
Sficlînd legile gravitației poli
tice, liderul penelist a făcut o 
propunere istorică. Ea a stirnit și 
ctlrnește încă numeroase contro
verse, aprecieri șl dezavuări. 
Toate marile case regale ale Eu
ropei au comentat și comentează 
această propunere, ca fostul rege 
ăl României să candideze la func
ția prezidențială. In cele mal 
fnulte cazuri ex-regele nu se sfi- 
ește să împărtășească punctul de 
vedere al liderului liberal.

Sigur, propunerea poate avea 
tainele ei benefice pentru adopții 
regelui, dar. în egală măsură, 
poate avea și tainele demolatoare 
pentru instituția monarhică. 
Partidul Național Liberal nu a 
țiscuns niciodată faptul că este 
adeptul instaurării monarhiei in 
jîomânia, avînd. după cum se 
știe, trecut acest lucru și in pro
gramul său politic. Este dreptul 
legal al acestui partid să mili
teze pentru așa ceva și eveni
mentele de după decembrie '89 
flu dovedit că acest punct al pro
gramului liberalilor a adunat 
rmtlți adopți și susținători din 
riadul poporului.

Jocul politic se pare că nu a 
Ieșit așa cum au vrut liberalii. 
Atunci s-au încercat fel de fel 
de stratageme politice, sperindu-se 
o împlinire a acestor planuri de 
formă statală. In speță, întoarce
rea la monarhie.

Încă din mai 1990, cu ocazia 
primelor alegeri democratice și 
libere de la noi, unele aspecte 
frapau prin insolitul situației. 
PNL și P.N.Ț.C.D. susțineau (și a- 
tunci, ca și acum) ca punct forte 
el programului lor reinstaurarea 
monarhiei. Dar doi capi ai aces
tor două partide istorice, dl. Cîm
peanu și dl. Rațiu candidau pen
tru funcția de președinte al Româ
niei. Ce am fi putut noi, electo
ratul, așa nepregătiți politic cum 
eram categorisiți de profesorii 
democrației occidentale, din pre- 
rentai-ea celor două candidaturi 7 
Să fi înțeles o abdicare a celor 
două partide de la punctul pro
gramului lor ce viza reinstaurarea 
monarhiei ? Să fi înțeles că era 
O dovadă de nevinovată incon
secvență, în dorința de a mai 
salva ceva din ce se putea sal
va 7 Greu de răspuns și din pă
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cate nimeni nu ne-a dat încă a- 
cest răspuns, pentru a ne edifica 
exact.

Situația se repetă șî în această 
nouă campanie electorală, aflată 
în pragul declanșării. Dl. Rațiu, 
ca reprezentant al partidului ce 
afirmă din nou cu tărie necesi
tatea instaurării monarhiei, 
se luptă din nou 
pentru obținerea investituri! Con
venției Democratice, pentru can
didatura la postul de președinte. 
Criticul literar Nicolae Manolescu, 
președintele unui alt partid ce 
dorește monarhia se luptă și el 
pentru același lucru. Ambii vor 
să devină președinți ai României, 
dar ambii afirmă peste tot că 
vor monarhie. Păi, bine fraților, 
ori vrem monarhie, ori vrem cu 
orice preț puterea 7

Domnul Cîmpeanu vine cu o 
propunere care, la o analiză mai 
atentă, nici nu poate fi caracte
rizată ca fiind serioasă din partea 
dumisale. care, in decursul celor 
doi ani și jumătate de cind se 
află printre noi, ne obișnuise cu 
lucruri extrem de serioase.

Din punct de vedere constitu
țional, să nu uităm că avem o 
Constituție, funcțiile de președin
te cu cea de rege sînt incompati
bile. oricît dt mult s-ar supăra 
unii. Nu i vorba de a critica pe 

cineva, cl de a diseca un pic a- 
ccste spinoase aspecte ale jocului 
polltlo actual. Cre
de oare dl. Cîmpea
nu că, dacă regele ar fi acceptat 
să candideze și ar fi cîștigat ale
gerile s-ar fi instalat la Palatul 
Cotroceni ca rege ? Greu de pre
supus din punct de vedere con
stituțional și mult mai greu de 
presupus din punct de vedere po
litic. Poporul ar fi votat un pre
ședinte, nu un rege. Iar a se fi 
sucit roata odată cu cîștigul, nu 
ar fi însemnat altceva decît o 
mare minciună pentru electorat.

Un alt fruntaș liberal spunea 
recent că s-a dorit o grăbire a 
aduce regele în țară deoarece a- 
cesta are acum 70 de ani. Mulți 
înainte majestate, dar de ce vrea 
domnul Cîmpeanu să vă bage pe 
ușa din dos ? Ce altceva am pu
tea crede din această propunere 
care mărturisesc că m-a frapat. 
Unii ar putea-o crede curajoasă. 
Alții nu s-au sfiit să o creadă și 
s-o strige drept o lovitură sub 
centură dată instituției monar
hice. Alții cred că se face jocul 
cuiva. Alții că se vrea cu orice 
preț un joc al occidentului. Nu
mai omul simplu, amețit de atita 
politică și jocuri politice, zău că 
nu mai știe ce să priceapă.

Gheorghe CI11RVASA

DESTITUIRI LA R.A.H.
Interesîndu-nc de unele schimbări în conducerea RĂII, 

am aflat că, în cadrul materializării unor prevederi din- 
tr-o hotărîre a Consiliului de administrație a RĂII pri
vind îmbunătățirea activității în domeniul cooperării și 
relațiilor internaționale, prin deciziile nr. 128 și 130 din 
luna iulie 1992 ale directorului general al RĂII, s-a dis
pus eliberarea din funcția de director bugete a d-lui ec. 
Făcea Constantin și din funcția de șef serviciu coopcrare- 
relații internaționale a domnului dr. ing. Bacu Anton. (I.D.)

S-a încheiat contractul colectiv între j 
R.A.H. și Liga sindicatelor miniere

Respectarea prevederilor 
contractului depinde de 

nivelul și calitatea producției
In sfîrșit, în dala de 21 iulie, s-a încheiat contractul colectiv 

de muncă pe 1992 între Consiliul de administrație a RAH și Liga 
sindicatelor miniere Valea Jiului, prin semnarea lui de către c<-lc 
două păi ți. In legătură cu semnarea și parafarea contractului, am 
solicitat d-lui ec. Sorin PETRESCU, director de personal al RAH, 
să ne răspundă la cîteva întrebări.

— Domnule director, ne aflăm 
la sfirșitul Junii iulie. De ce a- 
ccastă intirziere cu finalizarea 
contractului colectiv pe acest an?

— Motive au fost mai multe, 
l’i .mul a fost apariția cu intir- 
zierc a liotărîrilor guvernamen
tale privind salarizarea și chiar 
negocierea contractelor colecti
ve de muncă la nivel național. 
O altă cauză a constat în faptul 
că, în urma prenegocierilor, s-a 
constatat lipsa resurseloi* finan
ciare pentru acoperirea grilelor 
de salarizare solicitate de Liga 
sindicatelor miniere. In urma 
discuțiilor purtate, atît de către 
Consiliul de administrație al 
RAH, cît și de către Liga sindi
catelor miniere la ministerele in
dustriei, finanțelor, muncii ș’ 
protecției sociale, s-a ajuns l.« 
găsirea unor soluții pentru sa
tisfacerea solicitărilor. Urmează 
ca, începînd de la 1 august, noul 
contract colectiv de muncă să 
intre în vigoare, așa cum a fost 
negociat. In următoarele zile, du
pă definitivarea regulamentului 
de negociere și instruirea comi
siilor de negociere, să trecem e- 
fectiv la negocierea individuală 
a salariilor.

— De prevederile contractului 
colectiv inchiiat recent intre R\II 
și Liga sindicatelor beneficiază 
toți s.ilariatii uilîlălilor compo
nente ale Regiei?

— Este de reținut că prevederi
le acestui contract se aplică doar 
în cazul membrilor sindicatelor 
miniere afiliate la Liga sindica
telor \ alea Jiului, urmînd ca 
pentru membrii celorlalte doua 
sindicate — Demnitatea" de Ia 

EM Petrila și „Tennomin" de la 
EM Lupeni și pentru ncmembrii 
de sindical de la unitățile mi
niere, sa se definitiveze tot in 
cursul aceslei saptumini contrac
tul colectiv pentru aceasta ca
tigorie de saiariați. De mențio
nat ca jxinca scrisă a contrac
tului a fost deja negociată și cu a. 
ceste sindicate-, urmind sa sa 
linalizeze n< gocieriJe doar pri- 
\ ,nd grila de salarizare.

— Odată cu încheierea con
tractelor colective de muncă in
tre părți, respectiv, administrația 
Regiei și reprezentanții salaria- 
ților, precum șî a negocierilor in
dividuale, ce probleme ridică a- 
plicarca acestora?

— Pentru a beneficia de preve
derile acestor contracte precum 
și de salariile negociate se im
pune cu strictețe realizarea indi
catorilor tclmico-economici pre- 
văzuți pentru acest an, prin în- , 
tărirea disciplinei, folosirea in
tegrală a timpului de lucru în 
vederea creșterii productivității 
muncii și a eficienței economico | 
care va conduce, desigur, la asigti. 
rarea resurselor financiare nece- i 
sare unităților, in vederea res- I 
pcctării întocmai a prevederilor 
cuprinse în contract.

Aș vrea să închei spunind că | 
trebuie ințeles, it de către con- i 
ducătorii producției, cît și de toți 
salariații că negocieri a noilor 
salarii trebuie să se încadreze 
in limitele fondului de salarii 
rcaliz.it de către fiecare unitate. 
Or, acest-fond este dotei minat de 
nivelul și calitatea producției ex
trase.

lumi Dl iflirt
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SPOR Terenuri pentru garafe
A 'ticeiii la cunoștința celor interesați că li

citația publica anunțată de Administrația localii 
a municipiului Petroșani, apărută în ziarul nos
tru de ieri, se referă la concesionarea terenuri
lor destinate construcției de GARAJE, de către 
persoane fizice sau societăți comerciale.

Licitația va avea loc în zilele anunțate. Iar 
documentația sc poate obține de la Biroul Re

lații cu publicul d Primări -i mun iu.de, ince-* 
pind cu data rle 23 iulie a.c.

Orcrtclc se depun la Con-.il ml local, pină ld 
data de 11 august, ora 15.

Deci toți cei ce doresc să-șl construi iscă GA
RAJE, pe suprafețele celor opt amplasamente 
►anunțate, se pot adresa Primări i la serviciul 
amintit. (Gli C.)

rcaliz.it
iu.de
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FARA FRINE
o-a întimplat luni dimineața, puțin după unsprezece și jumă

tate. După ce mi-am făcut loc printre curioșii adunați pe strada 
din faț . cinematografului „Unirea" din Petroșani, am văzut ur
marea accid ntnlui: spatele caroseriei ..Oltcit“-ului gri metalizat, 
cu nr. de înmatriculare 5 D.J 8448 era făcut praf. Soția proprieta
rului uitoturismului plingea sprijinindu-.și capul pe pavilionul au
toturismului. In acest timp, șoferul mașinii mici, soțul doamnei 
mai înainte amintite, ruga să rămină unu-doi din cei care au 
văzut ce s-a petrecut pentru a fi martori la sosirea poliției. Am 
aflat și eu :le la un cetățean care a fost „pe fază" cum s-a derulat 
accidentul. „Oltcit" ui rula pe strada .Aviatorilor. Deodată, cel cu 
laba (un „Roman". 31 TM 1663 — n r l-a. hiat >' n spate. Eu crezi 

■ i nu i-an prins fi inele".
Proprietarul autoturismului era disperat că, pe cind va sosi 

agentul de circulat/?, șoferul de pe „Roman" nu va recunoaște. 
„I.asă, domnule, că recunoaște, îs cu aici 1" îl liniștea un Cetă
țean, care — am dedus — prob ibil si d'la, în momentul impactu
lui, in cabina aut jvehiculului greu.

Făr.i îndoială că totul s-a lămurit odată cu încheierea proce
sului verbal de i atre agentul constatator. R .mine insă un semn 
de întrebare : de ce unii revizori tehnici permit ieșirea în cursă 
a mașinilor care nu cor opund circulației pe drumurile publice ? 
In caz. il relatat mai sus, accidentul nu s-a soldat, clin fericire, cu 
pierderi de vieți om.-n ști. Dar dacă în locul „Oltcit"-uliii era un 
copil neatent care treci a in fugă strada ? Sau, mă rog, o motore
ta o m >'o '.i lșta .

Gheorghc OLTEANU

Veni(i des la video?

aflata pe i 
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»<?ntate, altele decît cele 
«Iau de
«inainte d 
firogram.it d 
prezent la i..
cluburi, l-am rugat pe 
«lin cei care 
pe-acolo sau s- 
șea â i V ntru sa-mi
a loilă întrebări:

In nitimi; in ai ep’J: ii 
liilm, in mai ‘.apte orașe! 
Jiului l ii'init nul vid' o iuas.' 
Smploa e Je n așteptat. Așa 
a fost n.‘X''i ■ de intervenția 
Jor de a coopi r itiva ochiul 
timpanul p ntru i imanul 
nu se a -. ’Ont mimat d • 
g.mda 1 :lm. lor pro luse 
Sn soc k ta' a 
pi apastii'i 
toată luni 
cu un pas 
a tea. 
parte, 
film de n.inindo. k ii >t ori 
groaza n i mai e o problemă, 
„fiștece" Io- dilate există 
un vid club, sînt tot mai mulți 
aceia care iși au propriul aparat 
video-reco. Ier sau pl.iyer, nc- 
«n.jivorbii] 1 că, la n voie, găsești 
amatori să-ți in-hirioze unul.

Mi ■ lumea Ia videoc nbiiri ? 
Merge. In .p'.ci.d tineri. Ce-i a- 

.’ Exid 'nt că film, le pre
care se 

Marți, 
filmului 
am fost 

video- 
cițiva 

a t'pt iu — treceau 
pregăteau să pa- 

raspundă 
la lo i . întrebări: „Veniți des la 
video și „D ■ Ra.sp tușu
rile lor. in ecl ■ ce nrmeaza: •
Dorn Bu tea. 24 ani: „Am venit 
mai des, cind sm fost necăsăto
rit. Acum vin mai rar De ce ? 
IPai dacă-mi place cb' ce să nu 
rin ?!". • Teodor Rîmboi. 37 ani: 
‘„Am xideo icasâ Am vnit să 

vad doar ce dă". • Petre Dudo- 
l.mu. 3u ini: „Deloc. Nu fi.cv n- 
<i z chior i<l< oclubnrih'". • Du-

■:itrc I I.-viziune.
i începe rea 

'<• la ora I-1 
int ă il<- citorva

uni:

mitru Bușii. 20 ani: „Da. Că-mi 
plac filmele". • Constantin Ră
runchi. 18 ani: „Vin cirul n-am 
ce face, in timpul liber. Așa, că 
mai tr-’ce 'impui". Daniel Tă

..D< plăcere și zilnic, 
fa o 

asta". « 
ani; „Des. 

ales astea 
dumnealui,

coIj, 24 
Programat. Ar trebui sa-mi 
abonament la chestia 
Aloxan lin Tomuș, 24 
Îmi plac filmele, mai 
de comando". Și soția 
aflată alături, e de aceeași păre
re. • Cojocarii Florică, 24 ani : 
„Eu ?! In viața mea 1 Am video 
acasă șl n am văzut un film dc 
doi ani l“. • Ionel Dăncscu, 30 
ani; „E bine că-s videocluburl, 
că nu toți au video acasă. Eu vin 
mai rar și ca să vad heavy-me- 
tall".

Dacă sîntem cuminți, ne 
bagă și apă

Calduiă mare, dom’le — cum 
ar spune un celebru personaj. A- 
nul acesta, în Valea Jiului, vara 
a venit intr-o joi. Și, s-ar putea 
să mai dureze vreo cîtcva zile. 
Pe o așa căldură, un loc cu mare 
ăntare ar putea fi ștrandul. Soa- 

re, apă. ceva răcoritoare (nu ne
apărat Effes Pilsen), o acadea, 
o înghețată... Pofta-n cui 1 Dacă 
Jrcți așa ceva, doar ța televizor, 
pa video ori satelit.

In Vulcan a existat cînclva un 
ștrand, pe undeva pe malul 
Jiului, in Colonia de jos. Avea 
și apă, care se schimba la timp, 
trambuline, dușuri. Plin anii 
șaptezeci și ceva a fost „ras". A- 
proximativ în aceeași perioadă, 
la locul 'de agrement „Brazi" s-a 
construit un bazin de înot. Doar 
așa, de dragul de a pune ceva în 
loc, pentru că nu a fost funcțio
nal niciodată. în cel mal bun 
caz a reușit să aducă mulțumirea 
unei generații de broscuțe, pri
pășite >n balta mizerabilă ce se 
formase in bazin. Deci, mort și 
ăsta, din fașă. Ai treilea și ulti
mul de pe raza orașului Vulcan 
este ștrandul termal de la Soho- 
dol. Acesta a supraviețuit pină 
acum 2—3 ani. Aparținea de a-

Frecventarea unul videoclub 
este deja, pentru tineri, un hob- 
by. Scsizînd asta, nici cinemato
grafele n-au rămas mai prejos. 
La cele mai multe dintre ele C- 
xistă ore de la care sînt progra
mate doar filme înregistrate pe 
videocasete. Păcat însă că vizio
narea lor pe ecran, din punct de 
vedere al calității, lasă de dorit. 
Pînă la perfecționarea tehnicii, 
4ot sălile cu 80—90 dc locuri și 
dotate cu cîte două monitoare co
lor dețin întîictatca.

Gheorghe OLTEANU 

sociația sportivă „Energia" a 
Uzinei electrice Paroșeni. Aso
ciația s-a desființat și acum se 
pare că nimeni nu îl mai reven
dică. Pe fundul bazinului s-au 
adunat gunoaiele. în jurul lui se 
bate mingea sau se joacă tenis 
de masă. Păcat de dotări — și 
așa nu prea multe — că se de
gradează, la umbra neglijenței. 
Poate totuși, vara asta, cit a mai 
rămas din ca, se înduplecă oare
cine să bage apă în bazin. Cine
va „dc sus". Dar nu de sus de 
tot, că aia c apă de ploaie. Dacă 
nu, la anul cînd, poate, va reveni 
iar vara pe meleagurile astea. 
Intr-o joi... Dacă sîntem cuminți, 
ne bagă și apă...

P. MCULESCU

Piinea noastră cea de toate zilele, caldă și bună, ca o 
promisiune electorală, vine cam rar pe la noi — ca îm
plinirea unei promisiuni de acest gen..,

"" Foto: Sorin OPREA

Un val de spaimă străbate! 
SUA: o recentă descoperire fă
cută Ia Centrul de control al ma
ladiilor din Atlanta (statul Gcor- 
gia)_ determină lumea medicală 
să înceapă de la zero cercetările 
în domeniul SIDA. Aceasta, de-

Cu SIDA o 
luăm de la zero

oarece a fost descoperit un nou 
tip de SIDA care nu este pro
vocată de virușii IIIV-1 și IIIV-2. 
Bolnavii au în organism cumpli
ta maladie, dar la analiza sînge- 
lui nu se evidențiază semnele 
acesteia — virusul HIV. Spaima 
este generată — mărturisea un 
cercetător de la centrul mențio
nat — de faptul că există mari 
cantități de sînge pentru transfu
zii, a cărui calitate, iată. este 
pusă acum sub semnul întrebării. 
(Gh.O.).
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Câmpeanu ? Cind a zis 
fostul suveran este doar 
sau acum, cînd l-a pro- 
la președinția Români?), 
stare să ciștige în fa.a

a fost sincer dl.
cu, pentru I’NI,, 
nn simplu turist 
pus să candideze 
fiind singurul in
actualului președinte ?

Greu de răspuns. Mai degraba se poate 
bănui o nouă înțelegere cu Cotroceniu , 
menită sa de’ uli ze doctoratul pe care lâ 
bazează Conv.-nția 
din care, desigur, dl. C'âmpc.inu ar 
■ le ciștigat, Joejl domniei sale a fost insa 
,l il ] ■: cap do răspunsul lămuritor ’i
il di-

1 )t‘inocraticii. Ințvk;-. 
clVx-.l

ap do răspunsul lămuritor ‘.j. 
la VarS'ii.x: nici nu se pune în dis

cuție posil.'.Iit.'t a
laț.mu 1 Mil■ ai de
l>l i< ■

■ ni sa
. i

nil 
că răspunsul nu put'-i li decit

Iu atarij condiții, iiîmini- de

11
1

■ a ftM'itl suveran — 
Jloh n'olb'rn", f im 

muiiii-pr . ------
n i« >'' 3 

m.ii in dia funcții- în stat, 
u j;indiri'a ncfedi.'scnizatii,

11 ' l ’ 11 II» , •«* > •
dinte dc la Go
ii candid' ’■

Pentru un 
era clar 

ac< vi.
■ inevăzut 

I '.te m inatorul propui-,at pe h ța la 
dmlic a națiou il liberalilor. Și nu 

ca va li „o bombă" dacă ace la va fi 
s înnat in persoana generoasă a celui 
a prop ia un r- ge pentru președinție.

Ghoorghe OI TEANU

firogram.it


VINERI, 21 IULIE 1992 Z O B I SOI 3

OAMENII Șl NEVOILE LOR
Asociațiile de locatarii 

neputinței
și chinurile Scrisoare deschisă adresată domnului 

al orașului Lupeni
primar

l’rintr-o scrisoare adresată re
dacției noastre ele 22 de locatari 
ai blocului 63 de pe bulevardul 
J Decembrie, în numele cărora 
semnează dl. Mihăilă Moldovan, 
ni se sesizează unele probleme 
«rave cu care se confruntă oame
nii ce locuiesc în acest bloc. Este 
vorba despre faptul că, încă de 
Ja darea în folosință, blocul 63, 
din cauza unei greșeli de con
strucție, are subsolul inundat. Și 
de aici necazurile se țin lanț. A- 
dică pe timp de iarnă clădura 
se reduce la jumătate, apa caldă 
menajeră, atunci cînd este, își 
reduce temperatura în așa măsu
ră incit oamenii n-au mai bene
ficiat de așa ceva din aprilie 1991.

?>Icrgînd pe firul sesizării, am 
ajuns, în mod firesc, la Asociația 
de locatari nr. 8 Constructorul, la 
care este arondat acest bloc.

Discutăm cu dl. Gheorghe Zu- 
bereț, administratorul asociației, 
care ne relevă și alte necazuri 
ale acesteia.

Situația blocului 63 este într-a- 
devâr dezastruoasă din punct dc 
vedere al asigurării cu căldură și 
,ipă caldă. Subsolul acestuia nu 
are rezolvată scurgerea și apa 
băltește pină la o înălțime de 60 
cm. făcînd imposibilă orice in
tervenție pentru reglementarea 
normală a subsolului. Nu se știe 
«•are va fi situația, mai ales că 
iani pentru acest lucru nu sînt, 

iar IlAGCL nu execută nimic pe 
gratis. Asociația a încercat să 
lege și acest bloc la PT 18 A dar 
nu s-a găsit înțel gerea necesară, 
deci, blocul 63 va fi supus in con
tinuare acelorași inconveniente, 
dar oamenii vor trebui să plă
tească, deoarece am înțeles că 
scutirea de taxe pentru servicii 
neprestate este încă doar un vis 
frumos.

O altă probi mă deosebită, că
reia nici o asociație' de locatari 
nu-i găsește soluționarea, este 
cea a bonurilor de cărbune pen
tru persoanele cai" beneficiază 
<!.' gratuități.

Știm cu toții că după noiembrie 
1990, in mod succesiv, costurile 
de întreținere ale blocurilor au 
cunoscut majorări mai mult sau 
mai puțin spectaculoase. Dar, 
după cum am aflat dc la asocia
ția de locatari, valoarea bonurilor 
de cărbune a rămas aceeași, ceea 
ce creează mari dificultăți aso
ciațiilor și oamenilor cu gratui
tăți. Ca să nu mei vorbim de 
blocajul financiar, ce afectează 
mai toate unitățile miniere din 
Valea Jiului, puse în situația de 
a nu putea plăti datoriile către 
asociațiile de locatari. Or, în a- 
ccastă situație, asociațiile au ră
mas fără posibilitatea de a rula 
niște bani cu care ar mai fi 
putut acoperi o parte din cheltu
ielile legate de efectuarea unor 
reparații la blocurile din terito
riul arondat. La acestea se adaugă 
si imposibilitatea de a-și plăti, 
la rîndu-lc, datoria către RAGCL.

Sint doar cîteva dintre celc mai 
spinoase probleme cu care se lup
ta asociația amintită și nimeni 
nu vrea să întindă o mină de a- 
iutor pentru a ieși din impas. 
Căci necazurile sint mult mai 
vaste. Iată numai cîtcva exemple. 
Situația de la blocul 6.1 nu este 

— Cil cit ne dau mai multi, parcă-s tot mai puțini! 
Desen de Zollan SZABO

unică. Ea este intiinita! și la blo
curile 59. 67 și 65 și, J.i fel ca și 
în exemplul anterior, nu se poate 
face nimic deocamdată, din liosă 
de fonduri. Probabil, pentru toți 
cci implicați în soluți marea pro
blemelor legate de fondul locativ 
socoteala este foarte simplă. Cea 
mai mare parte a locatarilor 
și-au cumpărat apartamentele, 
deci an devenit proprietari și în 
aceste condiții interesul regiei de 
specialitate este mai mic pentru 
a efectua unele lucrări de repa
rații și întrețineri la blocuri — 
deși legea care reglementează ast
fel de acțiuni nu este încă abro
gată. Dar cine mai respectă legile 
in țara noastră ? Iată o întrebare 
la care cu siguranță răspunsul 
este demoralizator pentru cel co 
și o pune.

I.a toate acestea, după cum ne 
spunea dl. administrator se a- 
daugă și alte aspecte la fel dc 
d u r e r o a s e. Și ni
meni nu știe cit vor mai dura 
toate acestea, iar pină atunci a- 
sociația de locatari se zbate între 
neputință șl uitare. Ne rămîne 
oare numai să așteptăm vremuri 
mai bune ?

Gheorghe CIIIRX AS A

Aceste rin lori sînt adresate, în 
primul rtnd, domnului primar al 
orașului Lupeni, dar și domn.lor 
consilieri și directorului RAGCL 
d n oraș Le scriu în numele a 
19 familii care mai locuiesc — 
„ultimii mohicani" — în blocul 
NI 1 situat pe strada Viitorului, 
nr. 42 — scara II. Blocul are 10 
de apartamente, din care 21 au 
fost abandonate Sînt distruse in 
ultimul hal și nimeni nu se gîn- 
dește să Ie repare și să le re
partizeze unora dintre cei care 
bat drumurile audiențelor, aștep- 
tînd o locuință. Vă veți întreba 
de ce au rămas numai 19 fami
lii ? Motivele sînt multe Eu lo
cuiesc în acest bloc din anul 1986 
— luna septembrie. Și tot din a 
cel an și lună n-am avut și eu 
plăcerea să ii văd pe vecinii de 
Ia etajul IV că nu mai cară apă 
de băut cu g îl țile dc la vreun 
etaj de mai jos. Apă caldă n’i 
am reușit să văd la nimeni din 
bloc, niciodată. Și nu se poate 
spune că nu este nevoie dc apă 
caldă în condițiile în care cele 19 
familii care mai locuiesc în bloc 
au în total, peste 30 de copii. A- 
cum e și mai rău. Curăm cu toții 
apă rece cu gălețile pentru că 
nu intra in bloc decit uneori, la 
parter.

Domnule piimar, inii permit să 
vă întreb : oare pentru a trai din 
ce in ce mai rau ne-am prezen 
tat la alegeri ? Pentru a bea o 
cană cu apă proaspătă o dată Ia 
2—3 zile ? (Este evident că nu 
avem timp să căram apă zilnic : 
mai avem Ji serviciu, și copii, și 
alte griji). Credeți dumneavoastră 
că putem să încălzim apă la ara
gaz sau reșou, pentru a splăa scu
tecele unui copil mic. în condi
țiile în care pentru o butelie se 
așteaptă zile și chiar săptămîni. 
iar energia electrică costă bani 
grei ? Ce ne sfatuiți să facem ? 
In fața blocului, vreo doi trei 
„specialiști" ai gospodarilor ora
șului an săpat o groapă adîncă 
de un metru doi. Groapa s-a um

plut cu apă. De ploaie 1 Că pro
blema apei de băut nu s-a rezol
vat cu o groapă abandonată. Nu
mai că groapa este un permanent 
pericol de înec pentru copii. In 
ziua de 9 iulie era să avem un 
astfel de tiugic eveniment. Nu
mai prezența de sprit a unei fc- 
mei și intervenția ei disperată a 
salvat un copilaș de trei anișori 
de la moarte sigură. Această scri
soare este scrisă in ziua de 14 
iulie. Nimeni nu se ocupă da 
groapa săpată. Nici de reparații! 
conductei (se pare că acesta a fost 
motivul săpăturii 1). Sîntem con
damnați să cărăm apă tot restul 
zilelor cit vom locui în acest 
bloc ? Dacă dumneavoastră ați 
locui în acest bloc, v-ar place să 
cărați apă cu găleata și pentru 
toaletă și pentru băut, și pentru 
spălat, pentru toate nevoile cas
nice ? Ce aveți dc gînd cu cele 
21 de apartamente deteriorate? 
Să nu existe o soluție ? Sîntem 
siguri că nici locatarii și nici cel 
ce solicită apartamente nu ar sta 
cu mîinile în sîn și v-ar ajuta să 
repuneți blo-ul în stare de func
ționare. Ai fi spre beneficiul tu
turor. Dorim să cumpărăm apar-i 
tamentele. In halul în care arată, 
cit ne va pretinde RAGCE-ul 
pentru ele 7 Cum să le cumpărăm 
în acest stadiu de degradare? 
Cartierul se numește „Viito; ului". 
Ac.-sta ne este viitorul ?

Ar mai fi multe si grele de 
spus, domnule primar, avem 
multe întrebări să vă punem. De 
aceea vă rugăm să respectați și 
programul de audiențe la Primă
rie. Nu vă prea găsesc oamenii, 
domnule primar. Dacă nu puteți, 
puneți măcar un afiș „CÂU- 
TAȚI-L PE PRIMAR. ORII’V-
DE !" \ ă mulțumesc I

Mihai BOGDAN.
Lupeni, str. Viitorului, nr. 43. 

bl. M 1, în numele a 19 familii 
din acest bloc

SPORT SPORT SPORT
l.l \I’A 1 (16 au.(iisi)

Electroputera — D.icij Unirea 
Dinamo — „Poli" Timișoara 
Sportul Slud. — Univ. Craiova 
oțelul — Steaua
,.U" Cluj — I'C Brașov
I'C Ploi.'ști — Rapid
I C Bacău — Gloria Bistrița 
Progresul București — IC laiul 
CSM Reșița — EC Inter

I IA I’ 1 a 2-a (2.3 august)
Dacia Unirea — Dinamo
Poli" I imișoara — Sportul Stud. 

I niv. Craiova — Oțelul
-Steaua — I C Ploi< sti
1 C B. ișov _ ce Ba. Iii
Rapid — „U" Cluj
Gloria Bi .li ița — Prog>- ui Bu". 
I'C Carul — CSM Reșița
1 C In'.ei —. Eh-clropute,c

l.l \ I’ \ ii ( K) atlgusl )

Ele troputerc — I'C I' n ul
Din imo — CC Inter
Sportul Stu I — Da- i l tm u
,.L" Cluj — Sh i,i
)'C pp,, ști __ Oțelul
I f B ii ân — Riipjrl
Progresul Buc. — IC' Brașov
CSM 1 șița — Gloria Bistrița 
„Poli" Timișoaia — Univ. Craiova

ETAl’A <i l-a (2 septembrie)
Oțelul — „U" Cluj
Dacia Unirea — „Poli" Tmișoaia 
Univ. CTaiov.i — l'G Ploiești 
Steaua — FG Bacău ,.
I’C Brașov — CSM Reșița
Rapid — Progresul Buc.

Gloria Bistrița — Elcctroputore 
EC I'arul — Dinamo
I'C Inter — Sportul Studențesc

ET \I’A a 5-a (6 septembrie)

Elc'ctropiitere — I’C Brașov 
Dinamo — Gloria Bistrița 
Sportul Stud. — I’C Parul 
„U" Cluj — EC Ploiești
I C Barau — Oțelul
Piogresul Buc. — Steaua

Programul turului Diviziei Naționale
CSM Iteșița Rapid
Dacia I nuei — Univ. (’iaiovu
Pol," Timișoara — EC In‘<T 

l.l \I’\ a 6 a (12 —13 septembrie) 

Oțelul - ■ Pi ogresul Bu. .
IC Pioie i — EC Bacău
I mv. < ra,o'.a — ,,li" (
Sl"atl,i — f SM |’. yița
I ( Bl a ,-ov — 1 >m imo
Rapid - Ele. tj oputere 
Gloria Bistrița — Sportul Stud.
I (' 1 aiul — „Poli" Tini.șoma
I U Inter — Dacia Unirea

1 I XI* \ a 7-a (20 septembrie)

Eicctroputere — Sleniia
Dinamo — Rapel
Sporlul Slud — FG Brașov 
l'G Bacău — „U" Cluj
Progresul Buc. — EC Ploiești 
CSM. Reșița — Oțelul
Dacia Unirea — ’ 0 I'arul

„Poli” Timișoara — Gloria
I'C Inter — Univ. Craiova
ETAl’A a 8-a (26—29 septembrie)

Otelul — Elcctroputore
„U" Cluj — Progresul Buc.
I'C Ploicli — CSM Iteșița
Univ Craiova — I C Bacău 
Steaua — Dinamo
l’C Brașov — „Poli" Timișoara 
Rapid — Sportul Stud.
Gloria Bistrița — Dacia Unirea

1( Parul — I (. Inter
I IAI’\ a 9 a (I octombrie)

Electroplllere — |( l’locșh
I )in.imo — îJț eliil
Sportul Stud. SI ma
Progresul Buc. — I C l .icnii 
CSM Reșița U„ Chil
D.u ia I ui in’a - I (' Bmșnv 
„Poli" Timișoara — Rapid
I CI I ai id ('niv. ( i .nova
EC Inter — Gloiia Bistrița

HAl’A a 10-a (17—18 octombrie)

Oțelul — Sportul Slud. 
„U" Cuj — Ecctropulere 
l’C Ploieșiti — Dmamo
I C Bacău — CSM Reșița
Univ. Craiova — Progresul Buc. 
Steaua — „Poli" Timișoara 
l’C Bivișov — ECJ Inter
Rapid — Dacia Unirea
Gloria Bistrița — PG I’arul

ET \l’ \ a II-a (25 octombrie)

Eicctroputere — I'C Bacău
Dinamo — „U" Cluj
Sportul Stud — l’C Ploiești
CSM Beșița — Progresul Buc. 
Dacia Unirea — Steaua
„Poli" Timișoara — Oțelul
Gloria Bistrița — Univ. Craiova 
I C I'arul — EC Brașov
I'C Iniei — Rapid

I I XI’ \ a I2-.1

( II octombrie — 1 noicmbri. )
< >ț<'lul - l >a. ia I niis .i

1 " < lui — Spm lu| Stlld.
I C Pohcșii — ,,1’oli" Timișoaia
I C Barau — I) n imo 
l’iogi; ui Buc. -- Ele !ro| uleie 
(rniv C’raio' a — ( SM l.s șița 
steaua — I'C Inter
EC Brașov — Gloria Brdrița 
Rapid — EC l'.mlll

LI \l’\ a 13 a (7—8 noiembi ic) 

’ lc< troputerc ( SM R, ii.jj 
Din.imo — Pion București 
Sportul Stud I ( Bacău 
Dacia IJn,ica — EC Ploiești 
„Poli" 9 imișoara — „U" < juj 
1 C Brașov — Univ. C’i lirrvț 
Gloi ia Bistrița — Rapid 
I'C,’ I'arul Șleau i 
EC Inter ■■■■ Oțelul

ETAl’A alia (21—22 noiembrie)
Eicctroputere — Univ. Craiova 
Oțelul — EC I'arul 
„U" Cluj — Dacia Unirea 
I'C Ploiești — I C’ Inter 
I'C Bacău — „Poli" Timi-o.ua 
Progresul Buc. — Sportul Slud. 
( SM Reșița — Dinamo 
Steaua — Gloria Bistrița 
Rapid — I (' Brașov

I I \l’\ a 15-a (2 decembrie) 
Dm imo — Electropulere 
Sportul Slud — CSM Reșița 
Dacia I nirea — EC Bacău 
„Poli" Timișoara Progresul 
Un \ ( i ,i ,.n i — Rapid
I U Brașov — St. ma 
< Roi i i H;-|ri'a — Otelul 
l'< I'arul — I'C 1’loie ii 
I'C Inter — ,,U" Cluj

I I \l’ \ a 16 a (5—6 dc, . nibrie)
Eh ll'oplltcie — SpoDul S'.nd.
I >in mo — I n i v ( T.u< v a 
Oț. Iul EC 11" ișov 
„U" ('Iu | l ’C' l'.ii ui 
I'C l'loiiști — 1 fior.a l’i 'i.ța 
I C liacau — I C’ Iul r 
Progresul Bui — Da. .a I ni? i 
<■ 'SM Rc ,.if I - . Pe: I , n 1
Sl.'.m.i - Rapid

r.i' \1’ \ a 17-a ț9 decembrie) 
Spm ’n| Stud Dăi.nno 
Da"ia I nirea — CSM R< ița 
.Poli" J’imișoara — Eleclroputere 
Univ Craiova — Ste aua 
l'G Brașov — l’C P|oi.'-,|j 
Rap,d — Oțelul 
Gloria Bistriț î — „U“ Cluj 
l’C I'arul — l’C’ Bai au 
I'C Inter — Progresul B'ic.

o.ua
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Societatea comercială „Hermes
cu sediul in Petroșani str. 1 Decembrie 1918 nr. 90 ju
dețul Hunedoara, organizează licitație publică deschisă cu 
si rizare in data de 28 august 1992, ora 10, sala de ședință 
“nC

crt.
DeiHini'iea activului Adresa unde poate 

fi vizitat
1.

9

no.

1

5.

VINERI, 24 IULIE 1992

Magazin sticlărie

Magazin produse in
dustriale și alimentare
Magazin Fierărie

Magazin produse in
dustriale
Magazin chimicale

Petroșani, str. 1 Decembrie 
1918, bloc nr. 95, parter 

Petroșani, str. 1 Decembrie 
1918, bloc nr. 97, parter 

Petroșani, 
str. N. Bălcescu nr. 1 

Petroșani, 
str. N. Bălcescu nr. 1 

Petroșani, 
str. N. Bălcescu nr. 1

Consultarea dosarelor de prezentare a 
datelor economico-financiarc se poate face 
< ic tă ții

ltclații despic activele ce urmează a fi

activelor 
la sediul

vîndutc,

tt HOROSCOP

a magazinului Universal Jiul Petroșani pentru vînzarea 
următoarelor active:

Obiectul principal 
de activitate

Prețul de pornire a 
licitației

magazin sticlărie menaj

magazin prod. industriale 
și alimentare 

magazin fierărie și 
uz gospodăresc 

magazin produse industriale

magazin produse chimice

9 499 000

C 718 000

10 148 200

lei

lei

lei

3 028 000 lei
7 287 000 lei

și a
stz-

pre
cum si condițiile dc participare la licitație se pot obține 
in zilele de luni și miercuri între orele 11,00—14,00 la 
sediul societății sau la telefon 935/45283 și 935/42613.

Pentru selecționarea participanților la licitație, ofer- 
t.mții vor depune la sediul societății, piuă cel tîrziu 18 
august 1992, orele 11,00, următoarele documente:

1. Pentru Persoane juridice — dovada existenței legale 
cazierul judiciar, 
criteriilor spe; ifice

a societății pentru persoanele fizice,
2. Modalitatea de îndeplinire a 

induse in dosarul de prezentare.
3. Dovada bonității pe bază dc 

ră, precum și dovada achitării obligațiilor fiscale.
Ofertanții selecționați vor depune la sediul societății 

pină cel mai tîrziu la 27 august 1992 ora 1 1,00 următoa
rele :

I. Taxa dc participare de 16 000 lei pentru fiecare activ 
lic'tat.

recomandare banca-

I1MICA publicitate
XXK I Rs VKI

◄
b

li
n

i 
ocazia 
ani

i(> I llilda, de ziua ta, Ifi doresc „La miilți ani 
Hirbu.

Ifilda, cu
.La mulțt

Societatea Comercială
„€OMIV‘ S. A.

; I Ll’.S. I’f I ROȘAM 1)1

\ I \ 1)1. .

B i: t a zid.ii ic sj teracotă s

Inie;

-i ziirttita, scule atelier,
div

t

I

zi dc pir c auto pentru iini- 

iiiicdi.it,î sau ( Oulrac Iii.iI.i, 

și anul 1993.

ECHIPA DE SERVICIU 
Sccrcfar di redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil dc niini.ir 
u Ion MI si \ " 1

Coreei ura :
I rnilia ACHIREI șl Vimie.a 1 IP l I I ! ( !

11i< i tir. l-’iib. PJ9I
Pi eli < lilrii județului 

I mi-doira
Di ret lor

AII ICI I \ III HlKISCU

LEU
(23 iulie — 22 august)

Incercînd o consolare ieftină, 
faceți primul pas pe panta 
gradării.

FECIOARA

de-

(23 august — 22 septembrie)
Se ivește prilejul unei achiziții 

deosebite, pentru care nu sîntețl 
pregătit (ă)

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Amintiți-vă de faptul că da
rurile îi orbesc pe cei ce le pri
mesc I

2. Garanția de 10% din prețul de pornire al licitației 
activului, se va depune în contul nostru 30.30.402.01 des
chis la Banca Comercială Română, Filiala Petroșani sau 
la casieria societăți'.

La prima etapă a licitației participă numai 
fizice și persoane juridice române, 
natc de societatea

In situația în

care au fost 
comercială vînzătoare. 
caic activul nu se adjudecă

persoane 
selecțio-

in Prima 
etapă a licitației se organizează în data de 14 septembrie 
1992, ora 10, cea de a doua etapă a licitației, la care pot 
să participe și persoane fizice și juridice străine.

Licitația va avea loc dacă sînt cel puțin doi ofertanți. 
In cazul cînd, nici la a doua etapă nu se prcz'ntă cel 

puțin doi concurenți va avea Ioc o nouă licitație în data 
de 18 septembrie 1992, ora 10.

Terenurile aferente activelor se dau în folosință 
cumpărătorului piuă la clarificarea situației lor juridice. 
(Factura 757)

VINZARI

cinci camere, str. Aurei Vlaicu, nr, 11, Petroșani.

1 310, stare excepțională. Informații : Vasile Roailă,

curte, piscină, grădină, teren arabil, Pul, telefon

VÎND casă
(3588).

V1ND Dacia
5/48. (3571).

VIND vilă.
160 (3539).

V1ND Skoda „Octavin" sau piese de schimb, str. Petru Maior, 
nr. 13, Petroșani. Telefon 41506. (3576).

DECESE

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Se discută despre o posibilă 
promovare, care v-ar umple da 
necaz.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Onestitatea și menținerea fer
mă pe poziția adoptată inițial vă 
scutesc de complicații inutile.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Sînteți intens solicitat (ă) fn 

probleme . ce țin de natura ser
viciului și asta vă face plăcere.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Rezultatul „săpăturilor" probea
ză loialitatea persoanei bănuite 
de duplicitate.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Atenție la cei care fac apre
cieri laudative la adresa ținu
tei dv. — ceva nu e-n regulă...

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Fără prezența dv. la locul fap. 
tei cu trup și suflet, farmecul u- 
nui vis se pierde.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai) ♦

Munca — în care reintrați cu 
forțe sporite — vă prilejuiește 
satisfacții deosebite.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie) 

„Revanșă" cil gust amar, în 
fața unui partener de calibru...

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Cel mai bun prieten vă încarcă 
nota de plată.

UN l LTIM omagiu celui care a fost

ing. DUMITRU ( RACII N

om ele suflul, specialist strălucit, alături iiiloideauna de muncitorii 
și cadrele tehnice ale Il'M Petroșani, pc care le-a condus cu 
i ițelepeiune și conștiinciozitate.

.Sincere condoleanțe familiei îndoliate din partea SC „l MIROM" 
S\ Petro-ani, redacției ,,Zoii noi" si Tipograf iei Petroșani.

DIN PARTEA rudelor un ultim omagiu celui care a fost 
IORDAN ANDREI NICOLAE 

fiu, nepot, fin și strănepot.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3581).

St»' IA Aurica și copiii anunță cu durere împlinirea a 6 
săplăiiiini dc la dispariția iubitului nostru soț și lată

I I RDIT ION EMIL
șl mulțumim pe această calc celor care au fost alături dc noi la 
greaua pierdere. (35(53)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINESC șase luni de chil ne-a părăsit pentru totdea
una scumpul nostru fin și frate

SILADI ADRIAN (19 ani)
Amintirea lui va rSmîne veșnic vie în inimile noastre. Părin

ții Mihai, Irma și sora Mihacla. (3571).

SE 1MPL1NF 
II fost

Cnmenii rîir< .1 
l’.i l icii Orlod >xe

Dumnezeu să 1

Pi of. VFRDEȘ ILAR1ON
are loc In 26 iulie 1992, ora 12, la Cimitirul 
Române din Corocșli — Vulcan.
odihni ască în pace. (3583).

»Jiii

Materialele nccomandalc și nepublicnto 
nu se restituie. Responsabilitatea 
și juridică asupra corectiftidiuii 
cuprinse in articole aparține, in 
vitale, autorilor.

morală 
dalelor 

excluși-

Programul TV.
I ■

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 Actualități.
10,20 Calendarul zilei.
10,30 Film artistic. DRUMUh 

SPRE DAMASC. (Franța). 
SUPER CHANNEL. 
Descoperirea Planetei. 
Ora de muzică. 
Actualități. 
Mondo-muzica.
Medicina pentru toți

i

I
1

I
I
I
I
I
I

12,10
12.40 
13,00 
14,00 
14,20
11.40

15,10 Soprana Florența Marincscu, 
în patru roluri lirice. 
Televacanța școlară. 
Muzica pentru toți. 
Limba noastră. 
Tragerea I.oto. 
Actualități. 
Emisiune 
nă. Știri, 
Voci din 
Magazin 
Actualități. 
Sport.
Film serial. DESTINUL 
FAMILIEI 1IOWARD.
Magazin TV. Partea a Il-a 
Actualități.

15,25
16,00
16,20 
(16,50 
17,00
17,05

18,05
18,30
20,00
20,35
20,45

în limba gcrina- 
noutăți, inițiative, 
diasporă. (II). 
TV. Partea I.

21,15
24,00

0,10 Intîlnirca dc la 
nopții. Dc vineri pină vineri.

miezul
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