 
fără experiență- Cei experimentați fugiseră ți 
fcși ardeau carnetele de partid. Experimentați! 
liicscu, Birlădeanu și Marțian refuză să intre in 
guvern. Știu că aceasta Înseamnă răspundere, a- 
pioape o sinucidere-, și preferă sa dea 
democratice in CPUN. In guvern intră căpitanul 
■atpoi, asistentul Dan 
Voican. Prim ministru este numit pi of. 
dr. P tre Roman.

Acei români care păstrează inca simțul mă
surii se pun adesea in pielea primului guvern 
și incparcă să răspundă la citeva întrebau: Cum 
s.i conduci o țara scăpată din lanțuri, un popor 
răzvrătit care nu mai recunoaște nici o autorita
te ? Cum sa domolești un vulcan in erupție 7 
Cum să reformezi un stat împietrit in dogme 
marxiste? Guvernul provizoriu a făcut și e 
c<-a putut, inceicind sa răspundă pozitiv b 
pioaia de revendicări avansate de „masele largi 
de la orașe și sate*. Minerii au fost ințeleși de 
noua putere. Gratuitățile minerilor pensionari, 
toate drepturile și sporiuiie minei Hor activi au 
fost acordate cl<ș către guvernul condus de Petre 
Roman, in tuni.i discuțiilor purtate cu lideru 
tanJicali ai acestora. Mărturie stă ți această 
.nnnută" încheiata de mineri cu propria ior con
știință. O semnează personalități marcante ale 
mineritului românesc; d-nii Constantin Dicu, C. 
«ur.ee, Puiu Horea, 1. Napâu, M. Cozma, Con
stantin Ilincscu, Drelca, Moldovan, Agapic, Soa
re, Mitre, Dumitru ți Stâncscu. Textul anexat, 
redactat in cunoscuta ortografic minerească, este 
de o sinceritate zguduitoare: „VICTORIE. AZI 
14 MARTIE 1990, ORA 11 — GUVERNUL RO
MÂNIEI — PRIM MINISTRU PETRE ROMAN 
A ÎNȚELES MINERII. NU-L

Așadar, minerii i-au promis 
că nu-1 vor uita. Și >au ținut 
septembrie 1991 nu I au uitat, 
cel care

Petrcscu și

ETRE ROMAN
Șl MINERII F. D. S. N

s

l
I

*
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IPe scena politică a tării

Frontul Democrat al Salvării Naționale nu este o formațiune 
politică nouă ckcit intr-un sens limitat, strict juridic. Altfel, ca 
temei istoric și ca direcție în viața politică a țârii, el se află an
corat profund in valul înnoitor al Revoluției din decembrie 1989, 
în orientarea și caracteristicile care au definit o anumită perioadă 
1 rontul Șalvarii Naționale : orientarea social-democrată.

După 20 mai 1990, în structura și gîndirea FSN, dar mai ale!» 
în maniera in care înțelegea sa le pună în practică, a apărut * 
orientare de esență liberală, iar principiile de bază ale social-de- 
mocrației au trecut pe plan secundar. Desigur, o direcție politicii 
liberală in viața țării este normală și chiar necesară in actualele 
condiții istorice; nu înainte insă de a fi asigurate toate condițiile 
economico-sociale necesare.

Acest fapt a determinat desprinderea din FSN și

minte.
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VOM UITA".
Iui Petre Roman 
de cuvint. In 26
L-au fug.uit pe

i □ înțeles" de la Guvern pînu la Par
lament. Ba mai mult: l-au căutat ți prin subso
lul Parlamentului, să vadă dacă nu 
ascuns in vreo gakiie direcțională a

cumva s-a
a, estilia.

I CA DOII

I.-au fugărit pe Roman prin București, pentru 
ca acesta n-a onorat la vreme invitația de a 
vizita Valea Jiului. Drept urmare Petre Roman 
a fost demis de președintele Iliescu. In locul lui 
a venit Theodor Slolojan și toate s-au 
ca prin minune !

Scriu aceste rînduri cu durere. Pentru 
legat sufletește și de mmeri ți de Petre
In incidentele din septembrie și minerii, 
guvernul au porția lor de vină. Poate că așa a 
fost sâ fie. Poate că a?a o fi scris în ceruri.

Odată, Petre Roman m-a întrebat: „Domnule 
deputat Butulescu, de ce-au venit minerii dv. 
la București ?“. l-am răspuns: „Din dragoste 
d-le Roman; voiau neapăiat să va vadă". La 
care, ex-premierul a pufnit în ris, spunînd: „da
că minerii mă mai Iubesc, mă mai țin 
poate a sosit timpul să le in torc vizita*.

Prin urmare, Petre Roman va veni in 
Jiului. Va coborî ți in subteran să 
muncesc ți cum trăiesc minerii. Se 
cu prietenii săi, vechi și noi, mineri 

la despărțire o sâ-i rog pe toti

o altă minuta, intitulată 
mătorul text: „ 
pe mineri și minerii 
man. Nu ne vom uita 
mai fugări niciodată, 
zuri vom sta la masa 
ga cu voci umane. Fără fortune serlizate, 
scutieri ți fără obiecte contondente".

„Înțelepciune", Cu
Astăzi, Petic Roman i-a înțeles 

I>e Petre Ro
și nu ne vom 
mai fi

și vom

OCHI ÎNTR

Acest rapt a determinat desprinderea din rSN și crearea 
FDSN, ca partid decis să nu trădeze principiile primei declarații 
a Consiliului FSN din decembrie 1989, a platformei sale program 
din martie 1990.

FDSN este convins că o puternică mișcare de factură social- 
democrată reprezintă o necesitate vitală pentru societatea româ
nească. Valorile și principiile economiei de piață și aie democra
ției constituie repere fundamentale ale dezvoltării sccie!âții ro
mânești, dar nu ca scop In sine. Revoluția din decembrie 1989 t 
găsit România, sub aspect social, o țară alcătuită covîrșitor din 
muncitori, țărani, intelectuali, funcționari; o țară cu o populați* 
și o viață preponderent urbană, cu un nivel de instrucție destul 
de ridicat, cu inegalități de avere neînsemnate, cu un echikibrdl 
relativ al uniformității, Inclusiv la nivelul mentalu’ui colectiv. O 
țară și un popor cu un puternic sentiment al echității sociale șt 
cu o percepție duală a rolului statului: statul-tiran, prin dictatura 
exercitată de „partidul conducător" și de „conducătorul partidului" 
și statol-paternalist, purtător de grijă pentru problemele societă
ții și ale indivizilor în parte. I ■■

Caracteristicile tranziției, ale reformei și edificarea statului j 
de drept nu pot sa nu țină seama de aceste realități. Conciamnîud 
controlul birociatic, de comanda, al economiei centralizate, E’DSN , 
consideia că nu se poale abdica in actul ilc guvernamint de la 
responsabilitățile menite sa asigure funcționarea organismului pinii 
la realizarea deplină a economiei de piață. FDSN susține, așadar.*5 
dezvoltarea noului tip de economie, dar nu cu prețul afacerism!*-, 
iui veros, a proliferării formelor de capitalism sălbatic. Pe lingă, 
efectele nocive în plan economic, asemenea fenomene ptoduo SV- 
rioase traume sociale și morale. /•

Protecția socială nu trebuie sa privească numai calegoi iile <k 
favorizate ale populației. Ea trebuie legata de însuși caracterul 
conoiniei de piață și ai capitalismului, care generează antagonism 
mc economice, și polarizări de avere și atunci statul este chemai 
să intervină, creînd echilibrele necesare in cadrul noii economi 
care funcționează pe principiile economici de piața.

FDSN consideră că nostalgiile restaurației antebelice, pe care 
le nutresc unele cercuri sociale și politice, proiectează înlr o lu
mină idilică, departe de realitate, viața economica și socială du* 
ama perioada, marcata de contradicții și disfuncțiuni organice, da 
contraste economice și sociale. Un simptom restaurator este și 
cui nitul „monarhie", extrem de zelos in a acredita monarhia ca 
scut universal în problemele societății românești, cînd de fapt ea 
este pentru condițiile noastre contemporane o instituție perimată.

FDSN este indestructibil atașat intereselor naționale ți do 
stat ale României și socotește o datorie fundamentală susținerea 
și apărarea lor; se pronunță în același timp pentru crearea unul 
climat de cooperare, pentru stimularea unui spirit de colaborai* 
și comunicare între toți fiii patriei, indiferent de naționalitate,

FDSN se adresează deopotrivă muncitorilor de toate speciali? 
tuțile și calificările, țăranilor, funcționarilor, meseriașilor și între
prinzătorilor, intelectualilor în care vede o forță dinamică a tim
pului nostru. El crede în puterea de dăruire și în sensibilitatea tf 
înțelegerea umană a femeilor; este alături de cei în vîrstă, perC 
sionarii, bâlrînii neamului. De asemenea știe cît de multe datorii ‘ 
are societatea noastră față de generația lînără în întreaga el «hr 
versitate și condiție, cil dc mare este nevoia de a oferi tineretufin^ 
o perspectivă. țț’

lată doar cîteva din ideile, concepțiile care stau la baza ■ 
3 N 
mln 

muecim și să găsim soluții. V 
la sediul nostru provizoriu *r 

etaj I, zilnic Intre orele 17—1

(iunilor noastre. Știm cum, putem și vrem să vă ajutăm, 
AJUTAM. Nu putem promite totul, pentru că nu putem 
Împreună însă vom ÎNCERCA să 
mți alături de noi. Vă așteptăm, 
Petroșani str. 1 Decembrie nr. 90, 
iar sîmbăta, intre orele 10—12.

Vilhelm KEE1UEE,
Președintele Biroului provizoriu al 1 I)SN Petroșani
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Guvernul Moldovei a demisionat
Premierul Republicii Moldova, 

dl. Valcriu Muravschi a prezen
tat în cursul zilei de marți, pre
ședintelui republicii, demisia ca
binetului pe care îl conduce. 
Motivația unei asemenea deci
zii constă în imposibilitatea ca
binetului Muravschi de a găsi o 
soluție viabilă pentru încetarea 
conflictului din Transnistria, 
precum și altor măsuri de depă-, 
șiro a crizei din Moldova.

Demisia cabinetului, prezen
tată oficial, a fost semnată de 
majoritatea membrilor cabi
netului, cu excepția a patru mi
niștri : al securității naționale, 
al ministerului de interne, al 

' apărării naționale, al culturii și 
'cultelor, care și-au motivat re
fuzul de a semna demisia prin

situația excepțională existentă 
pe teritoriul Moldovei, ca urma
re a escaladării conflictului ar
mat dintre moldoveni și separa
tiștii transnistreni, susținuți de 
armata a 14-a sovietică, stațio
nată în raionul Dubăsari și a- 
flată în prezent sub jurisdicția 
Federației Ruse.

Potrivit prevederilor constitu
ționale, demisia cabinetului poa
te fi acceptată de președintele 
republicii, dar ea trebuie supu
să aprobării parlamentului re
publicii.

Pus în fața situației demisio
nară a cabinetului, președintele 
Snegur șî-a amînat plecarea In 
Brazilia, programată pentru a- 
ceste zile. Totodată, Parlamen
tul Moldovei s-a reunit fntr-o

sesiune de urgență, pentru a 
examina noua situație creată în 
republică și a găsi noi soluții 
de ieșire din criză. Potrivit de
clarațiilor făcute de membrii 
parlamentului agenției Moldo- 
va-Press, organul legislativ a 
cerut încetarea necondiționată 
a focului în zona de conflict, 
stabilind ca termen limită doar 
trei zile. De asemenea, parla
mentul a cerut unităților mili
tare sovietice, care au ocupat 
poziții pe linia de demarcație 
din stînga Nistrului, să se re
tragă de urgență în cazărmi, lă- 
sînt posibilitatea organelor le
gale ale Moldovei să găsească 
soluția cea mai bună pentru 
eliminarea stării conflictuale.

In vreme, ce Moldova se con
fruntă cu această nouă situație,

impusă de demisia 
ministrul de externe al Federa- ț 
ției Ruse face declarații ce stîr- (j 
nesc mare îngrijorare, nu doar ■ 
în Moldova, ci în multe din i 
fostele republici unionale. Ast- , 
fel, printr-o declarație făcută la :i 
postul de televiziune din Mos- • 
cova, Kozîrev a subliniat posi-1 
bilitatea revizuirii granițelor re-1 
publicilor componente ale Comu- . 
nității Statelor Independente, I 
după unele criterii care deocam- ’ 
dată sînt secrete. Nu este exclus | 
însă ca declarația ministrului * 
rus să se refere strict la Repu-1 
blica Moldova — specifică sur- . 
se ale mass-mediei Internațio- I 
nale.

guvernului,

I Programul
I 
l
I 

.1

Gheorghc CIIIRVASA I 
I

7,00 Programul Televiziunii Nai 
ționale din Republica Mol< 
dova.
Actualități. 
Calendarul zilei. 
BBC-.
Ora de muzică. 
Oameni de lingă noi. 
Jazz-Magazin. 
Actualități. 
Conviețuiri. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.

10,00
10,20
10.30
12,10
13,00
13.30
14,00
14,20
14,50
15.30
16,00 Agenda muzicală.
16.30 Reporter '92.
17,00
17,05
17,35
18,00

I

Actualități.
Repere moldave.
Dosarele istoriei.
Tele-discul muzicii popu< 
lare.
Simpozion.
Desene animate. 
Actualități. 
Film serial.
Dallas. Episodul 135.

20,50 Reflecții rutiere.
21,05

18,15
19,00
19,30
20,00

23,05
23,35

MICA PUBLICITATEtl

Campionatul european de 
fotbal: Danemarca — An. 
glia.
In fața națiunii.
Cronica Parlamentului.
— Actualități.

ț ANIVERSARI
PENTRU cea mat dragă dintre cei dragi, cu ocazia zilei de 

naștere, un gind bun șl toată dragostea ce ți-o putem oferi. .I.i 
mulți ani“, multă fericire, pentru Rodica Boantă, din partea co
lectivului Cafe-Bar „SELENA“. (2594).

VINZARJ

pe-
•■•2vl«S«ââââ•••*«■■««■■•<«

publicitate nr.

1,2

Exploatarea Minieră Dilja
SCOATE LA VÎNZARE »<*

prin licitație publica, mijloace fixe.

Licitația va fi deschisă cu strigare și va avea loo în 
data de 8 iulie 1992, la ora 10, la sediul E. M. Dilja, str. 

țGărbunclui, nr. 20.

Documentația privind licitația și condițiile de înscrl- 
K“re se va consulta la sediul E. M. Dilja.

V1ND apartament două camere Petroșani Nord. Informații, 
telefon 44200, între orele 16—20. (2575).

VlND video recorder Profex sigilat. (Relații, telefon 45656, 
după ora 18. (2589).

VlND apartament două camere, zona Stadion, str. Vișinilor, 
bloc ! A, sc. I, et III, ap. 10. Relații la domiciliu. (2563).

VlND autoturism Audi 100. Informații, Petroșani, Aleea Tran
dafirilor 5/58. (2588).

VlND televizor color Philips, Petroșani, str. Gh. Barițiu, 
24. (2614).

VlND microbuz Ford Transit pe benzină, 8-ț-l locuri, 
tone, 1980, înmatriculat. 950 000 lei. Telefon 44705. (2609).

VlND autoturism Skoda 120 b, model 1982, stare foarte bună, 
ți piese de schimb. Telefon 43371, după ora 18. (2621).

VlND televizor color RFG, diagonală 67 cm, comenzi electro
nice, 60 000 lei. Telefon 44705. (2610).

VlND magnetofon Kashtan, boxe unitra 75 W, televizor alb- 
negru Diamant, stație amplificare 100 W. Lupeni, b-dul Păcii, bloo 
4, ap. 60, intra orele 13—17. (2615).

VlND Dacia 1300, stare bună, preț negociabil. Relații, tele
fon 13948. (2619).

VlND cutie viteze Audi. Iscroni str. Bujorului, nr. 2, bloc B, 
sc. C, ap. 28. (2603).

VlND vîdeorccordcr Orion, combină muzicală Yoko, teleco
menzi, casete video. Telefon 50944. (2596).

VlND calculator IIC 91 cu jolstik, preț 27 000 lei. Telefon 
50116, după ora 18. (2492) ..

1 
ț

Relații privind taxa de participare și garanția penlru 
^prezentarea la licitație se pot obține la serviciul financiar.

SCHIMBURI DE LOGUINȚA

SCHIMB garsonieră confort I Uricani, eu similar Lupcnl 
Vulcan. Relații, Aleea Brazilor, bloc D 5/6, Uricani. (2595)

sau

Taxa de participare și garanția se vor depune Ja ca
sieria E. M. Dilja. pinii la 3 iulie 1992. (2602). DIVERSE

SOCIETATEA Comercială „Enigma" S.R.E. vinde chitare <•- 
leclronice — made in Taiwan, la prețuri avantajoase. Telefon 
45812. (2620). ____

Spitalul orășenesc Vulcan PIERDERI

ANUNȚA

scoaterea la concurs a postului de
DIRECTOR ECONOMIC

PIERDUT carnet student, pc numele Popescu Corncliu Mtr- 
cea, eliberat de U. T. Petroșani, 11 declar nul. (2608).

PIERDUT legitimație serviciu, pc numele Pîslaru Milică, eli
berată de E. M. Iscroni. O declar nulă. (2618).

JÎ
k. . Condiții : studii economice superioare.
|, • înscrierile la Direcția sanitară Deva.

Concursul va avea loc in data de 13 iulie 1992, la Di
fracția sanitară Deva. (2611)

COMEMORARE
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HOROSCOP'
« GEMENI

(21 mai — 21 iunie)
Balanța înclină spre dumnea

voastră. „
RAC

(22 iunie — 22 iulie)
Veți avea de-a face cu greul 

greilor.
LEU

(23 iulie — 22 august)
Marea dv. afacere ar fi să nu 

vu implicați în afaceri.
t

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

ILcu-n sus, Ieu-n jos, leu-o să 
să vă pună... jos.

BALANȚA
(23 septembrio — 22 octombrie)

Nti stați Ia gînduri — a doua 
invitație nu mai pupați-,

SCORPION
(23 oclombrio — 21 noiembrie)

Focul ce vă arde se stinge cu.., 
apă de ploaie.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Veți fi felicitat(ă) pentru o idee 
valoroa< ă,

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Atenția distributivă și puterea 
de disccrnămînt vă sînt solici
tate peste limită.

. VĂRSĂTOR
I (20 ianuarie — 18 februarie)

Des copci iți, întîmplulor, intimi
tățile mo*h luase ale unui prieten.

PEȘTI 1
(19 lebraarie — 20 marUe) 1

Comoara ce v-a fost încred in- 
țită din imprudență sa devalori
zează dacă încercați s-o cîn’îi- 
nți.

!
I "I

BERBEC .x
(21 martie — 20 aprilie) -

Nu v-ar strica puțină sinceri
tate, în primul rînd față de pi o- 
prin persoană.

I •»»
TAUR 

(21 aprilie — 20 mal)

CIili.il face, capul trage...
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