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Riposta jurnaliștilor la o inepție
Am scris deunăzi, despre ceea 

ce a ieșit din locui în care 
senator Plătîcă — asistat, 
„facere**, de colegul său 
Moiș — și-a depus icrele : 
proiect de lege a presei de
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în învățămînt

dl. 
la 

dl. 
un 

o 
prostie strigătoare la cer. Numai 
unul cu trupul aici și cu mintea 
undeva prin împărăția lui Kim 
Ir Sen putea concepe așa ceva. 
Din fericire, reacția colegilor de 
breaslă este unanimă : condam
narea proiectului de lege în cau
ză, caracterizat ca o emanație a 
răzbunării și a prostiei.

Sâptămînalul „Expres-Maga- 
zin“ a făcut un sondaj de opi
nie în rîndul redactorilor șefi 
ai unor publicații, întrebindu-i 
care este părerea dumnealor 
despre articolele 45, 56, 59, 60 și 
despre proiectul de lege în gene
ral. Răspunsurile sînt cele pe 
care le bănuiește orice om cu 
scaun la cap, concluzia fiind 
aceea că se încearcă, prin mij
loace neortoooxe și neconstituți
onale, punerea cu labele pe bot 
a presei. Dar iată extrase din 
ceea ce au declarat cei intervi
evați. H HORIA ALEXANDRES. 
CU de la „Curierul național** ; 
„Articolul 45, ca și legea în ge
neral, este o porcărie inimagina
bilă — și mă îndoiesc că există 
un loc în lume unde Prefectul și 
Poliția au căderea să se ocupe 
de presă. Formularea respectivă 
ar duce cenzura pe culmile peni
bilului, depășind chiar cenzura

Locuri libere în licee
și școli profesionale

Ne-au luat și
De citwa săptamini, Spitalul 

■municipal nu mai are mei clicop- 
te . El. elicopterul, a fost luatele 
Aviația utilitară și acum, 
cum se 
Undeva prin Spania, sau cam așa 
Ceva. Adică, in loc de sănatatea 
oamenilor din România, respec
tiv, din Valea Jiului, elicopterul 
Spitalului Sc ocupă de .sănătatea 
copacilor sau 
naiba mai știe ce-or cultiva spa-

dupu 
spune, hălăduiește pe

culturilor mari.

elicopterul !
niolii. Cum știrea este confirma
tă, d r nu se știe deocamdată 
care va fi deznodămintul. ne re- 
zerMim dreptul de a reveni asu
pri acestei chestiuni, pentru ca 
populația din municipiul nostru 
să cunoască exact, dacă vom mal 
avea sau nu elicopter și mai ales 
să cunoască (lot exact) cit de 
mult sîntem iubiți și ajutați noi, 
cei din Valea Jiului. Și cine e 
de vina... (G C.).

în anul școlar recent încheiat 
au fost 2212 elevi în clasele a 
VIil-a din școlile generale, din
tre ei promovînd 1920, adică cei 
care s-au înscris și se mai în
scriu în licee sau la școlile pro
fesionale. Cele șapte licee din 
Valea Jiului au, împreună, 930 
locuri iar școlile profesionale 320 
(cifra aceasta fiind, totuși, rela-

tivă deoarece este posibilitatea 
organizării de clase prin contrac
te cu agenți economici). Exame
nele de admitere în clasa 
IX-a vor fi în zilele de 8, 

iulie (la limba română, 
maternă și matematică) 
școlile profesionale în 8

iulie (limba română și 
tica). (T.S.)

10 
ba 
în

a
9 și 
lim-

iar 
și 9

materna-

Probe de aptitudini
Astăzi, de la ora 9, la Liceul industrial din Petroșani 

prima proba, dc aptitudini pentru limba franceză, care 
examenul de admitere in clasa a IX-a bilingvă (francezâ-româna). 
Liceul este înfrățit cu un liceu

are loc 
precede

din Ajaecio (Corsicn). (T.S.).

O nouă videotccă 
la Vulcan

In spațiul de la etaj al Com
plexului comercial Coroeșli, cu
noscut, pînă nu demult, sub de
numirea de croitoria „Gucu“, cîți- 
ya tineri întreprinzători au a- 
menajat o videotccă și o sala de 
jocuri mecanice. Programul se 
desfășoară între orele 10—22. 
Filmele satisfac toate gusturile, 
de la producțiile comerciale pî
nă la cele nominalizate pentru 
premii „Oscar" sau „Palme 
d' Or“.

l’ină nu ies șobolanii la drumul mare !
în I.iipeni, vis-a-vis de Complexul de alimentație publică din 

Barbâteni, există un teren viran. Cu mult timp în urma, se vorbea 
că acolo va Ii amenajat un parc. „Buna intenție a rămas doar la 
acest stadiu — îmi spunea, in urmă tu citeva zile, un cetățean 
din zonă —, In prezent, locul respectiv a ajuns groapa dc gunoi 
a cartierului. Toți vin aici și-și deșartă gălețile cu resturile me
najere: și personalul dc la complex, și locatarii blocurilor din jur. 
Nu exagerez deloc, sînt deja mii de șobolani printre gunoaie. Azi- 
nmne vor invada împrejurimile. Văd ca nimeni nu cala licsește 
să stirpească focarul acesta de infecție. Poate că, prin intermediul 
ziarului, afla și Primăria de locul respectiv și va lua măsurile 
ce sc impun".

Am dat curs acestei sesizări cu speranța că gospodarii orașu
lui, vor întreprinde ceva. Rina nu e prea tirziu. Rm;i ce nu ies 
șobolanii la diurnul mare.

pentru rock cri
de senzație
Michael 
copil

Gala
O știre 

rock-eri. 
celebrul 
al rock-ului, astazi vedetă 
necontestat a 
tisment, va concerta în România. 
Mai exact în ziua de 27 sep
tembrie, pe Stadionul Național. 
Încă de pe acum companiile de 
turism din toata țara și cei ce 
se ocupa de servicii in domeniul 
organizării spectacolelor au pus 
în vinzare locuri pentru acest 
concert de gala. Prețul nu vi 1 
putem spune.

pentru 
Jackson, 
minune 

ele 
muzicii de diver-

comunistă care s-a practicat pînă 
în 1989**. H RADU G. ȚEPOSU 
(„Cuvinlul"): „...Cine plătește
curierul care să ducă semnalul 
la Prefectură? Dacă tot are nos
talgia sclavilor, ar fi bine ca 
statul să-și cenzureze propriile 
publicații. Să și le inventeze și 
apoi să le suprime. Că și-așa nu 
sînt bune dc nimic". 21 CON
STANTIN DUMITRU („Fla
grant") : „...Nu știu cine sînt 
autorii acestei legi, dar ea de
monstrează tendința de a insta
ura o dictatură care nu era nici 
pe vremea lui C.eaușescu...", 
H NICOLAE CRISTACHE („Vi
itorul românesc"): .... Nu pare o
lege a presei, ci pare mai mult o 
lege a răzbunării Parlamentului 
împotriva presei... O lege a pre
sei nu este o lege împotriva pre
sei, nu poate să stipuleze măsuri 
antipresâ, ci să elibereze statu
tul presei, să declare libertatea 
presei și să declare că presa este 
a patra putere in stat". 
Șî AUREL PERVA („Tineretul 
liber"): .... Citind și celelalte trei
articole am impresia că ne în
dreptam spre un stat polițienesc, 
nu spre un stat democratic de 
drept...**, gg AURELIA BORIGA 
(„Zig-Zag"): „Acest proiect de 
lege a presei este o cacealma. 
Un colectiv de oameni sănătoși 
nu poate face un asemenea pro
iect de lege. Acești oameni par
că nu știu pe ce lume trăiesc... 
Am citit și răscitit articolele pe 
care" ați cerut să le comentez și 
ni-am întrebat cine e mintea 
bolnavă care le-a redactat , și, 
dacă l-aș afla, l-aș duce la un 
psihiatru Dacă în urma exame
nelor de psihiatrie s-ar consta
ta că e întreg la minte, ceea 
ce mă îndoiesc, mi-aș vinde ma
șina și i-aș lua personajului un 
bilet pentru Cuba sau Coreea de 
Nord...**.

După cum evoluează treburile 
— dl. senator Moiș a înaintat 
Parlamentului o notă prin care 
solicită urgentarea discutării pro
iectului respectiv — cred că 
d-na Boriga va fi nevoită să-și 
vindă mașina. întrebarea e dacă 
banii pe căre i va lua pe ea îi 
vor ajunge pentru bilete Pen
tru că sînt mai mulți cei care 
ar trebui sâ fie trimiși în țările 
menționate de dumneaei. în care 
trebuie să cumperi doar un Ziar 
ca să vezi ce scriu toate.

La SZR și AZR se fac. pe 
moment, doar petiții și se discu
tă despre rolul presei în perioa
da de tranziție. Ei discută și 
alții, adică aleșii noștri, le pre
gătesc obiectul care constituia 
mîndria lui Vlad Țepeș

Ghcorghc OLTEANU
N.R. O rază de speranță exis

tă. Tn Parlament sînt totuși • și 
oameni sănătoși. Congresul zia 
riștilor (care va avea loc la 
Brașov în 16—11 iulie) va lămuri, 
probabil, lucrurile. Altfel, vom 
ajunge să scriem ode dc ziua 
președintelui și osanale de Sf. 
Gheorghe, cînd e onomastica 
semnatarului acestor rînduri și a 
domnului primar Stoicuța...

Protecția statului 
de către salariați

Cu un singur vînzător — societatea comercială, care îndepli
nește prerogativele statului — și mai mulți cumpărători — ei fiind 
in c izurile fericite, salariații — a intrat pe ultima sulă dc metri 
vin ;rea activelor din comerț Despre intîrzierea acestei vaste 
operațiuni nil zicem deciț că în parte este justificată. Elaborarea 
documentațiilor de licitație a pretins maximă atenție îittrucit în 
pr vința acestei operațiuni nu sc admit greșeli. Dacă sc greșește, 
după ce arc loc vînzarca-cumpărarca nu se mai poate repara ni
mic, și atunci, dccit cu grabă mai bine încet și sigur, cu grija ca 
niciunul din parteneri sâ nu fic păgubit. Nici statul — proprieta
rul „de fapt" al activelor — nici salariații, ci avind calitatea m ii 
puțin recunoscuta de proprietari „de drept" ai acelorași bunuri 
materiale.

Aflam, din anunțurile societăților comerciale despre tot felul 
’ de ptețuti ale activelor. Unele sînt oferite pentru sume modeste, 

care sînt la indemina salarinților (un chioșc dc legume-fructe. o 
măcelărie în pății vechi, șa.). Pentru altele în schimb olerta 

de vinzare pornește de la sume de-a dreptul exorbitante. Practi, . 
pentru cumpărarea unui activ de 50 milioane lei e greu de crezut 
în șansa salariaților. în aceste cazuri, e inutil să mal vorbim des
pre „protecția cumpărătorilor", mal corect fiind să spunem cu sa
lari iții asigură „protecția statului".

Ion MUSTAȚA
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Apar Universitățile, precum 
ciupercile după ploaie

(( ontinuarc in pag. a 2-a)
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Pi intr-o liotârirc guvernamen
tală, din 1 iunie, s-a înființat o 
universitate la Tirgoviște și uni
versitatea „Constantin Brâncuși" 
la Tg. Jiu. structura și speciali 
zările urmin l să fic stabilite prin 
ordin al M1S. Aceasta, însem
nează că procesul de constituire 
a invățainintiilui superior in a 
nu s-a încheiat, mai puțină a- 
tenție, ba chiar deloc, dindu c 
existenței sau non-existenței l> i 
zel di.laclic-științifiec și corpului 
profesoral c.tre nu s pot foi in 1 
pi in ordine și dispoziții. D ir 
toate aceste inițiative pot fi a- 
naliz.ite din cinci puncte de v • 
derc.

In primul rînd cie-le numărul 
dc stlidcnți la mia d locuitori 
indicator pentru care România

ocupa un penultim loc, înaintea 
Albaniei, in Europa. Pericol ii 
este altul, anume ca in temeiul

Culisele ambițiilor
autonomiei universitare, exame
nul dc admitere — cum se și pe
trece la Universitatea ecologică 
și altoie, care au organizat in
sei ieri înainte ca tinerii sa și 
sii,țină bacalaureatul — ar putea 
fi lipsit ele dificultate și selecti
vitate :<ș,i cum este absolut firesc 
sa fie

în al doilea rin i. Înmulții ' a 
univei-itaților ar putea să conti

nue, ajungindii-'-e la o situație 
de concurență chiar și intr-un 
județ, Tinerii care doresc să se 
.specializeze intr-un domeniu sau 
altul nu vor mai fi obligați sa 
susțină e\ iincnc de admitere iri 
București, Cluj, 'Timișoara Pe
troșani ele, ci pot sta aca a. Cce i 
ce este și m ii economicos. Re

versul exploziei universitare esti
ca, pinii ia formarea comisiei 1 ■ 
atestare a universităților, dîtl’pi e 

care se vorbește ca de bti/ lngi- 
nul Zmeului, multe din acele 

instituții vor fi în criză de com-

Tiberiu SI’ATAItU

(Continuare in pag- a 2-a)
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Semnalizare rutieră
In Petroșani, in ultim il timp 

s-a îmbunătățit semnalizarea ru
tiera. Se va introduc»- in curind 
restricție de viteză in zona „Ae
roport", (dc la UPSRUEEM, la 
Livezcni). "Motivul. mulți copii. 
Viteza maxima admisă, 40 km la

B 1 1
Nu prea plăcut. In 1992. la Pe

troșani 8 accidente de circulație 
soldate cu 1 mort, 6 răniți grav 
și alți răniți. Ia Petrila 3 eveni
mente rutiere (4 răniți gr.tv), la 
Aninoasa 3 evenimente rutiera 
(I mort și 2 răniți grav), la Vul
can I accident (J mort), la Lu
pt ni 1 accident (1 rănit grav), la

orâ. Se cere imperios șoferilor să 
respecte restricțiile de circulație 
din zona centrală a orașului Pe
troșani ca și restricțiile privind 
sensurile unice de circulație. 
(Vezi, strada Independenței). i

a n ț
3 accidente (3 răniți grav), 
comunei Baru 2 acciden

te (1 mort și 6 grav răniți), 
Pui 2 accidente (1 mort și 5 
niți grav), in zona Sălaș 2 ;

grav). Tragic.

Uricani 
in zona

dcnte (2 răniți

Rubrica
Călin

realizată d«-
ROI.HAN

la 
ră- 

acci-
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(Urmare din pag. 1)
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Dar, greutățile celor care cumpără silit mult mai mari. Suma 
de care au nevoie este mai mare decil prețul de pom: e a licita
ției. în plia le mai trebuie ceva capital pentru nunii uzarea ac
tivului. Nuia ui nu va crede că se petrece ceva nou, dacă magazia 
nul ranune cu înfățișarea sa veche, depășită. Alt capital, pentru 
cumpărarea fondului dc marfa adecvat. Singura sursă sini, 
cam lata, creditele, despre ale căror dobinzi e mai bine să 
vorbim, intr-atit sînt de împovărătoare.

Undeva, probabil s-a făcut totuși o greșeală. Elaborarea 
cumcntațiilor a fost precedată dc o altă operațiune numită . 
luarea activelor". Nu cumva această lucrare a determinat o 
dreapta răsturnare de valori ? In cazul locuințelor, de pildă, s-ă 
procedat cu omenie, asigurindu-sc o reală protecție socială. Oare 
același criteriu nu trebuia aplicat și in cazul activelor ? Salarialit 
sint puși intr-o inferioritate evidentă față de alți posibili deți
nători dc capital, care vor dicta piața vânzărilor. Acolo wndr a- 

cești 
mii ioane 
totodată, 
a servit

l’ină

deo- 
ntl

do- 
rec va-

capitaliști" ciștigu licitația (să presupunem că dispun dc 50 
iei) se vor alege cu o valoare materialii, dar vor cumpăra, 
pentru timpul cit prevede legea, și valoarea umană care 
la funcționarea activului.
una alta, comerțul (de stat), a înregistrat cel puțin două 

pierderi pe care nu le va mai recupera. Pregătirea atft «le îndeiiww 
gată a licitațiilor a determinat stagnarea aprovizionării pentru «a 
toiului de marfa (lent-vandabil) să afecteze cit mai puțin licitați* 
A doua se referă la unele cadre. Fie din nemulțumiri profesional^ 
fie pentru ca an vrut sa prevină situația dc a fi cumpărați ale (*■ 
străin posibil milionar, mulți comercianti buni (ne referim 1* c«4 
«i> vocație și buna credință) s-au retras prin „privatizare". ■ 
dreptul lor, dar paguba r a noastră.

Culisele
(Urmare «fin pagina I)

prtentu profesionala, intuit ii cam 
l'c-.lr tot profesorii provin din il- 
luvcr-.itâți cu tradiții și sini pen
sionari.

ăl treilea punct vie vedere este 
i.i toata ace r.tâ puz.deric de Uni- 
vci lilați. chiar daca nu sint re- 
r-llnosciite oficial, ele există și 
fum țione.i/a. au condus la o sta
re de concurența. Încă dc la exa
menul dc admitere tinerii pat 
alege intre mai multe pnăibditațî 
de '.jiccialitati deschise spre 
itor. Deci se abandom iza 
lori universitare rigide, 
nind mal flexibile și pro-pccllvc. 
l a iii ma urmei tradiția în 
ț.imintiil 
tcliza III 
ințifice 
eorpiilui 
pum t de vedere tonte universită
țile inliințalc in ultimii doi ani 
mt departe de a întruni aces'e 

ilou.i clemente care au determi
nat .i silfi, ientă formalitate in 
examenele dc a'lmiteic, priinipl- 
I • f i i n ■ 1 I. i x < L

Dar m ii i tc nn 41 patrulea 
puiuț dc vedere: in condițiile e- 
connmioi dc piață existii și o pia
ța a muncii, orice aru-ijarc opc- 
rindu-sc nnni.ii pi in concurs ori 
te.tc di competență. Au dispărut 
ai ele „ri p.irtl/ări guvern..men
tale in producție". Prin urmare 
se cuvine -ă nc întrebăm ce vor 
laie, lirele și ce vor nunii i atiția 
ingimil. profesori, ele. Haosul 
din economic va fi stăpinit In 
cițiva ani, managerii vor fi oa
meni compi lenți, cu o altă men- 
t.ilitate, necantonați in tipare

vi- 
strnc- 
di’V'c-

invă- 
universitar c poate -.in- 
posibilitați didactic șli- 

si experiența, v aloarca 
piofesoral. Din acest

ambițiilor
din timpuri vechi dar principiu) 
tic angajare a forței dc mnn«'ă, 
in special de înalta Cdbheaif) 
se va schimba jn așa fel lnc.il 
mimai cei bine pregătiți Iși vor 
prosa specialități a. Este un 
a pect previzibil.

Și in sfirșit, un al cincilea punct 
de vedere este referitor la fap
tul că in România s-a dezvoltat, 
intr-un mod nejustificat de rea
litățile economice, invățămlntuj 
universitar tehnic care cuprin
dea pină Ia 60 la sută din numă
rul studenților. In timp ce in 
toata lumea el ocupa cu mult sub 
40 la sulă. Dc aceste proporții In
versați se minunează tot felul de 
specialiști de la UNESCO ori din 
universitățile europene. Și, de 
puțin timp, s-a ajuns la conclu
zia ca trebuie sa ne „aliniem" și 
la standardul cuiopcan din In- 
vațamintul universitar. Așa că 
numărul locurilor pentru exame
nul de admitere, care vor Începe 
in 10 septembrie in universitățile 
tehnice s a redus cu aproximativ 
30 la sută. Din cele 700 dc locuri 
pentru concurs la Universitatea 
Tehnică din Petro- ini, au 
rămas, la cele 1 I specializări, 
lui uri. Și paradoxul este că 
cializări tehnico vor fi și la 
Jiu sau Tlrgovișh-, rele mal 
ncre 
mc 
rit 
un l
în divizia A nu era posibil, 
cum. în condițiile democrației 
noasti e absolut originale, toți 
vor universități care vor ajung* 
așa cum mi se spunea că eroii 
liceele in urmă cu o Jumătate da 
veao. '. i

universități, 
orice oraș 

intenționa să

m 4
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ASOCIAȚIA SPORTIVA „MINERUL- LUPENI

SUB ZODIA PERFORMANȚEI
rugby După 30 de

Acum 30 de ani, intr-un meci care a intrat demult in istorie, 
flulmentul Birlad obținea in fața Minerului Lupeni victoria ne
cesara promovării. Ca o răzbunare a soartei. după 30 de ani Mi
nerul „fură", la Birlad, Rulmentului, victoria necesară promovă
rii în prima divizie a țării la rugbi, refăcind astfel, o bogată tra
diție existentă la Lupeni in acest sport. Minerul Lupeni. ca echipă 
de rugbi, a fost Înființată in anul 1919 sub denumirea de Jiul 
Lupeni.

Activează in prima di\*izie și in 1922 Regina Marin înminează 
rugbirtilor din Lupeni trofeul de ciștigători ai Cupei României. 
Personalități sonore ale vremii și-au legat numele de echipe din 
Lupeni, fie ca susținători înflăcărați, fie ca participanți fervent! 
Ia obținerea performanțelor.

Anii au tr-cut si Minorul Lupeni cunoaște mul*” etape în e- 
volutia sa. ajungînd, după 1945. să se desființeze. Activitatea rug- 
bistică se reia în anul 1 n56. sub bagheta lui Gogu Ifetescu. Mine
rul activind în Divizia B. pentru ca anul 1962 să aducă vîrful de 
performanță»ce ar fi însemnat promovarea în prima divizie. Dar 
atunci Rulmentul a cLtigat cu 6—3.

zXcum. in compania aceleiași echipe. Minerul a cîștigat cu 21 — 
18, după mai multe meciuri. în rare judecătorii supremi — arbi
trii — nu au dorit ca „15“-le din Lupeni să fie cîștigător. Cum 
orice nedreptate se răzbună. Minerul izbutește marea victorie la 
Birlad. care o propulsează în prima scrie valorică, alături de cele 
mai renumite echipe ale țării.

Este o mare performanță, pentru care echipa și toți cei care 
au fost alături de ea merită felicitările și mulțumirile orașului 
Lupeni. Performanța nu este numai a minei Lupeni. ci a între
gului oraș, căruia i se redă prin această promovare dreptul legi
tim de a fi in elită.

Tuturor suporterilor apropi.iți. dar mai ales conducerii minei 
Lupeni. angajaților minei, echipa de rugbi Minerul Lupeni le a- 

duce sincere mulțumiri, cu promisiunea că în următorii ani rug- 
biștii vor să facă orașului frumoase .cadouri" sportive.

ani, din nou în d i v i z i a A.
Președinte secție: dr. Grigore Crișan; 

Conducerea secției: Nicolae Ivânuș, M'rcea 
Șuba, Vasile Andriuță, Ra Iu Marc. Cornel 
Radule» cu, Paul Grasu, Ion Pavelonesc, 
Ilie Stepănescu, Olimpiu Stoicuța, Florin 
Dumitrașcu.

Antrenori: Augtistin Balasz, Ovidiu 
Florescu.

Lotul: Cristian Pingert, Nicușor, Ștefan,

Dănuț Popa, Adrian Sușinschi, Radu IIos- 
su, Vasile Kelemen (cpt. echipă), Emil 
Davis (recent selecționat la lotul național). 
Ion Cîșu, Sorin Dinulesc, Vereș Csaba, 
Petru Gherghel, Constantin Ramașcanu, 
Mircea Sabău, Mihai Ceru. Aurel Piu, E- 
milian Deac, Alexandru Nâstase, Vasile 
Pândele, Paul Chiru, Constantin Patriciii, 
Docebal Văduva, Cornel Boșneag, Anton 
Mămărean, Paul Varga.

BUCURIA PROMOVĂRII
După un campionat crîncen, generat de noile condiții pentru 

promovare (într-o luptă slrînsă cu opt echipe cu pretenții la po
dium), Minerul Lupeni reușește un slalom de excepție și readuce 
la Lupeni bucuria promovării.

Acest eveniment din viața orașului se repetă după mulți, chiar 
foarte mulți ani. Minerul Lupeni a mai cunoscut dc-a lungul is
toriei sale (înființată prin anii ’20) focul bătăliilor din prima sau 
a doua scenă fotbalistică a țării.

In 1960—1962 a activat in divjz a A. A cunoscut apogeul in 
pci loada Jucătorilor: Crăiniceanu. Szoke, Cotroază, Mihalachc. Co
mun. A cunoscut și regresul, coborind pînă în divizia C. unde a 
stat mulți ani.

Au trecut pe la Lupeni antri nori ca: Băcuț, Libardi, Crăciu- 
noiu, fordachc, Gogu Tonca și alții, dar marea performanță a p,o- 
movării o realizează in acest an Pică Rus, cel care a preluat ti
mona echipei numai de un an de zile.

Sigur, performanța promovării este o certitudine, Ja fel cum 
tot o certitudine constituie și pretențiile pentru noua divizie fotba
listică, în care Minerul Lupeni se prezintă cu o trupă din cara 
lipsesc unele nume sonore : Tudorache (pl-'cat pe „drumul" Dina- 
mo, via Răpii). Krautil (pLcat și el, de la 1 iulie). Dar resursele 
echipei și ale orașului I upeni sint inepuizabile, iar speranței, s? 
numesc acum Dosan, Șrb, Idicheș, Pauna sau Oaidă.

Pentru condițiile create în veder -a obțim rii pci form. nței d? 
promovare, secția de fotbal Minerul Lup; ni aduce calde mulțu
miri minei Luponi, con lucirii acesteia, sindicatului și mii d ■ 
oamenilor de suflet, car au fost alături de echipă și la biliarii >i 
la necaz, purtind-o pe diurnul victoriei.

Președinți? secție: ing. Mircea C ripohi; 
Conducerea secției: ing. Mihai Basarâb, 
Vasile Stafie, Gheorghe Burdangiu.

Antrenori: losif Rus (principal), Ionel 
Popa (secund).

Medicul echipei: dr. Grigore CT, an.
Maseur: Anton Sfedac.

Șefi galerii-: losif Vinczc, Cornel Răzme
riță, Alex. Cuc.

Lotul: Fiicheș, Ungiireanu, Tutac, Flo- 
rescu, Dodii, Oaidă, Brsnețiu, I’opa Ionel, 
Krautil, Dosan, Neiconi, Păuna N., Colceag, 
Ș'-rb, Cocoși, Păuna V., Păun, ( nnpeanu, 
Vîlceann, Dilja, Codcscu, Constantinescu.

IMPORTANT
Agenții economici Cu capital de stat sau privat. ian- dore-c 

să sponsori? -ze Asociația sportivă „Minerul- L ipani, în lapt ■ »i-
pelc de rugbi și fotbal, sini rugați ii se adreseze asociației. Spor
tivii vă irigur.i că nu vă voi dezamăgi II țineți : Sponsorizare 
înseamnă succes in sport, in afaceri, reci una comercială, pro .pa
ritate I
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Regia autonomă de gospodărie comunală 
și locativă Petroșani

APA * APA * APA
Cum o gospodărim, așa o avem

SCURT ISTORIC
Valea Jiului este aprovizionată cu apă clin două ramuri 

principale: ramura Estică și ramura Vestică, localizate în 
sursele de pe Jiul de Est și do po Jiul de Vest. Sigur cap
tările și prizele de apă, de pe aceste cursuri au fost con
struite cu mulți ani în urmă, iar orașele noastre în decursul 
acestor decenii au cunoscut creșteri substanțiale în ceea 
ce privește dezvoltarea urbanistică și în același timp con
sumul de apă. Cu toate acestea însă, dacă ar fi să luăm în 
calcul normativele de consum, per persoană, sursele exis
tente asigură consumul pentru fiecare persoană în parte, 
în condițiile pe care le cunoaștem cu toții. Dorim să subli
niem, legat de aceste condiții, că nimeni nu este rău interf- 
tiohat și ne păgubește pe noi de apă, ci aceasta este capa- 
< itatea do aprovizionare, cu intermitențele cunoscute gc- 
ni rate de timpul material necesar reumplcrii rezervoare
lor de apă. Dar asia e situația și deocamdată mergem înain
te în aceste condiții.

Problemele cele nuri mari sînt localizate la sursele de 
aprovizionare cu apă du pe cursul Jiului de Est. Adică 
uir a ce alimentează cu apă orașu] Petrila și partea nwclică 
a orașului P treșani.

Captarea de apă și priza de apă de pe Tuia au fost 
• onstruito în anul 197G, la fel ca Și stația de captare, fîl- 
1rare și tratare.

l.a vremea respectiva toată suprafața de captare eia 
o zona împădurită, lucru ce împiedica antrenarea aluviu
nilor în captare, aluviuni care astazi, ori de cîte ori ploufi 

aduna in cantități deosebit de mari detcrtorînd x'izibil 
lalitatej apei. Exploatarea intensa a pădurilor din zonă a 
deteriorat n< permis de mult calitatea naturală a apei in
trate în stația de filtrare și tratare și nu mai este nici un 
r.o<Tet faptul că posibilitățile stației de a filtra apa sînt 
depășite, ceea ce duce atunci cînd plouă la oprirea stației, 
mtimplare care s a succedat în ultimul timp datorit i ploi
lor.

In mod normal, turbiditatea apei nu tn buic să depă
șească 10 mg pe litru de apă. Dur de cele mai mulfe ori 
această turbiditute depășește chiar și 200 mg pi- litru. 
Jar pentru cei care nu cunosc subliniem faptul că în de
cursul timpului RAGCL i^u a pierdut vremea așa cum 
afirmă unii „prieteni" ci a sporit capacitatea de filtrare a 
•tat’i'i de la Tain, pinii la o turbiditatc maximă de 180 mg 
pe litru. Insă chiar și în aceste condiții, cînd plouă, stația 
nu mai poate face față. Iar efectele sînt cele pe care Ie cu
noaștem, efecte amplificate și de exploatarea materialului 
lemnos din zonă ca și de ncexecutarea unor lucrări de a- 
menajare po albiile pîraielor ce formează captarea.

CE S-A FĂCUT l
In 1988 a început investiția de dublare 

a aducțiunii și dezvoltare corespunzătoare 
a capacității de filtrare și-tratare de la 
Valea de Pești. Luna trecută, în 27 iunie, 
au început probele de echilibrare dinamică 
și dare în consuni a magistralei de apă. 
Se intenționează separarea alimentării cu 
apă a orașelor din Vale pe cele două fire 
de magistrală, lucru ce va îmbunătăți a- 
provizionarea și va elimina aproape defi
nitiv, după cum ne spunea, dl. Vasilc 
Tocaci, șeful secției apă, restricțiile de apă 
potabilă pentru partea vestică a Văii. Lu
crarea va fi finalizată în 30 septembrie.

Tot în 1988, în partea estică au fost 
demarate lucrările de proiectare și studiile 
geologice pentru executarea unui baraj 
de acumulare pe Cheile Tăii, de către 
O.G.A. S-ar fi rezolvat definitiv problema 
apei. Dar totul a rămas în fază incipientă 
abandonindu-sc fără perspectiva de a se 
mai relua. Cu alte cuvinte, deocamdată si
tuația va rămîne așa, cu specificația că 
străduințele -'•ntru calitatea apei potabile 
sînt extrem^.
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Intr-adevăr, ce-1 de făcut? 
Pentru că totuși trebuie să c- 
■xiste o soluție și pentru orașul 
Petroșani. Și această soluție 
există. Ea se numește captare 
de apă de pe Polati.ștc. Deocam
dată e singura. Și tot deocam
dată ca rămîne doar ca o spe
ranță, căci costul unei aseme
nea investiții este de mai multe 
milioane. Gu toate acestea in
vestiția este prevăzută a se a- 
taca în acest an și acest lucru 
se va face. Dar chiar dacă lu
crările vor putea începe în a- 
cest an durata în timp a inves
tiției se duce la 3—4 ani. Mal 
precis ca va dura pînă în anul 
1995, cînd dacă va fi finalizată, 
intenții bune în acest sens sînt, 
se va rezolva definitiv problema 
apei potabile în Petroșani.

Grija fiecărui cetățean pen
tru exploatarea rațională a in
stalațiilor sanitare ale blocului, 
a canalizărilor este un imens 
serviciu adus menținerii lor în 
stare de funcționare.

Este interzis a se arunca în 
canalizări materiale textile sau 
alic asemenea deșeuri ce pot 
provoca înfundarea canalizării.

De fiecare dintre noi depinde 
confortul și buna conviețuire în 
blocurile de locuinței

STAREA
, Poate că niciodată, <a în ultima vreme, 
Du sa pus cu atîta acuitate problema apro
vizionării cu apă a populației din Valea 
țiului. Și acest lucru, nu pentru că cineva 
Bnume ar dori să nc facă să trăim mai 
confortabil, cel puțin din acest punct de 
wedere, ei pentru simplul motiv că oamenii 
>ar« se ocupă de acest aspect vital al vieții 
Ooastrc — aprovizionarea cu apă — conJ 
“Meră că situația actuală nit se mai poate 
|>crpctiia, _ *

DEFAPT m
1 ■Iată de ce, in cele scrise mai sus, domnul |! 

director al EAGC-L Petroșani, ing. Htiszar;; 
T.adislau, nc oferă tuturor locuitorilor din I! 
Valea Jiului, cu sinceritate și fără ocolișuri,;; 
toate amănuntele pe care trebuie să le cu- 
noaștem, direct de la sursă, în legătură cu ii . . >• 
aprovizionarea cu apă a localităților din I!

• i a
municipiul nostru. Este dacă vreți, o punere !■ 
în temă, cu ceea ce no așteaptă, tocmai ii 
pentru a elimina unele zvonuri și suspî-!i 
cfimi. e i

IMPORTANT!
RAGCL Petroșani aduce la cunoștința populației, că 

începind cu data de I iulie a.c., se sistează furnizarea apei 
calde menajere către populație.

Măsura de restricție se datorează intrării în repara
țiile de vară a Uzinei Electrice Paroșcni.

Furnizarea apei calde se va relua cu data do 1 septem
brie.

Pagină realizată «le: Mircea Biijorescu, • liirvasă
și Sorin Oprea.
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S. C. „DECEBAL“ S. A. DEVA

Abatorul Petroșani £ u r o p a
Unitate unicat

• Singura, dar Indispensabila 
unitate, de prelucrare ți comer
cializare a produselor animalie
re in Valea Jiului este Abatorul
;in Petroșani.

• Neglijat ți oarecum lăsat 
uitării. Abatorul din Petroșani 
trăiește în această perioadă, im
pactul cu tranzijia spre econo
mia de piață.

• Intenția declarată a acestui 
colectiv este de a depăși faza 
int< resului local și a pătrunde 
în lumea comerțului european.

• Atuuîile principale: necesi
tatea mereu crescîndă a produse
lor din cirne, tradiția și profesio
nalismul colectivului; multiple 
posibili ăț) de afirmare pe con
tinent.

* Peste 80 la sută din produc
ția de pieparate reprezintă pro
duse subvenționate (panzer, sa
lam de vară). Deci o protecție so
cială sigură, stabilă, și perma
nentă pentru populația din Valea 
Jiului.

• Abatorul asigură produse la 
cerere, dar lucrează și pe bază 
de comenzi ferme din partea 
beneficiarilor.

Abatorul Petroșani oferă:
Pentru orice firmă particulară sau societate comercială, Aba

torul Petroșani pune la dispoziție, pe bază de comandă, produse 
de calitate, într-o gamă sortimentală diversă și numai în 
stare proaspătă :

— carne de porc; carne de vită; carne de oaie ;

— preparate din carne: salam „Vînător"; salam italian; salam 
Valea Jiului; salam rusesc; salam „Mistreț"; salam de vară; sa
lam „Victoria"; salam „Bihor"; salam „București"; salam „Măgu
ra"; salam „Arad"; salam de porc.

— cîrnați „Muntenia"; rimați „Trandafir"; cîrnați „Turț“ ; 
cîrnați „Carpați"; cîrnați „Cerna"; cîrnați superiori.

Pentru ca Abatorul din
Petroșani să concureze cu »
„Comtimur din Timișoara 

are nevoie doar de spațiu
Intrat li> ct pe făgașul economiei de piață, cu hotărîrea de

clarată de a pătrunde in Europa, Abatorul din Petroșani, după 
cum afirma dl. doctor Lucian Chiriac, întîmpină și în momentul 
de fața piedici dintre cele mai mari. In momentul de față Abato
rul Petroșani, cu personalul și dotarea pe care o arc este capabil 
'ă producă la același nivel competitiv cu Comtimul, dar nu are 
spațiu de prezentare și desfacere, pentru că nu i se dă. Dacă sub- 
pri * tul j id' țului, ll. Ionel Botoroagă a aprobat asemenea spațiu, 
dl. primar Ghcorghe Stoicuța a refuzat. Singura unitate de pre
zentare și desfacere a abatorului, în Petroșani este cea de la piață, 
insuficientă și nepotrivită pentru intențiile conducerii abatorului 
✓ îai ales pentru nevoile de aprovizionare a populației.

La abatorul din Petroșani se muncește în etapa actuală cu 
un ritm de tip occidental și de fapt, dl. doctor Chiriac nu ascunde 
nimănui faptul că fluxul de producție este conceput după modele 
din Occident. Și trebuie spus că abatorul a început să funcționeze 

in ultimul timp, așa cum a fost conceput fluxul de producție.
O demonstrează ți relațiile de schimb de produse cu diverși 

beneficiari din țară: Tîrgu Jiu, Tîrgu Cărbunc.ști, Alba Iulla, Baia 
de Aramă, ca să nu mal vorbim de cri locali. Deci Abatorul a 
cucerit Ardealul și Oltenia ți pînă In Europa mal c puțin. Dar 
acest drum va fi cu siguranță făcut pentru că are șl cu rine ți 
cu ce. De altfel, relațiile conducerii cu firme din străinătate sînt 
destul de solide și în curînd ele vor deveni funcționale In Interesul 
ambelor părți. Iar noi populația nu vom avea dccît de cîștlgat.

In fiecare unitate alimentară, 
produsele .Abatorului Petroșani 
vă stau zilnic la dispoziție.

— crenvurști : tip A din carne de vită * tip B din carne de 
porc ; crenvurști „Sarmis".

— Parizer de porc și de vită. Polonez.

— Afumături: slănină afumată; ciolane; costiță; picioare 1 
coaste; oase „Gerf".

Important
Cu sprijinul direct al Societății 

Comerciale „Decebal" SĂ Deva, 
director, dl. Mihai Scgedi, colec
tivul abatorului, condus de dl. 
Lucian Chiriac, a reușit să 'li
vreze în rețeaua comercială a 
municipiului, în luna iunie, 128 
tone preparate din carne, din 
care 58,7 tone parizer și 24,5 tone 
salam de vară. Tot cu sprijinul 
societății din Deva, în curînd 
populația Văii Jiului va benefi
cia de o seric de produse noi 
cum ar fi conserve 'din carne 
de mic gramaj (70 g) alături de 
producția existentă. Conserve 
(100 g., 200 și 300 g). Adică o să 
ne fie mai bine

l’agină realizată de 
Gheoiglic CI1IRVASA

ȘÎ
Doi el MiAVȚU
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Rețineți! Achiziții de la populație

Prin propria forță
Dacă spunem că Abatorul Pe

troșani se descurcă este un lucru 
perfect adevărat. Dacă spunem 
însă că el este ți ajutat spunem 
un mare neadevăr. Așa că nu 
spunem. Spunem însă că Abato
rul se descurcă prin forțe proprii, 

toate situațiile ce sînt, și se 
Descurca foarte iii ne. Prin apa
ratul propriu specializat, achizi
ționează trft »e-i ticbuie, atit din 
județ cit și din țară, pe scama

rzln iilor stabilite Stalul nu a- 
iută cu nimic. Nici cu repartiții 
dc carburanți, nici cu piese de 
schimb, nici ^cu bani cu nimio. 
Ba mai mult dccît atît. Abatorul 
reușește să aducă șl carne din 
import pentru a menține în func
țiune fluxul și a asigura de lu
cru celor 119 lucrători. Căci la 
Abator, grija pentru oameni pri
mează, dar și cerințele sînt pa 
măsura grijii, făcîndu se o selec
ție riguroasă.

Europa a venit
Dai a produsele abatorului n-au cucerit încă Europa, produsele 

Europei au venit de mult la Petroșani. Pentru asigurarea unei ca
lități competitive, produsele sînt ambalate în membrane artificiale 
rod al colaborării existent* între conducerea Abatorului, și parte
neri străini. E vorba despre unele firme din Iugoslavia, Germa
nia și Danemarca, firmr ce în viitorul apropiat vor livra Abatoru
lui din Petroșani, o scrie de utilaje de marc pro
ductivitate ce vor intri în dotarea acestuia. Drumul spre Europa 
f dar nu imposibil dacă e vrea ! ,

Calendarul lunii iulie pen
tru achiziții de la populație 
este următorul:
— I’etrila, luni, 6 iulie;

—• Vulcan, marți, 7 iulie;
— L'ricani, Lupeni și loca

litățile din împrejurimi: 
miercuri, 22 iulie;

— Banița și localitățile a- 
pai ținătoare; joi, 23 iulie;

— Petroșani: luni, 27 iulie.

Pentru a economisi timp 
este suficient să respectați 
acest calendar.

Pentru situații 
la Abatorul din

deosebite.
Peti oșani.

populația arondata poale efc< 
lila predări de animale in 
oricare zi din luna, existind
înțelegere i solicitudine* din 
partea personalului abaterii 
lui, dai' mai ales din partea 
conducerii.

Abatorul Petroșani achiziționează in condiții avanta
joase, în baza 
de animale:

— tineret

prevederilor legale, următoarele categorii

t

l»o\ inc*

— porcine:

— oxine:

— miei:

penrtu tineret

box ine adulte:

furaje pentru porc ine:

iniei.

120 
I 10
185

150
I 10

>80
170

100
80

70

I 10

90

viu 
V iii 
v iu 
viu

viu 
viu 
viu 
viu 
viu 
viu 
v iu

or aceste categorii de 
<ontra-cost in urmă-

0,5 kg. pentru 1 kg 
came; 

2 kg. furaje; pentru Ikg 
carne;
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Societatea Comercială 
„STRAJA44 S.A. VULCAN

PUBLICITATE
cil sediul in orașul Vulcan, strada Mihai 
Viteazul, bloc 11, organizează etapa a ll-a 
a licitației publice deschisă cu strigare in

data de 20 iulie 1992, ora 10, la Complexul 
de alimentație publică Vulcan, etaj I, 
pentru vînzarea următoarelor active:

Denumirea activului Adresa unde poate fi vizitat Obiectul principal 
de activitate

Prețul de 
pornire a 
licitației 
— lei —

Magazin alimentar Vulcan,
B-dul. M. Viteazul, bl. 82

comericalizare de mărfuri 
alimentare și nealimcntare 2 494 800

Atelier prestări serivicii Vulcan,
B-dul M. Viteazul, bl. 41 prestări servicii 475 200

Cabana „Pasul Vilcan*1 Pasul Vtlcan servicii de alimentație 
publică și hoteliere 3 292 494

Spațiu comerc al Vulcan,
B-dul M. Viteazul, bl. 81

comercializare de mărfuri 
alimentare și nealimentare 3 537 000

Consultarea dosarelor de prezentare 
a activelor precum și a datelor economico* 
financiare se poate face la sediul societății.

Relații despre activele ce urmează a 
fi vindute, precum și condițiile de parti
cipare Ia licitație se pot obține în zilele 
de marți și joi, între orele 11—11, la sediul 
societății sau la telefon 935/70 225.

Pentru selecționarea participanților la 
licitație ofertanții vor depune la sediul 

societății pînă cel mai tîrziu 10 iulie 1992, 
ora 11, următoarele documente:

1. pentru persoane juridice — dovada 
existenței legale a societății;

2, modalitatea de îndeplinire a crite
riilor specifice incluse în dosarul de pre
zentare.

3. do*, ada bonității pe bază de recoman
dare bancară, precum și dovada achitării 
obP.gațiilor fiscale.

Ofertanții selecționați vor depune la 
sediul societății următoarele:

1. Taxa de participare de 16 000 lei 
pentru fiecare activ solicitat.

2. Garanția de 10 la sută din prețpl 
de pornire a licitației activului, se va de
pune în contul nostru 30.30.30.601 des

chis la Banca Comercială Română — Fi
liala Petroșani sau la casieria societății.

Terenurile aferente activelor se dau 
în folosință cumpărătorului pînă Ia clari
ficarea situației lor juridice.

La a doua etapă pot participa și per
soane fizice sau juridice străine preselec- 
ționate de societatea comercială vînzătoare.

Pentru activele rămase nevîndute se 
organizează o altă licitație în termen de 

5 zile, fără vreo altă publicitate.

1 ' •

Societatea Comercială 
„HERMES" SA Petroșani

unitatea 91 „BAR—COFETĂRIE"

ANUNȚA CONCURS 
în ziua de 7 iulie 1992 

pentru ocuparea a 4 posturi:
— barman(ă)
•— ospătară
— vînzătoare
— muncitor necalificat
înscrierile se fac zilnic la sediul unității, cofetăria 

„Jiul", Bar „Jiul", pînă în ziua concursului.

Condiții de participare:
— vîrsta — pînă la 24 ani;
— studii de specialitate pentru fiecare post;
— aspect fizic plăcut.
Se primesc si candidați pentru jumătate de normă.

(3164)

I

Spitalul municipal 
Petroșani

organizează concurs
pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

— director economic — studii economice superioare;
— lăcătuș mecanic — cu școală profesională;
— lăcătuș mecanic auto — cu școală profesională ;
— instalator sanitar — cu școală profesională;
— timplar — cu școală profesională;
— fochist — cu autorizație ISClR pentru medie pre

siune.

Informații supliment are la Biroul personal al Spitalu
lui municipal Petroșani. (Factura 735)

»

Spitalul orășenesc 
Vulcan

scoale la licitație pilbl'că, pe bază de invitație, potrivit 
Ilotăririi Guvernului României nr. 291/1991, executarea 

| obiectivului de investiții „POLICLINICA ORAȘ VULCAN *.

licitația sa avea loc in data de 5 august 1992, ora 10. 
I la scdml Spitalului orășenesc Vulcan.

Relații suplimentare, la conducerea Spitalului oȚTiș0 
n •■.<’, telefon 70 150 și 70 151, intre mele 7.30 13,00. (3183)

I

OFERTA bogată — calitate desăvîrșitâ — prețuri avantajoase! 
ADAOSUL comercial este de numai 10 la sută !
SE EXECUTA și operațiunile de festonare, Ia cererea dum

neavoastră !
Toate acestea le puteți găsi in -.

Magazinul nr. 92 
„DECORAȚ1UNI INTERIOARE"

al Societății comerciale „IlERMES" S.A. din Petroșani

Șeful magazinului, domnul VINTILA BORHINA ne oferă a- 
mănunte :

— Colaborăm perfect cu Societatea comercială „INCOV" din 
Alba Iulia. In orice moment oferim covoare într-o largă gamă 
de modele șl culori, pentru toate dimensiunile. Oferim, de ase
menea, cumpărătorilor noștri, mochete. Se execută operațiuni 
de festonare. Este, de altfel, singurul magazin care execută a- 
ceste operațiuni in municipiu. PRELUAM COMENZI DE MO
CHETA PENTRU APARTAMENTE, UNITĂȚI COMERCIALE, 
HOTELURI. Mocheta se livrează la dimensiunile dorite și festo- 
nată. Dacă un produs ^solicitat lipsește pe moment din stoc, pe 
bază de comandă fermă, în maximum 10 zile livrăm produsul. 
In perspectivă, magazinul va oferi șl alte decorațiuni pentru in
terioare : perdele, cuverturi, draperii. Oferim aceste produse și 
In seturi astfel incit culorile să se Îmbine armonios.

NU EZITAȚI ȘI DEVENIȚI CUMPĂRĂTORII „CASEI".
LOCUINȚA DUMNEAVOASTRĂ SAU BIROUL IN CARE 

LUCRAȚI VOR FI TOTDEAUNA FRUMOASE. PLĂCUTE dacă 
VEȚI APELA LA SERVICIILE MAGAZINULUI NR. 92 — DE
CORAȚIUNI INTERIOARE — situat în Petroșani, la parterul 
blocului 95 — zona „Ilermcs". (3176)

Societatea comercială 
„COMLEMN" SA Deva

INVITA
pe toți clienții caic au cumpărat mobilă, cu plata în 

rate, de la magazinele de mobilă din Pctrila, Petroșani, 
Lupeni, Vulcan și Uricani, să-și achite sumele ce le mai 
datorează, pînă la data de 31 iulie 1992, pentru a se evita 
calcularea unor dobînzi majorate, în funcție de dobînda 
practicată de bancă. (.317 1).

DE REȚINUT!
Aducem la cunoștința celor interesați că, pentru toate 

materialele publicitare (mică și marc publicitate, articole, 
reportaje și pagini publicitare), plata se va lacc anticipat 
apariției in ziar, cu filă CEC sau numerar. Ia casieria 
Societății Comerciale „ZORI NOI" S.A.
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WEEK-END WEEKEND SF> WEEK' END
Restituiri: GEORGE TOPÂRCEANU

BALADA CHIRIAȘULUI 
GRĂBIT

Trec anii, trec lunile’n goană 
Șin stor săptaminile trec 
Hainii sanatoasă cucoană. 
Ca mi iau geamantanul și plec ! 
Eu nu tiu limanul spre casă 
Pornesc cu bagajul acum. 
Ce demon mă punc’n mișcare. 
Ce taină mă-ndeamnă la d 
Dar <imt că m’apasă perei i 
F.u sunt chiriaș trecător : 
In scurtul popas al vieții
Vreau numai schimbări de dec.or. 
Am stat la mansardă o lună 
De acolo, de sus, de la geam, 
Și ziua și noaptea pe lună 
P’ iveam ca la teatru, maritim !
I ind luna-mi venea Ja fereastră. 
Orașul părea ă mă chiamă 
Sâ-i văd în lumină albastră 
f antastica lui panoramă...
Mai sus, într’o cameră mică. 
Făceau Împreună menaj 
Un r. ,oș, un actor .și-o pisică, 
fcir dincolo, jos, la etaj — 
O duma cu vizite multe 
f.i alături de ea un burlac, 
Un domn serios de l.i Culte 
Cu cioc și cu ghete de lac. 
De-acolo, pe o vreme uleioasă, 
*1i am pus geamantanti’n tramvai 
Și abia am ajuns pîn'acasă I 
Ce Berzei, la conu Mibai.
Q'in minte și-acuma gradina, 
Ferestrele unse cu var...
In față «ta c’oana Irina
Și'n curte, un fost arhivar.
Vedeai răsărind Laolalta

Un colț luminos de iebac. 
Pridvorul cu iedcră'naltă 
Și flori zimbitoare'n cerdac... 
Pe-atnnci înflorea liliacul 
Și noaptea cădea parfumată 
l'mplind de miresme cerdacul — 
Și-avca arhivarul o fată... 
Stăm ceasuri întregi supt 

umbrarul
I)e flori, așteptind neclintit 
(C'avca obicei arhivarul 
*ă sforăie noaptea cumplit). 
Tirziu, cînd se da la o parte 
P erdeaua, părea ca visez. . 
Iar eu am plecat mai departe. 
De teamă sa nu mă fixez. 
Străine priveliști fugare I 
Voi nu știți că-n inimă port 
O dulce mireasmă de floare, 
Parfumul trecutului mort .. 
Și-am stal la un unchi,

pe Romană, 
Țiu minte... dar unde n-am stat ? 
Da domnul Manuc, o persoană 
(L nasul puțin coroiat | 
r.a doamna Mary, pe Regală, 
(O, cum mă ruga să nu plec • 
Mi .1 scris chiar o carte poțtalăjj 
Pe strada Unirii la Sbeck ■ 
Pe tlrand, lingă birtul lui

Sbierea j 
Pe Witing, pe Tei ia Confort — 
M'a dus pretutindeni puterea 
Aeeluiaș tainic resort. 
C'așa mi-e viața — o goană, 
Și-astfel durerile trec... 
Râmîi sănătoasă, cucoană. 
Că-mi iau geamantanul ți plec I

Prelucrarea zvonurilor

De râsul lumii
• Aiihn1 ». M.dzăc și Al. Di> 

■*as-'atal. In < asa unui prietea 
l>>m <irj_

Halzac: — Cînd rna \oi timpi, 
voi începe a scrie drame!

Dumas : — Atunci > < mai
aștepți ?

• Unt »1 literar, către Dumas- 
t;«a) : — „Vid dureros" ! Cunifoți 
e< rir așa ceva? Un lucru inexis
tent, gol. ■ um poate fi dureros ?

— Nu te-a d irul ni
ciodată capul ?

• M.u k Twain o Uo-.ni-
fca din hjgh fi te: — Vai. <r fru- 
rr.o.T a -înteți I

Doamna: — Ihm paie rău «â 
■ u va pot mioare» complimentul!

Mark Twain: — Atunci, faceți 
ca mine Minliți 1

_  * _
• Doamna de Star! lucra la 

>*•» riim.in autobiografie.
Un prieten : — Nu-I" va fi 

o,or să scrii despre intimității» 
dtimitale •

Doamna de Stael: — Nu-ți M 
giiji, îmi voi face portretul 
Mai pentru pat tea d« sus '...

_  * _
— A murit
— Da
— De < »■ ?
__ ■/
— Cind Iraia, nimeni m> știa 

• le <c trăiește. Acum, «a a murit, 
nimeni nu știe »h? ce a murit!

Întreprinderea de zvonuri 
nu funcțiunează-n van.
Nu ne costă nici un h«tn, 
ie avem pe săturate.
(Și Ia orice colț de stradă 
Jo-avem gata ambalate): 
Nu va trece nici un an 
și vom avea gaz metan, 
fn>-A să ne coste-un ban, 
ca sa-1 cheltuim in van.
(Vom avea, pe îndelete, 
gaz, de-ajuns pentru... brichete). 
Vom avea, (din ascultate), 
zahăr mult, pe săturate, 
fiecare s-aibă parte, 
de acum și pînă la moarte. 
(Vom vota de sus In jos 
dacă-1 vrem... cubic sau tic) 
Mai zice omul, sărmani»’ 
turn că La unu' Clmpcami, 
potrivit legilor firii, 
Li plăceau mult trandafirii.
(Au culear» deocheată. 
Dar din spini Iți faci... 
Se zvon "șt» „par«-pac»“, 
că una de la „Apăru” 
ar fi dat tabloul jos, 
al lui Petre cel frumoa.
(Purtătorul de cuvint 
pentru Petic face... git). 
Se mai spune, să t« ț.ii, 
cum c om fi și-om nimeri 
ți-o»n avea și butelii.
Nu o suin. Mii și mii.

(Aici este ontiebaie:
De Cotnari sau Dealul Mare ?) 
.Și mai zic, și zic mai marii 
vum că toți parlamentarii 
ne vor umple de lumină 
eu-n program de „zi-lumină" 
(Că n au voie prin oraș 
fără să poarte... lămpaș).
Cite unul povestește 
cum că-n tot ce-nfăptutește 
unul, Rațiu, ne iubește. 
(Alături de blîndul Ion, 
să fim Europii-n ton. 
vum purta toți papion). 
Se spune fără odihnă 
eă la iarna ce-o să vină 
vom avea, de-o să rămină, 
și căldură șl lumină.
(Toți pot soba să ți-o vindă 
...că va fi o iarnă blinda).
Se promite și se spune 
e oni avea programe bune 
(cele bune să se-adune) 
la noi la Televiziune.
(Zi,- unii: E tot Mări» 
in'-ă cu altă... chelie). 
Se zvonesc zvonurile 
veșnic se vor înmulți, 
planuitc-n SRL 
eu frică dc SRL
(Dară totuși nu s dc-ajim-s, 
nu aveți vreun zvon... în plus ?).

iVIircea ANI)Râ$

POLIȚIA, IN ALERTĂ
ORIZON I AL: 1. Ale.»rg.l, abarga baic- 

țu/Și-și poartă cu giație... „nurii"; 2. Suit 
țmechirj și nu-s de duzină — Pronumele 1 
scrin ca maurii; 3. Greșeală — Pe feme 
hoțești I 4. Atins e filcul, degeaba — Sini 
tineri cc vor să-i iubești/Și umplu in 
piața, taraba,/La Paști, pentru mvs(. dom
nești; 5. Aici brașov» n i sini tari (siglă) — 
Și chiar dară Si»; rele arde,/Un leac piB- 
cum a la nu e. 6 Un fost general securi .t 
— In hăuri, degeaba, nu carie (pl.); 7. O 
ht< ra greaca, vezi bine — Și-un grup ce-a 
fugit c o regină — Neon în final -,e a- 
princlc/Căci vrem cu toții, lumina! 8. M- - 
* il căutat —- Cel maj bun — Pi ’ol, ca un 
dinte, maniat; 9. O chestie d<_. jul.cata ; 
10. Și o țipă ce-n lume-a intrat.

VERJ1CAL: I. Si nz. tii, în presă tr> i.i- 
l< . 2. ln-hiși, unii sini după gratii; .1. D.n 
prea multă dragoste — Pir c ! 1. O m ă 
n< c. re P irisul! — S-avcm intre noi ,i uu 
Mire! — Cu astfel de nou i m.i ..iuă/Prm 1 
otice borfaș, imediat; 5. Din nou. mă a- 
plec pre hîrtie — Sondaj de opinie f.ic ; 
6. Ț. nul e lin, ușor mestecat — Șl-ntreb; 
7 Cățelul cel mare (fem. rlim ); 8. Cc ar 
spunp un pui, Imediat ? (inf.) — Trei pal
me pe loc ar trosni! 9. Și-ar cere-ajutor 
la 1 biții,/ In lume ce oruine ir fi/ Și ce 
mai t. Ra, gorobeții! 10. Drept care, mâ 
sti Mai și scriu:/Fac parte din cei ce tu 
mit/Un plic, .<an un rebus tîrziii,/Ca mll- 
t»c să fiu o^lihnit /Aceasta e f mta. p cert;i,Z 
Enigmele scara sini mari,/Poli(ia e in 
alertă/ Dar tot rebir iștii-s mal tari ! (pl ).

lorațiu A EEXANDKESCU

Dezleg, nea var ulm apm ut in numiri! 
tro‘-ut Orizontal: Comtimt i t — iii.igm 

Nil — Datornic — A — Oto — <) —
Colb — I orș — M — Uio — Aian.l ila — 
l< 'IiIi I ilra — II Ață II A 
Ita - Emm ila im lat — Tei.

REBUS — REBUS
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Cel mai, cea mai.
• Cel mai mare dintre mamiferele insectîvore dc pe glob est» 

G1MNURA, care trăiește în Birmania, Thailanda, Malaicsi-b Si»- 
malra și Borneo. Exemplarele adulte măsoară între 26,3 și 44,5 cm, 
cu o lungime a cozii de 20—21 cin. Cintărește pină la 1,4 kg.

• Dintre păsările care trăiesc azi pe Tcrra, cea mai mare es^» 
STRUȚUL DIN AFRICA. Poate fi intilnit la sud a Atkas. AJMnnir 
le exemplare ale acestei specii ating în greutate lCă kg și în tnivk- 
țmie 2,75 m. Dintre pAsârile zburătoare, cea mai mare este DRO
PIA DE KORI, care trăiește în Africa Orientală și in Africa rfe 
■Sini, masculul atingînd 10— kg.

• Cea mai mică pasăre de pMțlă este ȘOIMLT DE BORNEO, 
care are talia unei vrăbii. Mică, mică, dar...

• Pasărea de pradă cea mai rară este ȘOIMUT, INSULELOR 
MAI'IUCIUS. In 1978 pZpul iția totala era de 18 indivizi în liber
tate și 5 in captivitate.

• Singura pasâre care hibernează este RiNDUNICA DE N(J- 
IlALL numită de indieni și „somnoroasa". In cursul iernii, ur 

1 nipl.ir a ramas inactiv 88 de zile într-o pești jă din California.

J Din istoria
PESCARULUI

I O sapt imină-n lung și-n lat
■ A sti abătut zadarnic balta...
I Și l.i Alimentara, alta:

Nu 1 d< 1 it peste... coijgel.il.
| D C. MAZILIT

VINA TOHULUl

' Imunți ți > Intă cocoșul
l (toi u de ajuns, l.iala 1 vina)

epigramei
Si cînd intiizii, reproșul^
■Ți I ciută numai ea... „găina*.

1. TURTEA

Al l'IJl VlNATt'H

Vara toata, prin ponoare
Umblă Pe poteci înguste
El c .c la xinătoarr,
Dar ca vinător dc... fuste.

J. MICU'i

coijgel.il
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HOROSCOP

PENTRU draya noastră Lorcna Stănică, cu ocazia aniversării 
Zilei de naștere, multă fericire, tot ce-și dorește în viață și „La 
mulți aniFamilia. (3083).

\ INZARI-CUMPARARI

V1ND televizor alb-negru cu jocuri electronice, colecție fani
oane fotbal, Petroșani, Avram Iancu, bloc 3, ap. 43, et. VII. (3173).

VlND vilă .grădina, teren arabil, finaț. Pui, telefon 160, după 
ora 17. (3184).

VÎND bibliotecă combinat radio-TV, fotolii, Singer, etc. Te
lefon 43513. (3185).

CUMPĂR jucării vechi, păpuși cu cap de porțelan, din celu
loid înainte de 1940. Plata și în valută. Informații, telefon 
96/121912, după ora 18. (3163).

Cele mai ieftine, cele 
mai reci și mai bune 

sucuri! ■
Așa cum este și firesc, căldura zilelor de vară ne îndeamnă 

5ă căutăm umbra parcurilor și gustul reconfortant al băuturilor 
răcoritoare. Dacă la primul capitol sintem mai puțin dotați, pen
tru cel de-al doilea, soluția ideală există i Cele mai gustoase 
băuturi răcoritoare, la prețul cel mai avantajos, le puteți găsi 
zilnic, între orele 11,00 și 19,00, în liolul cinematografului „Pa- 
ringul". Aici, Societatea Comercială „General Store SRL“ oferă 
spre vînzare tuturor clienților, nu numai spectatorilor de cinema, 
băuturi răcoritoare, produse pe bază de concentrate din import, 
ritrnizorul acestora este cunoscuta firmă TEG.

Sucurile sînt preparate cu ajutorul unui dozator, marca 
N'utti (Italia), achiziționat de la firma Europa Impex. Acest do
zator face ca fiecare client să se poată bucura de o băutură rece, 
puternic acidu^tă, la o temperatură constantă de numai 4 grade 
Celsius. La alegere, se pot consuma gustoasele sucuri de kiwi, 
orange, cola sau mandarine. Prețul unui pahar cu suc (200 ml) 
este de numai 90 de lei. Dai un pol, dar face I

Pentru cel care doresc să consume aceste produse acasă, ni
mic mai simplu: dacă solicitantul posedă ambalajul necesar, pot 
fi oferite orice cantități din sucul preferat. Prețul unui litru de 
suc este de 100 de lei. Astfel conținutul unei sticle avînd capa
citatea de 1,5 1. pe care noi o cumpărăm cu suc, gata îmbuteliată, 
la prețuri ce depășesc 350 lei, ii putem achiziționa (avînd sticla) 
la. prețui de numai 150 Iei ! Ea fel de gustos și în plus rece! 
Firma mai oferă clienților săi țigări și cafea ness, care poate fi 
consumată la mese, intr-un cadru intim.

Nu uitați, sursa dumneavoastră de băuturi răcoritoare se 
află in holul cinematografului Paringul și se numește Generai 
Store SRL !

SOCIETATEA Comercială SERV IMPEX TIC-TAC Vulcan, 
cu sediul în strada Abator, nr, 8, angajează personal calificat în 
meseriile de ospătar, cofetar, din data do 1 august 1992, de pre
ferință cu domiciliul stabil în Vulcan, Sohodol sau Lupeni. (3171).

Din Vulcan la Istanbul 
CU

AGENȚIA DE TURISM T.P.Z. VULCAN
Doriți să mergeți în Turcia ? Nimic mai simplu I în fiecare 

miercuri ora 14,30, un autocar pleacă în această direcție de la A- 
genția de turism T.P.Z. Vulcan (situată vizavi de liceu). Nu pier
deți ocazia ! Informații suplimentare la telefon 70854. (3179)

FIRMA MICROMIN — CONSULT — S.R.L. vinde ne gros la 
cele mai mici prețuri din țară următoarele produse: brandy aus
triac (1 litru), whisky Masters, bere la cutie USA (0,355 l), Baraclc 
Palinka, Alkohol 96 grade, cafea Alvorada, Wiener, lichioruri Cas- 
tello (banane, caise, mentă, trandafiri), țigări Assos Național.

Toate aceste produse se găsesc la magazinul firmei din orașul 
"Petrila, str. 1 Decembrie, bloc 70, parter, zilnic 11—20. (3096).

SOCIETATEA Comercială REALCOM S.A. Petroșani informea
ză populația.’

La magazinele alimentaro, ambalajul sticlos (sticlo și borcane) 
se primește numai la schimb din următoarele motive 1

—• lipsa beneficiarului de ambalaj )
— numărul mare al agenților economici particulari care vînd 

marfă fără a prelua ambalajul la schimb. (3181).

PIERDERI
GEORGESCU Ileana, născută Bucur, declar nulă „Încheierea 

de vînzare-cumpărare“ încheiată în Vulcan la 1 aprilie 1969, în
tre subsemnata, Bucur Mircea și Duțuleasa Neta. (3178).

PIERDUT tichet butelie nr. 523, eliberat de Centrul de pre
schimbare a buteliilor Petrila. 11 declar nul. (3172).

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 8225, eliberată 
de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3170).

PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice pe numele Balaș 
Ovidiu, eliberate de U. T. Petroșani. Le declar nule. (3169).

PIERDUT leigtimație bibliotecă periodice pe numele Radu 
iRodica, eliberată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3182).

DECESE

COLECTIVUL Societății Comerciale „ASVIL** SA Lupeni 
este alături de ing. Dărângă Artur la greaua durere pricinuită de 
moartea mamei sale

DARANGA EMA
Sincere condoleanțe familiei. (3177).

COLEGII din stațiile meteo Parîng șl Petroșani râmin 
profund îndurerați de dispariția fulgerătoare a celui care a fost 
un bun coleg și prieten

DE NICOLO VIRGIL
și transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3186).
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RAO
<22 iunie — 22 iulie)

Nimic nu se strecoară cu mai 
mare ușurință printre degete ca 
banii. Atenție 1

LEU
(23 iulie — 22 august)

Acest sfirșit de săptămînă, 
dacă nu va fi total ratat, ori
cum nu vă va aduce vreo satis
facție deosebită.

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

Satisfacția unui lucru împli
nit.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Doar lauda nu suplinește cali
tățile care se cer unui bun orga
nizator.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Minte limpede, dorință de ac
țiune. Mai trebuiesc găsite mij
loacele.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

încurcături sentimentale,

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

O „glumă“ aruncată peste i/ 
măr vă strică tot cheful,

VĂRSĂTOR
(20 ianuarlo — 18 februarie)

Regrete pentru o plimbare a- 
mînată.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Circumstanțele vă obligă să 
stați cu „capul la cutie".

ZORI NOI publicitate
Doriți sa vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor 

parteneri ?

Apeiați la serviciile de publicitate 
ZORI NOI

Numai prin intermediul cotidianului nostru intrați 
rapid și direct in toate mediile din Valea Jiului!

„linie is moneyw
Ziarul „Zori noi“ o dovedește o dată în plus.
Sloganuri publicitare penetrante, prezentare grafică 

deosebită. Apelați cu încredere la serviciile de țmblicitatc 
„Zori noi"!

COMEMORĂRI

SOȚIA, soacra și fiica, cu aceeași durere anunța că au trecut 
șase luni dc cînd iubitul lor soț, ginere și tată

Ing. DRAGULESCU CONSTANTIN
Ie-a părăsit pentru totdeauna.

Lacrimi și flori pe tristul mormînt. (3187)'

S-A SCURS un an de lacrimi și durere de la trecerea în ne
ființă a scumpului nostru tată, socru și bunio

RCTTARU MJITAI
li vom păstra neștearsă amintirea. Familia Crăciun Vasile, 

Doina și Alina. (3078).

SOȚIA Maria și rudele amintesc că au trecut doi ani de la
crimi și durere de cind iubitul meu soț

DON IOAN
a plecai pc drumul fără întoarcere.

Nu-1 voi uita niciodată. 1* ic-i țarina Ușoară. (3156)

COMEMORAM, în 4 iulie șase luni dc Ia decesul scumpei 
noastre soție, mama, soacră și bunica

IRJNA SASSU (MEDY)
Nu tc vom uita și te vom căuta mereu plingînd. (3162).

COLECTIVUI Societății Comcricalc „Straja" SA. Vulcan de- 
plingc și acum, Iu împlinirea unui an, dispariția dinii,, noi a celei 
care a fost

I.UCA MARGARETA
li vom pa.tra o .imintiie frumoasă. (.3189).
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BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Sfirșit de săptămînă agitat.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Aveți privilegiul de a cunoaș 
te o persoană deosebita.

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

O achiziție foarte utila

Programul TV.
9,0Q Bună dimineața 1 

Galendarul zilei.
9,50. Șahul de la A la Z,

10,00 Actualități. Meteo.
10.10 Ecran de vacanță.

7 pitici și o poveste.
11.10 Alfa șl omega.
12,00 Itinerarii spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13,3Q 7x7. Evenimentele interne 

ale săptămînii.
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Reflecții rutiere. -
14.20 Ecran de vacanța. Desene 

animate.
14,45 Bună ziua, America I
16,00 Magazin cinematografic; 

Vîrstele peliculei.
IT.'iO Al doilea război mondial.
17.30 Festivalul dc teatru — 

Avignon.
18.30 Mapamond.
19,00 De dragoste și dor.
19,15 Telccnciclopcdia.
20,00 Actualități.
20,35 Vedete americane în con

cert.
21,05 Film serial.

Twin l’eaks. 
Episodul 7. 

22,00 Săptămînă sportivă.
22.20 Trio „Telc-Show". 
23,05 Actualități,
23.20 Film artistic.

Dreptul omului
(SUA, 1986)

1,00 Vidco-Discotcca
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