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BOMBA STADIOANELOR
D- ?i permanent sub amenințarea ploii, care 

a ținut lotuși să demonstreze cu la Petroșani 
ploua des, spectacolul ele pe stadion, ținut luni 
dupa-umiazu a fost o reușită deplină. Și nu ne 
referim doar la numărul spectatorilor, după a- 
precierca noastră cifrat la peste 10 000, ci la 
lot ceea ce s-a consumat acolo, de la fobtal. 
chestiuni ușoare și pînă la prezențe artistice 
d certa calitate.

Dar nu vom intra în amănuntele legate de 
calitatea actului artistic deoarece, un spectacol 
pe stadion rămîne în toate situațiile un spec
tacol pe stadion și doar atît. Important e că 
spectatorii dbstul de mulți prezenți s-au dis
trat, au gustat din plin plăcerea de a se rein- 
tîlnî cu o seamă de reprezentanți ai scenei ro
mânești șl ai muzicii tinere, pe un scenariu 
destul de închegat și plăcut in același timp.

rutem spune pe drept cuvînt că acei ce nu 
au fost din diferite motive la spectacol au ce 
regreta, deoarece ambianța, chiar dacă vremea 
a fost cum a fo-t, nu a fost dintre cele mai rele. 
Spectacolul a început cu un meci de fotbal în
tre fo.'te glorii ale fotbalului românesc, inclu
siv de la Jiul Petroșani, un meci care datorită 
ploii a fost mai puțin un spectacol, dar asta e. 
Păcat cu prezentatorul nu a catadicsit nici mă-

I 
car să-1 prezinte pe toți cei ce au vrut să ne| 
delecteze cu arta fotbalului. Dar să trecem ■ 
peste acest mic neajuns, la care am mai adău- I 
ga și faptul că o bună parte din tribunele sta- 
dionului nu au mai cunoscut de mult operațiuni I 
de curățenie, oamenii, îmbrăcați de sărbătoare I 
fiind nevoiți să se așeze pe aceste tribune pline 1 
de praf. In spectacol au evoluat: Aurel Moga, | 
Aurelian Temișan, Draga Oltcanu Matei, Ște- * 
fan B ă n i c ă. Ștefan Bănică ju-| 
nior, M a r o e 1 a Avram, Nae Lăză- , 
rescu, Vasile Muraru, Jean Constantin, Cristl-1 
na Stamate, Stela Popescu și Alexandru Arși-5 
nel, Nastasia Lazariuc șl Mihai Constantinescu L 
și alții. Inedită a fost prezența cascadorilor, | 
care ne-au amintit de luptele medievale, pre- i 
cum și Loredana Groza, care pentru a fi vă- | 
zută de aproape de tot stadionul a cîntat că- . 
lare pe calul unui cascador, făcînd ture. Deci i 
un spectacol reușit, pentru care organizatorii, . 
Confederația minieră, Liga sindicatelor și Casa ’ 
de cultură Petroșani și mai ales RĂII Valea I 
Jiului, împreună cu sponsorii merită aprecie-1 
rile noastre. Păcat însă că unii dintre cei anun- 1 
tați nu au onorat spectacolul de pe stadionul j 
din Petroșani, din diferite motive, care deo- . 
camdatâ ne scapă. (G.C.).

Administrația publică locală 
I r-troșani informează pc toți

cei interesați că pînă in data de 
•19 iunie a.c. primește propuneri

concrete de oferte pentru con- I 
cesionarea dreptului de fotogra- | 
fiere și înregistrare video la o- « 
ficicrea căsătoriilor civile. Ofer- ț 

i 
tele se voi- depune în plic în- j 

chis la compartimentele de stare » 
civila .și protocol. Concesionarea j 

sc va face trimestrial. (G.G.) <

Faptul că dl. Iliescu, președin
tele României este adeptul com
promisurilor nu mai constituie 
pentru mulți din cei preocupați 
de politică o noutate. Rînd pe 
rînd în fel de fel de situații, du
pă decembrie 1989, de cînd a 
preluat puterea, președintele tu
turor organismelor de putere în 
succesiune a făcut fel de fel de 
compromisuri.

Misiunea sa de mediator a fost 
de fapt transformată de preșe
dinte sau de sfătuitorii săi în- 
tr-o veritabilă mașinărie de 
compromisuri, din care omul de 
rînd chiar că nu mal pricepe 
nimic...

Sigur nu ne-am propus și nici 
nu ne propunem să inventariem 
compromisurile și concesiile fă
cute de președintele Iliescu. Ar 
fi și prea multe și nici n-ar fi 
folositor cuiva. Vrem insă să ne 
referim la cîteva dintre cele mai 
spectaculoase compromisuri ac
ceptate de președinte, nu pentru 
a concluziona o sentință de vino
văție sau nevinovăție, ci pentru 
a desluși mai bine unele efecte 
în timp ale acestora.

Știam și știm cu toții că des
trămarea regimului trecut, ope
rațiune de mare amploare, vrută 
sau nevrută de unii sau alții, va 
aduce și mari suferințe. Știam 
că va fi greu șl avem acum po
sibilitatea să ne convingem pe 
viu că așa este. Ne-au mai spus 
și cei care ne-au condus și Încă 
ne mai conduo că va fi așa și, 
mai-maî, în mintea fiecărui om 
s-a cuibărit speranța că orice are 
un sfîrșit. N-a fost să fie...

S-au făcut compromisuri peste 
compromisuri și de guvernul 
Roman, și de guvernul Stolojan. 
sub oblăduirea prezidențială, un
de acest lucru este ridicat chiar 
din decembrie 1989, la rangul de 
politică proprie. Să ne amintim 
de mineriade, să ne amintim de 
legea impozitelor, să ne amintim 
de legea funciară, de cea a sala
rizării, de cea a soluționării con
flictelor de muncă, de referen
dumul asupra Constituției și de 
multe, multe alte lucruri esen
țiale în care președintele Iliescu

putea să intervină pentru ca toa
tă această legislație ce ne chi- 
nuie astăzi să aibă im conținut 
cu adevărat democratic și să fie 
și în folosul nostru. Parlamentul, 
acest parlament pe care Ticu 
Dumitrescu îl numea „al rcrdnti 
naționale" și noi ne supăram la 
vremea aceea, n-a urnăiit de 
fapt binele poporului român. Ca
pete înfierbîntate — ajunse în- 
tîmplător pe acolo — n-au urmă
rit decît lupta pentru putere și 
binele acestei „cohorte" de le
giuitori, care, odată cocoțați aco
lo, au uitat că de fapt votul 
nostru i-a făcut ceea ce sînt...

Și, pentru a fi consecvent în... 
Inconsecvența sa, parlamentul 
ne-a tras-o din nou. Adică și-a 
mai asigurat 4 luni de existență, 
și-a mai asigurat o vacanță par
lamentară (să dea Dumnezeu să 
fie și ultima pentru cel puțin 
95 la sută dintre parlamentari), 
iar nouă, celor mulți (dar nu 
proști, cum spune- PSM-ul) ne a 
mai asigurat cîteva luni de chin 
și perspectiva de a trăi o viitoare 
iarnă distrugătoare.

Căci ce altceva a urmărit par
lamentul decît să-și mai prelun
gească agonia și plata pe banii 
poporului. Toate astea s-au făcut 
din nou sub oblăduirea președin
telui Iliescu, care a mal accep
tat un compromis dictat de șefii 
de partide.

Dacă președintele Ilic-- i ar fi 
fost așa „tare", cum spun unii 
confrați, ar fi trebuit să dizolve 
acest parlament. Și am fi mers 
cu toții la vot, în luna iulie fără 
atita trudă pentru putere. cum 
se va face acum.

Oare de doi ani de zile aceste 
partide politice nu s-au gîndit că 
vine o nouă campanie electora
lă ? Cum poate să spună un 
partid, oricare ar ft el, că nu-i 
ajunge timpul să se pregătească 
pentru alegeri ? Atunci cc-au 
făcut pînă acum ?

Nc-ați făcut-o iar, domnilor 
parlamentari I

Cornel CAI IOPOL

INCERCIND O PRIVIRE DE ANSAMBLU
E bine că s-au

amînat alegerile ?
Emoțiile nu silit 

in premieră
Perspectivă pentru o 
colaborare rodnică

Mai întii s-a vorbit că alegerile sc vor ține în 
iunie. După aceea, premierul a avansat o dată 
pc caro domnia sa o credea fezabilă; 26 iulie. 
Dar lovitură de teatru. Cele două Camere sc 
împotrivesc și nu acceptă ziua respectivă. în 
aceste condiții, la întîlnirea domnului președin
te Ion Iliescu, petrecută la Cotroccni, cu liderii 
partidelor reprezentate în Parlament, f.ste a- 
vansatâ o nouă dată: 26 septembrie. Premierul 
Thcodor Slolojan a scos la iveală chiar și 
calrnlar de desfășurare a parlamentarelor 
prezidențialelor. După discuții felurite, apare 
consensul. Toți cei prezenți acolo so declară de 
acord cu ziua de 28 •'Vt-mb'-i.i « dată u de
rulare a alegerilor generale.

Cum a recepționat acea-lă veste omul obiș
nuit, adică acela chemat s î introducă votul in 
urnă ? Am încercat să aflu acest lucru soliei 
tind, întîmplhtor, opiniile citorva cetățeni, pe

un
Și

Ghcorglie OLTEANU

Cei mai mulți elevi, pentru care a început va
canța, dorm fora griji, somnul nu le mai este 
răvășit de cile un vi*, că sînt ascultați la cîte 
o lecție la care, știau ci bine, erau dcscoperiți. 
Dar nu au încetat grijile, ba dimpotrivă 
amplifică, pentru 721 absolvenți ai clasei 
XII a și 667 al clasei a Xlll-a, deci 
și 2246 absolvenți ai clasei a VIII a. Acesta era 
numărul înregistrat in Valea Jiului Ja sfîrșitul 
trimestrului al doilea, deci în primăvară. Cei 
caro an încheiat pregătirea în școlile generale 
vor susține examene do admitere, în iulie, con- 
stiad în probe scrise la limba română și matc- 
m.itleă, în ?-♦«•, fie in clasa a IX a, fio în școli 
profesionale, lntr o situație ceva mai speciala 
sînt liceenii absolvenți pcnlril caic a început 
numărătoarea inversă piuă la bacalaureat. Încă 
dh, anul trecut aceste examene au fost, no a- 
mintim Lira-, un duș roia-, paradigmatic pentru 
viitorime. !)<- aceea, profesorii, atașați, orice

Tiberiu SI’ATARU

sc 
a 

scraliști

Sc intimplu ca 0 acțiune 
bine mai ales atunci cînd 
organizata mai puțin. Așa 
trecute, la filiala Lupeni a 
German, unde, fără să fie 
in mod special, a avut loc 
factori de primă însemnătate din țară, din lo
calitate și oaspeți de peste hotare, reuniune 
ce a prilejuit nu numai un larg schimb de pă
reri, ci și stubilirca unor modalități concrete 
de acțiune in bcjicfi< ml unei colaborări rodnice. 
Inlilnirca a fost prilejuită de sosirea la Lupeni 
a doi oaspeți din Germania: economistul și zia
ristul Rafael Jockcnhofcr. din Berlin și 
gornistul Mihai Jurcan, reprezentanți ai 
țiului dc solidaritate- internațională 
România, oiganizație caic a mai donat ct 
luni în urmă Spitalului orășenesc din 
o marc cantitate de medicamente, materiale mc-

să reușească 
e nepregătită, 
s-a întâmplat 
Forumului Democrat 
pregătita, convocată 

o reuniune a unor

mai 
deci, 

zilele

cco-
Cen • 

pentru 
i doua 

1 tipeni

Ionii IMIHIK
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TIP-TOP, 
M 1 N - T 0 P Succes de public și cîteva învățăminte

S-a încheiat, ișadar, ediția I 
a concursului „T.p-top, Mini-top“. 
Numai la Petro',ani au fost șap
te spectacole susținute de copii 
— elevi In clase.e 1—IV, la care 
s-au adăugat ce e susținute de 
cei din grădini'e și cămine.

Succes de puolic, deplin. Can
doarea copii or î emoționat pro
fund pe lieca e dintre cei 
care s-au ailat in sală. Nu ni ai 
vorbim de entuziasmul cu care 
cei mici și- iu încurajat echipa
jele. Puzderia de flori oferite 
tuturor conc irenților a transfor
mat scena C isei de cultură in
tr-o .grădină veselă1*. Chiar a- 
tunci cind a 1 mai încurcat răs
punsurile sau au pierdut vreo 
probă aplicativă în fața adversa
rului, copiii au trecut peste ,,la
crima fugară1* a înfringerii și au 
luptat să dovedească tuturor cit 
sînt de talentați și frumoși. Aici, 
in Valea Jiului avem copii de 
excepțrț ’ Ta’ente muzicale, ta
lente corejra’ice, recitatari care, 
dacă ar fi cunoscut! în lumea 
„dezvoltaților occidentali*, i-ar 
ului. Avem ,-opii minunați. Nu 
numai handicapați sau abando
nați. asa cur» acreditează ideea 
diverși .net' rstori de... povești* 
prin presa a tora.

Cine sint câștigătorii concur
sului ? Prcg puțin contează. A 
ciștigat copi ăria. De altfel și 
premiile ofe ite învingătorilor și 
Învinșilor al fost foarte apropia
te ca valoaie. Și pentru că am 
amintit de iremii. să facem și 
cîteva cme. de precizări, mai 
ales să mul urnim în numele co
piilor, celor care i-au sprijinit. 
In primul r nd cadrelor didac
tice și părir.'dor din școli, care, 
numai pentri concursul final de

la Petroșani au donat importan
te sume în bani, proporțional cu 
numărul de copii prezenți pe 
scenă de la fiecare școală. 11500 
de le! — Școala generală nr. 4 
7000 — de lei — Școala generală 
nr. 1, 7500 lei — Școala generală 
nr. 5 și 2200 — Școala generală 
nr. 2. Acești bani, prin interme
diul firmei „VAVIPET* din Pe
troșani s-au transformat în dul
ciuri. 40 de pachete .dulci* și 
.aromate*, dar mai ales hrăni
toare, cu dulciuri importate din 
Italia și Germania, avînd o va
loare cuprinsă între 600 și 890 
de lei fiecare. Apoi, sponsorilor 
— aceeași firmă .VAV1PET*, fir
ma „COMTEX* SRL Pctrila, ca

re a donat marele premiu, UN 
CALCULATOR HC 91, firma CM 
INTERNAȚIONAL COMIMPEX' 
din Lupeni care a donat 40 de 
cadouri „misterioase*. ambalate 
în pungi cu reclama firmei „Per- 
fetti* din Italia, și firma „1NFO- 
TEL PUB* SRL care a dăruit, de 
asemenea, dulciuri. Cit privește 
dilema in care s-a aflat perma
nent Juriul prezidat de loan 
Velica (însuși faptul că marele 
premiu nu s-a putut atribui decît 
prin tragere la sorți este o dova
dă), ea este pe deplin justificată 
pentru că, pe de o parte copiii au 
muncit mult pentru concurs 
sub supravegherea cadrelor di
dactice iar pe de alta s-au comis 

unele erori in pregătirea lor de 
care ei, cei mici nu sînt vinovați 
cu nimic. Exemple concrete la 
proba muzicală, unde mulți 
foarte mulți concurenți au cin- 
tat destul de aproximativ cintece 
care nu sînt pentru vîrsta lor, 
semn că nu au fost îndrumați cu 
competență. De ce nu s-au im
plicat dascălii de muzică ? Nu 
mai vorbim de cazul unor echi
paje de la Școala generală nr. 1 
care aveau în componență copii 
— elevi la secția de muzică, a șco
lii, unii laureați în concursuri 
de interes național, dar care au 
concurat la alte probe, pentru 
muzică fiind desemnați ca re
prezentanți elevi fără calități 
deosebite. De aici, depunctare. 
Se poate scrie foarte mult des
pre acest concurs. Comentariile 
vor continua multă vreme. Pen
tru ediția a doua, spre exemplu, 
este neapărat necesar elabora
rea încă de la începutul anului 
școlar a unui regulament com
plet, amănunțit, este necesară o 
selecție riguroasă a concurenți- 
lor. Este păcat de talentele noas
tre să rămînă în anonimat. Va
lea Jiului nu mal trebuie să fie 
pentru o țară întreagă, o vale a 
violenței, cum 1 se spune. Avem 
oameni .de cultură, avem talen
te care se pierd din dezinteres 
sau datorită incompetenței, a 
intereselor meschine care stau 
la baza aprecierilor prea puțin 
măgulitoare ce ni se aduc nu 
o dată pe nedrept în țară și in 
afara ei.

II. ALEXANDRESCU

CE MAI FACE 
VASILE ȘEICARU?

Pe cunoscutul cantautor Vasila 
Șeicaru l-am fntîlnit în ultima 
duminică a lunii lui Florar, ia 
standul cotidianului Curierul 
național împreună cu soția șl 
fiul lor, Mihnea. De ce aici 2. 
Pentru că, la solicitarea colegi
lor de la amintita publicație, Va- 
sile Șeicaru și-a lansat aici, ul
timul său disc „Citește numai 
la final...* scos zilele tre'ute de 
casa de discuri Electrecord. Du
pă microrecitalul susținut în față 
unui entuziast public adunat 
spontan, Vasile Șeicaru a avut 
amabilitatea de a ne acorda cî
teva minute.

— Vasîie Șeicaru, lată-te decî 
la al patrulea disc. Ce cuprinde 
acosta ?

— Ultimul meu disc, intitulai 
„Citește numai la final* este o 
insumare de cîntccc dc ultimă 
oră.

— Din cîte știu, acest dise 
trebuia să apară cam demult..

— Da, așa este. El trebuia să 
apară mult mal devreme, avînd 
în vedere că piesele sînt dejâ 
cunoscute. Titlul acestui album 
este cel al cîntecului apărut de
ja de cel puțin un an de zile. 
Dar asta este probabil din vina 
Electrecordului și mai puțin a 
mea.

— Pentru cititorii din Valea 
Jiului, un gînd de aici de lă 
T1BCO.

— Da. Cele mai bune gînduri 
șl speranța că ne vom reîntilnl 
cit mal curînd. Dar nu pe tră- 
zile Bucure.știului.

— Așa să fie. Vasile Șeicartl, 
în numele cititorilor ziarului 
„Zori noi* îți mulțumesc și îți 
doresc toate cele bune și mult, 
mult succes •

— Noroc bun I
Discuție consemnată dc 

Tiberiu VINȚAN

tv _ 399999999999999999999^9999999999999999999999999999^99
E «ine că s-au 

amîi at alegerile ?
.Urnure din pag. 1)

care i-am rugat să răspundă la întrebarea „Ce 
părere aveți despre aminarea alegerilor 7*. Răs
punsurile lo ■ in cele ce urmează.

Ion Belei. electrician: „Au interese deosebite 
partidele. Ni cred că cineva din poporul român 
e de acord cu asta. Numai ei, in Parlament. Zic 
că asta-i o mare greșeală. Nu știu cine cîștlgă 
din tarăgăr.area asta*. Florian Gliiță, medic : 
„Cred că s-i făcut o greșeală în sensul că, dacă 
tăiem coadș ciinclui, o tăiem o dată, nu pe bu
cățele. Puți au să se țină mai devreme pentru 
că se știe 'cva. Așa, se amină legi, apar mal 
toate lătur le negative prin această tergiversa
re*. loan -ievici, pensionar : „Neserioși, atita 
spun*. Dumitru Olăreanu, pensionar — handi
capat: „Ta a e de năpastă și ei au chef de a- 
legeri amî.iate. Bagabonți, ce mai... Ciolanu’ 
ciolanu1, a'ta-i !“. Teodor Tăbăcaru, asistent 
universitar „Consider că e un punct de vedere 
bun, pentru că se dă ocazia partidelor politice 
să-și coordoreze campania electorală așa cum 
vor. Și or s». aibă timp pentru asta. In caz 
contrar, ar fi fost o chestie făcută In viteză. 
A a cred ci s-au eliminat aceste* neajunsuri*. 
Gheorghe E lacărâ, șofer: „Cred că s a lăcut o 
/bare gafă. Trebuia să se rămînă la prima pro
punere. Cij ?ît amînăm mai mult, apar greutăți 
mai multe. Sînt curios cum va privi Occidentul 
treaba ast.. Cred că se face jocul unor parti
de care ai tot interesul să se petreacă asta*. 
Niculina Popescu. îngrijitoare: „Eu aș zice să 
fie mai repede, sa vedem care-i negru, care-l 
alb. Că daca s-a aminat pe toamnă, eu mă gin-*- 
dese că lese cu alte treburi. O fi mai rău*. Stoi
ca Lascu, tipograf : „Trebuiau amînate pentru 
anul viitor, în luna martie. In septembrie, pînă 
«e face noul guvern, intrăm în iarnă cu neca
zuri mar. Ori se țineau în mai, ori la sfîrșltul 
iernii vitoare*. Ion Stanciu, instalator sanitar: 
„Nu cred că e prea bine că s-au aminat. Am 
impresia că asta-i o manevră de-a lor, a ălora 
din Parlament. Ăștia vor să no Joace cCtm do
resc ei. Nu se uită, și ei. efi acuma dc-abia te 
descurci. Eu am salariu 12109 lei din care iau 
In mină zece mii. Abia mă descurc cu mîncarea. 
Am și doi copii. Zic că e un fel de a profita de 
pe popor, ca poate, după alegeri s-ar fi îmbu
ci . .;țit ce a*.

Din m.’ ontatca opiniilor se poate lesne con- 
•’ 1 ’ ia .or.nța celor mulți vine în contradicție 

i □' ora care Iși mai doresc o vacanță par
lament. «Ja Nephin, pe plaja împușcatului.

Emoțiile nu sint 
in premieră

(Urmare din pag. 1)

s-ar spune, de învățăceii lor, nu au vrut să 
sperie elevii, ci sa le deschidă ochii la ce ii aș
teaptă. Cei care au avut prilejul să auda și 
ochi să vadă, vorba lui Biâncuși, s-au aplecat 
mai serios, sistematic peste cărți și caiete. Iar 
dacă de cîtva timp acești tineri sînt mai fră- 
mîntați de apropierea bacului, faptul este nor
mal și omenește de Înțeles deoarece emoțiile — 
stare caracteristică doar ființei umane — nu 
pot fi înfrinte deși cunoștințele însușite sint o 
realitate care aparține intelectului tineresc, 
deschis și receptiv la informațiile din cele mai 
felurite domenii, prevalind cele din școală.

De luni în șir am observat, pe stradă ori în 
licee, cum elevii mergeau la cursuri de parcă 
sar duce la plimbare. Asta Judecind după ves
timentație, care, la rindu-i are darul să reveleze 
considerația, de ce nu, respectul pentru școală. 
Insă analiza se poate extinde și la alte segmen
te, de pildă la cel spectacular, a>a-nurnitele
show-url in care s-a uitat repede, mult prea 
repede a se cînta in limba română. Prea repede 
ne uitam identitatea, luînd de pe la alții atitu
dini, gesturi deja uitate pe acolo. Blugii, cum 
ei sc zice in mod curent, au ajuns o făloasă u- 
niformă în cele mai felurite și insolite situații. 
Vreau să fiu bine înțeles: semnificația unifor
mei școlare nu este dc a uniformiza învățămîn- 
tul, ci aceea că deosebirea dintre elevi este de 
inteligență, cunoștințe și studiu, dispărînd com
plexe de inferioritate și chiar inhibiții. Mă și 
mir că prin școli și licee nu s-au amorsat astfel 
de discuții cu părinții, la întllnirile periodice. 
In toată complexitatea psihologică și disciplinară.

Ca și cum n-ar fi de ajuns toate experimen
tele și experiențele nefericite din invîițâniint. 
ultima cea șoristă, de acum doi ani, ale cărei 
consecințe sint departe de a se fi epuizat, acurn 
s-a renunțat — deși sint regulamente școlare — 
prea ușor la un element indispensabil, vital șco
lii : disciplina. De aici pornește totul. Insă pînă la 
toamnă, așa cum noaptea este un sfetnic bun, 
timpul va mal decanta idei, opinii, convingeri, 
sentimente, atitudini, comportamente, deoarece 
democratică nu este acea societate lipsită de 
norme de conviețuire civilizată. Dimpotrivă. 
Chestiune de moralitate, cuvint supt ca pe o 
bomboană. ~ ***1»

Perspective pentru o 
colaborare rodnică

(Urmare din pag. 1)

dicale mai ales pentru ATI și noua născuți. La 
jntilnirca cu oaspeții germani, au participat 
domnii ing. Gheorghe Abulașe, primarul și mg. 
Nicolae Bucur, viceprimarul orașului, ing. Ilarie 
Bora, directorul „Salvamin* Petroșani, dr. losif 
Ciontos, directorul Spitalului Liyieni, președin
tele Fundației IMi’RO, ing. Antoniu Duban de 
la mina Lupeni, dl. losii Tellmann, președintele 
filialei FDGR. Dialogul a avut de ciștigat mal 
ales prin prezența a două personalități mai 
deosebite — dl. F. l’ingcri, consulul Germaniei 
la Sibiu, și dl. ing. Petru Jurcan, senator de 
Valea Jiului. Deci, și autorități, și specialiști, și 
reprezentanți ai unor organisme obștești, cu 
toții membri ai Fundației ingineria și medicina 
in protecția omului, precum și oaspeți de peste 
hotare.

S-a discutat i larg despre posibilitățile de 
dezvoltare a colaborării intre specialiștii și ors 
ganismele locale cu Centrul internațional de 
solidaritate cu România, mai ales in domeniile 
protecției muncii, a omului și a mediului incon- 
Jurător, acordarea de ajutor umanitar din par
tea germană pentru dotarea tehnologica a ml« 
nclor. S-a stabilit în acest scop un protocol care 
prevede ca un grup dc experți germani să stu
dieze la fa a locului și să. stabilească prioritățile 
pentru iml unâtațirea dotărilor în domeniul sal
vării miniere, posibilitatea adaptării echipamen-i 
telor germane In condițiile specifice ale mineri
tului nostru. Oaspeții au făcut o vizitii in zona 
Cîmpu lui Neag și împrejurimile I.upeniuluî, 
intercsîndu-se de efectele poluării și ale activi
tății industriale asupra mediului înconjurător. 
Oaspeții au apreciat receptivitatea gazdelor față 
de perspectivele conlucrării și materializarea a- 
cestora In acțiuni benefice pentru oamenii din 
zona. In ceea ce privește gazdele, am reținut o 
declarație a domnului primar Gheorghe Abala- 
.șe: „Ne bucură acest prim-contact direct. cil 
partea germană. Ceea ce ne va bucura și mal 
mult este ca de la faza discuțiilor să ajungem 
la materializarea acestora, la ceva concret. In 
orice caz discuțiile au fost de bun augur*.

In încheiere un amănunt mai deosebit privind 
relațiile inlerumanc. Cu prilejul discuțiilor de 
mai sus, a avut loc prima întâlnire, după peste 
trei decenii, Intre doi frați după tată, unul din 
România, născut la Lupeni, celălalt din Germa
nia și născut la Brașov. Frați sint domnul se
nator Petru Jurcan și oaspetele, respectiv dL 
Mihai Jurcan. ..^1

Să fie intr-un ceai bun I
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Procesul reformei economice se pare că a 
ajuns la un moment decisiv. Creșterea zero 
nu-și arată încă semnele. Dimpotrivă, declinul 
economiei continuă. Producția industrială e încă 
in scădere. A apărut un nou blocaj economic 
estimat la circa 500 miliarde lei. Din ce în ee 
mai multe întreprinderi anunță reduceri de 
personal și de producție. Noi contingente de 
șomeri se alătură celor mai vechi. Speranțele 
de făurire a unor noi locuri de muncă- sînt mici. 
Cu mult mai mare e rata șomajului. Specialiș
tii In ale economiei și tehnocrații din compo
nența actualului guvern de tranziție susțin la 
unison că dacă vrem să avem un început de 
creștere în economie este necesară stubilizajea 
oprirea declinului. In căutarea acestui deziderat, 
ce e mai semnificative eforturi se fac in dome
niul bancar-financlar. Au crescut pînă la 80 
la sută dobînzile creditelor. In mai mică măsură 
au crescut și dobînzile depunerilor bancare. 
Aceste măsuri slnt menite să întărească moneda 
națională, prin încurajarea depunerilor și obli
garea agenților economici și particulari la o 
activitate eficientă, care să nu se mai sprijine 
pe credite. Dar au apărut și efecte nedorite. Ma
jorarea dobinzilor la credite, nu încurajează in
vestițiile, are efecte nefavorabile în industrie 
și agricultură. Micii întreprinzători particulari 
cu inițiativă nu-și pot pune in practică ideile, 
chiar dacă acestea sînt, de milioane, cum s-ar 
zice. Noii proprietari de pamint din agricultură 
nu-și pot procura mijloacele de mecanizare și

stabilității !
de transpoit prin folosirea pîrgliiei creditelor., 
așa cum ar fi normal. Viața economică impune | 
diferențierea dobinzilor la credite, în scopul 
încurajării investițiilor. Dar cine s-o facă 7 O 
prudență vecină cu espectativa caracterizează a- 1 
titudinea guvernului. Problemele sînt inventa- j 
riate. Se fac cunoscute in mod oficial. Dar con- J 
tinuă in cea mai mare parte să răniînâ nere- . 
zolvată. Actuala bulversare a electoratului, ge- } 
nerată de aminarea pînă la toamnă a datei ale- * 
gerilor generale și prezidențiale, a produs un f 
șoc și în domeniul schimbului valutar, accen- I 
tuînd procesul de devalorizare a leului. Noua T 
reglementare a schimbului valutar a dus, in | 
citeva zile la creșterea de la 220 la 251 lei a ț 
parității schimbului în raport cu dolarul ame- ! 
rican. Și se pare că devalorizarea se va mai * 
accentua. Interesantă, în acest context, apare ’ 
tendința de a menține și chiar de a scădea pa- • 
ritatea leu-dolar la casele de schimb. Cele două 1 
cote de schimb tind să se apropie. Probtcma care . 
se pune este dacă va reuși Banca Națională să i 
țină sub control operațiunile speculative în a- • 
cest domeniu. Sintem pe aproape, deci, cel ! 
puțin in domeniul bancar, de crearea unei pie- • 
țe naționale libere de schimb valutar. Este un | 

semn de bun augur, că actualul guvern a făcut 
un pas important înainte, în căutarea așteptatei | 
stabilități economice. Dar cu prețul social greu . 
de suportat al creșterii șomajului și inflației. I

Viorel STllAUȚ I

LOCUINȚELE— 
una caldă, una rece

Apartamente Se fac drumurile

„Două program- care se vor 
realiza în paralel are orașul 
Vulcan In privința locuințelor” 
nc-a declarat recent dl. ing. O- 
V1DIU AVRAME.SCU, primarul 
orașului. Este vorba despre re
pararea celor degradate și ne
locuite, pentru redarea lor în 
folosință, .și de executarea de 
noi construcții. Vasăzică. cine se 
preocupă, găsește pînă la urmă 
și soluțiile necesare.

Primul program e mult mai 
vast decît pare la prima vedere. 
Majoritatea apartamentelor a- 
flate într-o fază de degradare 
atît de avansată înctt nu poți fi 
locuite, sînt amplasate la parte
rul unor blocuri dîn „Mlcro-3“ 
cartierul cel mai năpăstuit din 
oraș. Se pare că repararea apar
tamentelor nu va fi suficientă 
pentru a convinge familiile să 
accepte repartiții în această 
zonă. Majoritatea opțiunilor se 
referă la zona centrală a orașu
lui din cauză că în „Micro-3“ nu 
este asigurat Un flux comercial 
și social corespunzător. In plus 
nici drumul de acces nu satisfa

ce cerințele. In aceste condiții, 
programul stabilit de primărie 
prevede inli-ju anumit fel și .re
pararea car'.iei ului“, lucrare de 
amplo c e c.in a început deja 
cu rc.imenaj.iica drumului de 
acces și v,i continua cil reorga
nizarea rețelei comerciale șl de 
servicii sociale.

Nici programul referitor bl 
construcția de noi locuințe na 
este ușor. „Deocamdată am găsi* 
un beneficiar, ne-a dadurat pri
marul localități!. Mina Pamsșeni 
și-a exprimat dorința de a sus
ține construrția unui b’o» cu 7 
nivele și spații comeiviale la 
parter. Am stabilit amplnsarntn- 
tul și vrem să In cepei» lucrarea 
încă din acest an*.

Singura mare problemă e cea 
a fondurilor bănești. K greu să 
obții bani, dar nu e imposibil. 
Primăria contează totuși ■> în
țelegere. Avantajul constă din 
faptul că în timp ce ,-iIR primă
rii se pllng de lipsa banilor, lina 
singură începe lucrările si în a- 
ceste conditi) are șanse să fie 
ajutată Celelalte vor susține 
pp mai departp corul vocilor ne
ajutorate

F->tă de alte localități orașul 
Vulcan mai are un avantai: ma
rea disponibilitate gospodăreas
că a cetățenilor.

noi în Vulcan
Realitatea demon-trează că se 

construiește și in aceaffă nouă 
epoca, nu numai in cea defunc
ta, după cum se l.imentea/ă u- 
»id nostalgici.

Predarea către Lencfitiir 
IRAGCL Vulcan) a blocului 91 
de pc bulevardul Mihai Viteazul 
s-a efectuat în data de 26 mai. 
Filmele noi locuințe! terminate a- 
nul acesta. 28 de apartamente cu 
2, 3 >1 4 camere. Spațiile comer
ciale de la parter sint șl ele gata 
pentru recepție. Deși finisajul 
interior a fost apreciat de bene
ficiar — Jupă cum afirmă dl. 
maistru Viorel Cimpoia — exte
riorul va fi gata abia la toam
nă, din motive tehnice și orga
nizatorice. Echipele Șantierului 
nr. 2 al Societății Comerciale 
„Conpel* S A. Petroșani mai au 
în lucru blocul 92, ve< inul ce
lui tocmai terminat, cu leimcn 
de predare anul viitor și fațada 
blocului 41. Noii școli generale 
cc va fi ridicata în cartierul 
brazi i s-a turnat fundația. Deo
camdată alit. Vom vedea ce ne 
rezervă viitorul (și) in ace-t do
rn! niu mai pe la toamnă, după 
alegeri. (1*N ).

De curind, incepind din Piața Victoriei, au fost reluate J 
lui țările la drumul de tranz.it al orașului Petroșani, sistate de | 
multă vreme din fel de fel de moLive. Acum se lucrează insă in- > 
tens, în pofida alitor lipsuri și uneori a vremii nepotrivite. Efor- | 
(urile au început să se materializeze. Cum în aceasta perioadă 
încă tulbure, in care nimeni nu prea mai face nimic, cej care | 
fac totuși ceva sint alit de puțini, consemnam faptul ca pe un • 
veritabil eveniment ce poale semnifica un mic început al redre- I 
sării. Și cine știe, poate îndrăznește cineva sa se apuce și de con- I 
strucțiile de locuințe. Daca ar fi să ne luăm după cereri... (G.C.) I

Desen du Zollan SZAHO j

URICARI
La Uriunni, cei mai frumos bloc 

de locuințe pentru care proiec
tantul a cheltuit fantezie nu 
glumă, a fost predestinat Ja lin 
lamentabil eșec, dar no pentru 
că poartă nr, 13. Numărul, re să 
zicem, n-are nîci o vină. Vlno- 
vațl sînt cei care, imediat după 
revoluție au purtat „numărul 
unu", „numărul doi* ș.a.m.d. in 
ierarhia orașului. Puterea locală 
care în ianuarie 1990 și-a a-umat 
acest rol trebuia si-țî asume și 
răspunderea, șl ea atare să asi
gure ocrotirea tuturor bunuri
lor mobile șl imobile din oraș, 
între care fondul locativ nu ocu
pa ultimul loc.

Blocul a fost construit pînă la 
început de decembrie ’89 în pro
porție de 95 la sută șl numai

proasta gospodărire împreună cu 
neglijența, ambele asociate cu 
nepriceperea l-au adus în sta
diul de execuție de... 50 la sută 
față de întreg. O mare parte 
din lucrări trebuie reluate acum 
de la început: echiparea Cu uși, 
binale, pardosesile, instalațiile 
electrice și sanitare. In suferin
ță mare se află și unii pereți 1 
Interiori sau scările.

După unele opinii, vinovat a» 
mai fi ți constructorul, care I- j 
nainte de încheierea anului 1989 . 
deși avea timp prielnic de lucra | 
nu a făcut „închiderea blocului-, i 
tărăgănînd lucrările în stilul cw* q 
noscut de tristă amintire.

Va recupera, oare, cîndva, OiJ! 
rașul Urieani, această pierdere T z

Cit privește cererile de locuin
țe, numai la mina Urieani se a- 
flă circa 300, din care nu se re
zolvă practic „nici una pe an“.

Ion MUSTAJA

„Cea mai bună soră de Crucea Roșie**
La începutul acestei săptămâni s*a desfășurat, la Petroșani, 

faza orășenească a coiu ursului „Cea mai bună soră de Crucea 
Roșie" pe amil 1992. După proba scrisă și întrebările de baraj, 
juriul a acordat nota maxină — 10 — celei mai bune din celă 
48 concurente — tinerei Mariana Znlai.

Odată cu nota maximă, lînam petroșăneancă a obținut titlul 
de cea mai buna soră de Crucea Roșie pe oraș. (I.D.).

Reforma în
Pana de curent int< rvenuio, probabil, cu 

mult înainte de ora 8, cînd sora s a pre
zentat pentru a prelua servii iu de garda 
de la Centrul dc recoltare a sîngclui din 
Petroșani. Telefonind la secția „BENEI." 
i s a spus, da, a căzut un transfoi maior in 
zona respectivă, se lucrează d<Ja șl, Intr o 
orâ-două, deranjamentul v,i fi înlăturat. 
Numai câ a duiat ceva mai mult. Pini 
in jurul orei 2 după amiaza.

.Problema era că, la acta dată, aveam 
în frigider 110 flacoane cu singe — îmi 
spune dl. doctor Con Wintin Gheorghlu 
șeful centrului. Cînd în frigider tempera
tura crește peste 8 grade Cefsius, există 
pericolul ca sîngcle să fie rebutat. O oră 
sau chiar două de nefuncționarc a frigi
derului nu contează, dar, cînd durata se 
prelungește, apare acest pericol. Din cele 
i 10 flacoane, am rebutat 29, în care era 
•tnge da toate grupele — 01, pozitiv șl 01

domeniul transfuziilor va fi și
negativ. Duminică (discuția am puri it o 
luni, 8 iunie) ni s-a solicitat de la spital 
.singe A2 negativ. Aveam și noi aici, dar 
nevi nul să riscam, deoarece ora deja 
rebutat, am apelat, pentru patru flacoane, 
la centrul din ’l’g. Im. Acum să nu se 
înțeleagă că dau vina pe cei de la ii'nliul 
de disti ibiiire a energiei electrice. Î11 mei 
un caz. Nu c vina dumnealor că a căzut 
transformatorul cu pricina. Se întimplă. 
Chestiunea c alta. Anume, aceea di a 
apela, in asemenea situații, la un grup 
electrogen. Spitalul are im astleT de utilaj 
șl voi discuți cu domnul director posibi
litatea de a fi si noi racordați la el".

In privința autonomiei — chestiune ca
re Interesează nu doar centrul dtn P '- 
troșani, ci și altele din țara — nimic nou 
sub soare. Dl „sus" se merge tot Pe prin
cipiul „un centru pe județ" cil fondurile 
concentrate acolo. ITotuși, o nouă reformă 

în dom, niul timr.Iuziilor e'-tc pc cale sa 
si pro.lucă. Comunitatea Euiopcann și 
FMI m alocat opt milioane de doljri 
pentru acer.ta. In principiu, cs'e vorba 
dc formarea a opt Glii (Grup de influen
ța regională), pla te, pi c poți Ic l ent, In 
centrele universitare din țara. Centrul din 
Petroșani, împreună cu cile din Deva și 
Hunedoara, vor li arondate Timișoarei.

Evident, l-am întrebat pe domnul doc
tor ce avantaje aduce această reorganiza
re. „CE asigură gratuit - sau, m.i rog. 
in contul celor opt milioane de d.d.ui — 
aparatură pi ntru recoltat pL ma, ,ii v 
e'ite trimi’.ii in It.allă pciltl'U a li liacț.o- 
nata Înapoi ne var v. ni derivate din 
plasma (.ilbumină umană, imunoglobuli- 
11a. Pictori untihemofilici, mai alc-s factor 
VIII etc)“. „I 1 noi in țară nu se face
acv.i lă operație de fracționare 7". „Se
late, dar m urma unor studii se parc că

la Petroșani>
nu c pr< .1 eficientă din punct dc vedere 
cantitativ. Uzina „Luc.i" din Italia p.-odu- I 
ce 25 grame de albumină dmti un litrii 
de singe, față de 3,6 grame cit se obține ' 
In Bucuroșii. Nu va dura mult, zic cu, și 1 
in var,' cel lirziu in toamna acestui an,*j 
vum fi dotați și noi, aici la Petroșani, cud 
aparate de recoltare a plasmei. Problema • 
e ui'de le instalăm, clădirea fiind din' I 
mai multe puncte do V'-dere improprie unOi ! 
as'iiieii".! dolari. Aș nemționa că aparn-i 
tura de acest gin c fantastică, în sensul 1 
(, ;d.'bulele roșu al: di natorului sint 5 
11 '.uiudusc în organism, > ea ce se reține* 
idind doar plasma, Un lucru importanți^ 
donatorul nu se anemiaza, deoarece, în | 
urma extragerii plasmei, nu pierde nici 
globule ,'iIIm’, nici roșii, nici trombocik

Gheorglic OLTEANU

tranz.it
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Actualitatea internaționala —
NOI ȘI MEDIUL

Reuniunea șefilor de state din 
întreaga lume, de la Rio de Ja- 
neiro a luat sfîrșit. Pentru pri
ma dată, după cel de-al doilea 
război mondial, occidentul și ță
rile estice, africane sau asiati
ce au ajuns la un consens în 
premieră, intr-o problemă de 
maximă importanță : grija față 
de mediul înconjurător.

Documentele adoptate la a- 
ceastă conferință asupra mediu
lui vor constitui pentru multi 
ani de-acum înainte, deasupra 
oricăror interese politice, un 
veritabil îndreptar al compor
tamentului uman, în relația sa 
directă cu mediul natural, nu 
doar pentru ecologiști ci și 
pentru marea industrie a lumii.

Să sperăm că măcar acum, 
distanța dintre vorbe și fapte, 
In privința calității mediului, 
daca nu va fi eliminată defini
tiv va fi măcar micșorată la 
limita speianței noastre in vi
itor.

ASASINAT POLITIC

Liderul comunității azere din 
regiunea Nagorno Karabah din 
Azerbaidjan a fost asasinat, 
duminică dimineața, împreună cu 
suita sa, în vreme ce se îndrep

SOCIETATEA Comerciala „Diamant" SA anunța licitație, în 
dala d 2 iulii 1992, ora 10. pentru locație dc gi stiunc a unității 
nr. 43 Vilii an - I! -t mrant „l .imiT i

Condițiile de participare sini in conformitate cu legislația in 
yigtfere. (273>n.

Informații si documentația — la sediul Societății Comerciale 
„Diamanl“

S AU SCURS șase luni de i.iiiimi și durere de rind iubita 
iiii.i tiu soții si mama

SAHAU EMILIA
ii- a )>n<.tsil pentru totdeauna.

Nn o vmii uita niciodată Soțul și copiii Ramona, Iulian și 
Cl.iudiii 1711)

►
ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei de naștere, prietena ii urează lui lordacha 
Nieolae, noroe, multă sănătate, ferii ire și „La mulți ani

VINZAR1
VlND televizor alb-ncgru, Diamant 25â, frigider „luam 70“, 

cărucor-l.indou Relații: Petroșani, Republicii, 101/61. (2751).
VlND Dacia 1310, preț convenabil Relații: str. Cloșca, nr 

4/18. după ora 20. sau telefon 42171 — serviciu — dimineața (2748).
VlND in Iscroni, casă (necesita mici reparații) si ciute, vie, 

gri lină .și livadă mare cu pomi. Preț 800 000 li i Informații: str. 
Aleea Trandafirilor 2'13 (lingă piață). (2742)

VIND apartament două camere decomandate, l’i tropini No, 1, 
R publică 63 sau schimb cu T misoara Telefon 14200. după ora 
lb (2747)

VlND autoturism Dacia 1 300, cL-mcnte 1310, pi I mgicia- 
bil. 300 000 lei. Telefon 45826. (2745)

VlND Fiat 850 în stare bună, Petroșani, str. Jiului nr. 17/1. 
R'dații într ■ orele 10—20. (2749).

VlND apartament doini camere zona Stadion. Pr« 1 negocia- 
bi’ R'lății : str Vișinilor, bloc 1 A. sc I ct III, ap 10 (2735)

VlND garaj zid. Relații : Indi p ndent ;i, bloc 7, ap 29, Văsii 
Tom (2728)

VlND Dacia 1300. stare foarte bună, preț convenabil, pre
văzuta cu in taiație de gaz originală. Italia

Relații suplimentare, după ora II. la telefoar le: Vulcan 70111 
sau li 9 957/70795 (2756) ■

. DIVERSE
Ml'1.1 UMIRI din inimă doamnelor Szilvcsztei Dorina si Roșie- 

temu Nelv de la magazinul ni 32 al SC. Nova Lupeni, pcn'ru 
g. .tul nobil din 5 iuni< prin r< stituiri a unei sume importante de 
bani uitați rL o clientă (2750)

CROSUL l’ETRILEAN Simbătă 20 ionii 1992 pe traseul Lu
nea, cap de linie — P .trila club muncitoresc, se va desfasura a 
U-a ediții a „Crosului petrilean", deschis tuturor categoriilor de 
cetățeni.

Startul, ora 10, I.oni ’i cap de linie.
Cișligatorilor li se vor ucoi Iu diplome si premii in obiecte.
Tnscriei de s<- f.ic la telefonul <0696 și la serviciul administra

tiv al E. M P< ti ,1a. (2713)

1 ( îiH’A UE SI RVICIU 
Secretar de redacție 
l’Al 1 NICUJ ESCU 

Responsabil de număr : 
Sorin OPREA
Corectura :

Emilia ACHIREI și Viorica FIR TI I I.SCU

ta cu autoturismul pentru o în
trunire cu liderii armeni ai 
regiunii amintite.

Potrivit surselor de informa
re ce au comentat asasinatul, 
liderul azer se îndrepta spre □ 
întrunire la care urma să se 
discute unele schimburi de pri
zonieri între armeni și azeri și 
bineînțeles condițiile și soluți
ile pentru încetarea definitivă a 
focului intre cele două comuni
tăți etnice, aflate de mai bine 
de 1 an de zile într-un război 
interetnic devastator.

CALM I A SARAJEVO

Pentru prima dată in ultime
le două săptămîni populația o- 
rașului Sarajevo nu s-a mai tre
zit duminica în zgomotul arme
lor automate și bubuiturilor de 
tun.

Calmul relativ, instaurat în 
oraș, odată cu ocuparea celor 
mai importante poziții strategi
ce de către foițele Bosniei, în 
dauna milițiilor sîrbe, a permis 
populației capitalei Bosnia-Her- 
țegovina să încerce aproviziona
rea familiilor cu pime și cu alte 
alimente de bază, aflate în ma
re criză, ca urmare a distrugeri
lor la rețelele cu apă și la cele 
de alimentare cu energie elec
trică.

Cotidianul dc opinie și informație al 
Văii Jmlul ..ZORI NOI* este realizai di ‘ 

SOCIETATEA COMI RCIAI A
„ZORI NOI” S A 

înființai;) crnforiii D<* 
fizici nr 298/12 96 1991 
a Prefecturii județului 
II unedoat a

Director 
MIRCEA BUIORESGTJ

Materialele necomandalc șl ncpublicate 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și Juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse în articole aparține, în exclusi
vitate. autorilor.

Bl(MIKil

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str, Nleolae BMcCscu or. 2 
Telefoane: 41662 (director redactor șef» 
4166 ), 42161 (secții).

*

TIPARUL | Tipografia Petroșani, «tr„ 
Nicolae Uălcescu nr. 2. Telefon 41365-

DISPUTA 
ASUPRA MACEDONIEI

Declarația Bulgariei, prin ca
re statul vecin recunoaște in
dependența și suveranitatea Re
publicii Macedonia, recent de
clarate de această nouă republi
că desprinsă din fosta Iugosla
vie, a stîrnit vii reacții la Ate
na.

După cum se știe Grecia și-a 
declarat totala nemulțumire fa
ță de independenta Macedoni
ei în cazul in care aceasta își 
păstrează ca stat independent 
denumirea de Macedonia, de
numire pe care grecii o recunoso 
doar pentru ei înșiși. Prin ur
mare Grecia încearcă prin toate 
mijloacele posibile împiedicarea 
recunoașterii independenței a- 
cestei republici de către comu
nitatea internațională și orice 
stat care procedează la recunoaș
tere, precum Bulgaria, iși creea
ză din Grecia un potențial duș
man.

ROMÂNIA 
NU VA INTERVENI

Potrivit unor declarații ale 
Departamentului de stat ame
rican, SUA se va opune cu ve

SOCIETATEA Comercială „SCAT“ S.A. Petroșani, Școala de 
șoferi amatori, str. Eminescu, nr. 15, anunță începerea unui nou 
curs de școlarizare in vederea obținerii permisului de conducere, 
categoria 13, caro cuprinde :

— 80 orc practică auto ;
— 20 ore legislație rutieră ;
— 15 ore cunoașterea automobilului ;
— taxa școlarizare 9 000 lei, plus benzina.
Ultima zi de înscriere, 24 iunie 1992. (2739).

OFERTE SERVICIU
CAUT femeie îngrijire copii 2—4 ani. Relații: Petro1 ani, Avia

torilor, 23/5 (deasupra ultimului magazin alimentar Aeroport), după 
ora 17. (2752)

ȘOFER, categoriile A, IJ, C, D, E, doresc angajare firma par
ticulara (la dispoziția patronului non-stop). Relații: telefon 44665, 
după oi a 16. (2736).

CAUT urgent pension iră, fost cadru didactic sau medical pen
tru îngrijirea unei fetiți- de zece luni. Telefon 45993, dimineața 
piua la ora 10, și dupa-amiaza, de la oia 19. (2721).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră Uricani, cu garsonieră sau apartament 

P. tioșani Ri lății ; la cămin ncfamiliști E. M. Dilja, str. Republi
cii, nr. 7, camera 92, intre orele 15—19. (2727).

SCHIMB apartament două camere Petroșani, Avram lăncii, 
bloc 7, ap 61, cu apartament trei camere, zbnă centrală. Relații; 
după ora 12 (-2740).

PREIAU contract apartament de stat, în Petroșani sau Vul
can (recompensa negociabilii). Relații: telefon 43334. (2746)

PIERDERI
PIERDUI’ diplomă artificier, pe numele Kato Nelu, elibe

rata de E M. Ruperii O declar nulă (2741).
PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Moșilă Nicol.ie, e- 

liberat.. de E M Vulcan. O declar nulă- (2737)

COMEMORĂRI

AU 'TRECU T sase luni de lacrimi și durere dc cind nc-a pă
răsit pentru totdeauna cel mai bun soț, tată și bunic

KOSNAS 1VAN (BUBT)
Nu l vom uit.i niciodată I (2743)

hemență ca Serbia și Muntene-■ 
gru (reunite în Iugoslavia) să | 
obțină succesiunea în cadrul. 
Națiunilor Unite asupra dreptu- I 
rilor fostei Iugoslavii. Președin- ’ 
tele Bush nu s-a sfiit chiar să I 
vorbească despre o posibilă in- • 
tervenție militară în Iugoslavia I 
pentru a se pune capăt războ- | 
iului civil din această țară, la | 
care să fie antrenate mai multe I 
state, în special din Europa.

Gomentînd declarația preșe- I 
dintelui american, președintele * 
României, dl. Ion Iliescu, a a- | 
firmat că, chiar dacă Romă- • 
nia participă la acțiunea de I 
embargou asupra Serbiei dic- | 
tat prin Rezoluția 757 a Consi- I 
li ului de Securitate al ONU, Ro- | 
mânia nu va participa în nici. 
un fel la vreo intervenție mi- I 
litară asupra Serbiei. Declarația * 
președintelui Iliescu a stîrnit ia I 
Belgrad, vii reacții de mulțumi- I 
re din partea conducerii Iugo- | 
slaviei. I

După cum se știe, cu data de | 
7 iunie 1992, România, în baza I 
rezoluției amintite, a recurs la I 
aplicarea embargoului total a- I 
supra Serbiei și Muntenegru, I 
chiar dacă acest lucru ne va * 
costa. Am mai pățit-o noi și cu I 
Irakul, așa că n-ar fi pentru J 
prima dată. I

I
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I 
I
I
I.
I 
I
I
I 
I
I
I

HOROSCOP
GEMENI 

(2t mai — 21 iunie)
Va aflați sub influența unei 

accentuate stări melancolice, ca
re vă paralizează orice inițiati- 
vă.

RAO 
(22 iunie — 22 Iulie)

In relațiile de serviciu va 
interveni o schimbare... de op
tică, de sus în ,jos.

LED
(23 iulie — 22 august) 

O zi fără suișuri si coborîșuri. 
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie) 
Astăzi simțiți apăsarea singu

rătății... în doi.
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
Bună dispoziție pentru crea

ție, în special pentru scris.
SCORPION

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Starea dv. de astăzi impune 

colegilor presupunerea că vâ 
lipsește ceva.»

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

E ziua veștilor. ;
CAPRICORN 

(21 decembrie — 19 ianuarie) 
Combinațiile bine alese fșl 

dovedesc utilitatea. Dar nu mi
zați totul pe o carte.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

In ecuația în care ați intrat 
constanta devine variabilă și vă 
dă peste cap rezultatul.

PEȘTI
(19 februaiie —■ 20 martie)

Principiile dv vor fi destul 
de puternic zguduite astăzi.

BERBEC 
(21 martie — 20 nprilic)

E bine să nu vă pripiți Mal 
bine așteptați (și meditați) o 
zi.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mai)

Ai pierdut, ai ciștigat, nu 
contează. Continuă...

r mw r > mw r whw « mm # « wv i

PROGRAMUL TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Teleinatinal.

10,00 Actualități.
10,20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial.

Veterinarul, 
înregistrare GFI. 
Episodul 3.

11.25 Super Channel. I a Sept 
I?. ’h Ora de muzică.
13,10 \ ir 3.i a treia.
13,Iu Pădurea noastră, viața 

noastră
14,00 Actualități.
1-1,20 Civilizația montană.
11,50 Avanpremiera TV.
11,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Recital Marin Bararu
16.25 Actualități.
16.30 Arte vizuale.
17,00 15, 16, 17, 13.
17.30 Studioul muzicii ușoare. 
18,00 Universul cunoașterii.
18. i" Studioul economic. 
19,00 Desene animate.

Gasa zburătoare.
19.30 Actualități.
20,05 Film serial.

Virginic își face de cap. '
înregistrare CFl.
Episodul 2.

21,05 Campionatul european de 
fotbal : Suedia — Anglia. 
Transmisiune directă de 
la Stockholm.

23,05 In fața națiunii.
23,35 Cronica Parlamentului.

— Actualități.
0,15 Campionatul european de 

fotbal : Franța — Dane
marca înregistrare de la 
Malino.


