
I Aprecierea președintelui Sne- 
Igur in fața Parlamentului 

Moldovei, că „Rusia a intrat in I război cu Moldova*  reprezintă de 
fapt esența evenimentelor din 
zona de conflict. După ce, in I cursul zilei de luni, armata a
I4-a rusă a atacat ocupind în- 

Itreaga Trasnistrie, forțele mili
tare ale acesteia s-au oprit pe I linia Nistrului, demonstrind Mol
dovei că în cel mai scurt timp, 
această armată poate ocupa nu I numai Transnistria, cl întreaga
Moldovă.

(Atacul forțelor rusești, cu aju
torul blindatelor și cu altă teh-

■ nică modernă de luptă nu a ră-

tință despre atacul armatei sale 
împotriva Moldovei.

Concomitent cu derularea eve
nimentelor, comisia celor patru 
țări, Moldova, Ucraina, Rusia și 
România, și-a reluat lucrările !a 
nivelul adjuncților miniștrilor de 
externe, reușind după îndelunga- 
te negocieri să ajungă la un a- 
cord comun privind soluționarea 
situației din zonă pe cale paș
nică. Problema rămlne insă, in 
discuție,' deoarece această soluțio
nare nu poate fi concretizată fără 
o retragere necondiționată a tru
pelor rusești de pe teritoriul 
Moldovei, stat independent și 
suveran. membru al O.N U.

| SITUAȚIA din MOLDOVA 
! s Acord de încetare a focului 
i @ Transnistria rămine încă 
: ocupată de Rusia!
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Pornind de la
tristețea unui om

Stă impasibil, resemnat, la col
țul străzii care duce spre peri
metrul pieței — zona unde ba
bilonia este ca la ea acasă. • Un 
om simplu. Așa a fost o viață 
întreagă. Chiar naiv în simplita
tea lui Știam că n-a avut o stea 
prea norocoasă. Are familie grea. 
Fața-i posacă i se înseninează 
cind mă vede și nu se plînge... 
decît de pensia de boală. De 
puținătatea ei. Dar crește păsări. 
Are niște cotețe la marginea car
tierului. In rest, îl mai chinuie 
silicoza... Că de, a făcut cunoș
tință cu mina din tinerețe. Fa
milia ? Cu nevasta e o chestie 
e bolnavă și ea. Și e internată 
într-un sanatoriu. Copiii ? Ei 
cresc... A. da 1 Și-mi comunică 
cu aplomb o noutate, parcă mi-ar 
spune o veste bună. Cei mari îs 
duși... Unde ? Băiatul in Austria. 
(Lucrează acolo ! Iar fata... Fata e 
în Turcia...

Nu l-am întrebat ce face fata 
în Turcia. L-am lăsat locului, cu 
necazurile și cu bucuriile lui, cu 
mulțumirea că și copiii lui au 
reușit să ajungă în străinătate 
undeva unde el nici n-a visat să 
ajungă vreodată. A rămas locu
lui, la colțul străzii, la bifurca- 
ție, detașat, dar mai mult pier
dut în agitația străzii. Detașat și 
impasibil și față de abundența 
produselor etalate chiar de la in
trarea In incinta pieții și pe ta
rabele improvizate, și sub capo
tele ridicate ale portbagajelor, și 
pe jos. Produse multe și ameste
cate, verdețuri — legume, fructe, 
dar și „marfă*  adusă de „dinco
lo*  și pusă ostentativ în fața tru
fandalelor autohtone — să Irite 
privirile și poftele, să ademe- 
neasflă pe cei care vin cu pla
sele goale dar cu portmoneurile 
pline. Și... merge ? Merge ! Alt
fel n-ar fi piața — talcioc, aface
rile — afaceri ; nici proaspeții și

vanitoșii comercianți-milionari 
sau chiar miliardari ; nici cum
părătorii mulțumiți că s-au pri
copsit cu cîteva sticle de cola, 
kiwi, un săpun franțuzesc sau 
vreun alt obiect de mult rîvnit 
din Germania... via Istanbul.

La toate aceste atracții omul 
nostru din colțul străzii, pensio
nat înainte de vreme pentru si
licoza și dedicat creșterii păsă
rilor în „ferma*  improvizată și 
sordidă de la poalele dealului, 
rămine impasibil. Nu-1 intrigă 
vinzoleala arogantă și sfidătoare 
a bișnițăriei — „ia Carpați de 
Timișoara, dom’le 1“ — nici coș
marul decibelilor dezlănțuiți de 
„sculele*  electronice dp „ultimă 
modă*.  Nu e contrariat, ci mai 
mult derutat în mijlocul mișcă
rii browniene din juru-i. pierdut 
în du-te-vino-ul de la încrucișa
rea drumurilor.

...Un om în derivă. Dar numai 
el ? Cine nu-i în derută în con
vulsiile perioadei postdecembris- 
te și consacrate drept de tranziție, 
odată cu victoria trandafirului 
de acum doi și cu libertățile câș
tigate în numele cărora trăim de 
la o zi la alta realități haluci
nante, văzînd cu ochii cum unii, 
cîteva sute de descurcăreți, se 
îmbogățesc, iar alții, cîteva mili
oane, sărăcesc. Am ajuns să tră
im și să vc lem și libertatea des
curcăreților care au furat și au 
cărat valorile țării și ale muncii 
concetățenilor lor. tot ce s-a pu
tut cumpăra ieftin, ca să vîndâ 
scump peste hotarele larg deschi
se și să aducă, în schimb, alte 
„bunuri*  mult rîvnite 
gumă de mestecat șl

— de la 
coca-cola.

Ioan DUBEK

(Continuare In pag a t a)

*
TAXE. După creșterea taxelor 

Ia telefon și TVR, dar înainte 
de aplicarea taxei pe valoarea 
adăugată, RAGCL Petroșani a 
luat o inițiativă crîncenă: taxa 
de apă pentru spălarea autoturis
melor I Desigur, autoturismele 
sta .palate intre orele 9—16 în 
timpul restr ețiilor de Epă. Mai 
așteptăm taxele pentru.,. acrul 
pe care-1 resp răm I

unor ploi abundente. In loc să 
capteze apele, ele favorizează 
„acumulări*  care cu greu se 
scurg de pe unele străzi. Concret,

Nu vă lăsați 
frdierițî !

Vineri, în piața din Petroșani 
am văzut cîțiva țipi plimbind 
de colo-colo, la vedere, certifica
te de proprietate. Din curiozi
tate, l-am întrebat pe unul din 
ei dacă sînt de vînzare. „Nu, bă- 
iatu', noi cumpărăm de-astea, nu 
vindem !“. Și mi-a mai spus ți 
de ce cumpără : pentru a le re
vinde în București, unde deve- i
rul e mare și un act ca acesta !
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de patru .

ajunge la 10—15 sau chiar 20 
mii lei (fapt confirmat de altfel 
și de rubricile unor cotidiane 
centrale).

Așa că vin cu un îndemn : 
vă lăsați fraieriți ! Ce vlndeți 
cum și aici cu 3—4 000 lei. 
Capitală se plătește 
pînă la cinci ori mai mult.«

Gheorghc

mas fără urmări în zonele de 
-foc de pe linia frontului. Au 
fost distruse clădiri, au fost In
cendiate multe obiective civile, 
iar un număr de peste 30 de per
soane civile sau militare și-au 
pierdut viața. Cu alte cuvinte nu 
a lipsit nimic din „tacîmul*  unui 
adevărat război, ceea ce face ca 
aprecierile președintelui Snegur 
să aibă un temeinic suport.

Atitudinea Parlamentului Mol
dovei de a condamna atacul for
țelor rusești nu a rămas fără e- 
cou la Moscova. După înțelege
rile convenite între Președintele 
Snegur și Boris Elțîn, luni noap
tea a intervenit între cele două 
părți un acord de încetare a fo
cului, care a și fost pus în apli
care. Boris Elțtn a dat ordin ar
matei a 14-a să înceteze ostili
tățile, iar Mircea Snegur a dat 
un ordin similar trupelor 
Ordinul dat de Elțîn, însă,
conține și retragerea trupelor ru
sești din Transnistria, lucru 
ar fi fost normal, dacă partea 
rusească nu ar fi avut interese 
în zonă și nu ar fi avut cunoș-

sale
nu

ce

Printr-o declarație făcută pu
blică Departamentul de Stat kl 
SUA a cerut părțilof aflate tn 
conflict să renunțe la calea ar
melor și să găsească o soluție de 
rezolvare pașnică a acestui con
flict care devine îngrijorător.

Luînd cunoștință de agravarea 
conflictului din 
cretarul general 
Galii a declarat 
mite In zonă o 
chetă, pentru a 
ere și rezolvare 
tuale, secretarul 
neexcluzlnd posibilitatea ca situ
ația din Moldova să fie supusă 
analizei Consiliului de securitate 
al ONU.

Reacții de condamnare a rltu- 
ației agravante din zona Tr ins- 
i Tstriei s-au mai înregistrat șl tn 
alte zone ale lumii, inclusiv tn 
unele țări din Comunitatea Sta
telor Independente, cum ar fi U- 
craina, care și-a manifestat și ea 
îngrijorarea și chiar hotărîrca d» 
a încerca o soluție unilaterală, i 
Vom reveni.

Transnistria, se- 
al ONU, Boutros 
că ONU va trl- 
comisie de an- 
încerca o medl- 
a stării conflic- 
general al ONU

Gheorghc CIIIRVASA

POLITIE PETRILA

Recrudescența violenței
Față de primul semestru al anului 1991, în orașul Petrila, nu- 

nărui infracțiunilor s-a dublat în primele șase luni ale acestui an. 
dai grav este faptul că a crescut în proporție îngrijorătoare numă- 
ul infracțiunilor comise prin violență: violuri, tilhârii, 
corporale de toate 
avutul privat sau 
locotencn t-colonel

vătâmări 
După cum au crescut furturile din 

oferit domnul 
orașului Petrila.

gradele.
public. Exemple concrete ne-a 
Pavel Dragomir, șeful poliției

— In semestrul I 
1991 am înregistrat 
de tîlhărie. In aceeași 
a anului 1992, 13 cazuri. Furturi
le din avutul privat Înregistrate 
în prima jumătate a anului în 
curs au fost mai multe cu 22 la 
sută față de prima parte a anu
lui trecut, iar cele in dauna a-

al anului 
două cazuri 

perioadă

mai multe cu 50vutului public,
la sută 1 Nu mai vorbim de va
loarea prejudiciului. Un caz la 
EM Petrila. Indivizii Moldovan 
Eugen, Munteanu Gheorghc și 
Munteanu Alexandru au tăiat și 
furat peste 500 metri cablu elec
tric din cupru. Valoarea pre.f 1- 
diciului este de peste 400 000 lei.

L-au vindut la un „particular*.!  
mare amator de neferoase cu 
prețul de 60 de lei kg, mai mio 
cu 70 de lei comparativ cu cel 
oferit de societățile comerciale 
cu capital de stat. CuFat comer- 
cianți I Au fost depistați, defe
riți justiției și prejudiciul recu
perat. Adică un fel de-a
recuperat. Cablul, da, a fost gă
sit de poliție și returnat păgi-

spune

IIirațiu ALEXANDRTSCU

(Cootmuart io pag. a Z-a)

cialitate nu arc un magazin pro
priu de desfacere a produselor. 
Asemenea magazine ar fi utile și 
în celelalte localități din Valea

De la lume adunate...
CANALIZARE. Multe guri de 

canal — și nu numai cele situate 
pe arterele principale — mai tre
buie revizuite din cind In cînd 
de meseriași pentru că au ajuns 
să nu mai facă față în cazul

In cartierul Aeroport, dar și pe 
bulevardul principal al Petroșa- 
niulul.

PARADOX. In orașul Vulcan, 
renumit și pentru industria con
fecțiilor, fabrica cu această spe-

Jiului. Oare, cauza se află la fa
brică sau la primăriile noastre ?

DE VlNZARE. Vinerea, In zi 
de mare tîrg la Petroșani, crește 
oferta și scade cererea. In schimb,

nn scad prețurile dccît la unele 
„bunuri*  oferite de cei nevoiași; 
„Bonuri de cărbune luați ?“ în
treabă pe șoptite cile-un pensio
nar. „Mai las ceva din preț...*.

DE SEZON. O bere bună se 
poate bea la Petrila, ne spun lo
cuitorii acestui oraș care are co- 
mcrcianți destul de buni. Dar, 
unde, la Petrila ? La „Căprioa 
ra I". Dar nu la bufet ci lingă, 
la terasa din apropiere. Șl ia 
„Căprioara*,  nu ? Nu, acolo nu 
se face qomerț. Acolo se face. . 
politică I (I M.)

IN ZIARUL NOSTRU 
DE MIINE

FAȚA ORAȘULUI - 
OBRAZUL 

PRIMARULUI 
••••••••••«« |
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Intr-o intimplătoaie împrejurare de la sfîr- 

șitul săptămînii trecute, am cunoscut, intr-un 
alt oraș din țarii, o doamnă, doctor intr-un oră
șel, nici prea mare și nici prea îndepărtat de 
București. Și ne povestea nouă, celor patru- 
cinci ascultători, cum a zărit un parlamentar, 
de pe meleagurile dumneaei, mcrgînd surizător. 
agale, fapt care i-a atras atenția, zicîndu-.și că 
mai sint și oameni fericiți. Era bine dispus de
oarece tocmai treceau bulevardul încă doi co
legi parlamentari. Era la ora cînd dumnealor 
ar fi trebuit să fie în aula din Dealul Mitro
poliei, „și-mi venea să-i întreb de ce nu mun
cesc acolo, că doar de aceea i-am ales**.

.ir.i .i f•<-> 1111■ >t«: ■ eiii i o.
nul pix dd« i d ■ [x'ti ț
■ ' «m «jiului dc- o lihn i. inii
i-i i. u ini ,d in m. r -t .ino-

• imp. ''ții p'ifcra -.ii mai lase
11- •- î z ■ și nii ii to hnna. 

' md se face tulburelul Mu rog, 
.lupă opțiunea fiecăruia. Apoi, 

mai intervine incă un element. 
Principalul. daca stăm să jude 
> im : banii. In condițiile actua 
le, cinrl | rețurile la toate cele 
au crescut de mai multe ori, 
portofelul angajatului s-a sub
țiat îngrijorător. Cei mai mulți 
mi știu cum să se mai descurce 
cu traiul de zi cu zi, darămite 
M se mal gîndcascu la conce-

Istorisirea are tilcul ci dezvăluit de penibile 
situații în care cvorumul este pe muchie de cu
țit și sfirșind cu sespendarea ședinței parla
mentare. Fapte cunoscute.

în acest înalt for legislativ s-au ascultat în 
diferiți timpi istorici patru rapoarte de la care 
locuitorii acestei țări credeau că limpezesc cî- 
teva momente tulburi și tulburate. Mai întii 
a fost nu unul, ci două rapoarte privitoare la 
evenimentele din martie 1990 în județele Co- 
vasna. Harghita. Mureș. A fost tardiv, rami- 
nîndu-se la nivelul vorbelor. A urmat un altul, 
de fapt altele, despre alte evenimente (istom 
noastră din ultimii doi ani și jumătate e plina 
de „evenimente**)  anume cele din 13—15 iunie 
1990. Și lucrurile au rămas tot la nivelul vor
belor, urmind. se zicea, ca „organele abilitate**  
ă intre pe felie. Dar n-au intrat din felurite 

motive, cel mai important cred că este o sfînt.i 
și prudenta inerție. Al treilea raport a fost cel 
îndelung pritocit și susținut de dl. senator Ser- 
giu Nicolaescu, regizor și actor popular în vre
muri trecute. Nu numai că n a adus nimic nou 
-i. deci, nici nu s-a luminat acea perioadă de 
răscruce din decembrie 1939, ci totul aduce cu 
un emperaj de informații ale fostei securități.

Și acum ajung la faptele din septembrie 1991. 
Tot raportul, prezentat și la televiziune și in 
ziarele de mare tiraj, are prea puține lucruri 
noi față do ce s-a scris în acele zile. Mult mai 
relevantă ar fi fost o analiză a antecedentelor 
care duceau la un singur final. C'cl care a fost. 
Culpabilizarca sindicatelor și liderilor lor este 
o chestiune colaterală și împotriva evidenței 
pentru că. in doar doi ani de zile sindicatele 
și-au înțeles menirea lor, au învățat, cum se

spune, din mers și lovindu-sc de greutăți. Ori
unde în lume sindicatele sînt un partener se
rios de discuție la masa negocierilor. Măcar s-a 
spus cinstit faptul că cei moral răspunzători de 
cele patru expediții ale minerilor sînt vîrfurile 
Puterii. Din aceasta cauză, cu mult înainte de 
acel septembrie 1991, coroborată și cu o criză 
de competență și autoritate profesională în pre
fecturi și primării, în unitățile miniere și la 
Regia Autonomă a Huilei Petroșani, dl. Cozma 
a fost folosit ca persoană de presiune. A fost 
de neînțeles cum în 22, 23, 24 septembrie, a- 
tunci cînd a început greva minerilor, prefectu
ra, primăriile, conducerea RĂII n-au stabilit un 
dialog cu minerii și liderii lor, deși partenerul 
de negocieri al Ligii sindicatelor miniere Va
lea Jiului era și este RĂII.

In ianuarie, februarie și iunie 1990, minerii 
Văii Jiului s-au dus să sprijine democrația, a- 
dică pe Guvernul Roman și pe dl. Iliescu. 
In această împrejurare s a format ca lider sin
dical dl. Cozma pe care ex-premicrul Roman îl 
trata cu aroganță. Ceea ce s-a petrecut în sep
tembrie a fost o acțiune anti-Roman, apoi mine
rii au căzut în plasa bucurcștcnilor fiind pur- 
tați și în Dealul Mitropoliei, și la Cotroccnî, și 
la Televiziune, adică în locurile pe unde aveau 
revoluționarii bucurcștcni de profesie, probleme 
mai vechi. Iată de ce este de neînțeles, chiar 
superfluă, reluarea mai vechii dispute dacă ex- 
premicrul Roman și-a depus mandatul sau a 
demisionat. Prea teatrală această problemă ve
che deja.

Probabil că, pînă la urmă, organele abilitate 
să ancheteze pe cei răspunzători de violențe și 
multele pierderi materiale, umane și morale, la 
nivel internațional, or să înceapă sa cîntăreas- 
că totul prin litera legii.

Important este să fie calm și liniște așa cum 
a fost de luni și luni. Este o vară fierbinte, 
din cînd în cînd la propriu, dar mai mult la 
figurat ; bat la ușă alegerile care vor fi ele 
însele un prilej de tensiune. Chiar autorii ra
portului au un anume scepticism că se vor a- 
tinge etajele superioare ale Puterii pe unde 
s-au tras sfoi le minerești. Dar parlamentarii, 
cum mi se spunea, merg stilizatori pe bulevarde 
si fac politică tel a-tet.

T. S.
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Recrudescenta violentei
5* *1 (Urinare din pa; I)

b.i'.ul ii. dar nu m ii put a fi fo
losit in mină. Ev. ntn il la dc- 
șrii'i metalice. Cit timp jnsă pro
ducția minei a stat pină cinrl s-a 
înlocuit c.ib'ul furat, ci'i bani 
s au mai pi r lu*.  asta n-a mii 
««rculat nimeni. Nici nu jic.i
cum.

— Din c? ■■ 91 d,. infracțiuni 
romi in primele luni d anului
<li 53 h. indivizi, •„> vmareâ 
< eli 9 comise iu p irtii iparca mi
norilor și cele •_>:! c rmise |, țj. 
nen intre tfi -i 30 de ani. A l:ca 
majori! itc.i făr.id I gilor >i:it 
«omise d tineri .: de puștani. 
l.i-t.1 .nfi țiiinJoi Tai poate 
«ontic : i Nu I.- put, m enumera 
lJI' to.i ■. 1 a r.t.ini urai iejp; ■ u- 
nora Cr;r,i p jv :i> d i •-.te ;:r>n- 
siimm .a alt oul. In zadar f u mi 
•'P 1 la ar..,m 1 fia.iin lare •. i ale 

ah . l<«<w|e m n 

elibereze oricui, autorizații pen
tru crișme de tot felul. Acum se 
poartă și moda „non-.stop“. Adică 
se bea toata noaptea iar oamenii 
cinstiți se vad puși in situația 
de a „înghiți scandaluri**.  Este, 
«le altfel, cazul recent ineugura- 
t ilui așrTzis magazin „ABC“, în 
fapt principala cauză a fărâdcl - 
gdor comise în centrul Petrilci, 
pe timpul nopții. O altă cauză: 
degringolada socială și economi
ca. dublata dc convulsii ele tot 
felul. Tine rii nu au nici un ori
zont pentru viață. Familii dezor
ganizate sau traumatizate se in- 
tilncsc la tot pasul. Factorii e-
Im. ițior iii aproape ta au încetat
ă ; xiste. 1 >acă ian o atitudine

«*i  t de cit, împotriva la,ăd. lcgi-
|g. ori<, it Ic fim -l.i ?i intimid.i
tâ ar fi <>a, imediat c j car?
miiiin-sc in domeniul i'.lliiați i
silit rticlp.t ați in tiialc- feluri!«'.
Mm uni), în fracturii s.,- oi y.ini/'\i-

PETRILA

ză in grupuri. Bande. Sub i : 
fluența alcoolului capătă c tr.ijul 
de a acționa. Unii, versați în 
ale crimei, atrag tinerii. Argu
mente? Doua: „Ia, bă, si bea'*  
si „Jos...“.

11 reții un minut, il întrebi 
unde lucrează, strigă: „sint șo
mer !“. In f «pt este o lichea fură 
chef de muncă, nu șomer. O pra
matie a'cnn.a in umbra oameni
lor necăjiți, ajunși — ironie a 
srrirtci — șomeri. Peste toate, be
ția Și filmele excitante, indem- 
nind la sex și violență, prolifera
te cu nerușinare pe multe „cana 
le.'*.  Totul ultra...modern.

Căruntele adevuuri enunțate 
de domnul I’avcl Dragomir nu 
pot burnira pe nimeni. Democra
ția no.istra originală ne a condus 
nu la im .lut de drept, cum am 
Io: it și '.loriul.

, Viața personală a politicianu- 
I lui este inextricabil legată de 
• viața publică a acestuia. Discu- 
i tarea legăturii între politică și 

morală nu are sens decît odată

Icu recunoașterea acestei reali
tăți. Dacă artistul se poate as- 
cunde în spatele operei, dacă 

j opera lui poate depăși (prin cx- 
• cepțic) ca valoare, valoarea o- 
| mului, politicianul nu are accas- 
1 tă posibilitate. Indiferent la ce 1 nivel, ca persoană publică el 

este în prim plan, iar faptele, I absolut toate îl caracterizează a- 
vînd valoare de exemplu. De 
aceea nu este inutil să se pre-

I Politica și morala (II)
[ tindă politicianului, dacă nu are 

o moralitate exemplară, cel pu-

Ițin una care să nu se constituie 
în termen de disoluție socială. 
Minciuna, corupția, ipocrizia,1 vanitatea, superficialitatea a- 

• tunci cînd sînt intrinseci perso- I nulității politicianului difuzează 
în tot corpul social sau în seg-

I mente ale acestuia (funcție de 
poziția în ierarhia politică) alte-

Irindu-lc. Este un paradox dic
tonul care cere să faci cc spune 
| popa și nu ce face, căci exprimă 

' o cerință imposibilă. Efectul de- 
| vastator a-upra moralității celor 
’ din jur al unui comportament 
| dezarticulat nu poate fi compcn- 
g sat prin vorbe.
■ Discursurile frumoase despre 
• omenie, armonie, consens, cte, I pot ascunde o vreme egoismul, I' lașitatea, carierismul. Ele sint 

derutante pentru cei care, în 
Imod interesant, se îmbată cu 

vorbe. Semn grav al fragilității

1 noastre morale este ignorarea 
în continuare (uneori voit) a

! faptelor proprii ca și ale altora.
Este, în realitate, un joc cu re- 

| guli precise, dar ncmi.rturisit.?. 
• rezumabile în ideea următoare :
' te las să faci aproape orice, c.i 
Î* să pot face și cu la fel, dar in

discursurile di spre vertica'ita- 
!te sintem tari. Ceea ce nu se 

înțelege este că în acest joc 
pierd pînă la capăt toți. Pc ter-

1 men scurt unii riscă mai puțin 
Iși ciștigă mai mult, iar ilții 

invers. Ce se sa întimpla pe
| termen lung ?

Dificultățilc în stabilirea fie 
și sumară a contingentelor poli
ticului cu morala negativă apar 
din două direcții: suprapunerile 
nepermise ale valorilor Estului 
cu ale Vestului și ale trecutului 
(ca istorie mai veche sau mai 
nouă) cu prezentul. Un fapt de 
corupție dovedit în Italia devine 
dovada că și acolo este ca la noi. 
Degringolada spiritual-morală 
actuală nu este gravă pentru că. 
și în vremea fanarioțjlor, era 
la fel, dar am răzbit prin secole.
Aceste suprapuneri, intersecții 

do planuri diferite justifică mi

zeria, uneori amuzant, perma- 
nentizînd-o și adîncind-o în ace
lași timp. Nu folosește la nimic 
concluzia (de altfel falsă) ca și 
în Italia, Japonia etc, politica și 
imoralitatea fac casă bună și nu 
este deloc distractiv faptul că 
teatrul lui Caragiale are ca sce
nă Parlamentul. Un raționament 
corupt este simptomatic pentru 
O gîndirc confuză, din care nu 
poate țîșni soluția constructivă, 
în loc să ne comparăm cu noi 
înșine, realist și lucid, în exis
tența cea mai recentă, să reflec
tăm asupra a ceea ce am ajuns 
și a perspectivelor care se mai 
pot deschide, acceptăm compara
ții imposibile, dar convenabile.

Jocul politic (mai corect ar fi: 
sforăriile politicianiste) din ulti
mii doi ani ne-a desființat ori
zont și speranțe și totuși creditul 
actorilor principali este încă 
mare. Dacă s-ar întreba de 
ce este încă mare, s-ar 
putea răspunde: pentru că
mulți au interesul ca acest joc 
să continue. Nonșalanți și ires
ponsabili. Suspendarea în fapt a 
legilor scrise și nescrise de către 
cei din vîrful piramidei este un 
exemplu încurajator și dorit pen
tru o bună parte de la baza pi
ramidei care poate continua ma- 
trapazlîcurih'. Cine se face că 
nu vede și nu știe, se așteapta 
ca și alții să procedeze la fol.
Xceasta « «te doar regula Jocului 

«arc no îngroapă in faliment to
tal p«ț toți

Gatiriel CRISTESCU

0 întrebare 
deja iiicoinofia

■ Im i :i .ifIriiiind .i ■• ;«->1.i .' 
' 1 r<> !, C uiți U dumn.'avoasti ,i

e ’ i e mi iui relatat i itev i
I ci -oanf, i arora le am pus in- 
In barca . „Unde va fa,« ți con- 
< ' dini

Petru Bourcl, limplar : 
.. zice s.i mi i fac ii« i, pen
tru ca n-am bani su ma duc in 
alta parte. Am nevastă și pa
tru copii șl-mi trebuie pe puțin 
cinci sute de mii să merg unde
va". ■ l'lorică Vasile, șofer 
„La mine la țară, în Drâgășanl 
și la soacră-mea, in Corabia. 
Să mai reduc din < hellulcli*'.
■ Nicolac Vîjdea, maistru: 
,.E imposibil să-ți faci concediul 
undeva, datorită salariilor care 
n ajung dc Iu plată la «avuns

Unde vă faceți concediul?
i m\crs ‘. Ion (. aravan,

sliiing ir: „ \, as i ca nu-mi pot 
)j mito sa plec cu mașina. l,.i

••rvicc**  Io topr-^l,. d«> hani, așa 
cc dupi șut, fac cu mecanica. 
VT-oi duce pe la țara, nu știu...*',  
■ l’clre linlea, miner:
„Vreau s.i merg pir.a la mine a- 
casă, in Maramureș, apoi la nc- 
vastă-mea, la Moldova". ■ Pe
tre Niciilescu, maistru-instructor : 
„l’c Valea Morii. Unde naiba 
sa mă duc 7". ■ Cezar lacob, 
strungar: „Aș vrea să pico la 
neamuri în Aloldova. Să aibă 
și el dc cheltuială. Acolo vinu-î 
.vin, gălna-i găină, porciii-porc".
■ Nicolao Gheorghișor, elec

trician : „Aici, ucasă”. ■ Gica

Prin a, vagonetar: „Din cauz i
bugetului linanciar, nu mi pcmfit 
s.i merg la mare, dc,i aș dori. 
Eu am parii ii batrini. Conce
diul il am ia toamna 'i ma 
duc sa-i ajut l„is distracțiile la 
o parte și tot la muma ma duc". 
■ 3 alentin I purc, electrician :
„Ca s8 plec la n>mc, dm start 
mii trebuie cel puțin «incizeci 
dc inii dc lei. Asta în afară dc 
bilet". ■ Marin Trușcă, șofer: 
„La țară. Ce să zic ? Altceva cc 
•u fac?" ■ Ion Tulilă, subofi
țer «le poliție: „La țară, în TLalș- 
Găvăncști, GA la țară c dc lu
cru destul. Dc 30 de ani, tot a- 
colo-mi fac concediul. N am fost

la marc -au malta i , .|
cu lucru’, mai cu o « .ma .. i,, 
cu un pui fript...".

Acestea au fost răspunsurile 
«clor chestion iți. Îmi parc rau 
ca n-am avut ocazia să pun în
trebarea cu pricina și unui de
putat sau M-nator. Mai mult ca 
sigur că domniile lor cred că' 
sînt îndreptățiți să-și petreacă 
ultima (să dea Domnul !) va
canță parlamentară pc plaja 
mării. După o actisitalo inten
să — la unii aceasta constînd în 
ațipeli școlărești, scobit în nas 
și lccturarca ziarelor — o ut. 
concediu, nu-i așa ?, pc măsura 
efortului depus dc aleșii noștri.
- ..........  i

^hcorghe OLTF 3NU
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De cei vii și așa nu avem grijă. Măcar de morți...
De ani de zile, făcîndu-se ecoul protestelor cetățenilor orașu

lui, ziarul nostru a înfierat o anormalitate specifică urbei noastre 
și veche, din păcate, de decenii, transformarea cimitirului in iz
laz comunal, iar de un timp și în parc de distracții pentru juni 
plictisiți. De ani de zile sesizăm faptul. că în mari porțiuni s-a 
demolat gardul cimitirului, că unii „gospodari" din vecinătate, 
odată ce răsare iarba își mină vitele în perimetrul acestui loc 
care ar trebui să fie al reculegerii și al respectului pentru cci duși. 
Dar, în pofida protestelor cetățenești, a promisiunilor făcute de 
cei care gospodăresc — adică ar trebui să gospodărească — ci
mitirul, mai ales ale Primăriei, sesizările au fost uitate, iar sta
rea cimitirului, fără gard și pază, se degradează continuu. Ca o 
dovadă a nemulțumirii publice, publicăm mai jos o scrisoare, ple
doarie pentru depășirea stării de anormalitate degradantă și sfi
dătoare a cimitirului din Petroșani.

NU CONTURBAȚI LINIȘTEA MORȚILOR !
Dm vremuri pierdute în negura 

timpului, la poporul român există 
credința în viața veșnică și cul
tul morților, cult care se mani
festă sub diferite forme. în afară 
de biserică, cimitirul este loc 
de reculegere, unde aparținătorii 
celor dispăruți își îndreaptă pașii 
cu pioșenie, spre a se ruga pen
tru iertarea păcatelor și odihna 
sufletelor celor trecuți în eter
nitate.

în cimitirul orașului Petroșani, 
însă, din nefericire, nu există 
condiții prielnice pentru recule
gere, acest cimitir, fiind lipsit 
complet de supraveghere. Aici, 
circulă cine vrea și face ce vrea, 
fără să fie supravegheat, contur- 
bînd liniștea morților și a celor 
ce-i plîng.

împrejmuirile cimitirului sînt, 
în mare parte distruse de răufă
cători în special în partea de sus 

și în dreptul Liceului industrial. 
Țăranii își pasc vitele și oile 
printre și peste morminte, lusîpd 
dezastru în urma lor. în decursul 
mai multor ani de zile, elevii Li
ceului industrial au rupt gardul 
care desparte curtea școlii de ci
mitir, sărind peste el sau creîndu- 
și locuri de trecere, pentru a 
scurta drumul spre școală cînd 
vin din oraș sau invers. După 
terminarea orelor de clasă, gru
puri zgomotoase de elevi și eleve 
invadează cimitirul, circulă prin
tre morminte, rup florile, fumea
ză, (aruneînd mucurile de țigări 
în vazele de flori, pe morminte 
sau în jurul lor. Adeseori, se pe
trec scene pentru care cimitirul 
ar fi cadrul ccl mai puțin potri
vit.

Alți răufăcători, comit adevărate 
acte de vandalism, distrugînd mo
numentele funerare, pe unele 
complet, altele parțial, incit, mai 
multe morminte au rămas fără 
cruci; se fac chefuri, în urma 
cărora rămîn pe morminte sau în 
jurul lor sticle goale sau cioburi 

dc sticlă pe care le-au spart iz- 
bindu-le de cruci. Se fură borcane, 
fiori care se valorifică în piață. 
Elevii de la Școala generală nr. 
1 folosesc cimitirul ca teren de 
fotbal, jucîndu-se cu mingea prin
tre Și peste morminte, calcă și 
rup florile, răstoarnă vasele cu 

^flori de la căpătiiul morților. Or, 
fotbal sau orice ar putea face în 
curtea școlii, curte care este su
ficient dc mare.

Acestea fiind doar citcva as
pecte ale faptelor caro se petrec 
în cimitirul Petroșaniului, facem 
apei la părinți și profesori, care 
sînt chemați să educe tînăra Ge
nerație să Ie explice copiilor și 
elevilor că cimitirul nu este parc 
de distracții, nici loc de promenadă 
sau teren de fotbal, ci loc de re
culegere pentru familiile celor de
cedați și de odihnă pentru morți. 
îndrumindu-i în felul acesta, con
tribuie la păstrarea liniștii care 
trebuie să domnească intr-un ci
mitir unde oameni îndoliați, cu 
sufletul întristat dc durere, merg 
cu o floare, o luminare să-și verse 

lacrimile, să-.și plîngă soțul sau 
soția plecați în lumea umbreior 
sau părinții nemîngîiați să-și plin- 
gă fiul sau fiica plecați prea de
vreme. Sfătuiți-i pe tineri să nu 
ia floarea sau luminarea dusă 
drept ofrandă, celor dispăruți!

Toate actele infamante pe care 
Ie săvîrșesc copiii și elevii voștri 
neinstruiți la vreme, duc la con- 
turbarea liniștii morților și la 
profanarea mormintelor, consti
tuind un sacrilegiu. Ele denotă 
că există minusuri atît în familie 
— celula societății — unde în 
primii ani de viață se formează 
caracterul tinerilor, cit și în școli 
unde ar trebui insistat mai mult 
Pe educația civică a copiilor și 
tineretului, îndcmnîndu-i să aibă 
o atitudine civilizată în societate, 
în școli, pe stradă, în localurile 
publice, respect față de părinți, 
profesori, față de semenii lor, 
de persoanele vîr.sinice, inclusiv 
față de cci care au fost si nu 
mai sînt. T'*

Viorica ȘTEFAN, 
Petroșani

NOTĂ

Lipsesc șase milioane!
Este cunoscut faptul că in ui

umul an Și ceva, prjn eforturi 
financiare deosebite, dar și prin 
eforturi fizice și materiale la fel 
dc mari din partea secției de 
drumuri și poduri din Valea Jiu
lui, drumul de la Aninoasa a 
fost betonat, redîndu-i-se și aces
tui oraș dreptul la civilizație și 
modernitate. Din păcate însă, deși 
s-a betonat cea mai mare parte 
a drumului, din cauza lipsei de 
fonduri a mai rămas o porțiune 
de drum nefinalizală, lucru a 
cărui influență negativă in tra
ficul rutier spre Aninoasa nu mai 
trebuie argumentat. Potrivit esti
mărilor, această parte de lucrare 
nefinalizată ar valora cam șase 
milioane de lei, pe care nici pri
măria Aninoasa, nici RAGCL, 
deocamdată nu i arc. Păcat, că 
toată bunăvoința oamenilor dc la 
primărie ca și de la RAGCL și 
secția de drumuri se oprește la 
această sumă. Dar, dacă nu sînt 
bani. (Gh. C )

Mizeria din strada Zorilor J
Nu știm dacă cineva dintre cei 

învestiți cu grija față de popu
lația orașului a avut curiozitatea 
să meargă vreodată și pe strada 
Zorilor din Petroșani Nord. O 
stradă nu prea mare, nu prea 
mică, dar oarecum specială. Nu 
din prea multe motive specială, 
doar dintr-unul foarte simplu și 
lesne dc înțeles. Această străduța, 
care are și citcva blocuri, este 
locuită dc oameni gospodari, care 
are au încercat și mai încearcă 
încă să arate că omul • gospodar 
se cunoaște de la intrarea în 
bloc. Oamenii și-au amenajat cu 
cițiva ani în urmă spații verzi în 
jurul blocurilor și în special în 
jurul blocului 2, au plantat flori, 
ba chiar și niște pomi, înccrcînd 
să mai diminueze din imensita
tea pietrei și betonului orașului. 
Au reușit odată cu timpul să 
simtă bucuria de a respira aer 
curat, împrospătat dc mirosul flo
rilor și ozonul pomilor.

Bucuria lor a fost de scurtă I 
durată. Blocul 2, un bloc oarecum * 
nou, le-a făcut figura. Instalația I 
proastă a cedat și subsolul este I 
inundat dc aproape doi ani în I 
asemenea măsură, îneît mizeria ’ 
și apa murdară plutesc peste spa- I 
țiile verzi și peste munca oarne- . 
nilor, răspîndind în jtțr un miros | 

insuportabil. ■
Cum nimeni nu vede, nu aude | 

și nu simte, oamenii au încercat I 
peste tot să găsească sprijin la ’ 
deznădejde. Degeaba. Nimeni nu I 
vede, nimeni nu aude, nimeni nu • 
simte dintre cei care ar trebui. | 

Cine știe, poate citește cineva . 
rîndurile de față. Disperarea oa- I 
menilor a depășit de mult limita • 
răbdării. Ce-ați spune, domnule | 
primar, dc o plimbare Pe strada ■ 
Zorilor? I

Nu credem că ar fi la fel de I 
plăcută ca aceea de la Grcnoblc. • 
tGh. C.) •

— ■ ■
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Germania — Danemarca
• Danemarca — în finală.
• Danemarca — marca aventură a acestei ediții,

• Olanda — deținătoarea trofeului s-a întors acasă V oi 
Baston ratează un penalty și odată cu el și victoria echipei ..al.-.

0 In meciul Olanda — Germania, nemții cunoșteau Ia pauză 
rezultatul intîlnirii Scoția — CSI. 18 milioane de germanj au ur
mărit la televiziune semifinala Suedia — Germania, ieșind după 
victorie pe străzi pentru a sărbători intrarea in finală. Suporte ii 
germani, prezenți în tribunele suedeze, nu avut de cint.it un in- 
gur refren : URA ! URA ! URA !

N-am scăpat de cîini, în schimb }

ne-au umplut... tîntarii I

• Pentru finală, antrenorul actualei campioane mon I i'e a 
declarat că va schimba total tactica de joc a echipei sale.

• Danezii, caie s-au întors aproape de la*  gară, m-pr-'g.r.iți 
pentru acest duel european au luat jocurile în serios și s-au bucu
rat dc fiecare dată cînd I.audrup sau Larsen plecau po.ite m ul
timul atac, nctrimițindu-i din nou pe plajă. Numai s’>< e oi ii In 
l’iontck, M. Nielscn și a anulat pi perioada . uropem ba toate 
programările vacanței.

• Suedia — țara organizatoare — par a li mii aproap le 
Danemarca.

• Germania — mușina <b fotbal a Europei — pare a li mii 
aproape de victorie. Dar fotbalul nu ține cont nici b sentimi i .e. 
nici fio prejudecăți.

El are legea lui nescrisi pe care o s< riem noi, noi uipoit rn.

A !o I p r.o.idă, nu prea în depărtată, cin 1 
ram a alt.ați cu o sumedenie de semnale din 

partea cetățenilor, referitoare Ia clinii vaga
bonzi. Acest lucru s-a rdtlectat și in ziarul nos
tru. Duă n-am mai scris d-spre asta un timp, 

-a intimj>l.it nu fiindcă problema s-ar fi re
zolvat, ci pentru că am luat dc bune promisi
unile ..lor indrejitățiți în a rezolva chestii in • i. 
duzii, doar iluzii. Dumm dor, patrupezii fără 
de t.ipin, rontinua -,a bintuie cartierele, stră
zii", eoni.iin rele de gunoi ale orașelor. Colo- 
;-".i, 11 .n db me-ei u, schio|>i, chiori, berci d»

coada, se-mpleticesc printre picioarele trccuto- | 
iilor, tcstînd, de multe ori, și frînelc automo- 
Siliștilor miloși. De obicei, și mai ales ziua, I 
silit Cuminți și-și văd de treaba. Noaptea, insă, ■ 
jigodiile, după ce sînt ca vai de ele, mai au și I 
nu știu ce de împărțit. Eac o harmalaie de toata t 
groaza, cu atita tragere de inima ! Și, dc parcă | 
nu ar fi de ajuns, de cînd .s-a încălzit vrem i, I 
escadrile după escadrile de țînțari pleacă la 1 

.vinatoarc. I’as do. mai dormi, de te mai odih-" 
s neșl'rt In atari condiții, stau și m întreb :|

.'.ino-i om ,i cine-i ciinc ? (P.N.).

WORLD CUP ’94

Pornind de la tristețea
(Urmarc din pag. 1)

ia mașini rajîf.igi'W', de Ja di
guri le deșeuri toxice, și chiar 
SIDA, pistoale automate ele.

Ni s-a dat să trăim competiția 
»ccrbă a vanităților între profito
rii dc ieri și cei dc azi, odată cu 
bulversarea echilibrelor în mai 
toate sectoarele vieții, determi
nată de criza economică, socială, 
inclusiv cea morală.

Plinea e mai puțină și mal 
icumpă. Dar holdcle-s în para
gină, Jar an.malele din Urmele 

<ie stat mor dc foame •— șl pînă 
aduce Guvernul furaja din Im

port — -,r mănims iuti ? i-J. . O.i- 
m( oii d ți s sărăciți. nmlți si,b 
1’ragnl s.năciei, incă nu mor de 
foame, dar do minc.it între ei a? 
niantnca. baracia a generat în
totdeauna violență și nici acu n 
nu face excepție. Lumea se mă- 
nincă și se înjură. Pentru pămint, 
pentru bunuri, fiecare pentru pro
priile interese, iar la nivelele mai 
„dc sus" și pentru „ciolan". 
C-așa-i în „tranziție". Se vede și 
la televizor. Mai ales ia „cronica 
parlamentului" și la „partidele 
politice și electoratul". De multe 
ori cu scene stupefiante pentru 
cei mulți. Tar cei mulți rămîn

unuâ oai«w
-tnpefiați și așteaptă ab-gi riie I 

animate pînă in toamna. Așteap- I 
tu și spera in bine ; s|>er.i cp or • 
veni americanii. Daca ur nmi l 
veni î

In orice caz, speram că poate! 
no va lua în brațele sale pater- i 
nalc Occidentul. Ca’ să ne salve-I 
ze. Șl sperăm... că am mai spe- 1 
rat. Șl altceva ce am putea face ? • 
Sperăm cum speră omul nostru I 
impasibil și derutat din colțul * 
străzi), că se vor întoarce bogați | 

— fiul său din Austria și fiică-sa . 
din Turcia... .,

1'4 in ; -al111ju*iu- i

Ullimul meci cil a; . ’i x ei i <i 
j i\ a pi < li-disput, it in grupa ,

minară mtiv ■> decli on -1■ ’e In. u-
1 e I o r Ic ll'c . Șl ( ip :i O. ii,
prrsl im!1 un i"e d ui de rura-
jo., .tu onpriiT’ in di.u.i i ii ' na
«ip.H'.r c n arar b .r, pur.' tind

[•'în s. r il lou (măl. :u) .i i .. .a-
v i sil iu rmin , ’) in . umbre i . *-

— T.ili, dar n-ai auzit la IA 
că fără Baslos nu inlrăm în 
Europa sportivă?

dm ai . a-, 'a ir.- ■

( 1 \S VMI.N I

1 Romaa

2. Bi lgii

* J f 1 n * ) ♦

2 2 0 0 4—0 4

3. ClprU 2 10 1 -2-1 2

». C. ho.l jv.k ia u o ii o o—o o

3. Țara r ,i li lor 1001 1—30

fi, r.iro,. » 0 0 .1 0-12 o

Ultimii 1 meci al grupei Cehe-
slovacia — Belgia se vj disputa
la 2 septembrie 1992, deschiziml 
sezonul de toamnă.Desen dc Zolîan SZABO

cint.it
minc.it
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PUN?. la DISPOZ1! IA CLiENȚILOR :

Si uiicioialculaloaie I. L>. M. :

— model l’S — 212; model PS PKO
C2 mo ul multifuncțional: APDC — 102
li shtcm integrat de pregătire date :

— adaptor comunicație 6 canale CDS ASMC—6
— interfață sei ială/paralelă standard plus 

SOl’T-ul aferent
— copiatoare AGFA și SHARP (format B 4)

Dl FAX-uri AMSTRAD FX, 9G00 AT, FUJITSU dex 9 
H consumabile:

— dischete (3,5”, 5,25”)
— hîrtie: FAX, imprimantă
— bandă tușată pentru mașini de scris

■ imprimante EPSON
■ procesor de texte CANON

■ mașină de scris electronică CANON
■ mașini de scris CONSUL și MAR1TSA
■ SOFTWARE pentru:

— calculul salariilor
— evidența personalului

( — gestiunea materialelor și evidența stocurilor
— urmărirea furnizorilor
— elaborarea facturilor
— urmărirea facturilor emise și încasate
— evidența și calculul amortizării mijloacelor fixe
— urmărirea producției
— elaborarea balanței contabile
— urmărirea plăților prin casă și bancă
— calculul devizelor si a situației de lucrări în construcții 

(toate în limba română)
■ MS DOS 5. 0 (IIFAVLETT PACKARD)

Informații suplimentare se pot obține la magazinul M & I
și la telefon/fax 935z 12398.
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-MICA PUBLICITATE-
V1NZARI

V1ND autodubiță Ford de trei tone, Automatic și Mercedes 
Benz Automatic, Informații, telefon 92/412087 Sibiu. (2880),

VlND in Baru Mare, nr. 319, casă cu termoficare la sol, baia 
apă cu cădere, grădină mare cu pomi fructiferi, adaptabilă hotel- 
restaurant, locuibilă (în roșu). Relații, Timișoara, telefon 53921, 
Albăstroiu. (2953).

VlND aragaz cu butelie, preț negociabil. Relații, telefon 41060. 
(2900)

VlND apartament patru camere, zonă centrală, aspect deo
sebit. Telefon 44341, după ora 16. (2897).

VlND Skoda S100, stare perfectă. Relații, str. Frumoasă, nr. 
9 A, după ora 13. (2951).

VlND terenuri pentru construcții, arabil șl finaț, preț nego
ciabil, în Petrila și în Taia. Relații, telefon 43129, după ora 16. 

(2960)
VlND video recorder Sansui nou. Preț negociabil. Petroșani, 

Republicii, 109/2. (2961).

DIVERSE
DACA vreți să vă îmbogățiți frumusețea sufletească, adevă

rata avere a omului, veniți cu noi prin Societatea Comercială 
MONDO TURISM S.R.L. Deva — Filiala Petroșani, str. Republi
cii, bloc 59 — telefon 45852, 41915 (lingă BTT), pe următoarele 
itinerarii splendide, de neuitat: Singapore -J- Malaysia 10 zile. 
Thailanda 10 zile, China 10 zile. Siria 8 zile. Grecia 7 zile, Egipt 
11 zile, Franța 7 zile, Spania 7 zile, Anglia 7 zile, SUA 9 zde 
(transport avion); Chișinău — Șt. Petersburg 9 zile, Chișinău — 
Soci 14 zile (tren plus avion). Excursii individuale cu servicii asi
gurate: pe insulele Tolo, Păros, Egina (Grecia): Krakovia, Varșo
via (Polonia), Praga, Bratislava (Cehoslovacia):

Litoralul românesc cu cele mai convenabile prețuri/persoană î 
Neptun — Tomis 7 920, 8 162. 10 340 lei; Mamaia — Național 
13 940 lei ; Eforie Nord — Uranus 12 100 lei : Venus 17 600, 18 700 
lei: Cap Aurora — Onix 11 660, 13 200. 15 400 lei; Techirghiol — 
vilă — 4800, 5400 lei. Tratament în stațiunile : Amara, Bazna, 
Buziaș, Covasna, Călimănești, Căciulata, Eforie Nord, Felix, Go
vora, Geoagiu, Herculane, Lipova, Moneasa, Mangalia, Olănești, 
Pucioasa, Singeorz, Slănic Moldova, Sovata, Săcelu, Tușnad, Va
tra Dornei.

Firma MONDO TURISM vă dorește concediu plăcut I (2958).

SOCIETATEA Comercială PET PET TRAVEL S.R.L, Petro
șani organizează In perioada 25—28 iunie 1992, excursie la Bu
dapesta (Ungaria). Costul excursiei 4 000 lei

Informații și înscrieri, la telefon 43846 sau la autobuz ,Ma- 
ribo“. (2886).

f/'O Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova Telcmatinal.

10,00 Actualități. Meteo.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film s.iial. VETER1N XRUL
41.30 Supei Channel.
12,10 Oi a de muzică.
13JJ0 Cernavodă — salvare e- 

ncrgctică sau...
13.30 Audio-vizual studio.

* J-S

Programul TV.
<•11,0$ Actualități. Meteo
’ 14,20 S.O.S. Natura I

14,50 Avanpremiera.
14,55 Preuniversitaria.
15,30 Teleșcoală.
16,00 Ne.lcla Vulcăncană.
16,20 Arte vizuale.
1T,00 Actualități.
17,05 15, 16, 17, 18.
17.35 Agenda Concursului șl 

Festivalului Internațional 
„Cerbul de Aur",

17,'«o Finala C’tpci României la 
Fotbal : Steaua — Politeh
nica Timișoara.

20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Deschiderea Concursului 

și Festivalului Internați
onal „Cerbul de Aur" — 

23,00 Cronica Parlamentului.
— Actualități.

2 \30 Concursul și Festivalul In
ternațional „Cerbur dc Aur"

- - - - - - - - -  - - 1
Societatea comercială j
„MIXT“ SA URICANI J

ANUNȚA |

scoaterea la licitație de chirie a spațiilor nefolositc de so- l 
vietate, după cum urmează: |

■— spațiul blocului nr. 5 str. Muncii — fosta cantină j
folosită piuă la 1 ianuarie 1992 de constructor; |

— etajul I și subsolul de la magazinul General str. ■
Republicii; I

— o parte din spațiul de la magazinul nr. 309 „.Tu- |

tării”. |
Licitația se va ține în dala de 8 iulie 1992, ora 11, la ’ 

sediul Societății Comerciale „Mixt” SA Uricani.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — I 
DE REȚINUT! I

Aducem la cunoștința celor interesați că, pentru toate 
materialele publicitare (mică și mare publicitate, articole, 
reportaje și pagini publicitare), plata se va face anticipat i 
apariției în ziar, cu filă CEC sau numerar, la casieria 
Societății Comerciale „ZORI NOI” S.A.

CEDEZ contract închiriere spațiu comercial situat în Petrila 
— zonă centrală. Relații : Bar „Metropol-, zilnic între orele 18— 
20. (2899).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră zonă centrală cu apartament. Relații 

telefon 43192.
DECESE

MAMA, tata și sora Angelica anunță, cu inimile zdrobite de 
durere, dispariția prematură din viață a iubitului lor fiu și frate 

GHIBANU CRISTIAN (14 ani)
Inmormintarea va avea loc joi, ora 16. Cortegiul funerar 

pleacă dc ia domiciliu, din str. Horea. (2952)

- BUNICII Silvia și Cornel Enăchescu, înmărmuriți de durere, 
anunță decesul iubitului lor nepot

CRISTI
Lacrimi și flori pe tristul mormînt. (2952)

MĂTUȘĂ Bebi, unchiul Cristi și verișoara Sebastiana anunță 
cu nemărginită durere încetarea prematură din viață a iubitului 
lor nepot și verișor

CRISTI
Nil-1 vom uita niciodată. (2952)

TAMILIILE Iordache și Mihart sint alături dc familia Iludrea 
Vasile, la marca durere provocată de decesul tatălui său. (2898)

SOȚIA Ana. fiica Mia și nepoata Ana-Maria anunță cu a- 
dincă durere încetarea din viață a celui care a fost un minunat 
soț. tată și bunic *

RADU VASILE
Iiiniormintarca — joi, 25 iunie, ora 13. la Deva (de la Capelă). 

(2'469)

COMEMORĂRI

AZI SE ÎMPLINEȘTE un an dc cînd nc-a părăsit scumpa 
noastră mamă, soacră și bunică

KOVACS MARIA (BUNI)
Nu o vom uita niciodată. Copiii și nepoții. (2955).

AU TRECUT șase săptămtni de cînd a dispărut dintre noi 
PENTEK ALEXANDRU

Mulțumim tuturor celor care au fost alături de familie. (2956).
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