
NIMIC NOU SUB SOARE
E destul timp dc cînd dl. Bru- 

can ne zicea „stupid people' 
era cit p aci să uităm, că 
sîntem noi, Iertători, dacă 
scăpau din gura altuia alte vor
be la fel de piezișe. Intr-un in
terviu dL Rațiu, întrebat, prin
tre altele, și despre o posibilă 
candidatură la președinție, a a- 
preciat că „poporul român nu e 
încă suficient de evoluat, pentru 
a avea o replică avansată ca 
marile state occidentale’*. La 
distanță de cîteva zile a fost a- 
nurițmtă candidatura d-lui Ratiu 
care se alătură altora, anume 
domnilor Ion Iliescu. Nicolac 
Manolescu, Emil Constantinescu, 
Lucian Cornescu, Sergiu Cunes- 
cti, Andrei Pleșu, Nicu Stănces- 
cu, Nica Leon (dacă a scăpat în 
februarie funcția de primar ge- 
n ral al Bucureștiului. poate n-o 
scapă pe cea de 
României), Ivan 
ftosctti. Vintilă 
cea Druc. Sorin 
nu 1 uit cumva 
no.tru, dl. avocat Augustin 
bostyen. Se mai vorbește și 
o „armă secretă** a FSN, 
fiind vorba, după principiul 
unde nu este foc. nu iese 
de George Emil Paladc, 
român laureat al Premiului No- 
bel. Lista rămîne deschisă 
în 28 august, ultima zi 
depunerea candidaturilor.

Să revin. însă, la idcca 
care am pornit. Adică dl. 
Face o judecată atît de nedreap
tă despre poporul român într-o 
perioadă cînd cota dumnealui de 
popularitate ora staționară deși a 
mal înregistrat un recul, de a- 
tnnei din acel sfîrșit de septem
brie anul trecut ciad a avut 
atitudine curajoasă față de

Șl 
așa 
nu

președinte al 
Golea, Călin 
Brătianu, Mir- 
Marpazan și să 
pe concitadin d 

S?- 
de 

poate 
de 

fum, 
primul

pînă 
pentru

de la 
Rațiu.
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A venit presai
— CRONICA RIMATA — 

lume relativă, 
lume compromisă, 
cu presa vorbită),

nerii ce năvăliseră in Parlament, 
curioși să-i vadă, probabil, la 
lucru pe speriații deputați și se
natori. Verticalitatea dumnealui, 
apărînd instituțiile fundamentale 
ale unui stat de drept, l-a pro
pulsat ca personalitate 
cu o intuiție deosebită, 
dar și ferm. Acel an și jumătate 
de parlame-ntariat și contacte prin 
destule locuri din țară, credeam 
că l-au făcut să înțeleagă mai 
nuanțat, nu rigid, 
oamenii.

Așa se întimplă 
unde minunile țin 
zile. Scăpînd astfel 
sigur că un eventual sondaj de 
opinie l-ar plasa printre ultimele 
locuri între personalitățile agrea
te în acest moment.

Simptomatică este această lip
să de încredere, să i zic așa 
altcumva, adică dispreț, în voca
ția constructivă 
a românilor. Și o oarecare alune
care către clitism rasial, 
unii pot fi avansați pentru 
sînt evoluați, alții nu. Cam 
se argumenta acum două

politică 
flexibil

realitățile

doar la 
doar 

de vorbe

noi 
trei 
este

sinccrita-
duplicitate

bat capul 
această

cum

cum 
căderi 

să ie- 
obscure 
i asta

de ani, dar și ceva mai încoace 
pînă spre zilele noastre, sclavia 
în Statele Unite, și nu numai 
Cînd asemenea vorbe sînt rosti
te de un român, lucrurile se 
complică, sînt mai grave punîn I 
sub semnul întrebării 
tea și o anume 
rală-

Puțini iși mai 
să se întrerupă
liberă a economiei, 
șim la liman. Interese < 
de partid poate că tocmai 
se dorește, adică o dezorganizare 
cît mai perfectă, însoțită de creș
terea șomajului, pentru a sc vin
de pe nimic întreprinderi cărora 
nu le lipsesc acum nimic alt
ceva decît minți limpezi și ost- 
ncakî. I 
treprinderi care pricep ...... 
melc economiei de piață, 
produc nu pentru magazie, 
pentru vînzare.

Deocamdată mai avem o 
chetă lipită pe frunți, aceea 
n-am fi „suficient de ev

I
l

I
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într-o 
într-o 
(rudă 
se extinde presa scrisă: 
Cînd venea de la serviciu 
soțul o privea cu drag. 
Dar avea și el un viciu: 
printre blonde-un blîng

„ZIG-ZAG". 
„adevărul** nu î-i spune 
nici „AZI". Toată „SAPTAMINA" 
CU „AMICA" lui, „PE BUNE**, 
nu vrea să-i forțeze mina. 
Demn, corect și elegant 
vrea „EXPRES" ca să rămînă, 
nu-1 va prinde în „FLAGRANT" 
nici „POLIȚIA ROMANA". 
Ea nu știe care-i „FUFA" 
cea rivală cu „BUCLUC" 
că de-ar sti ar dezbrăca-o 
ca în „SEXY BALAMUC". 
„TINERETUL LIBER" trece 
înspre școală „DIMINEAȚA".

el cu-n „BUSINESS-, ads rece* 
iși imparte-acum viața.
De n-ar fi „CUVlNTUB LIBER* 
„ALTCEVA** n-ar fi da zis, 
lingă ea, el e aidoma
ca 
Dar 
ce-i un 
și și-ar căuta „DREPTATEA** 
taman între „SEX ȘI CRIMA-.' 
„BARICADA" dintre ei 
le dejoacă bine rolul.
Ea se crede „CALAUZA**. 
el sc știe „INFRACTORUL-. 
Insă „LUMEA" nu prea uită 1 
ce-i „CU SARE ȘI PIPER** 
și-a găsit și-a lui consoartă, 
cum să spun... un „PARTENER", 
Și-astfel pentru „EA ȘI EL" 
răsărită „ZORII NOT“. 
cu tern puri „FEL DE FEL**, 
i-a-nșelat cu „22“ 
Cînd credea că- „DETECTIVUL** 
(toți ca i I. ca el rămîn) 
ea fu „OMUL DE AFACERI- 
iar el „FRAIERUI ROMÂN".

Mircea ANDRAȘ

în „SEXY PARADIS". 
„FEMEIA** lui nu știe 

PARTENER** cu stimă

Containere de tormă

scurtissime
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După modelul multor în- I 
deri caro pricep mocanis- '

adică

Tibci'iu !

și democratică

nu

COTIDIAN DE OPINII Șl INFORMAȚII AL VĂII JIULUI|
1
1

ANUL lll. Mt. 617

Pe lingă mai toate blocurile din cartierul Sohodol-Vulcan, 
punctele gospodărești de stringere a reziduurilor menajere, 
fost instalate containere. Unele nou-nouțe. Ele își dovedesc 
deplin eficiența. N-am văzut nici unul din care să debordeze gti 
noiul, dovadă că acesta „se ridică** la timp. Numai celor două 
recipiente do acest fel, amplasate mai sus de blocuri, în apropie
rea dispensarului, nu li s-a făcut nici măcar., rodajul. Asta pentru 
că locatarii de la casele din jur — pentru care containerele au 
fost instalate — continuă o veche tradiție: aceea de a arunca tot 
ce le prisosește., alături. Nici vorba bună, nici cea de la obraz 
zise lor de o persoană influentă din carter n-au dus la îndrep
tarea situației. Altfel spus, cetățenii cu pricina nu vor nici 
ruptul capului să treacă peste vechile metehne. Dacă stai și 
gîndești. chestia asta e valabilă și la case mai mari. 
Și tot de metehne e vorba.

de mai

Gheorghe

Dolarul și rublele
Cit de curind, remarca săptâ- 

mînalul american „Times", în 
Rusia se va trece la convertibi
litatea rublei la cursul dc schimb 
al dolarului pc piața financiară. 
Această decizie, ce se va aplica 
se pare, de la 1 august a fost 
luata de Moscova pentru a atra-

, investitorii străini care vor

in 
au 
pe

în 
te 

sus

OI.TEANU

să calculezeavea posibilitatea 
costurile și prețurile, dar să re
patrieze și prolitul. în condițiile 
devalorizării rublei, înccpind cu 
ianuarie al acestui an, nu se știe, 
nici măcar speculații nu se fac, 
cite rubl-- vor fi înghițite de un 
dolar. (Tiberiu SPzXTARU)

Am văzut un posibil sinucigaș
Juni, lâ iunie, pe la ora 16.30. Tocmai treceam bariera dc 
ferată, aflata mai jos de clubul muncitoresc din Vulcan, 

fost dat sa văd ceva inedit. Dinspre preparația Corocșli 
trasa"

a viteza.
spre

Era 
linia 

cind mi-a 
venea „trasa" de Paroșeni. adică garnitura de vagoane goale. Tre
nul n-avea viteza. Exact printre liniile pe care mergea trasa se 
deplasa, spre locomotivă, un tip in cămașă albă. Mersul ii era 
sinuos, dovadă ca avea „ceva“-n cap. Deodată, omul se pune jos 
și își așează capul pe linie, exact cum era obligat să procedeze un 
condamnat la ghilotinare. Cu mina stingă făcea semne mecani
cului să-i dea înainte. Normal că omul de pc mașinii nu i-a urmat 
îndemnul. A oprit locomotiva și a parlamentat cu cel căruia i ,e 
urîsc cu viața. După un timp, acesta din urmă s-a ridicat și, tot 
în zig-zag pe lingă linie, a luat-o spre capătul celălalt al trena 
lui. urmărit de privirile celor din locomotivă.

Nu cred că a mai dat „să incerce" la roțile vreunui vagon. 
Norocul lui a fost câ mecanicul — după cum'se vede — era om 
calm. .Un altul l-ar fi luat (pc bună dreptate) la bătaie pînă cînd 
ieșea băutura clin el. Cazuri din acestea s-au mai văzut, tot cer 
predispuși la sinucidere fiind aceia care, a doua zi, le-an mulțu
mit mecanicilor câ nu i-ail lăsat sj se omoare. Chiar dacă „lămu
rirea" a confiat in cițiva pumni buni.

Gheorghe OI.TEANU

TRISTEȚEA UNUI CARTIER „MODERN1*
Este foarte probabil că lacul 

Bucura din Retezat a primit a- 
ceaslă denumire pentru senti
mentul pc care localnicii l-au 
trăit atunci cind, la capătul ți
nui efort apreciabil, ajunși în 
zona mai greu accesibilă a înăl
țimilor, au întilnit o miraculoa
se. oglindă dc cleștar. Darnică, 
natura a răsplătit efortul omului 
cu g>a limpede a unui lac, iar 
omul „s-a bucurat" pentru ge
nerozitatea ci, dăruind locului, 
in semn de recunoștință, numele 
c-cl ir,i ritat.

Este la f< I di probabil că în 
Uricani, cînd a fost construit 
ri ml* cartier deslinat i devină 
reprezentativ pentru oraș 1 s-a 
dat — nu inlimplalor — numele

dc Bucura. Era și aceasta lin fel 
dc «răsplata dată omului la ca
pătul unui efort, altul decit es
caladarea munților. Ajuns aca
să, după un șut greu, omul tre
buia să sc bucure în confortul a 
parlamentului, să simtă totodată 
confortul mai expresiv al între
gului cartier, care sc cuvenea 
să fie dotat cu utilități sixiale 
ccl puțin pc măsura puterii e 
conomice a orașului. Singurul din 
Valea Jiului, la arca data, cu 
trei exploatări miniere.

Dai- iată că in timp ce Iiki i- 
rilc aranjate de m m:i natura se 
dovedesc durabile, cele făcute de 
om n-au avut puterea să trăias
că decit o biată vară. In zilele 
noa ,t|(. numele cmc s-,ir polriii

cartierului ar trebui sa fie cu 
totul altul.

Cartierul nu are sursa d< căl
dură pentru timp dc iarnă. 
„D icu inc-i sc mai taragăneaza

începerea lucrărilor sursa de în
călzire și r icoi'durile nu vor fi 
asi'iX’ralc nici in acest an". Al'-r 
mația aparțini' unui <>m realist 
«urc evaluează destul do corect 
o situație critică. Este vorba des
pre dl. Io,in Mogoș, liderul sin- 
dii atllllll do la F,M Uricani, caic 
inlro convorbire recentă a apre

ciat problema ca fund „dc nit'el 
guvernamental1*.

Sigur câ interlopului ul a avut 
in vedere gravitatei tine' situa
ții cu t< tul ieșit:? din comun pe 
caic e califică „do nil >1 guver
namental" văzind că pe plan 
local nu sc întreprinde mUi ni
mic. In fiecare iarnă. locatarii 
au recurs la o sursa do căldură 
„compensatorie" și numai re
prezentanții REN EI știu cu ce 
preț. In permanența solicitată, 
rețeaua electrica a înrcgistrit 
nenumărate „(aderi", cu conse-

c cunoscute. A locui în ;i-

condiții este dincolo ele 11-
iiiți lc.i'oiu om naști. Ce fac

Ce lac lii.tiuiii Cil rc

ginduri așteaptă ei fiecare nnuă 
iarnă ? . . î

Cu timp in urma, la primărie, 
ni ,s-:i spus ca ar fi ceva șanse. 
Dar timpul trece in defavoarea 
șanselor. Liderul dc sindicat are 
dreptate: dacă sc taragăneaza, 
semn ca nu sc va face nimic,' 
dceit „o improvizație ca sa as- 
timper? pe mom nt nemulțumi
rile". " tW

Construit ca o pronii iiinc, c ir- 
tierlll Bucur.i IrAi^ște o p nibila 
tristețe. Meșterul care l-a con
struit a profanat o legenda. Ar 
trebui giVit si adus l.i IJrhani 
sn si repare greșelile și ■ i ceară 
iertare locatarilor. ,4

» vi 
îmi Ml STATA 1
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Privatizarea nu este inversul
O interesantă dezbatere-sim- 

pozion pe tema .Repere prezen
te și v itoarc in lumea afacerilor" 
a avut loc in ziua a doua a 
U 1BCO.

Cu această ocazie aveam să 
aii.mi noutăți deosebit de intere
sante, prihHnd desfășurarea ac- 
t ia â ți viitoare a procesului de 
privatizare, furnizate de cunos
cuta — de pe icum — „vc 'e’ă“ 
a TVR — Econom c. dl. Tiberiu 
Duru, reprezentant al Agenției 
Naționale pentru Privatizare.

I.a ora cind acest material este 
d f iz.it, marea majoritate a ce
tățenilor se află deja in posesia 
C. tificatclor de proprietate. Ce 
p•' ți face cu ele ? Iată o pro
blemă in jurul căreia s-a axat 
și simpozionul am.nlit Domnul 
Td> r.u Doru ne spune că există 
două potențiale căi de a .scăpa 
de ele in mod util".

1 Schimbin iu-le pe acțiuni ale 
societăților comerciale cu capital 
de stat si devenind astfel acțio- 
nari al acestora.

2. Tran'-formindu-le în bani
care pot fi vărsati în conturile
unei societăți private.

Dl ■-igur. pentru cei care nu
cunissc încă acest mocan'sm com
plicat al ui lității certificatelor 
do proprietate — și experiența a 
dovedit că aceștia slnt din n1- 
c te foarte multi — a doua va
rianta li se pare mult mai sim
pli. tă si mai utilă. Are-t lucru 
poate nrovocți Insă un efect _bn- 
m*rann". fntoreîndu-se împotri
va deținătorilor de cert fic.a’e si 
rhi.T- . în'.recii populații. De r-’ 
In pr mul rlnd pentru că trans
form ir i rerdfieatc’nr în bani 
(Trin vînz.ire directă) poate p'o- 
vnqa creșterea alarmantă a :n- 
Qaț'-'-i Cum £â nP cind ini po
tir ’ ’fviorani'-m. Pentru -ă r’no 
vind- a Cine n-are bani Si cme 
cum: îră C;n° a tinut banii 
sub sal’ei. P-’n urmare aresta 
din urmă eTinrlrl valoarea 
r»1 dă a ‘ -t fic.au'nr, va fi ‘co
tat -A cumpere cit mal m dt°. 
jntrnrbirfnd d;n nou In c'rcn'n- 
ți<. o Mim® mare dr bani, cea 
r» tio punct de vad re ocnnomi- 
co-finan. i.ar nu frivimnâ aprrva 
d i! 1KFT.ATIE ’.dică văd- 
r ■“ ou* rii mnnrd. i n itiona'e 
(sl a-a d~-tul rlr rebeeită).

în al doilea rfnd pune în 
t u >;r .• riT rite valon-ra rea
lă a e,!nr ”000 u *v, ” Teoretic 
valoarea lor este — după un ar-

lei. 
bani 
mai 

Valor'c 
certi-

directă 
(sau 

colțuri, 
greșeală

certifi-
să 
de

tificiu de calcul de 25 000 
Dai. atenție ' 000 lei n
19'31’. Spuneți-mi insă, cPe 
deține astăzi bani 1990. 
vorbind. Practic, valoaraa 
ficatelor de proprietate nu poate 
fi definită decit după transfor
marea lor in acțiuni. Astfel ea 
poate atinge valori uriașe sau 
poate avea valori aproape nule. 
Iată de ce vînzarea lor 
si imed ată pentru bani 
cum se mai aude pe la 
pe țuică) este o mare 
care trebuie evitată.

Desigur, transformarea 
ratelor in acțiuni nu trebuie 
ducă nici la considerațiuni 
genul: .Gata, sint acționar, de- 
acum pot tăia frunze la cîinl si 
să ci-tig și ceva bani. Dimpotri
vă.

Privatizarea societăților co
merciale din România este nn 
proces deosebit de complicat. Și 
de costisitor. Din fericire. cele 
10 miliarde de lei — cit a nece
sitat pregătirea acestui proces 
— au fost acoperite nn .cu ba
nii ’ării" ci prin fonduri din a- 
firă (FARF. CEE Banca Mon
dială, etr). Dl. Tiberiu Doru ne 
declară că .privatizarea nu este 
un proces chiar atît de simplu 
ci mu't mai complicat dccît am 
fi crezut la început. P'ntru că 
privatizarea nn este inversul
n i'iona'izării"

De fapt, cui s- adresează pri- 
va'izarea ? Oricărui cetățean ro
mân sau str'dn facestia din ur
mă ncbeneficiind de certificatei, 
care vrea si are ce investi. nn 
numai pentru a păstra capacita
tea socirtă’ilor comerciale, ci si 
P"ntrn a le dezvolta.

Deși cetățenii străini nn 
beneficia de certificate de pro- 
prieta'e ( cu toate că ci pot in
tra în posesia lor nrintr-lin artl- 
f cin d- tul de simnl’i) nil tre
buie privită cil rcpu’sio posibili-

vor

FOND PENTRU BASARABIA
De curind a fost înființat un 

fond pentru ajutorarea celor ce 
au avut de suferit de pe urma 
conflictului din Transnistria. la 
care sint invitate sa participe 
toate persoanele fizice Și juridice 
tlin țară. Pentru a ml- sni depu- 
n ea in condiții avantajoase a 
unor sume, ministerul Comunica
țiilor printr un telex renii tu
turor oficiilor po'tale a st.ibiht 
ca la achitarea m.ind.ii -lor poș

tatea investițiilor străine in Ro
mânia. De altfel, din expunerea 
statistică a domnului Dinu Dinu- 
lescu (consilier guvernamental, 
am dedus că expresia ,Nu ne 
vindem țara" este deja demone
tizată- Din expunerea domniei 
sale aveam sa aflăm că evoluția 
investițiilor străine în România 
s-a făcut in două valuri. Primul 
val, pină în iunie ’91 a fost ca
racterizat de investiții mici, iar 
cel de-al doilea val de după 
iunie '91 cind marile trusturi 
și companii internaționale (IBM. 
COCA' COLA, SANISUNG etc), 
au venit și în România. In pre
zent la noi există 104 țări care 
au reprezentanțe de firme, ma
joritatea din Europa de Ve-t 
(6u,2 la sută) și America de Nord 
(12,9 la sută). La ora actuală, 
în cadrul societăților cu capital 
mixt sau integral străin, numai 
capitalul social existent se ridi
că la peste 340 milioane dolari. 
Singura problema care încă mai 
stă in calea pătrunderii capita
lului străin in țară este lipsa 
unei reglementari legale privind 
garantarea proprietății private 
împotriva naționalizării.

Finalul acestui interesant sim
pozion — d.spre care s-ar putea 
scrie pagini întregi — nu a e- 
puizat întregul stoc de întrebări 
și răspunsuri care se ridică vis- 
a-vis de aerst subiect atit de de
licat si de incitant. Pentru a 
veni in sprijinul dumneavoastră 
pentru 8 înțelege mai mult din 
acest proces de privatizare și 
despre aceste certificate de pro
prietate. domnul Tiberiu Doru 
ne-.i promis că in ciirind va 
veni în Valea Jiului, dacă va 
primi o invitație din partea dum
neavoastră. Cetățenii care do
resc să-și dea adeziunea asupra 
acestei inițiative sînt rugați să 
ne scrie la redacție.

Tiberiu VINȚAN

tale de d< punere in fondul res
pectiv, persoanele fizice sau ju
ridice sint scutite de taxa poșta
lă pentru sumele respective.

Cei ce doresc să contribuie cu 
difeiite suine pentru ajutorarea 
B.e-arabiei le pot depune in con 
tul cu nr. 700 Bank Post S.A.. 
deschis la Suctirs Ha Municipiu
lui București, 01 ciul Poștal 
București 1. (G.C.).

NOTE - NOTE - NOTE - NOTE
Chiar nu-i văd cei mari ?

E adevărat, spațiile de joacă pentru copii sint puține. Cam tot 
aceleași de pe vremea odiosului-regretat. In atari condiții, puștl- 
mea se joacă pe unde apucă. In ultimul timp n-au fost cruțate nici 
spațiile verzi. Un „joc" de ultimă modă este cățăratul in pomi, 
Doi-trei dintre cei mai măricei se aburcă în salcimi, tei sau în ce 
pomi or mai fi pe lingă blocuri, iar alții, mititei, nedeprinși cu
escaladatul, fac cerc în jurul pomului cu pricina. Și n-ar fi cine
știe ce necaz în asta dacă aceia priponiți sus ar sta în această 
poziție doar pentru a lua o gură de aet la înălțime. Dar ei, puștii 
mai mari, nu se mulțumesc cu asta. Rup crengi și crenguțe pe
care le aruncă celor de jos. Aceștia, la rindul lor, le „joacă" în
picioare, astfel că, după cîteva minute, perimetrul din jurul po
mului agresat arată ca vai de lume.

Interesant este însă alt aspect. Deși întâmplările respective se 
petrec chiar în preajma blocurilor, n-am văzut vreun părinte care 
să-și urecheze odrasla pentru*o asemenea faptă. Dar nici un alt 
matur care să încerce, să-i dea jos din pom. Să nu mint: deunăzi, 
o femeie în virstă a făcut o asemenea tentativă. Zadarnică, de 
altfel, pentru că pustii, insolenți, au luat-o „de sus" în batjocură. 
In aceste condiții, stau și mă întreb: chiar nti-i văd cei mari, pă
rinții in speță ? S.iu nu le pasă, considerînd îndeletnicirea doar o 
nevinovată joacă de copii.

Un veteran revoltat
O misivă plină de indignare și 

revolta am primit de la domnul 
Nicolac Tomuș, domiciliat în 
Vulcan, pe strada Vasile Alec- 
sandri. Indignarea coresponden
tului — care este și responsabi
lul străzii mai sus amintite — 
pornește de la faptul că o parte 
din locatarii străzii, în speță cei 
care î'i au casele mai sus, cam 
pe lingă brazi, nu catadicsesc 
să-și pună la punct canalizarea 
din dreptul locuințelor. Din a- 
ceastă cauză, mai ales cind plouă, 
apa o ia pe mijlocul drumului, 
antrenlnd cil sine și diferite gu
noaie. In plus, aceiași cetățeni 
se cam codesc să participe sau

SZABO

să contribuie cu bani cind e vor
ba de repararea străzii. „Vă ru
gam să luați măsuri că cu noi 
numa’ se ceartă, vrem să-i criti
cați dumneavoastră în ziar, poa
te așa se vor simți și nu mai a- 
vem de lucru cu ei“. spune. în 
încheierea scrisorii, veteranul de 
război.

In ce ne privește, n-avem ce 
măsuri să luăm, domnule Tomuș, 
dar am re’atat necazul dumnea
voastră cu speranța că măsurile 
le vor lua cei care pot s-o facă.

Rubrică realizată de
Ghcorghe OLTEAN»

- j; oe leccRceso
IMNUL UNGARIEI NU-I O RUGĂCIUNE!

Ar’icolul „I*opi in slujba S.ita- 
n-i‘. publicat in coloanele zia- 
rulu; nostru a avut ecou in rin- 
diirile cititorilor. Un cetățean 
din Lupcni. loan Gabor, ne-a 
trimis la redacție o scrisoare 
|ie a a-ăâ tema prin car> 
<•• mfirmâ. de fapt, ceea ce un
< lațe an român, catolic de etnie 
maghiară, a afirmat in scrisoa- 
r< .-> interioară cu privire ia d >i 
preoți care fac politică in bis"- 
r ei Din respret pentru ariei ăr 
si in spiritul democrației ți drep
turilor omului, vă supun m i- 
* nț ici scrisoarea pe care dl. 
I un G iboi ne rutină s-o publi
cam

„Domnul,* redactor sef. Sin»
< ‘ in al ora.ului Lupcni. Ai i 
t < împreună ni părinții si 
r i f nul <i m«'.i. aici ui tra t si 
bunicii moi. Din timpul bunicilor 
m i asp- ctul oi asului s a "him- 
1 f"ir'o mult, dar mentalitatoa 
o îmi nilor. caro au venit din 
țo.Uc r-dțurih țârii, a rămas i- 
c< a-i An trăit si ți 'itc < < a in- 
U o familie mare, cu stimă și 
respect fală de semeni, in. f.-- 
rent de naționalitate, de rclipir 
ți de ce să n-o spun „că doir 
e la m:>d ■" indiferent le (ului
rea politică.

Poate nil vă scriam niciodată, 
dacă nu apărea in ziar e dum- 
neavoasfră articolul „Popi în 
slujba Satanei", și mai al''1 dară 
•cest articol nu ar fi rlat m^* Te 
îa nncle discuții Am toț rp-vre- 
tul fată d c zi-riil diimnonvn-str.ă 
fi n-aș D crezut că sub patrona

jul unor ziariș’i, in acest caz 
d-nul Viorcl btrauț sa ptiLlu ați 
șcriiori anonime, f.nă sa verifi
cați cit dc cil veridicitatea celor 
sesizate. Mă îngrozește gindul că 
oricare d.ntre noi se poate trezi 
cu o astfel dt, anon.mâ publicată 
in ziar.

Dacă d-nul ziarist s-ar fi inte

lin adevăr care deranjează
resat puțin, ar fi aflat că, auto
rul scrisorii (dacă el exista cu 
adevuiat), a nul sa se răzbune 
pe unul din cei doi preoți, șl din 
motive doar de el cunoscute, i-a 
bagat in acerași oală, țesind in 
jui ul lor o întreaga puveste. Des
pre cazul din l-aget nu am nici 
o părere, cu nu am văzut nimic 
cu ochii mei. iar, pentru Ce se 
prrzintă la televiziune sau se 
s<rie în ziare,-cine mai are azi 
curajul sa bage mina in foc 7 
Exemplu: articoiul sus mențio
nat. Or fi avind și cei doi preoți 
pucatcle lor (dar cine dintre noi 
nu are ?) dar să afirmi ca au 
ci.tigat „sute dc mii dc lei" In 
urma vinzârll ajutoarelor ți a 
mcdi> ament'lor pr mite din stră1- 
n.itali, cind tot ora7til știe c'im 
au fost ele împărțite, este o ne- 
rn Inarr Nu mă mir că nu n 
avut curajul să semneze sert- 
aoarca. Nu de frica celor dqi 
preoți (ce pot face doi bfl- 
trlni aflați in pragul pensionării?) 

ci fund perfect conștient de min
ciunile înșirate, oamenii din o- 
raș. care cunosc adnarul, nu-1 
vor respecta și aprecia. Spune 
ca cei doi preoți fac politica în 
biserica „obliga credincioșii să 
cinte imnul ungar și imnul se
cuilor". M-am interesat și am 
aflat că „imnul ungar" este o 

rugăciune veche de peste 100 de 
ani, nu lezează d< nulitatea nimă
nui și se aflu in cartea de cân
tece, iar „imnul secuiesc" este 
ca și „M-a faini mama oltean" 
pentru olteni sau „Trandafir 

de la Moldova" pentru moldo
veni. In I upciii sînt mulți ro
mâni di credință catolica. Ei 
ascultă in fiecare duminică sluj
ba religioasă (care se face și In 
limba română) împreună cu cre
dincioșii maghiari. Cum credeți 
că preotul catolic „îndeamnă in 
Sfmta Biserica la liră și dezbi
nare", cind interesul fiecărui 
preot este să convertească cit 
mai multi credincioși la religia 
sa 7 încă nu am auzit de vreun 
romun catolic din Lupcni să fi 
trecut la nltă religie, din cauza 
„politicii" practicate dc preot.

La sfîrșltul scrisorii, d-nul 
ziarist Întreabă că „cine are in
teresul să tulbure apele bunei 
conviețuiri In care trăiesc... oa
meni de diferite credințe și na

ționalități...". Ma gindesc că poa
te chiar cei care publică ase
menea „anonime", fără să verifi
ce dacă nu sînt doar niște plăs
muiri.

Eu nu sint nici reformat și 
nici catolic. Nu am nici un In
teres să-i apăr pe cei doi preoți, 
dar nu pol accepta ca doua per

soane din orașul nostru (indife
rent cine sint) sa fie calomniate 
pe îndrept inlr-un ziar care 
ajunge și in alte localități, unde 
oamenii nu cunosc adevărul.

De aciea cer sa-mi fie publi
cata scrisourca".

Sint și eu, subsemnatul, toi 
un cetăți in care a trăit ți a mun
cit mulți ani in orașul l.uperii 
și intru totul de aceeași părere 
<u cea exprimata de dl. Gabor 
Joan in primul aliniat al scriso
rii. Dar in rest, categoric, nu. 
Acuzația ce ini se aduce că n-am 
respectat „veridicitatea celor se
sizate" este evident falsă. In uși 
autorul scrisorii confirmă că 
„imnul ungar este o rugăciune
— și deci se ciută în biserică I
— veche de peste lhO ani. Ba 
se inai face și lin păraleUsm In
tre imnul secuiesc care ar fi ca 
ți „M- i fncul mamn oltean" pen
tru olteni sau „Trandahr dc la 

Moldova" pentru moldoveni. Da, 
dar niciunde in bisericile din 
România, Ungaria sau- aiurea nu 
se cintă, pe motiv că ar avea 
vechime cintecele „Deștcaptă-le 
Române, „M-a făcut mama ol
tean" sau „Trandafir de la Mol
dova". Și e lesne de înțeles de 
ce. Tocmai pentru a nn leza 
demnitatea altora, dacă doar Ia 
atita ii duce capul pe cei ce In
troduc fraudulos cărți de rugă
ciuni tipăr'te in limba maghiară 
și cu imnul de stat al Ungariei 
nu numai în România, ci și In 
bisericile catolice și dc rit nco- 
prolestant. Dar, il întrebam, pe 
apărătorul celor doi popi, de ce 
nu introduc sașii sau șvabi), în 
cărțile de rugai iuni în limba 
germanii imnul Germanici, pen
tru a fi cîntat în. biserici din 
România ?

Cine și in ce scop, aie intere
sul să fiică politică naționaiist- 
țovină In rindul enoriașilor mi
norității etnice maghiare, iezind 
sentimentul demnității naționa
le a românilor 7 întrebarea ră
mâne, în pofida apărătorilor de 
ocazie ai celor ce nu dau dovadă 
de loialitate, așa cum ar fi nor
mal. ronslituțion 11, dcmocr.difl gi 
în spiritul moralei M.'eștinc, (-'ță 
de țâ< a în cnre trăi /se.

Viorel STliAlTJ j
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LEGE
privind protecția specială a persoanelor handicapate

PARLAMENTUL ROMÂNIEI adopta 
prezenta lege.

Art. 1. — (1) Persoane handicapate in 
înțelesul prezentei legi, sint acele persoa
ne care, datorita unor deficiențe senzori
ale, fizice sau mintale, nu se pot integra 
total sau parțial, temporar sau permanent, 
prin propriile lor posibilități, în viața so
cială și profesională, necesitind măsuri de 
protecție specială.

(2) încadrarea intr-o categorie de per
soane handicapate care necesită protecție 
spoiala se face prin certificat emis de 
comisiile de exptrliză medicală și recu
perare a capacității de munca de pe lin
gă cabinetele de expertiză medicala și re
cuperare a capacității de muncă ce func
ționează in cadrul policlinicilor teritoria
le, pentru adulți, și de către comisiile de 
diagnostic și triaj județene și ale sectoa
relor municipiului București, pentru co
pii. Respingerea cererii de încadrare in
tr-o categorie de persoane handicapate sa 
face prin certificat emis in aceleași con
diții.

k.h Certificatele emise in condițiile pre
văzute la aiin. (2) pot fi contestate, în 
termen de 30 de zile de la comunicare 
la ecmisiile de expertiză medicală și re- 
c.ij erare a capacității de muncă ce func
ționează pe lingă oficiile de expertiză me
dicală și recuperări? a capacității de mun
ca județene, respectiv ale sectoarelor mu
nicipiului București, pentru adulți, și la 
direcțiile sanitare județene și a munici
piului București, pentru copii, care se 
pronunță prin decizii.

(4) Diviziile emise in condițiile alin. (3) 
pot fi atacate potriiit Legii contenciosu
lui administrativ nr. 29/1990.

Art. 2. — M. isurilc dc protecție specială 
prevăzute in prezenta lege au ca sejp 
prevenirea, atenuarea, înlăturarea conse
cințelor profesionale, economice și sociale 
ale handicapului și egalizarea șanselor 
prin :

a) depistarea aclica și precoce a per
soanelor handicapate ;

b) asistență medicala și educație nor
mala sau speciala a persoanelor handi
capate ;

c) orientarea ș< olar profesională, califi
carea, .sprijinirea încă hurii in muncă și 
a integrării sociale a persoanelor handi
capate ;

Art. 3. — Protecția specială a persoi- 
Ti' lor handicapate se efectuează prin for
me in-tituționaji/atc, asigurindu <sc drep
turile materiale prevăzute de lege, și prin 
forme ncinstituționalizate specifice.

Art. 4. — Căile dc acces în clădaile și 
locurile publice, precum și ale un.tații >r 
de ocrotire și asistență socială vor fi a- 
monajate corespunzător, prin adaptare 
sau clin construcție, astfel incit să nu con
struit' bariere arhitecturale sau alte ob- 
H mole pentru persoanele handicapate.

Art. 5. — Persoanele handicapate au 
di ptal la :

a) asigurarea a istențe) mi dicale prin a- 
cordarea gratuită de medicamente, trata
ment in unități sanitare și stațiuni, pro
teze, orteze, aparate ortopedice, dispozi
tive de mers, aparatura și materiale aju- 
latoare-compcnsatorii, pentru cci cu un 
venit mediu lunar pe o persoană aflată 
in întreținere mai mic deeit salariul de 
baza minim brut pe țară, indexat, pre
cum și asiste nță medicalii gratuită la do
miciliu pentru persoanele handicapate ne- 
d< pl.i abile ;

b) scutirea de plata taxelor vam i’e 
P' ntru proteze, orteze, aparate ortope
dice, dispozitive de m®rs, aparatură și 
materiale ajutatoari-< ompcnsatoi ii, misli- 
c.imi rite și, o dată la 8 ani, la alegere, 
pui u motorete, motociclete sau autotu
risme adaptate speria] pentru trarr-port.il 
per .nanelor handicapate, precum și pen

tru piese ue schimb necesare acestora, 
pentru folosința proprie ;

c) scutirea de plata laxelor de abona
ment pentru deținătorii de aparate radio 
și televizoare asimilabili gradului I de 
invaliditate ; de acest di<pt beneficiază și 
familiile care au in întreținere astfel de 
persoane ;

d) reducerea costului biletelor de intra
re la spectacole, muzee, manifestări ar
tistice și sportive, in aceleași condiții ca 
cele pentru elevi, studeriți sau militari 
in termen ;

e) prioritate la instalarea postului tele
fonic și scutirea de plata taxelor de insta
lare, transferare și abonament telefonie, 
precum și de costul de 30 impulsuri pen
tru abonamentul — comuni la doi abo
nați și 100 impulsuri pentru abonament 
— linie individuală, respectiv 400 impul
suri pentru nevăzatori ;

f) gratuitatea transportului urban cu 
mijloace de transport în comun pentru cei 
asimilabili gradului I sau II de invalidi
tate 1 gratuitatea transportului interurban 
in limita a 12 calatorii in țară, dus-întors 
pe an, la alegere, cu trenul clasa a 11-a. 
cu autobuzele sau navele pentru transpor
tul fluvial șl maritim de persoane, ale 
unităților cu capital integral de stat pen
tru cel asimilabili gradului I de invalidi
tate ; beneficiază de aceste drepturi și în
soțitorul, cînd călătorește cu persoana 
handicapată pe baza unei legitimații spe
ciale ; persoanele cu afecțiuni renale care 
necesită hemodializă în alte localități de- 
cit cele de domiciliu beneficiază de gra
tuitate și peste limita menționată, în func
ție de recomandarea centrului de hemo
dializă ; cei asimilabili gradului II de in
validitate beneficiază de jumătate din nu
mărul de călătorii Interurbane stabilite 
pentru cei asimilabili gradului I de in
validitate.

Art. 6. — Persoanele handicapate, ocro
tite prin forme ncinstituționalizate, mai 
beneficiază de :

a) accesul liber și egal în orice insti
tuție de învățămînt obișnuit, cursuri de 
zi, serale sau fără frecvență, în raport 
cu restantul funcțional și potențialul re
cuperator, cu respectarea prevederilor le
gi’ iției de învățămînt;

b) pregătirea la domiciliu a copiilor 
handicapați nedeplasabili, pe durata în- 
vățămintului obligatoriu. Dc această po
sibilitate beneficiază, la cerere, și persoa
nele handicapate adulte nedeplasabile. in 
virslă de pînă la 30 de ani. Pregătirea 
școlară la domiciliu a persoanelor handi
capate se va asigura in condițiile și po
trivit normelor stabilite de Ministerul ln- 
vățăminti.ilui și Științei, cu avizul Secre
tariatului de Stat pentru Handicapați și 
Ministerului Economiei și Finanțelor ;

c) încadrarea într-o activitate salarizată 
a persoanelor handicapate calificate prin 
invățămîritul obișnuit sau special, in lo
curi de muncă accesibile și cît mai a- 
pro.ipe de domiciliul lor. In condițiile 
legii ;

d) pensionarea la cerere pentru munca 
depusă, cu reducerea vechimii in muncă, 
potrivit legii ;

c) prioritate Ia închirierea, construirea 
și cumpărarea locuințelor din fondul de 
stat și repartizarea, ia cerere, a aparta
mentelor la nivelurile inferioare ale imo- 
b, ului ;

f) acordarea tind camere în plus, la 
locuințele proprietate dc stat, la solici
tare, persoanelor handicapate Încadrate 
în gradul I dc invaliditate, cît și famili
ilor care au în întreținere un minor han
dicapat ;

g) acordarea de credite pentru cumpă
rarea sau construirea de locuințe, în con
dițiile cele mai favorabile prevăzutt de 
lege ;

li) prioritate la achiziționarea obie ctelor 
ca soire dc folosință îndelungată, prerum 
și a autovehiculelor adaptate sau caro pot 

fi adaptate pentru folosința sau transpor
tul persoanelor handicapate ;

î) repartizarea in folosință de motorete 
și motociclete adaptate persoanelor cu 
deficiențe locomotorii, potrivit criteriilor 
stabilite de Ministerul Sănătății și Secre
tariatul de Stat pentru Handicapați ;

j) concediu de odihnă suplimentar, sta
bilit potrivit Legii privind concediul de 
odihnă și alte concedii ale salariaților i

k) concediu prenatal înccpind cu luna 
a Vl-a de sarcină, acordat la cerere :

l) stabilirea chiriei pentru locuința din 
fondul locativ de stat la tariful minim 
prevăzut de lege, Iar pentru nevăzători, 
redus cu 50 la sută.

Art. 7. — (1) Persoana care are în în
grijire un copil handicapat beneficiază, la 
cerere, de următoarele drepturi :

a) concediu plătit pentru îngrijirea co
pilului handicapat, pină la împlinirea de 
către acesta a vîrstei de trei ani ;

b) concedii medicale pentru îngrijirea co
pilului handicapat, bolnav datorită unor 
afecțiuni intercurente, precum și pentru 
tratamente de recuperare, pînă la împli
nirea de către copil a vîrstei de 18 ani.

(2) Persoana care are -în îngrijire, su
praveghere și acordă ajutor permanent 
minorului sau adultului handicapat be
neficiază de :

a) un salariu la nivelul salariului minim 
brut, lunar, al asistentei sociale cu pregă
tire medie — debutant, pe toată durata 
handicapului ;

b) recunoașterea perioadei respective 
ca vechime în muncă ce se ia în calcul 
la pensionarea pentru limită de vîrstă, 
potrivit înscrierii în carnetul de muncă 
efectuată de inspectoratele teritoriale de 
stat pentru handicapați, care încheie a- 
cestor persoane contracte de muncă în 
condițiile legislației prevăzute pentru per
sonalul casnic, efectuind periodic anchete 
sociale.

Art. 8. — (1) Persoana adultă, incapa
bilă de muncă datorită handicapului, be
neficiază de ajutor special lunar în valoa
re de 50 la sută din salariul de bază mi
nim brut pe țară, indexat, pe toată du
rata handicapului, dacă nu are alte ve
nituri proprii, cu excepția pensiei de ur
maș ; cei cu venituri pînă la acest cuan
tum primesc diferența pînă la nivelul n- 
jutorului special ; pentru afecțiuni care 
creează handicap ireversibil, ajutorul se 
stabilește pe toată durata vieții.

(2) Nevăzătorii beneficiază de venit lu
nar sub forma unei pensii sociale la nive
lul salariului de bază minim brut pe țară, 
indexat, indiferent de vîrsta și veniturile 
realizate din salarii, pe toată durata han
dicapului celor asimilabili gradului I de 
invaliditate și de 50 la sută din cuantu
mul stabilit pentru aceștia celor asimila
bili gradului II de invaliditate ț persoa
nele nevăzatoare, care cumulează sala

riul cu pensia pentru limită de vîrstă, pen
sia I.O.V.R. sau pensia pentru pierderea 
capacității de muncă, pot opta pentru a- 
cestefi sau pentru pensia socială. Nevăză
torii care nu desfășoară activitate salari
zata cumulează pensia socială cu una din 
celelalte pensii stabilite potrivit legii.

Art. 9. — (1) Copiii handicapați, pînă la 
împlinirea vîrstei de 18 ani, aflați în în
treținerea familiei, beneficiază de alocația 
de stat pentru copii în cuantumurile pre
văzute de lege, majorate cu 100 la sută.

(2) De alocația de stat pentru copii be
neficiază și copiii handicapați al căror 
părinți nu se încadrează In categoriile 
prevăzute de lege pentru acordarea alo
cației.

Art. 10. — Alocația de întreținere pen
tru minorii handicapați, aflați în plasa
ment familial sau încredințați unei fami
lii ori persoane, pe baza prevederilor le
gale, se stabilește la nivelul unui sala
riu minim brut pe țară, pe toată durata 
cit aceștia nu se afla în întreținere com
pleta a unei in tituții de ocrotire.

Art. 11. — Do uieplurUe prevăzote la' 
art. 5, lit. e), art. 6, art. 7 alin, (2), art. 8 1 
alin. (1) și art. 9 din prezenta lege nu pot 
beneficia persoanele handicapate aflate In 
instituții de ocrotire socială, învățămînt 
special. asisu-n'A socială șl tratament me
dical m care b se asigură întreținerea 
completă din [Jartea statului. ,a j

Art. 12. — La drepturile bănești acofc* 
date potrivit prezentei legi sq adaugfl 
compensațiile și indexările la aceleași 
date și în aceleași condiții că $1 pentru ‘ 
pensiile pentru limită de vîrstă.

Art. 13. — La data intrării în vigoare 
a prezentei legi se constituie „Fondul de 
risc și de accident", din următoarei^ 
surse : < -

a) o cotă de 1 la sută aplicată asupra M 
fondului de salarii realizat lunar de r9- ] 
gii autonome, societăți comerciale, orgtr ■ 
nizații cooperatiste,, de organizații econț» j 
mice străine cu sediul în România, div 
reprezentanțele din România ale socîetâs 
ților străine care angajează personal ro- j 
mân și de persoanele fizice care utilizea- i 
ză munca salariată ;

b) donații ale persoanelor fizice și Jti- . 
ridice din țară și străinătate, cu respes- 
tarea destinațiilor stabilite de donator 3

c) o subvenție de la bugetul de stat din 
fondul de rezervă bugetară la dispoziția' 
Guvernului, pentru completarea fondului 
în situația în care, prin sursele de la lit. 
a) și h), nu este acoperitor.

Art. 14. — Facilitățile financiare prevă
zute la art. 5 lit. a), c), d), e), f), art. 7 . 
alin. (2), art. 8 și art. 9 de care benefici
ază persoanele handicapate, precum și 
cheltuielile ocazionate de plata drepturi-, ' 
lor se suportă din Fondul de risc și "de 
accident.

Art. 15. — (1) Fondul de risc și de ao- 
cident constituit și utilizat pentru plata 
drepturilor prevăzute în prezenta lege^ 
este gestionat de Secretariatul de Stat ' 
pentru Handicapați și are regimul fonda-- « 
rilor speciale prevăzute de Legea privind ■ 
finanțele publice. Disponibilitățile din re- < 
sursele proprii ale acestui fond sînt pur
tătoare de dobîndă.

(2) Disponibilul Fondului de risc și dș j 
accident, înregistrat la finele anului, se | 
varsă la bugetul de stat, în limita sub
venției acordate. Sumei? râmase după ț 
efectuarea acestei operațiuni se reportea- ■, 
ză în anul următor, cu aceeași destinație» ’ 

Art. 16. — (1) Încadrarea în categorii d#^ 
persoane handicapate care necesită pro
tecție specială se face potrivit criteriilor-; 
de diagnostic clinic, diagnostic funcțional 
și de evaluare a capacității de muncă, •- , 
laborate de Ministerul Sănătății și Minis- j 
terul Muncii și Protecției Sociale pentru , 
gradele I, II și III de invaliditate, pen-| 
tru adulți, iar pentru copii, de către Mi-J 
nisteryl Sănătății. ' i

(2) In termen de 90 de zile de la pu
blicarea legii în Monitorul Oficial al Ro
mâniei. Ministerul Sănătății și Ministerul 
Muncii si Protecției Sociale vor elabora 
lista acestor criterii.

Art. 17. — (1) Persoanele handicapate 
beneficiază de facilitățile financiare și de 
drepturile bănești prevăzute de prezenta 

• lege la 90 de zile de la data publicării in 
Monitorul Oficial al României.

(2) Pe aceeași dată se abrogă H.C.M.' nr. 
1 OGO din 15 mai 1968 privind acordarea 
unor gratuități pentru transportul pensi
onarilor și beneficiarilor de ajutor social 
încadrați in gradul I de invaliditate și a 
unor nevăzători, H.C.M. nr. 2 466 din 39 
decembrie 1969 privind acordarea unog 
gratuități pentru transportul invalizilor șl 
accidentalilor de război încadrați In gra
dul I dc invaliditate sau mari mutilați, 
precum și însoțitorilor acestora, art. 1 alin. 
1, art. 4, art. 5 și art. 6 din ITotărîrea Gii-j 
vcrnului Românie) nr. 610 din 25 mai 1995' 
privind acordarea unor drepturi ncvâzăto-? 
rilor, precum și orice alte dispoziții con-*j 
trare.

Pentru a nu exista nici un fel 
d< confuzie și pentru a resp- c ta 
întru totul ad< vâtul, aducem la 
cunoștința Celor cair cunosc a- 
cest caz următoarele fapte, lega
te de afirmațiile- doamnei Florea. 
mama copilului l'otin Florea, din 

Petroșani, str. Independenței Uum- 
neac'i a afirmat că da la Asocia
ția noastră 1 s-a comunicat „să 

ducă copilul în brațe pînă la Cluj" 
lucru pe care îl categorisim cil 
toată responsabilitatea ca neade
vărat și tendențios. După cum 
se știe, Asociația noastră nu dis
pune de nici un fel de bază ma-

De Ia Asociația Handicapat lor
terialâ, cu atit mai puțin de mij
loace auto de transport, necesare 
transportării bolnavilor la spitale. 
De asemenea, respingem și afir
mația potrivit căreia noi i am 
reținut dumneaei legitimația, pen
tru că nu și-a achitat cotizația 
către Asociația noastră. Noi nu 
am făcut niciodată așa ceva, deși 
trebuie să spunem încă o dată 
pentru toți cei care nu plătesc 
această cotizație că plata este o- 
bligatorie de vreme ce oamenii 
fac parte din Asociație. Noi am

solicitat doamnei Florea sa faca 
apel la Spitalul din I.upeni pe n
tru a i asigura transportul copi
lului, apel la care conducerea 
Spitalului din Lupani, probabil 
din motive întemeiate, nu a răs
puns favorabil. In aceasta situ- 
ație s-a f icut apel la conducerea 
Spitalului momi ipal Petroșani, 
care întotdeauna a înțeles necazu
rile oamenilor .și a lac ut-o și <le 
data acea' la. Vrem sa se cunoas
că de toate persoanele handica
pate ia în* asemenea situații noi

nu put» m obliga pe nimeni să • 
ne rezolve problemele, interven- I 
ția noastia rczumindu-se doar lai 
statutul de rugăminte, și trebuie | 
■a afirmam că întotdeauna am ] 
fost înțeleși de cei cărora ne am . 
adresat. Deci, vrem să înțelegeți ' 
și dumneavoastră, doamna Florea ’ 
csi noi încercăm să ajutăm pe î 
toți cei care ne soli ită sprijinul I 
iar dacă în amiml'.e situații nil I 
reușim, zău că nil sîntem vino- * 
vați, asa cum afirmați domnea- « 
voastră.

Ștefan NAGY. 
președintele Asociației

De reținut!
Persoanele handicapate, m 

bre ale Asociației de sprijin 
handieapaților „Libertatea", 
lea Jiului, pentru care redacții 
noastră noastră a înlesnit pubffi
tarea legii' de față, sînt rugat0 
să-și procure ziarul de astăzi, dq 
la sediul Asociației situat în Pe
troșani Nord, lingă ma tazlnu 
Apicola, pentru a intra in pose
sia acestei !<’ji erlrmi dc impor
tante p.'id ru această categorlotl
so<iată.

port.il
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Actualitatea internațională I 
I 
I

HOROSCOP

Așteptată cu un intcies i> 
de toată lumea, vizita președm 
telul Federației Ruse, Boris El- 
țin, în SUA, a întrecut orice aș
teptări in privința acordurilor în
cheiate. Dealtfel, cei doi preșe 
dinți ai celor mal mari puteri 
nucleare din lume, Elțîn și Bush, 
au păstraț o permanentă legătură 
diplomatică, la nivelul șefilor de 
diplomație, Baker, Kozîrev, a- 
vînd puse la punct toate detali
ile necesare eliminări! suspiciu
nilor. Cu atît mai mult. întîlnî- 
rea dintre Elțîn și Bush, la Rio 
de 3aneiro a constituit un nou 
prilej pentru a se găsi o soluție

lzz//zzz//zzzzzwzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz,i zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzwzzzz/zzzzz/zz.

ACORD ISTORIC
înviabilă pentru ambele părți 

privința reducerii armamentelor 
nuclear.

Astfel, în urma convorbirilor 
dintre cei doi președinți, care de 
această dată au găsit o cale co
mună de înțelegere, acordul sem
nat angajează cele două părți la 
reducerea cu o treime a arsena
lelor lor nucleare, treime ce cu
prinde cote părți din toate tipu
rile de arme din dotare, dar în 
special din cele cu un grad de 
distrugere mai mare.

Comentind acordul semnat în
tre cei doi președinți, marile a- 
genții internaționale de presă 
consideră că a fost semnat un 
acord istoric, ce deschide o nouă 
eră -in privința dezangajării nu
cleare și eliminarea pericolului 
nuclear.

Pe de altă parte însă, unii ob
servatori politici sînt de părere 
că partea americană iese în a- 
vantaj în relația directă cu Federa
ția Rusă, deoarece, ani de-a rîndul 
americanii au lucrat La paritate

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Dacă aveți in intenție o între
prindere a cărei finalitate se ba
zează, în majoritate, pe noroc, e 
bine

cu fosta URSS, ceea ce înseamnă I 
de fapt că arsenalul nuclear a-l 
merican, chiar dacă va fi redus 
cu o treime, va fi mult mai mare 
decît al rușilor, care cum se știe,. 
au moștenit o bună parte din ar- I 
senalul URSS, dar și celelalte re- ’ 
publici, Ucraina, Kazahstanul sil 
Bela-Rus au o cantitate însem- * 
nată de asemenea arme. Iar dacă | 
SUA vor merge cu astfel de acor- | 
duri și cu celelalte țări ale CSI, ■ 
la același procent, avantajul CSI I 
ar putea deveni la fel de consis-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I

I să o antamați de astăzi. 
RAO 

(22 Iunie — 22 iulie) 
bine că aveți încredere in

tent, căci nici un moment nu 
trebuie uitat că fiecare dintre 
ele se trag din aceeași mamă : 
temuta URSS. (G.C.).

Societatea Comercială 
„REALCOM" SA Petroșani

De la Camera de

i

i

i<

i

i

i

I
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ÎNCADREAZĂ
direct sau prin transfer

— vînzutori produse alimentare, absolvenți ai Școlii 
profesionale comerciale și liceului economic — pentru 
magazinul alimentar nr. 42 Petrila.

Asociația familială 
VAVIPET - Petroșani

vă oferă, la cele mai avantajoase prețuri produsele firmei 
>,PERFETT1“ din Italia și alte delicatese:

— ciocolată;
— bomboane gustoase și nutritive;
— sucuri;
— cafea „Ionia“
Specialitatea casei — sandviciurile calde preparate la 

comandă, după rețete occidentale.
Adresați-vă firmei „VAVIPET". Magazinul acesteia se 

află în Petroșani, in imediata vecinătate a Casei de cultură 
și a Școlii generale nr. 1. Magazinul este deschis, pe pe
rioada vacanței școlare, zilnic, între orele 17 și 21.

..VAVIPET" — o firmă de încredere! Fiecale produs 
oferit copiilor avînd vîrsta între 4 și 84 de ani, este însoțit 
de certificatul de calitate 
proprietățile nutritive.

„VAVIPET" vă oferă

■ ' •
care ii atestă valabilitatea și

numai mărfuri din import!
(2720)

COMERCIALĂ DE
CONSTRUCȚII „CONPET" SA PETROȘANI

>

SOCIETATEA

cu sediul în Petroșani, str. 1 Decembrie nr. 90, telefon 
42450, telex 72526, fax 41152.

EXECUTA
in condiții avantajoase și termene garantate:

— lucrări de construcții-montaj;
— prestări servicii în domeniul construcțiilor și insta- 

iilor;
— confecții metalice;
— prefabricate;
— borduri;

■ — betoane.

la(

; OFERĂ
spre vinzare din ștoc, prefabricate (la prețul anului 1990), 
.utilizabile Ia garaje, gospodării anexă, etc.

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de rcdacțio 
PAUL N1CULESCU 

Responsabil de număr 
II. alexandkescu 

Corectura : 
lAllia'ACHIRET și Viorica I1RTULESCU

D-na Mariana Ropotă, de la 
reprezentanța Camerei de Co
merț și Industrie, în Valea Jiu
lui, ne informează că de curînd 
a apărut un nou număr al pu
blicației „Comerțul Hunedorean“ 
editate de C.CJ. a județului.

în acest număr se regăsesc 
multe lucruri interesante 
societățile comerciale, în 
din domeniul legislativ, 
publicația cuprinde lista 
rilor supuse controlului 
care se eliberează licențe

pentru 
special 
Astfel, 
mărfu- 
pentru 
de ex

Comerț și Industrie
port și import, prevederi care nu 
au mai apărut în nici un alt do
cument oficial. Societățile comer
ciale, membre ale C.C.I. care au 
dreptul de a primi gratuit aceas
tă publicație sînt rugate să se 
adreseze reprezentanței din 
lea Jiului a C.C.I., care are 
diul în clădirea primăriei 
Petroșani, pentru a intra în 
sesja acestei publicații, ce 
ține și alte lucruri foarte 
resante. (G.C.).

MICA PUBLICITATE

Va- 
se- 
din 
po-

con- 
inte-

VINZARI
VlND apartament două camere, zona Stadion. Preț negocia

bil. Relații, str. Vișinilor, bloc 1 A, se, I, et. III, ap. 10. (2735).
VlND în Iscroni casă (necesită mici reparații) și curte, vie, 

grădină și livadă mare cu pomi. Preț 800 mii lei. Informații : str. 
Aleea Trandafirilor 2/13 (lîngă piață). (2742).

VlND vilă, curte, piscină, grădină, teren arabil, finaț, Pui, 
telefon 160. După orele 19. (2754).

VlND Dacia 1100, preț 90 000 Iei, negociabil, Petrila, sir. 22 
Decembrie, nr. 10/8. (2766).

VlND urgent dormitor nou. Telefon 43783, după ora 16. (2768). 
VlND Fiat 850 cu piese schimb, perfectă stare. Telefon 41271. 

(2770).
OFERTE SERVICIU

CAUT urgent pensionară, fost cadru didactic 
pentru îngrijirea unei fetițe de zece luni. Telefon ■ 
neața pina la ora 10 și după amiaza, după ora 19.

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament patru camere (Aeroport), < 

2—3 camere, zona centrala. Relații : telefon 42306. (2758).
SCHIMB garsonieră,' confort I, Petroșani-Nord, bloc 84/33 (Pla

far), cu apartament două camere, exclus 
familia liirlon. (2769).

I PIERDERI
PIERDUT tichet butelie seria W, nr. 

de preschimbare a buteliilor Aeroport. 11
PIERDUT contract închiriere pe numele Adămuț Nicolae, e* 

liberat de EGCL Aninoasa. 11 declar nul. (2767).
PIERDUT legitimație de serviciu pe «numele Fcraru Maria, 

eliberată de UPSRUEEMP. O declar nulă. (2762).
PIERDUT certificat de studii, certificat de naștere și permis 

de conducere pe numele Olăieru Constantin. (2761).
PIERDUT contract închiriere pe numele Merișanu Marin, e- 

liberat de EGCL Vulcan. 11 declar nul. (2759).
PIERDUT leigtimațic de serviciu pc numele Tismănaru Du

mitru, eliberată de E. M. Eivezeni. O declar nulă. (2764).

comemorări

1 sau medical, 
45993 — dimi- 
(2721).

cil apartament

Aeroport. Telefon 43445,

491, eliberat de Centrul 
declar nul. (2765).

AU TRECUT șase Iun! de lacrimi și duivre de cînd ne-a pă
răsit pentru totdeauna cel mai bun frate, de o aleasă omenie, un 
soț ideal, tată și bunic

ANCA ALEXANDRU
Nu-1 vom uita niciodată. Frații Pituț și Net\i, soția, copiii și 

nepoții
Odihneasca-se în pace. (2760).

S-A SCURS un an de lacrimi și durere do Ia despărțirea pen
tru lotdeaun i de scumpa noastră mamă și bunică

TRIFAN IULIANA t

Cotidianul do opinie $1 Informație 
Văii Jiului „ZORI NOI* este realizat 

SOCIETATEA COMERCIALA

al 
de

(27(’>3)
f.l I

„ZORI NOI* S.A. 
înființată conform 
cizici nr. 208/12.06 1991 
a Prefecturii Județului 
Hunedoara.

Director 
M1RCEA BUJORESCU

D?

MjIi i i.ih Ic neenmandate șt nvpublicate 
tiu restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii datelor 
cuprinse in articole aparțioe, fn exclusi
vitate, autorilor.

E 
forțele proprii, dar nu vă subes
timați adversarul.

LEU
(23 idile — 22 august)

Pentru azi, aveți de rezolvat o 
problemă ușoară.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Discuții pe teme financiare, cu 
referire la unele cumpărături 
„necesare".

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

O zi potrivită pentru promova
rea unor noi relații, utile și, în 
același timp, plăcute.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Atenție la abuzuri!
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Disponibilitate pentru un dia

log la.., distanță.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Nimic deosebit pentru astăzi. 

Conservați-vă energia. Veți avea 
nevoie de ca (și ceva mai mult, 
chiar) în curînd.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 fcbrîiarle)

Treptat, lucrurile se așează. Pu
teți face noi planuri de viitor. /

PEȘTI
(19 febrnarie — 20 marUe)

La firma lăudată să nu mergi 
cu sacul.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Tranzacții avantajoase cu cîș- 
tig marc la vinzare.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Încă c bine. Puteți face pregă
tiri pentru wcck-end.
< MV / r # —’ * «vv t f • ~~ »

PROGRAMUL TV.

7,00

10,00
10,20
10,30

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telernatinal. 
Actualități. Meteo. 
Calendarul zilei. 
Worldnet USIA.
Ghannel.
Ora de muzică. 
Oameni de lîngă noi. 
Jazz-Magazin.
Actualități. Meteo. 
Conviețuiri. 
Preuniversitaria.

Super

112,10 
13,00
13.30 
14,00 
14,20 
14,50
15.30 Teleșcoală.
16,00 Eveniment cultural.
16.30 Actualități.
16,35 Repere Moldave. 
17,05 Dosarele istoriei.
17.30 Tele-discul muzicii 

la re.
17,45 Reporter *92.
18,15 Simpozion. 
19,00 Desene animale.

Casa zburătoare. 
Actualități. 
Film serial.
Dallas.
Episodul 137. 
Reflecții rutiere. 
Campionatul european do 
fotbal: Olanda — <~
mania. Transmisiune 
rectă de la Goteborg. 

Studioul economic. 
Cronica Parlamentului.
— Actualități. 

Campionatul european 
fotbol : Scoția — CSI. 
registvare de la Norrko- 
pmg.

popu-

19,30
20,00

20,50
21,05

23,05
23^5

0,15

«. ,

Ger- 
di-

de 
In-

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str, Nicok'e BSicesca ar. I 
Telefoane: 41GG2 (<Iircb»<orred«ctor »ef)l 
41G63, 42IW (secții).

TIPARUL | Tipografa
Nlcolae Hălcescu nr. 2. Telefon


