
Multe piepturi parlamentare au răsuflat ușu
rate după întilnirea liderilor de partide cu pre
ședintele Iliesou unde s-a tăiat nodul gor
dian al alegerilor care au asmuțit pe unii îm
potriva altora, încolțindu-se și mușeîndu-se cu 
o pasiune răutăcioasă, uneori plină de venin.

Așadar, în sfîrșit, s-a stabilit că alegerile vor 
avea loc în 27 septembrie, calendarul campaniei 
electorale fiind cuprins între 4 august șl 24 sep
tembrie. Prea se încurcaseră ițele ppliticc și 
prea multă sforăială demagogică au răbdat bie
tele noastre urechi îneît nici nu se mai știa ce 
vor. deși toți, absolut toți, voiau alegeri „cit mai 
curind posibil*4.

In ipoteza că s-ar fi votat nominal, cum au 
propus unii, și s-ar fi decis cu majoritate de 
voturi, cum s-a și petrecut în Camera Deputați- 
lor, ca alegerile să fie în 26 iulie, consecințele, 
adică scandalul ce urma, erau previzibile. S-ar 
fi plins, s-ar fi spus of-ul prin fel și fel de mij
loace de comunicare în masă, mai ales din stră
inătate, s-ar fi bătut, cum s-a format obiceiul 
pe la tot felul de uși și porți cum că a! teri le 
au fost incorecte, cu prea puțin timp pentru a-și 
face campanie electorală, că a fost așa sau pe 
dincolo.

In varianta actuală, fiind stabilite data și ca
lendarul electoral, se elimină astfel de suspi
ciuni, luate in calcul desigur, totul fiind nego
ciat numai din acest punct de vedere. De acum 
încolo se cuvine să avem iarăși răbdare pentru
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ca să se definitiveze cele două legi, însă în cele 
două camere a revenit apatia, firească după zile 
de surescitare, înaintindu-se lent și ezitant. Do ir 
două viteze cunosc trăsurile parlamentare : o-i 
la pas, ori la galop. Cum știu că zilele le sint 
numărate, trag iar de timp.

Lucrurile nu sint clare nici acum, cum am 
înțeles din lucrările Senatului in ce privește 
principiul de stabilire a rezultatelor votulu : 
ori sistemul Hondt, repudiat de partide mai p a- 
ternice, ca să nu mai spun de cele subțirele, ori 
pragul de 4 la sută. Ba se propune chiar 3 la 
sută. In acest fel, din renunțare in renunțare, nu 
se mai face nicicînd ordine în peisajul politic 
multicolor. Terminarea celor două legi, cu pri
vire la alegerile deputaților și senatorilor și cea 
referitoare la alegerea președintelui, este o trea
bă urgentă care se face agale, bătrine'te.

De fapt, campania electorală a început de mai 
multă vreme și cine poate o întreține, deși e 
multă, multă derută. Toți susțin că s-au schim
bat opțiunile electoratului, care, într-adevăr, are 
alte crezuri decît acum doi ani $i mai bine, dar 
nimeni nu știe nimic. E mai sănătos să se aibă 
încredere în oameni, care știu ei bine pe cine 
să aleagă. Se va promite marea cu sarea, însă 
electoratul nu mai e nici naiv și nu se va lăsa 
nici manevrat la toamnă, cînd se vor număra 
bobocii.

Tiberiu SPATARU

C Csde{ bortind peste 
ffnui

Doar două momente ceva mu 
tensionate, nctuiburind, insă, at- 

? moșiera cărnii și sobra din in
ii vățămirit, au lost în actualul an 
. școlar peste care cade cortina 

astăzi. Răsfoind niște însemnări 
mai vechi am recitit următoarele 
fraze: „Democrația modernă da 

’ oricui putința să se inalțe pina 
’ acolo unde munca și puterile sa

le intelectuale ii permit, căci nu- 
> mai astfel se poate stabili îe- 
« rarhia meritului (...). Dai pentru 
!ca fiecare să se poată înălța, tre

buie ca oricine să aibă libertatea 
î și posibilitatea de a căpăta invă- 
f țamînlul cel mai larg pe care 
Ițara îl poate da". Aceste cuvinte 

erau scrise în 1925 și faceau

parte din Legea pentru învăță-
' mintul primar și normal.

IAcum, la sfîrșit de secol și mi
leniu, cînd ne-am regăsit dru- 
Imul către valorile democrației 

încă nu s-a creat o lege a învă- 
țămintului doar imperfecte pro- 

Siecte care au iritat spiritele din 
acest domeniu liniștit a cărui im- 

* portanță nu este imediată ci e 
[ de bătaie lungă și cu ceva mai 
I adinei și viitoare semnificații

socio-cconomice, culturale, chiar 
I politice.

In instabilitatea economică și 
politică din țară școala s-a dove- 

! dit a fi o instituție incomparabil 
■ mai stabilă decît altele, corpul 
1 profesoral transmițînd elevilor, 
i într-o perioada plină de confuzii, 
Iun sentiment de încredere și op

timism în valorile cunoașterii. 
IAcca subtilă comunicare dintre 

dascăl și elev se cheamă, de sute 
t de ani, de pe vremea pedagogi- 
Ilor Comenius sau Pestalozzi, e- 

ducație. Ceea ce, să fiu sincer. 
Inu e puțin lucru, deoarece au 

fost pe nedrept multe, prea 
1 multe cuvinte.

Cu sau fără lege, școala devi- 
I ne ce a fost cu mulți ani in ur-

școier
n.a. adică o in.tluție scrioas." 
receptivă Li lot ce iste nou m 
disciplinele de studiu, cu răspun
dere și exigență in instruirea e- 
levilor.

Restructurarea sau reforma, 
termeni repetați la nesfîrșit, a 
înviorat și invâțămîntul. Se re
vine in licee la un specifio eu 
perspective mai largi, așa cum 
sint și prelerințele și posibilită
țile intelectuale ale elevilor. 
Dincolo de orice performanțe, au 
valoarea lor deloc neglijabilă, 
a?a cum au lost participările la 
olimpiade școlare, invâțămîntul 
din Valea Jiu>ui a revenit la 
matca lui. Faptul că intrarea 
in liceu este precedată de anul 
trecut de selecție prin examene, 
ca bacalaureatul a devenit, la 
rindu-i. o succesiune de examene 
sint semne că in școală, în care 
mai sint și puțini oameni neche
mați și mai frămintați de mes
chine afaceri decit de verticali
tate moral-profesională, bate un 
vint înnoitor.

Se încheie un ciclu anual de 
învățămînt, prilej de bucurie 
pentru zeci de mii de elevi din 
școlile Văii Jiului. Și nu numai 
pentru ci, ci și pentru inc ițătorii 
și profesorii care-și cunosc ele
vii, urmărindu-le evoluția pe 
traiectoriile vieții.

Bate la uși bacalaureatul, mai 
apoi examene de admitere în 
licee, școli profesionale, adevăra
te probe de foc intelectual, ur- 
mînd veseliei de astăzi și miine 
cînd fruntea prcmianților se îm
podobesc cu cunuri de flori. Pu
tința să se înalțe este, libertate, 
posibilitate și bunăvoință în școli 
este. Mai trebuie și multă mun
că și atunci va fi o democrație 
nu neapărat modernă, ci doar 
democrație.

Tiberiu SI’ATARU

Serbări școlare
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Pe clase sau grupuri de clase, au loc in școli variate mani
festări educative în pragul sfir.șitului de an. Așa sint ziie ale ab
solvenților liceelor sau ale elevilor claselor a Vlll-a, dar și ser
bările din cele mai felurite clase. Se detașează „Serbările abece
darului" în care se condensează trecerea micilor elevi din clasa 
I de la necunoaștere la cunoaștere, mare bucurie pentru toată 
lumea. (T.S.)

Joi, 28 mai. Spre seară, la scr- 
v iciul dc urgența al Spitalului 
din Vulcan s-a prezentat un ce- 
• liL ni. Era aproape in comă. Ce 
se întimplase 7 In după-amlaza 
acelei zile, omul a băut două sti
cle- de bere. N-are importanță 
un ic. A mers, apoi, acasă, a mîn- 
cat ceva și s-a pus în pat. Dar 
de adormit, n-a putut să adoar- 
m II lua cu nădușeli și cu du- 
r-ri do stomac. Nev astă-sa și-a 

Moartea vina (și) din sticlă
dat seama că nu-i ceva în regulă 
șt l a Îndemnat să meargă la 
spital. Norocul lui c-a făcut-o la 
timp. Cdeva spălaturi și, după 
vreo două ceasuri, creștinul și-a 
reveni*

De cc-am relatat acea tă intim
idare 7 Deoarece, în ultimul 
timp, au fost semnalate mai mul
te cazuri de acest gen. Nu doar 
in urma consumării unei sticle 
de bere, ci chiar ,i a uncia de 
.suc, Nij doresc .să spetii pe ui- 
ni ni, dar lumea vorbește și des
pre urmări tragice : a luat omul 
sticla cu bere și, însetat cum eia, 
a tras o dușcă bunii. I’e loc a 
< azut ca trăsnit. Mort di. a bi- 
nelca. M.ii mult ca sigur, v-ați 
dat seamu din ce cauză : în sti
clele respective fuseseră depozi- 
Irite ceva substanțe toxice. Ele, 
stiep-le, au ajuns la fabrică, a

colo spălarea lor s-a făcut su
perficial, după care au fost Îm
buteliate. Cred că principalii 
vinovați sint aceia dintre noi 
care — știind că au ținut în a- 
sem.nea recipiente de sticlă fe
lurite soluții care fac rău orga
nismului — nu se sinchisesc și 
le introduc în circuit, predindu-le 
la centrele de achiziții sau ma
gazine alimentare. G fao 1 ,ră sa 
le treacă prin gind că penii u 3li 

de lei, cît primesc pe sticla cu 
pricina, pot să facă un râu imens 
altul semen. Apoi urmiiizii modul 
defectuos, superficial, in care se 
face spălarea sticlelor la fabrici
le în care Se îmbliteliază berea 
și răcoritoarele. Chiar dacă — 
să presupunem — spalarea se 
face temeinic, există substanțe, 
depuse pe fundul sau pereții sti
clei, care rezistă și la procesul 
d< spălare cu detergenți.

In încheiere, o sugestie, un 
sfat .au clim vreți s-o ln.iți : cil 
de însetat ați fi, citul duceți o 
stic la d< berc sau de suc la gura 
evitați „să trageți" o dușcă bună 
I llați doar „un git“ și, in cuz că 
nu c ceva în regulă, renunțai i sa 
mai beți. Pentm vreo 70 de L-i 
dați, riscul e prea mare,

Glicorghe OLTEAN!)

Prețul războiului din Golf
Dc puțin timp s-au terminat 

socotelile privitoare la costul O- 
perațiunii multinaționale „Fur
tuna în deșert", cum a fost stra
tegic botezat războiul din Golf. 
Valoarea totală este de 61,1 mi
liarde dolari. Cei care au dus 
greul, coslindu-i mai mult, au 
fost Arabia Saudită — 16,84 mi

Și copiii merg la mină
Poate părea un obicei perimat deși nti este deloc așa. Un 

grup de copii — elevi în clasa a IV-a a .Școlii generale nr. 2 din 
Petroșani — au fost marți, oaspeți ai minerilor ele la Dilja. Co- 
jnii se pot Prezenta in toată frumusețea lor în astfel de situații, 
numai prin artă. Ei au oferit în fața unui auditoriu deosebit de 
receptiv un program literal-muzical. Pregătirea artistica aparține 
doamnei învățătoare Florica Curcanii. Cum mulfi dintre copoi 
care au evoluat au părinții angajați la mina Dilja, nu ne îndoim 
cn întilnirea a fo t deosebit de emoționantă. Iată că mai sint si 
oameni care șc gindesc la frumos I (ioan ȘTEFAN

(«(>S|H)(I
In Llipeni se cunoaște ca a 

venit vara. Diepl urinare, s-a 
hiat hotarirc i (Ir a se repara șt 
lațada exterioara a clădirii pri
măriei orașului Cum se știe, o 
rașul I ,upi ni are de ia alegeri 
un primar nou și laptlil ca' are 
mină dc gospodar s(> cunoaște nu 

liarde, Kuweit — 16,06 miliarde. 
Japonia — 10,10 miliarde, State
le Unite — 7,46 miliarde. Germa
nia — 6,1 miliarde. Emiratele A- 
rabe Unite — 4,09 miliarde. Pen
tru toți ceilalți participanți nota 
de cheltuieli este, in total, de 
280 milioane dolari. (Tiberiu 
SPATARU)

firească
numai după clădirea primăriei. 
Cineva iși punea probleme, daca 
mina de gospodar a prim.irului 
nu se va atingi și de clădirile 
celor două pari ale orașului, care, 
iiefinaiiz.ile și rama'C cam in 
paragină, nu prea dau o n >ta 
bună ( "lor ee le g ispodâresc

In statul dc drept fiecare are 
dreptul de a face, spune și inter
preta cum vrea lucrurile. Este 
o realitate. Așă am fost și noi 
„trași pe sfoară" cu anunțul lui 
Ilie Dobre. de la radio Bucu
rești, de luni dimineața, cînd în 
auzul lumii, știrea că Jiul Petro-

„Răspîndacur 
llie Dobre

șani ar fi chemată în fața comi
siei de disciplină a făcut încon
jurul țării, punîndu-nc și pe noi 
să o așlernem pe hirtic. Că lu
crurile nu stau așa o confirma 
președintele clubului, dl. Petre 
Drăgoescu. Pe adresa clubului nu 
a primit pînâ la această oră ni
mic în scris (chemare, citație 
invitație) din partea l’RF, în a- 
ceasta „chestiune".

Tot acest lam-tam se face pe 
lia/a unei posibil,- manipulări a 
opiniei publice. In fel și fel dc 
ipoteze. I'na dintre ele este pe
depsirea seriei a II a (deci din 
această serie sii nu promoveze? 
nimeni) si ramine-e i echipei 
Spo'lul studențesc in viitons i 
divi.ee naționalii Deoc amdat i.
alli (l>.N.)

divi.ee
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Drumurile noastre, poate...
BANII ȘI... INERȚIA

Scurt dialog cu domnul 
dețului. Tenia: drumurile 
truoasă.

— Ați circulat, domnule pre
fect. pe drumurile din Valea 
Jiului. Avem convingerea că im
pactul suportat de autoturismul 
dumneavoastră cu gropile dru
murilor noastre — nota bene, șo
seaua care străbate Valea Jiului 

. din-^re Deva spre Tg. Jiu, ea 
și ramificațiile sale spre Cimpu 
lu! Neag sau Petrila sfnt dru
muri europene! — nu a fost 
pr<a Ușor Ce crede prefectura 

’ ca trebuie făcut ?

— Din păcate in zona asta, 
mal ales la intrarea in Petro 
șan), drumurile sînt grav ava
riate Pină la intrarea In muni
cipiu șoseaua este destul de bu
nă In Petroșani insă... Știu eă

In organizarea Grădiniței cu 
program prelungit nr. 3 Petro
șani (Carpaii) a avut loc, la Ca
sa de cultură, concursul-spectacol 
Tio top, mini-top, avîndu-i ca 
„actori" pe micuții dar talenlnții 
preșcolari, pregătiți de colectivul 
de educatoare al apreciatei uni
tăți. Juriul, format din cadre de 
spt cialitate. doamna Olimpia Bu- 
luza. insp "tor școlar. Doina 
ti..rina profesor. Mircea Onețiu 
piofesor ?i Rodica Scoblei din 
partea sponsorilor — prezentator 
inegalabilul George Nigrara — 
a premiat pe Ancuța. Corina. A- 
oa Maria, Mâdălina de la grupa 
„micâ-pilică", pe Sabina, Ligia.

COPIII I 
cu „aripi" j 

de... sponsori J

Gheorghc Ivan, prefectul jti- 
noaslre >i starea lor dezas*

Iarna trecută o firmă italiană a 
fost aici și s-a ocupat de un tron
son al șoselei, în Petroșani, în 
ceea ce privește refacerea asfal
tării. Acum, firma lucrează în 
Hunedoara, unde nu mai are 
prea mult de lucru. Sugerez să 
se ia legătura cu firma. Se poa
te discuta între primăriile din 
Petroșani și Hunedoara și găsi 
înțelegere. La Hunedoara au por
nit o stație Reiser mare. In 
scurt timp vor termina la Hu
nedoara. După aceea pot reveni 
in Valea Jiului. Invit Primăria 
din Petroștmi la Hunedoara să 
vadă ce bine se lucrează. Cred 

Cuvintele domnului prefect 
lele cel mai prost îi reținute din județ pun, din nou, sub semnul 
întrebării eficiența administrației locale. Primăria din Petroșani 
se pierde în chioșc.» iade, „excursii externe" șl discuții sau Pro
misiuni sterile, In loc să treacă la fapte.

Ilorațiu ALEXANDRESCU

— Tăticule, mai bine explica-mi cum s-a transformat Scufița 
Roșie in Albâ-ca-Zâpada... I Desen de Robert III MEU

că, dacă primăria lua legătura 
cu domnul Ionescu de la dru
muri județene, se putea face 
mult, din octombrie — noiembrie, 
cînd a venit oferta italiană. Nici 
acum nu-i tîrziu. Utilajul Italian 
este capabil să refacă 4 km. La 
o șosea cu patru piste, lntr-o zi. 
Adică, în Petroșani — de la In
trare pină la Ieșire — treabă de 
o săptămînă II De «ea mai bună 
călit ita.

• • Sui se de finanțare 7
— Aici trebuie să găsim și pe 

plan local. Cam 6 milioane cos
tă kilometrul de covor de asfalt 
inclusiv rașchetarea și așezarea 
Iul în „haina nouă". Pentru ora
șul Petroșani ar fi nevoie de 
vreo 36—38 de milioane. Cum 
nu sînt peste tot patru benzi de 
circulație, prețul este și mai mic. 

șl faptul că Petroșaniul are șose-

POLITICA ȘI MORALA (I)
Ideea că politica nu are Inimă, 

ci doar cap este deja consacrată. 
Deci, politică se face fără senti
mentalisme, fără impedimente 
de ordin afectiv, la modul rațio
nal. In politică predominant este 
calculul rece al balanței intere
selor, al strategiilor și stratage
melor. In această viziune, politi
ca se apropie cumva de afacerism: 
ceea ce contează este profitul 
maxim, într-un joc în care lovi
tura sub centură este aplicată 
cu pumnul înmănu.șat șl cu zîm- 
betul pe buze. Prieteniile (poli
tice), fidelitatea (față de aliați), 
sinceritatea (discursului politic) 
buna credință au parcă alt sens 
deoit in practica morală confi
gurată în relațiile intcrindivl- 
duale. La nivel interindividual 
este fapt condamnabil să-ți ur
mărești interesul propriu in ex
clusivitate și cu mijloace dău
nătoare celorlalți. Poate că nu 
toți au înțeles acest lucru și de 
aceea egoismul, minciuna și vio
lența (de limbaj sau fizică) lși 
prelungesc prezența. Intensita
tea manifestării lor măsoară dis
tanța noastră de civilizațiile au
tentice.

In politică duplicitatea, abu
zul de încredere, trădarea, in
consecvența, meschinăria sînt 
moneda curentă și de aceea par 
justificate. Ba, chiar, sînt legiti
mate (sau se încearcă) prin refe
rire la interesul de grup. Politi
ca de partid se face doar In in
teresul grupului, iar cea guverna
mentală In interesul națiunii. Ce 
scrupule morale trebuie să-și fa
că politicianul care pretinde că 
apară interesele naționale ? Dacă 
am continua consecvent acest 
raționament, atunci este clar că 
toate porcăriile politice care au 
culminat în Istorie cu tratate 
gen Ialta, sau războaie gen Iugo
slavia sînt normale și nu trebuie 
să producă indignare.

Ar fi un mod naiv acela de a 
concepe politica în coordonate de 
val>rl, principii ți reguli morale.

Sigur că în politică trebuie să 
accepți (între anumite limite) 
compromisul. Să sacrifici unele 
interese, dacă altele mal înalte 
se cer salvate, să înveți ceva 
din arta actoriei, dar fără Dum-, 
nezeu, fără respect față de oă* 
meni înțeleși nu ca mulțime re- 
prezentabilă statistic, cl ca uri' 
munte de nevoi, suferințe, bucu
rii șl speranțe ce îndreptățire 
mai are politica? Ce amprentă 
lasă In istorie politicianul care 
s-a ilustrat prin ipocrizie ți ci
nism în comparație Cu unul care 
în numele aceluiași ideal națio
nal a respectat valorile omului 
mergînd pînă la sacrificiul de 
sine 7 Ce prestigiu șl autoritate 
are politicianul oportunist îri 
raport cu acela care-și rămîne 
credincios 7

Dezgustul omului de bun simf, 
repulsia și distanțarea față de 
practica politică (nu și față de 
comentariul și bîrfa politică) s-înt 
explicabile prin ceea ce se cre
de că a fost, este și va fi politi
cul: zonă a ticăloșiilor, dacă ni) 
permise, cel puțin absolvite ori- 
cînd de orice răspundere penală 
șl morală. Dar această percepție 
este unilaterală, pentru că pri
vește politicul în expresia sa 
regativă. Politică se face nu doar 
cu reacredință, manipulare, min
ciună șl cinism, ci ți Cu bună- 
credință, In condiții de transpa
rență și respect a valorilor uma
ne. Scopurile acțiunii politice 9 
Scopurile finale pot rămlne â- 
celeași, dar modalitățile de rea
lizare vor diferi. Pină la urmă 
nu există politici rele, declt 
in măsura in care există politi
cieni răi. Calitatea morală a O- 
mul ui politic 7 Substanța lui 
umană este de natură să impri
me activității lui politice Uri 
sens sau altul.

Gabricl CRR.TESCU >

Romi. .Sorin, Mâdălina, Andrei | 
— grupa mijlocie I, Anca, An- ■ 
dra, Roxana, Georgia — giupa I 
mij.ocie 11 și Raluca, Rareș, Ma | 
na, /Xiexundru, Bogdan, Radu, I 
Elena, Anima, Daniel, Alcxan I 
dru. I^ivima, Mil.aela, liiliana J 
Lavin.a — grupa mare. De la | 
cintece, poezii, rap, dan uri ■ 
populare ardelenești, șezătoare. | 
cinlece in limba franceză, para- I 
da modei pina la „acordarea” tu
tui or copiilor a cadouiui mult 
așteptat, părinți și spectatori au 
tiait ineditul, zboiul de copil cu 
aiipi de... sponsori. Pentru că 
micii „ingeraji" s-au bucurat de 
o atenție unica pină acum, avind 
prieteni firma Ixircna SRL, Fali
ment, Bucura Hațeg, Comimpex, 
Ratox, H1LL, Comtrans, Rom 
Orient, Paradis. Costumele pen
tru parada modei au fost oferite 
de colectivul din Hațeg (Danes- 
cu Livia, Ana Vasiu, Oprea Le- 
nuța, ale căror mîini harnice au 

: cnut și confecționat piesele in 
! timp recoid), incintînd publicul 

și pe purtătorii lor.
In aceeași zi, o altă manifes

tare, Ziua Eroilor Neamului, Îm
bogățea prezentul cu trecutul glo
rios al oștirii române, pregătind 
viitorul prin această generație. 
Jo^ul acesta de copii este, dacă 
vreți, cea mai puternică „arma
tă" din cite a cunoscut și cunoaș
te istoi(a.

Dorcl NEAMȚ!)

Comisia mixtă guvern-patronat 
preferă sindicatele galbene

Inițial, discuția cu domnii ION BADEA, VASILE BELDIE și 
M111A1 ANECH1ȚE1, liderul și, respectiv, viceliderii filialei nr. 
8 a Sindicatului Șoferilor din România (SSR), a pornit de la pro
blemele dezbătute in Confetința națională a acestui sindicat, care 
s-a desfășurat la București in zilele de 2U și 29 mai a.C.

Dat fiind insă ponderea mare a membrilor (4 milioane), a 
Confederației „Frația" din care face parte și SSR, convorbirea 
purtată cu dumnealor s-a extins și asupra altor aspecte interesan
te privind relațiile guvern-patronal-sindicate, implicarea sau ne- 
Mnplioarca sindicatelor in politică, preferințele guvernului ț.a.

R. — Ce s-a discutat la confe
rința SSR 1

V.B. — Punctul forte l-a con
stituit negocieri a eonii actului 
colectiv de muncă, și In mod spe
cial, a grilei de salarizaie. Ce 
am dedus noi 7 Că la acea co
misie mixtă, guvern-patronat, o 
negociere poale dura cu uncie 
sindicate două ore, iar cu altele 
2—3 luni, din care cauză se a- 
Junge la gieve, conflicte de mun
că.

R. — Care sini sindicatele cu 
care Guvernul dialoghează mai 
ușor 7

M.A. — Cu așa zisele sindicate 

I
I
I
I
I
I
I
I
I galbene. Se știe care sint astea.

CERES-u), de exemplu, un sindi-

I
I
I

cat fantomă căruia, cînd merge 
la ngeocieri, 1 se aprobă tot. Mai 
slnt șl altele, dar nu le prea 
știm noi acum. STAR-ul, bună
oară. Și ăsta, în două ore, a ie
șit de la negocieri.

II. — Cu alte cuvin*e, SSR fa
ce parte din categoria celor „re
calcitrante" 1

M A. — Toate problemele care 
s-au ivit de la înființarea acestui 
sindicat au fost rezolvate doar 
in urma unor proteste, petiții 
ți chiar greve. Chiar șl cînd s-a 
con.liluit Blocul Național Con
sultativ, format din „Frăția", „Al- 
pha" și CNSLR, s-a observat o 
rigiditate din partrea patronatu
lui, constituirea sa n-a fost vă
zută cu oiîlil buni. La un moment 
dat, contractul colectiv de mun
că a fost aprobat, dar cea mai 
discutată a rămas grila de sala
rizare...

V.B. — ...Sindicatele galbene 
au ieșit mai bine Ia negocierea 
grilei. Asta denotă că la condu
cerea acestor sindicate, sînt, co
muniști, cu mentalitățile pe care 
le-au avut șl înainte...

M.B. — ...Și caic au influență 
asupra guvernanților.

R. — Practic, ce ați clștigat 
din dialogul cu patronatul 7

I.B. — Grila de salarizare, su
perioară celei vechi. Guvernul, la 
insistențele Confederației „Fră- 

țiu“, a acciplat, retroactiv, ca 
toți șoferii care se incadreaza în 
limitele ordinului nr. b0/1990, sa 
beneficieze de grupa a doua de 
munca. Respectiv cei care deser
vesc autobuze pentru transpor
turi publice de calatori, șoferii 
care deservesc autocamioane (in
clusiv asimilate acestora) cu ca
pacitate de cel puțin IO tone. In 
ce privește muncitorii din acti- 
yitalea de întreținere și reparații 
auto, încadrarea acestora în gru
pe de muncă se face pentru lo
curile de muncă, activitatea ți 
categoriile profesionale stabilite 
prin ordinele nr. 50 și 125 din 
1990. Am mai obținut, apoi, spo
rul de stress, de 35 la sută, pen
tru toți șoferii noștri.

R. — Obținiud revendicările 
enumerate, considerați închis 
conflictul 7

l.B. — Pentru moment, SSR 
se declară mulțumit dc rezulta
tele obținute. In condițiile în 
care vor persista inflația, nesi
guranța locurilor de muncă, lip
sa de piese, accesorii, combusti
bil, prețurile astronomice ale 
pieselor și anvelopelor, SSR va 
înainta, din nou, un protest Gu
vernului. Să vă mai spun ceva. 
SSR a insistat pe lingă Guvern 
să preluăm noi transporturile ru
tiere din sud-cstul Europei, 
respectiv, pentru Turcia, Bulga

ria, CSI, Polonia, Iugoslavia. Am 
fost tratați cu indiferență, deși 
asta ar fi Însemnat obținerea de 
valută și crearea de noi Jocuri 
de muncă. ,

V.B. — Această stare de fa”i, 
pe care o creează Guvernul prin 
poziția sa față de sindicate, nț 
determină ca, paralel cu activita
tea sindicală, să ne implicăm și 
în politică, să susținem o forma
țiune pontica...

I B. — .. Trebuie să exis-te o 
grupare politică, cn acces la guo 
vernare care să ce sprijine. Sin
dicatele s-au aciit să facă poli» 
ti că și nici nu-i dc datoria lor. 
dar socialul impune acest lucru.

li. — Să înțeleg că dumnea
voastră v-ați orientat spre un 
partid 7

I.B. — Trebuie sa găsim aceas
tă formațiune care sa sprijine 
cauzia sindicatelor...

M.C. — Noi nu dorim să ln-« 
fluen,um cu nimic data alegeri
lor. Am vrea ca ele să se țină 
cit mai curtnd. Orientarea noas
tră nu va influența deloc data 
l.i tare se vor desfășură alegeri
le legislative. '

l.B. — Și încă un lucru: SSR 
este pentru o democrație auten
tică, fără influențe și ruașina- 
țiuni.

Gheoigiie OLTEANU. _
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ZA D I MAI MEREU RECEPTIVI LA.URI n U I NECAZURILE dumneavoastră
Intr-o zi de primăvară întâlneam un venerabil 

bărbat, foarte cunoscut, nu numai in Valea 
Jiului, c .ure de multe ori mi-a făcut plăcere 
să vorbesc. Este pensionar, dar încă activ acolo 
unde ii știam de mulți ani. Am fost nedumerit 
că nu mai avea umorul cunoscut mie, apoi, mi-a 
mărturisit franc: «Dragul meu, ți-am 
multe, dar nu și că am muncit 53 de 
acum am o pensie de zece mii lei" 71 
slinjenit in acea situație.

in evidențele Oticiului teritorial de 
și protecție socială din Petroșani sînt 
trați 23 456 pensionari, din care 17 709 
limita de virstă. In actualele circumstanțe poli
tice și economice tensionate, frămîntate de co
pleșitor de multe dificultăți ale trecerii către 
miraculoasa economie de piață, cind puterea 
de cumpărare a leului nostru a scăzut dramatic 
și rata inflației a tot crescut, pensionarii și 
nerii sînt cei mai vitregiți. Este o realitate a 
lelor noastre.

Cam la fel de loviți de soartă se simt și 
merii, al căror număr se tot îngroașă, sporind 
de la o lună la alta. La 1 iunie a.c. același ofi
ciu a înregistrat 2 148 șomeri. Numai in luna 
mai au ajuns șomeri 264 persoane (din care 240 
femei), care erau salariați la diverse societăți 
comerciale cum sînt Conpet—SA, Stil—SA, TES- 
MA—SA, ASV1L—SA sau ACMM. Deocamdată 
ajutorul de șomaj se acordă pentru o perioadă 
de 270 zile, dar perspectivele de găsire a unul 
loc de muncă sînt descurajante. Dimpotrivă, 
oamenii nu se mal simt în siguranță, întrucit. 
mulți agenți economici intenționează să-și res- 
tringă producția. Dar șomajul, fenomen drama
tic, nu doar pe muncitorii nccalificați (414 din 
care 387 femei), ii lovește, ci șl pe muncitorii 
calificați (1641 din care 1509 femei). Ba 
și pe specialiști cu studii superioare (93

care 66 femei). Este efectul social al unor cauze f 
mai complexe care se tot adîncesc de la o zi la ■ 
alta. Cauzele economice, agravate de blocajul I 
financiar in care s-a pătruns ca intr-un labirint, ! 
sînt principale, dețin primul loc. Nu trebuie!

I
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La baza tulburărilor 
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sînt principale, dețin primul loc. Nu trebuie! 
să fii un expert în chestiuni economice pentru • 
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Școală nouă pentru! 
șoferi amatori
’ f

In sprijinul celor care doresc d 
să obțină carnetul de conducător < 
auto începind cu data de 10 iu
nie, o nouă școala de șoferi ama
tori și-a deschis porțile. Organi
zații >n cadrul Societății comer
ciale Roxana-Trans S.R L., a- 
ceasta are ca patron pe domnul 
Marius Biră, un valoros și talen
tat instructor. Poligonul de des
fășurare a probelor de îndemina- 
re se află in fața stadionului 
„Jiul", iar orele de pregătire 1 
retica se desfășoară în fosta sală 
a Școlii de șoferi, în 
EGCI ului.

Cei’ dornici să urmeze cursuri
le acestei școli, care constau în 
30 de orc conducere și 20 de ore 
sală, se pot adresa direct patro
nului firme), la telefon 42915.

Mai amintim ca firma Roxana- 
Trans S.R.L., specializata în 
transporturi auto, organizează 
săplaminal excursii cu autocarul 
pe traseul Petroșani — Pecs (Un- _ 
garia). Atit iubitorii de druimc- î 
ții, cit și viitorii eursanți ai noii > 
școli de șoferi se pot .-adresa cu I 
toată încrederea femei Ruxona 
Tians S.R.Ii. (S.O.). |

materie primă, ciclul producției și vînzarea ei. 
care Închide ciclul. Și atunci, cum se petrece nu 
doar in cazuri izolate, cind se întâmpină o mare 
diversitate de greutăți fie în aprovizionare, fie 
în vînzarea produselor, agenții economici sînt 
derutați și descurajați aplicînd măsuri severe: 
reducerea producției. Implicit a numărului de 
salariați. Acest fenomen de criză îngroașă ron
durile șomerilor. Mulți sînt intr-o situație de-a 
dreptul dramatică, la limita subzistenței, fiin- 
du-mi evocate cazuri 
soți, avind și doi-trei 
ajutor de șomai care 
sub pragul sărăciei.

Semnele relansării
locuri de muncă, întîrzie să apară deoarece în
săși viața politică este zguduită de criză. Toată 
lumea tînjește după stabilitate, însă concret se 
face prea puțin pentru ea. Deși, paradoxal, nu
mărul celor care solicită locuință este in creș
tere, constructorii nu construiesc deoarece bu
getul administrațiilor locale este sărac. Cutare 
întreprindere sau societate comercială pe 
țiuni începe să trimită 
semn că ceva, destul de 
optimismul afișat pe la

Vine o vară fierbinte, 
măcar la figurat, din puncte de vedere socialo 
și politice.

De unde atîta înverșunare ?
„•Se bagase", in acea zi, salam la alimentara din centrul vechi 

al Vulcanului. Și din cel scump, și din cel (inca) oblăduit la preț 
de dl. Stolojan. L^a raionul la care se vindea respectivul produs 
se formase o coada respectabilă. Clienții stăteau la rînd cu nă
dejdea că, poate, poate, vor prinde o rudă, două din cel cu 325 
lei kilogramul.

Omul s-a apropiat de tejgheaua de la raionul 
■nai puțin solicitat — și i-a spus vinzătoarei, in cel 
mod po-aual: .Doamnă, sini membru al Asociației 
nuți Politici, uitați, aici, legitimația, v-a.ș ruga dacă 
să mă serviți cu o jumătate de kilogram de salam". Amabilă, fe
meia — urmată de client — s-a dus la raionul de mezeluri, a ex
plicat, in doua cuvinte, celor de la rind carc-i treaba, a cântărit 
marfa, omul a plătit și «-« retras să și-o pună în plasă. Nimeni 
de la rînd n-a zis vreun cuvînt .măgulitor", cum m-aș fi așteptat 
să se întimple.

Doar un tînăr, de vreo douăzeci și ceva de ani, care — bănu
iesc — vroia să cumpere țigări, a catadicsit să-și exprime gindu- 

De ce nu-și fac ăștia magazinele lor 7 Las’ că 
o 

Omul 
tu

rlle cu v!s<~c taro: „ 
schimbam noi guvernul" 
rep ică: „Măi băiete, am 
o-a căpătat dreptul ăsta 
nki nu-țl închipui*.

Nu știu dacă replica

(71 nr.). Cineva a 
impresia că nu știi 
pe ochi frumoși. A

a fost înțeleasa de

in care femei părăsite de 
copii, primesc un simbolic 
le poate asigura un trai

economice, aducătoare de

: ao-
saLariați în concediu, 
mult, s-a topit din 
începutul anului, 
dacă nu și la propriu.

Tiberiu SPATARU

de dulciuri — 
mai politicos 
Foștilor Dcțl- 
sînteți drăguță

îndrăznit să-i dea 
ce vorbești ! 
suferit poate cit
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cel care a gindit 
grăit ca un adevărat utecist. Mai mult ca sigur însă că sînt 
din acela care nu văd cu ochi buni bietul privilegiu de a nu sta 
Ia rînd, acordat veteranilor de război și foștilor deținuți politici. 
De parcă unul ca aceștia ar cumpăra toată marfa. Cînd, de fapt, 
ei iau doar o pîinc, un litru de lapte sau — ca în cazul descris — 
o jumătate de kilogram de salam. Atunci de unde, oare, aceasrtă 
Înverșunare 7

Poate că nu insistam asupra faptului daca faza nu s-ar 
p. trecut In 4 iunie, cind 
și martirii pieriți pentru 
aceștia putea lesne să se 
la alimentara din centru, 
întreb de aceea: de unde

i 
i
•
î

i
1

!

fi 
neamul românesc și-a sărbătorit eroii 
patrie. Și mă mai gindesc câ prinți e 
numere și unul ca omul în vîrslă care, 
a dorit doar o bucată de salam. Mă mai 
ți de ce itît;i Înverșunare 7

Gheorghe OLTEAN U

Intrăm cu fruntea sus 
în lumea îrancofonă

Anunțam cu vădită sali.sfat țic, în urma cu mai multe luni, 
•’rrmiul I cucerit de Dorin Jula, elev in clasa a IV-a a Școlii ge
nerale nr. i din Petroșani, la concursul de literatura „NU l’OȚI 
EI SERIOS I.A 17 ANI", organizat de Institutul Franței la Bucu
rești, împreună cu serviciul cultural al ambasadei acestei țări iu 
Capitala noastră, pentru traducerea versurilor liui Ailhur Run- 
baud. Iată că avem acum bucuria să aflăm că premiului amintit 
I se adaugă încă trei noi distincții pentru copiii petro,..îneni in a- 
cclași concurs. Juriul a decernat trei mențiuni I, tot pentru tra
ducerea ver .unlor lui Rimbaud din limba franceză în română. Fe- 
nciții clștigători sînt elevii Burbu și Robcrt Bl< ndea. elevi in cla
sa a IV-a a Școlii generale nr. 1 din Petroșani și Fliivia Onici, e- 
tevâ în (l'ksâ a X-a a Liceului de informatică din orașul reședință 
<1e municipiu. ,Scrisorile prin care copiii au fost anunțați de câști
garea prestigioaselor distincții rcrlactat».' în tirmeni deosebit rlc e- 
Jogioșî — ceea ce ne face să aducem, la rindul nostru, calde feli
citări copiilor și dascălilor lor — sînt semnate de Excelența Sa, 
domnul Thierry Vielle, consilier culturii) al Ambasadei Franței la 
București, și sînt însoțite de valoroase cadouri constind in volume 
din creația lui Ailhui Rimbaud și Eugen Jonescu. (I D și Al. H).

— Domnule doctor, la psihia
trie omul nu vine de bunăvoie. 
Care sînt cei care apelează la 
serviciile secției 7

— La noi vin oameni 
Ceilalți nu apelează la 
la celelalte secții. 80 la 
activitatea noastră nu-i

necăjiți, 
noi, ci 
sută din 
nebunul, 

ci celelalte forme: nevroze, psi
hopatii, sechele după accidente 
craniene etc. Unele dintre aces
tea se tratează in secțiile de in
terne, dar cele cronice vin la noi.

— Se poate vorbi de o crește
re a cazurilor în care aparp a- 
cest gen de tulburări l

— Nu pot spune că e o crește
re semnificativă, e niai mult o 
tendință de creștere. Faptul fra
pant este că s-a schimbat struc
tura morbidității, in sensul 
au crescut psihozele, și sînt 
creștere. Cauza ; 
actial consumul 
cooj concentrat, 
Cfte de cele mai 
blc.asă, accidentele de 
de circulație. A crescut numărul 
nevrozelor anxioase (nevrozele 
fricii), generate de spaimă, de 
frică, și care predomină la popu
lația feminină. Daca pină in ’89 
exista o protecție socială care-i 
apăra, in primul rînd, pe margi
nalii psihici — aceasta menți- 
nindu-i înlr-o formă protejată de 
muncă —, după revoluție ea a 
dispărut, aceștia fiind primii care 
an fost îndepărtați.

— Nu trebuie să fii specialist 
pentru a realiza că secția funcțio
nează intr-un local impropriu 
unei asemenea activități.

— Intr-adevăr, și în 
privință n-am găsit 
la nici un nivel.

— Deci, secția de 
este sortită să funcționeze 
același pavilion 7

— Care necesită 
pilule: la acoperiș, 
la toate instalațiile.

— Două cuvinte 
clintea secție)

— Are 70 de locuri. In momen
tul de faț.t avem internați 
de bolnavi. Zilnic, intervin 
internări, dar sint zile in 
npar mult mai multe.

— Cum se prezintă bolnavul la 
externare 7

toată patolo- 
ne creează, 
medicamente.
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— Discuție cu dl. dr. Victor Marge, 
nicdic primar psihiatru —

— Durata medie de spitaliza
re este de 15 zile. După spitali
zare se pune formula de amelio
rat pentru că starea de boaUQ 
poate să reapară. Medicul îi re*3 
zolvă problemele, dar bolnavuN 
rămîne cu o fragilitate. Trimî^Fl 
în mediul care i-a generat boalrf, « 
are toate șansele ca aceasta să-1 
reapară. Motiv pentru care pe 
biletul de externare scrie stare 
ameliorată. ■

— Ce tulburări psihice predo
mină la bolnavii Internați la 
dumneavoastră ?

— Avem absolut 
gla. Probleme mari 
însă, golurile de
Se începe cu un tratament, far
macia nu mal are, la un moment 
dat, medicamentul respectiv ți 
atunci trebuie să te adaptezi la 
noile situații. La noi nu c nevoie 
de dotări din import, de apara
tură sofisticată, de eforturi valu
tare. E nevoie de spațiu, care ne 
oferă sau ne amputează compe
tența. Spun do spațiu deoarece 
trebuie oferită o posibilitate in
dividuală de relaxare fiecărui 
individ, adaptată structurii per-i 
sona’ității sale. In mod normal. ( 
o secție de psihiatrie are nevoie 
de o secție de supraveghere ac
tivă (închisă), de una de supra
veghere preventivă și de un corrs.y 
partiment cu regim de semisana- 
toriu. in care bolnavului să 
se creeze toate mijloacele de 
tensiinare Practic. secția 
Petroșani funcționează doar 
regim de supraveghere prevenri 
tivâ. Papei, r>r fl nevoie de don«< 
elemente: medicamente, adicA 
o aprovizionare in flux continui^ 
și un spațiu compartimentat. A- 
tunci n-ar mai fi necesară tri
miterea bolnavului in altă parte, I 
ar putea fi rezolvate aici toate 
cazurile.

— Cu alte cuvinte, 
sînt trimiși în alte părți 
tru câ acolo medicii ar 
deșlepți...

— Exact. S-ar rezolva 
litate problema psihică a 
Jiului dacă am avea spațiu 
respunzător. Și pentru asta c ne
voie de o reparație capitală, în 
modul cel mai serios, a clădirii 
existente.

I 
de- i 
<Ua' 
e*‘

bolna 
nu 
fi

peri
mai 1

in k>ta-
Văii
co-

Gheorghe OLTEANU

Primim de la Spitalul mjnicipil Petroșani
Răspunsul Spiffilului municipal Pelrof<mi, pro

prietarul clădirii unde ființează, in condițiile 
menționate in litiu, brutarul pe care 1 aparu di. 
1 M. in ziarul „Zori noi" dm 9 iunie 1992.
* ILEGALITATEA 
l'ără a fi încheiat un contract de 

brutarul utilizează in 
ce aparține Spitalului

Ca răspuns ia adie.1,, 
citam evaruaren .'.papului ce ne aparține 
1973, fara o documentare temeinica, 
menționează in scris, citam; „con: ider 
dv. lara .suport legal și neavenita”.

< PRIVATIZAREA CU ORICE PREȚ 
LIPSA CONDIȚIILOR MINIME DE

Igiena tolal nccorcspunziitoare (lipsa 
țiilor .sanitare, duș, apa < urcnlft, 
punem întrebarea I ibor.itoruliii 
preventivă: cum s-a eliberat autorizația sanita
ra de funcționare a acestui obiectiv, eu real pe
ru'.vi penti u sănătatea consumatorilor produsu
lui de panificație obținut in precarele condiții 
i italici' existente 7

Aberanta este afirmația din articolul d-lui 
IM. că M' dorește deschiderea unui restaurant

închiriere 
interes personal, spațiul 
municipal Petroșani.

a noastră, prin care soh- 
dm 

acesta 
adi c.si

SI 
IGIENA 

inst.-ila- 
etc) ne lac .->ă 
de medicină

in acest spațiu, legislația 
terzicind cu desăvirșire 
taților sanitare in alte scopuri dccit 
medicale.

Am primit o ofertă de închiriere a s; ațiulul,« 
solicitantul angajlndu-se să igienizeze și amenfr 
jeze corespunzător spațiul existent țspălâtoriâ'i 
și așa zisa brutărie), ui mind a a' igura, gratulRj 
pentru spital, spălarea rufelor și piinea dbeM 
tică necoară bolnavilor, ceea ce pentru o M* 
tale săraca cum este spitalul, era de un Tetflțl 
ajutor. Nu am p.imit aprobările necesare dato
rită biroi rației c.i. e mai p rsi.lă m 
sanitara, p nd astL-i («ierta.

Înțelegem p.> ci i cere prefera ei 
nvze cu pliu», uin așa zisa brut uic, 
să ne înțeleagă și pe noi, care nu 
Jcgea, iar spațiul în cauză este absolut ncccsn»ț 
pentru rezolvarea unor probleme stringente ale. 
Spitalului municipal Petroșani. .

Director, Consilier Juridic, , (
Dr. Gheorghe DA VID Eugenia RAI’A

V

(1KIR nr. 517/PKM) in- 
utilizarva sj iți.lor un!-< 

servicii ,

tor fej 
itulRj 
teUP 
t.

rețeauC

se aprovizlo-* 
dar li rugăm 
putem eluda'
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ANIVERSARI
PENTRU Costel Buruiană, la împlinirea celor 22 de ani, nașii 

îi urează „La mulți ani“ ! (2647).
C1ND in buchetul vieții adaugi cea de-a 23-a garoafă, soția 

Claudia, nașii Soroagă Gheorghe și Maricica urează dragului lor 
I’anciu Vaier, un călduros „La mulți ani l“. (2623)

CU OCAZIA zilei de naștere a dragului nostru Dan Victoria, 
soția Viorica, soacra, părinții, frații și cumnații îi urează sănă
tate, fericire, noroc și „La mulți ani (2641)

VINZARi
VlND Microbuz Ford Transit pe benzină, 8 -j- 1 locuri, 1,2

tone, 1980, înmatriculat, 950 000 lei. Telefon 41705. (2609).

I

PUBLICITATE

VlND casă, garaj, dependințe, Vulcan. Telefon 43436, după ora 
13. (2666).

V1ND autodubă frigorifică, 16 tone, stare perfectă. Telefon 
42301 sau 42201. (2667).

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

VlND camion Diesel, 5 tone. Informații, telefon 45373, între 
orele 7—20. (2630).

VlND garsonieră în zona pieții. Telefoane 41456, 41198, după 
ora 16. (2634).

VlND dormitor, furnir mahon, Dacia break, Petroșani, str. 
Gheorghe Barițiu, nr. 22 (lingă Școala generală nr. 2 — colonie). 
Telefon 45826. (2637).

VÎND --- - ’ ■ - ’
fon 70510,

VlND
11, Lonea.

VlND
ora 18. (2612).

VlND Dacia 1 300, an fabricație 1985. Telefon 43983, între 0- 
rele 18—20. (2665).

Histodil, medicament pentru tratarea ulcerului. Tele- 
Vulcan. (2616)
lemn construcție cabană. Informații: str. Șoimilor, nr. 
(2650).
videorecorder Profcx, sigilat. Relații, telefon 45656, după

DIVERSE

!
t

Societatea Comercială 
„VOIEVODUL” COM SRL 

PETRILA
oferă spre vînzare

— zahăr import (in orice cantitate);
— tricotaje de sezon, produse de firma .,1 Iunie” Ti

mișoara;
— covoare, mochete — fabrica Cisnădie;
— o gamă variată de dulciuri — Kandia Timișoara. 
Vă așteptăm cu plăcere, Cimpa, Căminul cultural.

(2641)

VEST Servicii SRL
cu sediul in Pe'roșani, str. Independenței, nr. 5 (fostul 

ștrand Aeroport).

ANGAJEAZĂ

•— timplari t

Informații la sediul firmei zilnic între orele 7—15.
(2627)

SOCIETATEA COMERCIALA DE
CONSTRICȚII „CONPET" SA PETROȘANI

cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie nr. 90, telefon 
42150, telex 7*2526, fax 41152.

EXECUTA
in condiții avantajoase și termene garantate:

— lucrări de construcții montaj;
prestări servicii in domeniul construcțiilor și itista- 

iajiilor;
— confecții metalice;
— prefabricate;
— borduri;
— betoane.

OFIRĂ
spre vînzare din stoc, prefabricate (la prețul anului 1990), 
utilizabile la garaje, gospodării anexă, etc.

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar de redacție 
ȘTEFAN GIMPOI

SOCIETATEA COMERCIALĂ „PET-PET-TRAVEL1* S.R.L. Pe
troșani organizează, in perioada 18- 
dapesta (Ungaria).

Preț informativ — 4 000 lei.
înscrieri și informații, la telefon 43846, între orele 17—21. 
„Maribo", vă așteaptă I (2617).

I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I„riLi TijL'inn v uu u.n.u. ±

l—21 ihnie 1992, excursie la Bu- j

S. C. E. T. ROMCET Hunedoara livrează en gros, prin ma
gazinul din Lupeni, Aleea Liliacului, bloc 2, zilnic între _oiele 
9—12; IZ 1. 
Monte Carlo, 
pon, confecții,

„EVION“ 
pasageri în și

16—18 o gamă variată de produse: țigări Royale, Flash, 
Viceroy, cafea boabe, dulciuri, lichior, sucuri, șam- 
electrocasnice. (2624).
S.R.L. Lugoj, transportă cu microbuzul pachete și 
din Germania, plecare de la domiciliul clientului la 

orice adresă de-destinație solicitată. Informații, telefon 44286. (2628) 
SOCIETATE comercială vinde chioșc amenajat, situat vis-a-vis 

de ACR. Relații, telefon 41228, orele 14—20. (2643).
SPITALUL orășenesc Vulcan angajează INSTALATOR 

TAR, cu normă întreagă, pensionari, cu 1/2 normă, prin 
de funcții. (2653).

SClIIlVfBURI DE LOCUINȚA
CEDEZ contract apartament, două camere, mobilat, 

butelie, frigider, str. Republicii, bloc 101, ap. 64, Petroșani. (2648).
CEDEZ contract apartament două camere, mobilat, Avram Ian- 

cu, bloc 7, ap. 1, Petroșani. Preț negociabil. (2668).
PIERDERI

SANI- 
cunril

aragaz,

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Frățilă Cristina, 
eliberată de Sarmis Mob. ----- - • •-

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Suiogan Mircea; 
eliberată de E. M. Dilja. O declar nulă. (2640).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Nistor Alexandru, 
eliberată de E. M. Lupeni. O declar nulă. (2642).

PIERDUT în 12 martie 1992 carnet conducere auto seria C, 
nr. 0511584, eliberat de Politia județeană Deva, pe numele R.idu 
Costel. (2662).

S.A. Pctrila. O declar nulă.' (2631).

DECES

FIUL Sany, nora Lacrima, nepoții Grania și Sanika mulțu
mim tuturor celor care prin prez.ența și flori au fost alături de 
noi Ia greaua pierdere a celui care a fost cel mai bun tată, so
ci u și bunic

DEAIi NICOLAE
Nimeni și nimic nu ne va alina durerea. 
Dumnezeu să-l ierle! (2626)

COMEMORĂRI

SOȚIA Jilip Ana anunță cu durere în suflet împlinirea a șase 
săptămini de la decesul scumpului ei soț

JILIP ROMULUS 
Lacrimi și flori pe mormîntul lui. 
Soția ta nu te va uita niciodată 1 (2601).

FAMILIA Mladin anunță cu durere împlinirea a șase saptă- 
mîni de la trecerea in neființă a celui care a fost unchiul 

JILIP ROMULUS (T1TI)
Nu-l vom uita niciodată. (2606).

LA ÎMPLINIREA a șase săptămini un pios omagiu scumpului 
nostru var

JILIP ROMULUS
Din partea familiei Murcșan, care nu te va uita niciodată. (260a)

FIICA Maricica și nepotul Lorcdan, cu arlîncă durere in su
flet, amintesc împlinirea a zece ani de la decesul scumpei lor 
mame și bunici

CIIIRIȚOIU EUGENIA 
din comuna Stănilești, județul Vaslui. (2663).

AZI se împlinește un an de cinci nc-a părăsit scumpul nostru 
soț și tată

COIIA VASILE
Lacrimi și Hori pe tristul tuu mormint. Soția Maricica și fiul 

Lorcdan. (2601).

Cotidianul de opinie șl informație a! 
Văii Jiului „ZORI NOI* este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA
Responsabil de număr i 

Gheorghe CIIIRVASA 
Corectura i 

ilia ACHIREI jî Viorica FIRTULESOV

„ZORI NOI" S.A. 
înființată conform De
ciziei nr. 208/12,06.1991 
a Prefecturii județului 
Hunedoara. , ,

Director 
MIRCEA DUJORESGU

Materialele nCcomandale șl ncpublicate 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse fu articole aparțino, fn exclusi
vitate, autorilor.
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Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Nai 

ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități. I
10,20 Calendarul zlleL
10.30 Film artistio.

Și s-a făcut lumină. 
(Coproducție Franța — 
Germania, 1989).

12.25 Video-Satelit,
12,35 Țara insulelor de smarald.
12,50 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14,20. Mondo-Musica.
14.40 Reflector.
15.10 Recital de operă.
15.25 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16,45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiunea în limba ger

mană.
18,05 Campionatul european de 

fotbal: Olanda — Scoția.
20,00 Actualități.
20.40 In fața națiunii.
21,05 Campionatul european de 

fotbal: CSI — Germania, ,
23,00 Magazin TV.
24,00 Actualități.
0,20 lntîlnirca de la miezul 

nopții.

HOROSCOP *
GEMENI 

(21 mai — 21 iunie)
Culegeți roadele dulci-amare 

ale trădării din lașitate...
RAO

(22 iunie — 22 iulie)
Nu mai așteptați — ieri a fost 

înttlnirea de adio!
LEU 

(23 iulie — 22 august)
Evitați, pe cit posibil, postura 

fripturistului și acțiunea „la co
mandă".

FECIOARA
(23 august —* 22 septembrie)

Partenerul conjugal vă oferă 
surpriza sezonului.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Gel ce face jocurile arc șl 
cheia.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Peste capul, dv, se iau hotăriri 
ale căror implicații le veți simți,, 
pe propria piele, mai tîrziu.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Un stirîs drept răspuns și o 
victorie fără luptă.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Dacă vi se cere -consimțăn-iîn- 
tul in vreo problemă, orieit de 
minora ar părea, amînați!

VĂRSĂTOR j

(20 ianuarie — 18 februarie)
Drumuri scurte, cu rază largă 

de acțiune.
PEȘTI 

(19 februarie — 20 martie)
O persoană de sex opus vâ 

oferă soluția depășirii crizei.
BERBEC 

(21 martie — 20 aprilie)
Deși situația dv. nu e deloo 

complicată, o complicați cerînd 
sfatul altora.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai)

Deruta dv. a fost provocată 
conștient și e întreținută de jo
cul intereselor.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA] 2671
Petroșani, str. Nicoiae Bălcesca ar. 2 
Telefoane: 41GG2 (director-redacfor fcf)l 
41GG3, 42ÎG4 (secții). >
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TIPARUL | Tipografia Petroșani, «fr.
Nicoiae Bălccscu nr. 2. Telefon fi >


