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Gînduriie unui parlamentar 
în vacanță 

Prețul libertății
In decembrie 1989, în entuziasmai nostru naiv credeam că 

prețul libertății a fost plutit prin jertfa celor o mie de tineri cî- 
zuți sub gloanțe misterioase. Ne bucuram atunci că eram vii, c i 
ne puteam înfrupta din libertatea cucerita cu singele altora A- 
tunci am făcut cîte o gaură în drapelul național, întreprind iii 
le-am botezat regii, am schimbat sepcile paznicilor de noapt ai 
descătușat libera inițiativă. Pregătisem ogorul pentru a cultiv, 
în Cimpia Română o noua Japonie. Eram cu toții veseli în de 
cembric, iar cînd Brucan nc-a spus că avem nevoie de 20 de am 
pentru a ne reface l-am socotit nebun.

Așadar, la numai trei ani dc cînd am semănat semințele spe
ranței într-o lume nouă, abia au răsărit cîteva fire delicate, gat’ 
să pitiră sub seceta cumplită. Lumea nouă e o plantă perenă, în' ă 
departe de vârsta rodirii. Japonia românească par? deocamdată o 
uriașă Hiroșimă în care cele vechi au încremenit în explozie iar 
cele noi refuză să încolțească în acest pâmint iradiat de dictatură.

Sîntem liberi, ca niște pești scăpați din acvariul cel roșu, 
înotăm speriați prin imensitatea necunoscută a oceanului, prin
tre rechinii economiei de piață. In astfel de condiții libertatea 
devine apăsătoare. Păstrăm ceva din candoarea mieilor, într-o 
lume in care tronează morala lupilor. Libertatea canarului scăpat 
din colivie e plină de neliniști.

Așa cum am fost obișn îiți, ne aruncăm privirea rugătoare 
spre stat, dar statul o o iluzii'. Statul modern ar trebui să fie 

o enormă, catedrală, perfect armonizata. In trei ani, pe ruinele 
socialismului biruitor noi abia am ridicat temeliile și niște schele, 
gata să se prăbușească. Statul de drept există doar în imagina
ția noastră. Deocamdată.

Ne căutăm atunci un sprijin în politic, dar politicienii sînt 
devorați de patima puterii, angajați în interminabile dispute ide
ologice. Egoismul feroce al politicianului îl face să mintă. El vede 
realitatea numai prin culoarea ochelarilor săi politici. Promisiu
nea a devenit? materia primă a politicii, așa că politicianul pro
mite tot ce-ți dorești. în schimbul unor semnături, în schimbul 
unor voturi, capabile să-i asigure mărirea și puterea vreme de 
patru ani.

Valeriu BUTULESCU

D •• ind e seceta asta prelun
gi’ i înțelegem de ce nu mai 
curge apa la robinetele de aca- 
sa, intre anumite ore. Insa diuni- 
n a. așa cum ne mai amintim, 
a plouat torcnț’al, cum ne obiș- 
n usc ain, ca la tropice. Dar în 
aceeași zi s-a întrerupt iarăși a- 
pa și iarăși am știut de ce: tur- 
bidita c ridicată. Printr-o înlim- 
plare l-am cunoscut, la Primăria 
din Pctrila, pe dl. Iotin Jurca, 
maistru la Stația de tratare a a- 
p i potabile Taia.

— Cum a fost în acea zi dom
nule Jurca?

— A plouat torențial și am 
fost novoiți să oprim apa. de la 
ora 1G, deoarece avea turbidila- 
te i peste 1000 grade, pină la ora 
9 1, cind turbiditatea era de p?sfe 
300 grade.

— Dar caro est .' norma admi
sa

— Pai, după decantare, trebuie 

să fie de 40 grade turbiditate, 
iar admisibil la rezervor, deci 
după tratare, trebuie să fie sub 
10 gratie, de altfel și norma ad
misă.

— Ce aspect are apa a cărei 
tmbîditatc, sau tulbureală, nu?, 
e,te de peste 1000 grade?

— De culoarea cafelei, numai 
mii. Munci cînd vine în val, 
n-iivem ce face și oprim apa.

— Care este cauza acestor si
tuații, care se peti'ece mai ales 
vara ?

— Datorită defrișării pădurii din 
zona Taia, în timpul ploilor to
rențiale se creează lorenți, altă
dată opriți de copaci, care antre
nează pămint, pietre, lemne. Nici 
albia nu este amenajată. Din 
1976, de cînd s-a dat aceasta sta
ție în folosință. OGA (Oficiul de 

Gospodărire a Apelor) n-a fost 
nici un fel dc amenajare. Dar 
le plătim, constant, apa.

— Cit?
— O sumă frumoasă: 6,5 mi

lioane lei. Intr-adevăr au făcut 
amenajări la Valea de Pești, însă 
la Taia și Jieț, unde sînt numai 
prize, nimic nu au întreprins.

— Intr-o situație cum a fost 
cea de duminică, ce faceți?

— Spălăm filtrele...
— Cum arată și din ce ma

terial sînt făcute aceste filtre?
— Un strat de nisip, de cuarț, 

cu o grosime de 1 m și 20 cm, 
cu granulația 3-8 milimetri. și 
crcpine, adica un fel de site, sub 
nisip.

— Și cum Ic sp-ălați? Durează 
mult timp?

— Cu pompe și prin balbotaj 
(suflare cu pompe speciale). O- 
perația se face in 20—30 de mi
nute. Am însă opt filtre iar spă
larea lor este eșalonată. Un sin-

Tibcriu Sl’ATAIW

((onlinuare in pag, a 3-a)
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Cum este pregătit noul 
an școlar

Indiferent la tot ce se petrece 
in jur, ceasornicul școlar, cu 
funcționare imperturbabilă, va 
suna, peste numai trei săptă- 
mini, începutul noului an de în- 
vățămînt. Despre acest moment, 
care se va petrece la 15 septem
brie, am vorbit cu d-na prof. 
Viorica Ciucian, inspector școlar 
la Inspectoratul școlar județean 
Hunedoara.

— In ceea ce se cheamă in mod 
obișnuit pregătirile pentru noul 
an școlar, reparațiile și igieniza
rea acestor instituții constituie o 
problemă c.. cărei rezolvare se 
poate face numai vara. Care este 
stadiul actual ?,

(Continuare în pag. a 3-a)

— Cele mai multe școli, îndeo
sebi în sălile de clasă, sînt pre
gătite din acest punct dc vedere, 
răminînd a se efectua doar repa
rații și igienizări în școlile care 
nu au avut fonduri financiare. 
Știu că abia de cîteva zile școli
le din Vulcan, Lupeni și Uricani 
au primit. în total, nu știu prin 
ce căi, aprope cinci milioane lei. 
Intr-o situație ceva mai deose
bită sînt liceele în care s-au des
fășurat, in iunie și iulie, exame
ne. După cile sint informată, si-

Tiberiu SPAT MW 

(Amănunte în pag. a Il-a)

Noua „generație” in papuci de „piele”
< l'iia mare. I’c bulevardul 

P' .pîit mallirat, dar fază a fi 
mi., stropit cu un strop dc apa 
d ploaie — c secetă mare — 
mașinile trec in marc viteză, ri- 
diiind praful in O' li i trecători
lor pînâ la „orbire" și ocolesc cu 
rr ic .trie sau cu greutate corpu
rile zx lte, firave și expuse ale 
vastei ce nu poate fi mai bm- 
o zmierdată dec it cu apelativul 

nea sau florile mele". In fața 
magazinelor cu spatele la perete, 
par â în _un cunoscut sistem de 
autoapărare, cl ir cu fața la posi
bila condamnare pe viață, în a 
cerși milă șț >mcrcnie trecători- 
Idf ocazionali, și ei r~iînd pare i 
f ' va cpriibii, COPIII STI’AZIT, 
nimeni alții di ■.it goni rația care 
virv, prolifi<siză in văzul lumii, 
a lumii politice, fapte deg.ad.tn- 
1’’. put tind mas a inocenț'-i pier
dui ■ și a pașiloi fără viitor. In 
sălile- tribunalelor, cu armei I >, 
p ier, soldații țării „păzesc" in 
fa‘n ligii tineri de cea m.ij slabă 
< ■ ‘-.ite morală, f.i< ind pe sanli- 
ri’-l p. r.c- som aza, totu?l, in vint 
ultimul lor cuget curat cu același 
„STAI cu care și fac dalor.a a- 
colo Ia hotarele țăi fi. Pe c :!da 
rimul de noapte al orașelor, lup
ta pentru existență capătă sens 
dramatic, atunci cînd victima are 
•n ii mnllă vigoare sau lipo'.'.H 
e< Iii11brează măcar pentru mo

ment, totu-și, neșansa. Stau și pri
vesc o scenu ridicolă, existenția
la pentru ei, copii ai nimănui, 
leg.iți la briu cu un biet șort 
și purtind, puțini dintre ci, un 
tricou murdar numai și numai 
pentru protecția pielii sau a le 
spori grcutdt a pe cintarul vre
mii. Plinire mulțimea de cum
părători ai pieței zilnice, organi
zați 'au nu, se strecoară pe fil- 

i iș in f ița tarabelor pline cu mar- 
Juri, executind operația cu sîn- 
ge rece „agonisind" dc o roșie 
stricată pina la dulcele p pene 
galben,dar desigur numărul □ _ 
cestor sortiimnte „capturate" I re_ 
ce de fiecare data, mult, dincolo 
ii.' ,fra 10. Hambarul, nimeni al
tul dccit un negrotei de rasă, 
cap rle tiib, așteapla prada ea o 
porunca, hrănește spiiitul cu o 
țigara. Cu o țigară care nu ari 
di it prețul viciului.

Noua generație, d' enlță de 1« 
naștere pina la imposibila redre
sare, bal iloroștc nu coaiele, iui 
minți a, i i talpa piciorului deve
nită platfus taia ti avea mai ai 
spei.ința, <!■ lj vii-ta copiilor i- 
noc' nți — cu punga il>. aurol c 
Ml gui.i — [dna la c.ideții rock 
ului, unei posibile 'bituigii so 
riale peni i ii nuiilțarc.) și f.iia 
proba a Unei perechi de panlof 
di carton înaint-a iernii polpice 
Ce se .iprepie și la propriu și l,i 
figin at.

Doici NEAiM'l’H

Poiitia si
J *

stoparea flagelului
— Pentru început v-aș ruga 

să va referiți la fenomenul in
fracțional din \ alea Jiului in 
Perioada scursă de ia începutul 
acestui an.

— Se constata o creștere a nu 
mărului de ini i acțiuni, m special 
al celor comise prin violență și, 
in mod deoiebn, al tillimiilor. Â- 
ceslea, mai ales m prima parte a 
anului, in trimestrul 1, cind au 
fost comise 92 de tilhăiii la nivel 
de municipiu, dintre care 57 in 
Petroșani. La un nivel tidi'.d „■ 
mențin și infracțiunile coiniTc in 
dliuna avutului public și priva'.

— < ind ziceți tilliârii, vă 11 fe_ 
i iți la atacuri banditești la dru
mul mare?

— Da, la cele pctrixule, in 
speri.d, diipă-.mnaza, spre '-i'ar.’i, 
in locuri dornice, victimele fiind 
ale: .■ ilintie pmsoanilo aflate in 
stoic tle ebrietate s.iii sub influ
ența alcoolului ’.au dinlr,.. per. 
soaii" in vn -tâ

— ( ioc sini biliarii, domnule 
maior?

— i in'ii f.uă im Im de inun- 
ea și, ind. o ,eln, țigani. \ n ,1 i 
lor; de la Iu la 25 d ani. A 
ci 11a erau com.l dinți in gi opiu ț 
dc iute 3 — 1, dm c,n <’ f,a oau pai 
te chiui și l.'li

— Aceste i se iieufiau, midenl. 
cu moniiliil!

— I >a, fislca iii';, g. aii pi i o li i- 
r‘a I m j ■-1 ii , 111 ii iau . ic I o, iu p... 

li nțialele victime — cei lianți, 
dintre aceia laie aveau la ei su- 
mi mari de bani sau obiecte scum
pe. Dup<i ce grupu] se întrunea, 
liîiea un plan, îl Urmarea pe 
respectivul și îl tilliărm. Au fost 
cazuri in care cei tilhăriți au lost 
dezbracați de țoale hainele dc pe 
ei.

— Convor bile cu dl. maior 
Ion I)A\ II), șeful Poliției 
municipiului Petroșani —

— iMai există, in momentul dc 
față, asvflii'nea grupuri?

— In prezent, numărul fapte
lor de aceasta natmu — tilliârii 
— a scăzut. Se mai înregistrează 
doa lazuii sporadice. D<' regula, 
autorii sini di scoperiți imediat și 
P pnuți in ved.'iea cercetărilor.

— Alte probleme cărora (re 
Iulie să le faceți față?

111 a li ii e,i legi lor ia1' I < 
gleinentcazii ( irculația pe diimiu- 
i 11 < polii a c in ' 'im :.l i ui I, au 
losl constatate I ,1 d infr.icțiui11 
in ai e O doim i lin. \u I o‘ ■. i idi. 
calo m \edorca suspendării '69 
pi l iii d corn Iiii erc, d n Cili e 
' I ' i i.’iit i li < on mni it d.- ah o.i|.

— C.i lot sinlem la acest ca
pitol, i _;r, i el,i|;) iln lupt. 1 sista

infracțional
«

conducători auto care spun că se 
încalcă drepturile omului atunci 
cind sini opriți nejustificat dc 
către agenții de circulație. Care-i 
Pă re rea d u m nea voast ră?

— Nu poate f) voi ba de o in
culcare a ir.umii fir. pt .Agentul 
de circulație, pncl opicști o ma
șina, se alta in exercițiul tune- 
țiunii, mi conducătorul au'.o vite 
obligat, prin lege, sa se supună 
controlului. Se pare că șei deran
jați de aceasta -ini tocmai cei 
care m ’h'u I gcj. Cn cetățean 
cinstit n an de i'e -sa sc supere 
cind este oprit pentru control. 
Numai ut ini i ac ț lunilor și al per
ul. 'lor iidicate in xiderea sus
pendării ri.'iluma in.i-.uri ferme 
in continuaie pe aceasta Imic

— I iiej ți cileva referiri la par- 
tieilianții la săvirșlrca unor in- 
fracțiuni.

— In prnmi iumălalo a anului 
au fsijt c» .cetate .dl’ ptrso.in.' 
duilre r ;ii ■■ 1111 iii stare de arest 
pii xijnliv. Din totalul aci stor M 
pcrso.in , 6,‘ sjn1 minori, 2iT sî.r 
1111 inl . 13 .10 mu 18 1
peste 30 di .mi, 52 sml reciihx i 
iar 213 nan axul nii , o o up t ■

— Ilonmtile maior, ați inrcgis_ 
trai i aclamații tu iximl abuziu,

fțluorglic Ol I I. \NO

(Conți,iunie in pag. a 3 a)
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DURERILE NOASTRE MARI; CUM i•STE
PREGĂTI T NOUL AN ȘCOLAR?!

(Urmare din pag. I) 

tuația la zi este dătătoare de op
timism.

— Insă pregătirea noului an de 
invățămint nu se limitează doar 
la acest aspect material. Ce ne 
spuneți despre manualele școla
re ?

— Sintem in posesia unei bune 
părți de manuale noi, editate și 
tipărite in acest an. De la 1 sep
tembrie le vom distribui potrivii 
listelor intocmitc de fiecare școa 
la, cadrele didactice impărțin- 
du-le elevilor In prima zi de 
școala. Manualele sini lot gra
tuite.

— Dar manualele din uniri șco
lar precedent urmeaza a se re-

Grupul școlar
La liceu, domnul direcloi 

Gheurghe Juiva era dezamăgit, 
fusese inloim.it cu cilcva z.le in 
urma, ca liceul a prunii 2 mi
lioana de lei pentru reparații. 

Cau.ind insa după ban.i le.pee- 
liv i mure i-a fo.->t mirarea cind 
a allal că, de fapt LM Ie n-au 
prmiil anul acest i m.i morar un 
sfanț. In atari condiții fiecare face 
ce poate, prin forțe proprii. A- 
dica, cirplturi pe icș pe colo, mici 
reparații la coridoare și cu prio
ritate la grupur.le sanitare. Și 
toate cu ajutoi ui părinților care 
au ințe.es că școala ramine lo
tuși pentru copiii lor, „era de-a 
doua casă".

„Oi .cum — ne spune in in. bo- 
iere dl. director — nu vom lașa 

distribui potrivit sistemului an
terior !

— Sint stocate in școli. Doar 
manualele care sint in stare buna 
vor fi, poate, redistribuite dacă 
nu sint suficiente cele noi.

— In școli generale și licee au 
început e.iamenele dc corigenta, 
semn că se apropie noul an șco
lar. Ce mai cuprinde calendarul 
perioadei următoare f

— Va urma, in primele zile din 
septembrie, un nou examen le 
admit re pentru locurile neocu
pate in sesiunea din iulie, din 
clasele a IX-a in licee și la șco
lile profesionale. Apoi vor avea 
loc exam. ne de admitere in șco
lile pustiirea e. Abia după înche
ierea acestora, vom putea spune 
că bate la ușile școlilor anul de 
invățămint 19‘J2—1993.

lucrurile așa. Tivebu e sa dam pu
țina lața liceului puia la începe. 
i ea noului an școlar".

Școala Generală nr. >1
La Școala generam nr. 4 Vul

can nu l am găsit pe dl. dueclor, 
dinsul liind plecat la Deva toc
mai pentru.a discuta problema 
icparațidoi Interlocutor ne-a 
lost dl. profesor Dumitiu Dur- 
nea, cuie ne-a înlurmal cu au 
sosit cev a ceva 'ani de la Ins- 
peelord't, a.eșua puțind li folo
siți uoar m scopul efectuării u- 
nur minime reparații la instalați
ile sărutai , zugrăveli, vupi.iturie 
Șl... CJ111 1111. In rest situația este 
similara cu cea de la celelalte 
școli. Lipsa banilor iși spune 
și de această dat., enunțul.

Școala Generală nr. 5
Suma alocata de Inspectoratul 

școlar fieva p ntru reparații este 
d' 3a0 000 lei. Pe data de 19 au-

La nr. 5, șobolanii dansează
La secretariatul Școlii genera

le nr. 5 dm Aeroport, se aflau, 
pe la orele amiezii trei cadre di
dactice. După o oarecare reticen
ță pe care nu mi-am putut-o ex
plica, d-na învățătoare Liselottc 
Varga îmi relatează cam ce re
parații s-au făcut in școală. Au 
fost zugrăvite cîteva clase, ac
țiunea fund încă in desfășurare 
la celelalte. Lucrările mai im
portante — reparații de uși, ale 
grupurilor sanitare — s-au e- 
fectual încă dinaintea încheierii 
anului școlar. „IC, lotuși, o școală 
veche — mărturisește d-na Var
ga — și ar fi trebuit date niște 
fonduri pentru a li pusă la punct. 
Din cap pinâ-n picioare. Cind 
am venit eu la școală, in septem
brie 1961, totul era perfect. De 
atunci, doar o reparație capita
la s-a făcut. Bai hatul care face 

gust o echipa a 11AGCL Vulcan 
zugrav ea clasele și holurile de 
la etajul doi. O alta trupa repa
rase deja copertinele și eleetua>e 
izolațiile la acoperiș, in t.mp ce 
echipa specializată de pensionari 
angajați ai Primăriei se ocupa de 
canalizări. Ar mai fi ramas. in 
marc vorbind, reparațiile la gru
purile sanitare, vopsitul și re
condiționai!, a unor piese de mo
bilier. U treime din manualele 
noi necesare pe ora.ș au sosit 7i 
se afla depozitate aici, de unde 
vor li distribuite pe școli — ne 
spune domnul director Mate . 
Bucuria domniei sale este aceea 
cu bunii pentru reparații au so
sit mai devreme decit anul tre
cut, astfel (a. lata discuții, la 15 
septembrie elevii vor începe a- 
nul școlm m c ondiții noi muie.

Și oafa Generală nr. 6
Școala nr. 6, e-te cea mai 

m.rc iun oraș. Dispune de 40 săli 
de clasă, cifra de școlarizare pe 

treabă aici, angajat al școlii, o 
face cum poate. Dar se intimplă 
că ba n-are una, ba n-are alfa". 
D-na profesoară Valorica Drmca 
mărturisește că ceea ce o îngro
zește pe dumneaei sini șobolanii.

PETROȘANI
„Sint ca niște purciltiși. D inse.i- 
ză pe coridoare, nu aha! Cind 
îi vezj nu știi pe ce să te urci. 
Și s-a pus otravă, o dată, parcă, 
au stat liniștiți cîtva timp, s-au 
odihnit și apoj au ieșit iarăși. 
Cred câ-s imuni la otrava asia".

Femeile de set viciu fac 
școala ca oglinda

Cind am Ujuns la nr. 6, fe
meile de serviciu i i pregăteau 

anul trecut fiind de aproximativ 
1 4t)0 de elevi. Pentru reparații 
dispun de 400 01)0 lei. O sumă în
sutii l nta fața de necesar. Au 
contai tat o firma particulara dc 
construcții și reparații din ’l’g. 
Jiu. care-și va începe activitatea 
de luni, 24 august. Afirmația 
conform căreia suma alocata 
este insuficientă aparține doam
ne. Angola Kosztin.iș, secretara 
școlii, și o motivează a-tfel: nu
mai pentru înlocuirea geamui ilor 
sparte — cîteva zeci — sini nc- 
cesai i 4—5 sute mii lei. Se impun 
reparații ale mobilier lini și chiar 
înlocuirea unor componente ale 
acestuia. De asemenea, se impun 
reparații serioase și la instalația 
sanitara. Un mare „of“ al dum
nealor îl constituie faptul ca apa 
rec<- nn curg»» in mod curent, ba 
mai mult, se ia atunci cind al 
mai mare nevoie dc ea. Ap.i 
calda nu curge de loc, deși punc
tul termic se găsește la numai 
20 — 30 metri de școala. E nece

de niîncare. O scară tip zugrav, 
gălețile și teurile de pe hol. 
Licean și ele o pauza. Dcojrcte 
d.na învățătoare de serviciu mi a 
mărturisit cinstit că tocmai a ve
nit din concediu și „sint picata 
din I.unâ", adică nu prea era în 
turna cu ce s-a făcut și nu s-a 
la< ut în materie de i'eparațu, de- 
talii la aoest subiect îmi ofeiă 
una dintre femeile de serviliU. 
N-a vrut su_mi spună cum o 
cheama, dai am aliat c-au avut 
mult de lucru. Clasele și holurile 
sî.nț deja zugiavite. „Mai rămi- 
ne sa dam pe jos, pe pai < hei, 
cu ulei. Asta, de la intii septem
brie, încolo. Domnul duc tor a 
vuitul cu cineva sa vina 'a ic- 
pare și instalațiile sanitaii iu 
a-la o Să fie gata". , 

sara doar o racordaie. In hnaJ 
am primit asigui arca ca, in i.iu
da acestor impedimente, elevii 
i.și vor putea desfășura a. tivita- 
tiia in condiții decente.

Școala Generală nr. 1
La școala nr. 1 am poposit 

in data de 18 august. Tocmai se 
primise alocația dc 350 000 lei 
destinata reparațiilor. Au con
tactat aceeași firmă gorjanu. Alte 
probleme deosebite, in afara ce
lor curente, nu sint, după cum 
alirmă doamna profesor Snmon, 
directorul școlii.

Pagină realizată «le:

i,hci>rghe OLTEAN! 
Ștefan CIMPOI 

l’aul NiCCI.ESt » 
Tibcriu VINȚAN

thW
1. i intrarea in Școala ne . un 

copil a?ezut p<. liepte n.a avciti 
zeaza ca ușa e nu nisa. Neîncre
zător, intru. Pe o masă, in hol iJ 
micuț o hirtie sui',a de mina . 
„'unt in școala, bateți tare !" 
S mn aza (cit ani reu-il -.u des 
cihez) piui. Busan. IJ.it. Spic 
surprinderea mea, mi se răspun
de un diat : „E deschis", f orți z. 
U?a cedează. D.iu cu Oi Im pești o 
tinerica in ținuta de lue. u și sint 
luat in locui i din spate di o alta 
voie leimnina „Pe cine caut.iți. 
va rug îmi declin M< ntitaU a. 
scopul șl dUia.a vizi’ci și .«fjll, 
incint.il de cun> -tința. că am o- 
no.a i cu in a i ingi i jilo.ire i 
școlii pe nume Elena l i di rig.i. 
In școa â nu mt cadre, dar nu 
a-.ta conte iză, ca spune ca „11 i 
da", s-o sune pc doamna secre
tară ii las timp de gindire un 
sfert de ora și cind ma întorc 
toate erau Ia locui lor — adi a 
ele doua. Ca doamna secretara 
a spus ca sa vina doamna diiec 
toare, că doamna care c in activ:- 
tate c în Imposibilitate •• m a i 
ceva și prin tu m >re, in amintit.i 
companie selectă trec in r v ista 
școala, cu ochiul celui care a lu
crat intr o școala, dar f.aa morga 
unui inspector.

Remarc, de la bun incepi.it sa- 
racia. Asta nu se poate as< unde 
Totuși, m-ar bate Dumnezeu să 
spun că nu s-a muncit. Neavin I 
dc nici unele și mei un ajuto , 
oamenii aceștia s-au chinuit e 
fecliv, sa scoată ceva din mîini- 
l> lor. cu modosfel, loi lontri- 
Luții. La intrare arată chiar bine, 

s a d.il și cu vopsea. I repte|L> ?i 
ba,ustrad.i sini vopsite eu un nt 

ru de o străini ire supu nă, m 
t- ? parlir și tajul 1, pe .scări e 
amenajata u \ urina cu obiecte 
Iacale de elevi (costume pop.i- 

.1 e, d ,cm ). iar clasele sint. de 
Iun., de iau, văi uite. I rea ba asta 
s a ia< i.t pe cont piup/iu — în-

Timp inai ii puțin, bani, nici atit
v .țălorii cu iliriginții, din fondul 
clasei, s ij d'Sriin l () singura 
clasa, Li etaj. arafa ca după po
toli Mi se ole;a și o justificare 
pe cari o trei cu tiiLiiii.

Cind miram la clasa a Vlll-a, 
nu se spune ca an 1 doamna .se
cret, ir,i l'elic.a Moldovan a făcut 
lotul singura, e clasa ei. Mă ud 
pe pi roi,i ,i ma miri b daca me
rita. Or fi uvind. doamna secre
ta, a și oamenii aceștia di1 la ca
ii li.i, m le inimi așa mari, de 
apostoli puși m slujba ni’.imul Ii. 
care se aciiliia pe sine, de dr.i- 
guj dc a vedea maici i.di. indii se 
idei ? Dc igm, .dif'l nu .e ex
plica I

O școalu caie se respe<tă

Școala nr. 2, școala cu tradiție, 
aliata acum inir-o clădire noua 
se impune (mvirii. prin silueta 
impecabila, mea de la distanța 
In lața intrării se lucrează Ia 
gaidul împrejmuitor, metalic, 
eoni eput i u simț artistic. M<1 
intimpina domnul director ad
junct Eugen I l'Ș( l, cari' mu con
duce pi in Solde dc clasa. Peste 

tot s-a văruit, i u ajutorul E. M 
Barbăteni, care a trimis -doi 
muncitori și materiale necesare 
Ci nlruj de execuție bugitaia al 

Inspectoratului județean De»u 
a apiol9.it suma d" 300 mii lei 
penii u reparații instalații vani 
ture, ge.uimii (sparte dc fotba
liștii improvizați, care chinuit1 

zilnic o minge in curte) și vop
sirea soclului. In unele clase di- 
riginții și învățătorii au apelat 
la părinți și au pus lambriui i 
pentru a scafa de grija vopsi
tului in fiecare an. Lipsesc be
curi ,i tuburi de neon (din II mai 
sint I). Școala are doi muncitori 
calificați, .ingaj.iți pentru intre- 
țimre și reparații dar nu sini ma
teriale (si indura, cuie, electrozi). 
„Era m.u bine cind școala era 
patronata de o m:na. Le fui'cam 
t ii elevii anmmte lucrări urne 
ia.' d(; escmplu, ei evaluau și 
no asigurau in schimb totul. După 
Revoluție, nu s a mai putut, ne 
spune cu legrct, dl. I'le-.cr.

lotuși, i.i o toii'liizie, școala 
va li piegtilila sa-și primească 
elevii cum se1 cuvine pe la sep
tembrie.

Liceele, iii o zi înaintea 
„marilor examene**

La L;n ul teoretic nr. 2 nu prea 
am cu ime discuta. Cei cari iși 
la' dc lu< i ii. pe i< i, pe colo, nu 
știu uimii din i r- mă iurlvi • sc.iza. 
MiruaSe a zu. ..uvcala proaspaia 

și mi se confirma faptul ca fie
care clasa a lucrat pe cont pro
firii!. Dcsp’c fonduri — nimic. A- 
par. nt, e bine. Urmeaza sa m- 
eCupa „marile examene" de co- 
rigență și înscrierile pentru ad
mitere.

Ajuns la Liceul industiial nr 
1 (care mai are și o sub sau 

supr.dituiatură de „Grup școlar 
minier" nu m-am mirat că t >li 
cei pe care i-am intilnit și vă
zut, arata bine, ineepind cu fata 
care arunca o greutate, singurica 
pc terenul de sport, continuînd 
cu profesorii in ținuta spoit, 
care strajmau intrarea in 
somptuoasa clădire dc un stil 
arhitectonic aparte, (moștenire a 
unor investiții străine din peri
oada «le tristă amintire a impe- 
riulm aiislro ungar) și nu in ul
timul rind cu doamnele vesele 
care se pr.ijeaU 1» soare, îmbră
cate, pe o ham a, in pacea mol
coma a acelor locuri din care o- 
rașiil nu se vede, nu se aude, ca 
și cum n-ar exista. Probabi] ea 
doar eu .iratam rau «le tot și pră
fuit di atita drum ocolit, dm 
lipsa de antu namcnt.

Domnul administrator Vasile 
Tunașoiu imi administrează, scurt, 
noutățile: Iir pectoralul da bani 
pentru căi buni și penti u două 
cazane cai c urmeaza să fie adu
se de la Preparația Co oești, s-a 
văruit, s a vopsit și s-an făcut 
11 par.ițide sirii l nccc are la mo- 
Liiii i i ii meseriașii «lin dotare. 

După deratizare, totul c gata I 
Așa să fie !

In „grădina publică'* 
a orașului

La școala nr. 3 am ono.irtx* sâ 
intiinosc primul director pi im 

- doamna Elena Moșila, iar» 
pune pe tapet, mai intii bomba l 
școala e gata sa-și primea-' a 
jev ii de la 1 iulie. Deci, acorn 
unde exista preocupare, se poa-i 
te ! Cei 300 mii Iei repartizați de 
Ja fondul de execuție bugetară 
vor fi folosiți pentru instalațiile 
sanitare și pentru zugrăveli exte
rioare. Manualele vechi au fost 
recondiționate, așa că, daca prin 
absurd mi ine s-ar deschide anul 
școlar, nu sini nici un fel de 
probleme. Singurul necaz ar fi 
curtea școlii, transformata «ie lo
cuitorii cartierului în „grădini 
publică". E drept că alt teren 
de agrement nu prea există în 
oraș, dar de aici și pină la a 
Le afișa în bikinci clii.ir sub gea
mul cancelariei cum a procedat, 
nn demult, o femeie, destul «)e 
virsla, de altfel, e calc lungă. Șl 
totuși, unii o străbat. Asta na 
doare cel mai mult, și nimeni nu 
ne ajuta sa ga im un leac...

„Atenție, teicii otrăvit!**
Așa scrie pe afișul cu cap do 

mort și oase încrucișate, fipit^ p« 
ușa încuiata a Școlii nr. f Cine 
și de cc-o fi pus gind rau tere-. 
nuhii nu ma pot dumiri și nici 
asupra stadiului lucrărilor «le 
piegatirc pentru inc.pcrea nou
lui an școlar n am cuvinte, in
ii ucit chiar dacă „pe afarâ-i vop
sit gardul", înăuntru... nu <■ nU 
irn ni. E vacanță și uumem sin
ii m, nu 7

inloim.it
in%25c8%259be.es
incint.il
incepi.it
apiol9.it
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L I
privind vînzarea de locuințe și spații | 

cu altă destinație construite din ., 
fondurile statului și din fondurile * 
unităților economice sau bugetare j 

de stat .

DACĂ N-AI PIERDUT CREDINȚA,
încă n-ai pierdut nimic...

l’en.ru persoanele care dobindesc locuințe in blocuri, în con
dițiile art. 1. art. 2 alin. 4 și art 7 din prezenta lege, atribuirea 
terenului se face in condițiile art. 35 alin. 2 din Legea nr. 18/1991.

Persoanei.- care nu pot dobindi dreptul de proprietate asupra 
terenurilor in România vor primi, sub formă de concesiune, co
te e de terenuri aferente, pe toată durata existenței clădirii.

Dreptul de proprietate prevăzut la alin. 1, 3 și 4 se determină 
pe cote, propurțional cu suprafața construită a locuințelor și a 
sp- țiilor cu altă destinație.

Art. 11. — In cazul vinzarii locuințelor prevăzute in art. 1, 
art 2 a in. 4 și ari. 7, cu plata in rate a prețului, la încheierea 
contractului se va achita un avans minim de 10 la sută din pre
țul locuinței.

Ratele lunare pentru achitarea contravalorii locuinței se vor 
e.șaluna pe o perioada ie maximum 25 de ani, cu o dobinda a- 
nuală de 4 la sula.

Nu pot cumpăta locuințe cu plata prețului in rute persoanele 
cure, in familia lor, au altă locuința proprietate personală.

Familiile care dețin mai multe locuințe cu chilie pot cumpăra, 
in condițiile prezentei legi și ale De<retului-lege nr. 61/1990, la 
alegere, doar una dintre ele.

Art. 12. — Avansul se uicaseaza de către unitățile vinzatoare 
o data cu încheierea contractului, iar ratele lunare, inclusiv 
binzilc aferente, se vor achita astfel :

a) de către sulariați pnn reținerea pe statul de plată 
eh nzina a doua ;

b) de către pensionari, prin rețineri din pensie I
c) de către uite categorii de cumpărători, prin achitarea 

ghișeele CEC, in contul prcvaz.il in conți act.
.Sumele incas.itc din av.ms și tun ratele lunare ale prețului 

pintru locuinț' le conjliuite din fondurile statului vor 11 reparti
zate astfel: 50 la sula .â bugetul le stat și 50 la sută la bugetul 
tocul.

.Sumele rezultate din Linii' iB a dobinzii, in cazul locuințelor 
construite din fondurile statului, se valsa la bug< tul de stat, după 
«eținerca, de cutie uni.aț. e proprietare sau vinzatoare, a cheltu
ielilor p ntru u' murirea și țin1 1 ea evidenței ratelor, care se 
«n< adia intr-o cota de o pătrime, clin dobin la prevăzută la 
II ahn. 2.

Al t. 1J. — l’i ntru tinerii in vii sta de pina la 30 de ani, 
tuluri de contract de închiriere sau ue ripui tu. lc, încheiat 
după caz, emisa pina la data mirării in vigoare ,1 prezentei legi, 
dobin.la va fi de 2 la sută.

Art. 14. — De prevederile ari. 13 beucfici iza și persoanele 
piev.izutc la art. 10 <lin Dccrctul-lege nr. 61/1990, precum și per
soanele prevăzute la art. 6, 7 și 8 din Legea nr. 42/1990 
cinstirea memoriei eroilor-marliri și acordarea unor

do-

la

la

vor 
at t.

li
sau,

pentru 
drepturi 

ui ma-șilor acestora, precum >1 ramțilur din timpul Revoluției 
decembrie 1989.

Art. 15. —
l'lata in rate a 
«lata intrării in

cazul n< achitării la termenele stabil te a 
locuinței, cuiiipai atorul vu pluti o dobin ia le II la 
asupra acestor ral' .
caz de neplata a 6 rate scadente de intre cumpărătorul 

unitati .1 vinzalo.irc ta putea cere executarea silită a- 
dc țin aloi ului,

Prevederile art. 11 se aplica la 
prețului, care se vor im heia cu 
vigoare a piezi ulii legi.

eonii ai lele 
inc» pere de

din

ru 
ia

In 
prețui 
p< <in

In
ioi umței unitati .1 vinz.aloarc ui putea cere executarea 
s ipru locuinței și evacuarea deținătorului, in condiții.e lefii.

Pina la achitarea in’igralu a puțului, locuința dobin lila in 
lomuinle prezinte! legi nu poate li insirainatu sau restructurata 
faiu autorizarea prealabila a unității vinzatoare. I’nilatca vin- 
zatuure își gar.inieaza plata prin înscrierea ipotecii asiipna lo
cuinței, in condițiile legii.

Art.’ 16. — Am .xJ nr. I la Dei retul-lege nr. Gl/I'.DO se com
pletează cu prețurile de vinzare ale locuințelor cu confoil redus, 
pi. văzute in anexa ce face pai te integrantă clin prezenta lege.

Ari. 17. — Locuințele și construcțiile prevăzute dc prezi nt 1 
l'ge pol li comparate numai dc persoane fizice cu cetățenie 
romana-oui de persoane jmidice care au sediul in România.

Art. 18. - In termen de 30 de zdc de la intrarea 111 vigoare 
a prezentei legi, Guvernul va aproba normele tehnice de eva
luare, precum ,1 condițiile in care s< vor 01/ miza licitațiile pre
văzute Ja ait. 2, 3 și 6.

Alt. 19. Contractele de Vlnzarr Cumpănire ale locuințelor 
«are nu au fost construite din Ion lurile stalului, ci au fost 
cute in această pi oprimate, cele de v irizare cumpărare 
țelor de serviciu uparținind societăților comerciale și 
autonome, care contravin prevederilor prezentei legi, 
ort« e alt contrai t încheiat cu încălcarea dispozițiilor 
1< g<- nr. 61/1990 suit lovite dc nulitate absoluta.

Nulitatea poate’ li invocata de orice persoana și pe 
Prefecții vor organiza depistarea acestor iazuri

latelor lunare «lin 
sula

I
i
I

Ire
ale loiuin- 

rcgiil ir 
precum și 
DecrctiiJui-

otice cale.
,1 sesi/ur.a 

mstanți lor judecătorești pentru constatarea nulității și • tuli. < 
»< a situației anterioare. Din sumele ce se restituie cumpărătorilor 
se va reține' chiria aferentă pi rioadei de la contrai tare și pina 

dobinzi și

I 
I 
I 
I 
i I

ia restituire, Sumele restituite nu '«ini purtătoare de 
hh i nu se actualizeaza.

Aii. 20. — Pe dala intrării in vigo.irc a pr< /. nU 
broga art. 4 din Decretul lege nr. 61/1'190 precum și 
uispoz.țn conți are.

Nivelul dob.n/ilor la împrumutul de contractate

i legi re 3- 
orice alte

in baza D.--
*1 «uuiui-lege nr. 61/1990 ramine ccj prevăzut in acel act normativ. 

Legea a fost promulgata de președintele României, la 21 
1992, pi ,n Decretul nr. 167.
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Definibil sau nu, cu sau fără nume, Dumnezeu 
exista. Fai a El. sufletul nosti u ar fi orfan de 
a patra dimensiune. Fiecare îl poartă cu sine, 
in rătăcirile și înălțările sale. II imploră la ne
caz. îl uită cind ii merge bine, dar El nu uită 
pe nimeni, pentru ca toți sintem copiii Lui, 
turma unică a unicului Păstor, pe care numii 
noi, inventind legi și datini care nil ne-au fost 
lăsate, încercăm 'ă o risipim.

Greu de înțeles cum s-a reu?it ca mina de 
oameni care ne ducem veacul in municipiul Pe
troșani (circa 54 de nni) să se divizeze in n’J 
mai puțîh de 20 de confesiuni. E drept ca acest 
fenomen nu a afectat prea mult religia orto
doxă tradițională ai cărei practicanți reprezintă 
peste 80 la sută din populație, dar asaltul ce
lorlalte culte și secte cont.nua, reușind să sirin
gă adepți datorită situației de criză generali
zată a societății in care ne purtăm crucea și 
sacul cu iluzii, din care am ajuns sâ ne hrănim. 
După creștinii ortodocși, se situează, ca pon
ei re, romano-catolicii (8 la sută), reformații (4 
la sută), greco-catolicii și penticostalii (peste 1.2 
la suta), unitarienii (0.58 la sută), martorii lui 
lehova (212 practicanți). baptiștii (192 practi
canți), apoi, cu procente în ordine descrescindă, 
congregațiile ; evanghelică conf. augustană, ad
ventistă, creștinii după evanghelie, mozaică, e- 
vanghelică sinodo-presbiteriană. creștinii de rit 
vechi, musulmană, țigănească, luterană și un 
singur adept a] confesiunii armene. 129 de lo

cuitori nu și-au declarat, la reconsămintul din 
ianuarie 1992, ap.mit iu nța religioasa, aceștia fi
ind adepți, probabil ai unor grupări ca Oastea 
Domnului, Balm'i sau. de ce nu ?, ai unor secte 
ce practică sacrificiile sau alte ritualuri păgîne, 
care adno atingeie legilor statului român. «

Nu e un secret pentru nimeni faptul «ă H*' 
neretul debusolat se simte atras de mișcări șl| 
tendințe noi, cun> ar fi „Ncw Age* (satanișUij, 
ca alternativă la actuala criză de valori, alter
nativă nerecoman.labilă, dar posibilă, dacă UQ 
uităm câ nu sintem decît niște bieți murîtorJ ți 
ținem să trăim, chiar și după prăbușirea atîtOJ. 
ceruri 1 "•*'

Și dacă no!, cel care mai simțim deasupra 
capului un cer. caic ne strivește sau ne dă S- 
ripi. după harul ce ne-a fost lăsat, vedena a8 
e greu și totuși nu no pierdem credința, ee mal 
așteaptă cei care nu crod în nimic ? PersonM, 
n-am cunoscut nici linul, dar există, în Petro
șani 40 de ulii și 101 oameni fără religie — 
deosebirea c de nuanță. Deci. 141 de oameni 
car» nu vor să audă de Dumnezeu, care și sini, 
lor însile dumnezei. . Sînt. fără îndoială, oa
meni cu inima împietrită dc o mîndrie fără e- 
pal. dar sînt ci. oare, mai puternici sau mai 
slabi decît noi ? Răspunsul se află în abisurile 
întunecate ale fiin’ci lor. acolo unde eu nu pot 
pătrunde...

l-a sărit ,,telescopul“
Am sa va povestesc inlimplarea hazlie, la prima vedere, a 

unui amic de-al meu din Vulcan.
Trezit dimineața, devreme, înlr-una din zilele saptaminii tre

cute, se giauește su-și rezolve cite ceva din problemele existenți
ale cu care se confrunta orice om. Soarele nu răsărise incă din 
ceață și era puțin racoare. Ieșind din căldură confortabilă a pa
tului contactul cu aerul proaspăt al zorilor de zi I a produs o 
mincuiiuie in zona nasului. Strănutul a irumpl implacabil. Nefe
ricita idee. îmbrăcămintea celor trei dinți din fața sus »-« des
prins surind vesela in iarba încurcata de rouă. „Na belea —• Ei 
zise. Asta uni lipsea acum". Și se apuca dc cautat. Intre timp, de 
zona se apropie clima persoane, cunoștințe relative. „Ați pieidut 
ceva „Da... telescopul de la ceas". Cc era să spună, că și-a 
pierdut dinții ?! După scurt timp pleacă dezamăgit, lăsindu-i pt 
cei doi sa caute mai departe. Unul dintre aceștia sună la ușa pă
gubașului in dupa-amiaza aceleiași zile. „Domnu'. am găsit «tele
scopul» pe care l-ați pierdut". Și-i dă „dinții".

Auziudu-i istoria, nu m-am putut abține sa nu rid. Partea 
proastă e ca la l’olichnica Vulcan, cabinetul de stomatologie e 
dotat alit pe precar ca practic nu pol garanta o lunare de gen 1 
ăsta, liisu -plinsu’.

Paul NK I LLSCU

Ștefan CIMPOI

Apă și restricții
(Urmare din pagina I)

gur filtru are capacitatea de 36— 
40 litri/sccunda, chiai dcpâșin- 
d-o. |

— Spuneți că e mare consu
mul dar și Petrila și Petro',aniul, 
în zona alimentată de Ja faia, 
arată altfel decit in 1976, d< ciiMj 
s-a amenajat stația dv. Totuși, ca
re esle capacitatea prizei?

— Este de 300 litri/se, aodă 
insă se dau 260—280 litri/ve»■. <leog- 
rece nu preia conducta de U.'vYU 
sport mai muu. Un alt aspci t U 
reprezintă rezci voarele ca,c nu 
au capacitate dc stocare 1 apei. 
Aicj in Prii iM. de exemplo r tp 
unul, dea supa-«1 cimitirului, m 
consli i>?ție ri n 19>J9. Nu s-a mai 
lucrat num: deoarece nil siut 
bani. De aceea nu au apa ■ on*>»- 
matorii noștri, iar noi sinlein n«- 
voiți să oprim apa.

ZZ//Z/ZZ/ZZZZM/Z/ZZZZ//ZZZZ/ZZZZZ/ZZZ////Z/Z/MrZ/Z//ZWZ/fZJ!e//MMM//ZZ///Z//Z//ZZMMMMMMM»«M»MMI IH/IItlIIIHHlritlimrH

Interven|ie
La Petrii.1, in zaua uliciulai 

oifișenesc de poșta, zikle trecu
te s-a lucrat Întins la (iccolma- 
tai eu canalului ce face legal ura 
Intre iele doua laturi ale carti
erului.

Echipa de intervenție a RAGCE 
Petrila, ci\i cure are in giija ast
fel de obiective s-a dovedit și de 
această data la lei dc prompta 
cu și in alte situații similare.

De altfel, in zona cartierului 8 
Martie, lucrările efectuate do 
RAGCL Petrila sint mult mal 
ample, pentru ca se intenționea
ză rezolvarea definitivă a pro
blemei cakli.irii și apei cubic 
pentru iaina care 111 m< uza. Sa 
piuam ca așa va fi.

(Urmai e din pag. I)

«omise ii* către lucrătorii dnni- 
ncavoaslră?

— Au < xist.it, dar n- au fost 
folKlilb

— ('im- Ic icrcclcazu?
— Exista o ecliip.’i la nivelul 

județului care cercetează toate 
reclamațiile d< pu < împotriva ca- 
«hflor de poliție.

— Sintem 111 rampanie • lecto. 
ralâ. H(. apropie alegerile. Minis
trul dc interne a semnat nn do
cument din care reiese că nc«:st 
minlslcr vcgli*-n la buna desfă

Gîiidurîle unui parlamentar
(Urmare din pag. 1)

De/oru ntat, omul simplu se întoarce in sine, conștient eâ 
nota de plata a libertății trebuie achitată de cei vii, intr-un nu
măr interminabil de rate. Ar fi fost prea frumos sa fi încheiat 
conturile in decembrie. Dat nu poți plăti intr-o zi pagubele pri
cinuite de 40 de ani de antiislorie.

Patruzeci dc uni de dispreț fața de proprietatea privată, față 
de biserica, față dc comerțul liber și inițiativa particulară îo- 
scamna mult. PaLuzeci de ani în care omul a fo'l d apuiat de 
personalitate, olui at sa milita, ,a se prefacă, să se prostitueze 
ideologic, să fure. 1'nlruzeci dc ani in dare am ridiculi/ut valorile 
civilizației occidentale, morala creștina, societatea de consum, re- 
luzind să mergem în pus cu lumea liberă, îticăpâținîtidu ne să 
ne apropiem „in -bor" de un ideal care s-a dovedit o fantoma, un mi
raj ui deșertului, o cumplită utopie. Ei bine, acești ani de Iza
le re, cind am balul porțile țăiii in cuie, cind am ridicat garduri, 
de sirmă ghimpată Ja fruntarii, acești ani smulși din istoria lor 
fire.isca vin istazi, ca niște strigoi, sa n« ceară socoteală.

Ne um înșelat cind am crezut că ne ain spălat de păcat* prin-t 
tr-un simplu gest, prăvălind un dictator înlr-o baltă J» stng». 
Astăzi libertatea cucerita in decembrie își cere prețuf Pe umerii 
muncitorului, ai țăranului, ai inii Icctllalulili, pe umerii șomenj- 
lui și pensionarului apasă lot mai greu, prețul libertății.

șuraie a campaniei și scrutinului 
electoral. Cum a fos( recepționai 
documentul in cauză aici, |lr plan 
local?

— in conformi taie cu planul 
de masuri „ELECTOR '92" pre
zentat dc 1ninistr1.1l de Interne, 
poliției ii revin sarcini multiple, 
deosebit de complexe. In acest 
plan sint prevăzute sarcini pentru 
fiecare acțiune în parte in tinipuf 
campaniei electorale șl desfășu
rării alegerilor. Lucrătorii noș
tri le cunosc, fiind instruiți în 
ncest sens. Noj dorim ca, în a- 
••ea.’.lă pcri«Kiil,i, tonte activitățile

legale de alegerj su se desfășoa-, 
re în cele niiti bune condițih

— I ă mulțumesc, «
P.S. Jn timp ce discutam <rU 

dl. șef al poliției, a intrat Un Q- 
fițer care i-a raportat că un fr 
nume domn profesor, reprezen
tant al PUNR, ii solicită accesul 
la birou] de evidență a populației 
în vederea completării unor lista 
de adeziuni necesare susținerii 
candidatului Ia președinție dl 
acestui parlid, Spre cinstea Iul, 
dl. maior a spus un „nu" cate
goric, „așa ceva nu se poate, In
diferent ce partid ar fi".

en.ru
prcvaz.il
xist.it
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Statia Centrală de Salvare
♦

Minieră Petroșani 
SALVAMIN

Laboratorul de perfecționare a personalului 
ANUNȚA 

orgauizarea începînd cu luna septembrie 1992 a unor
cursuri de 1. — calificare în meseriile :

— fochist;
— laborant operator pentru centrale termice j
— operator hidraulic în alimentarea cu apă (operator 

stații filtre)
— mecanic trolist J
— macaragiu,
2. — specializare în meseriile ;
— mecanic mașini de extracție
— măsurător de gaze
3. — policalificare în meseria de
— artificier
Amănunte se Pot obține la sediul Laboratorului de 

perfecționare a personalului din cadrul SCSM, str. Lunca 
nr. 60 bis, telefon 515521 — interior 149, orele 7—15.

IMPORTANT
începînd de astăzi, în chioșcurile noastre puteți găsi 

noul cotidian „Vremea“, editat de Fundația Adrian Pău- 
nescu. Realizat într-o formă grafică modernă, la fel ca și 
„Totuși iubirea1*, „Vremea" vă oferă cele mai incitante 
materiale publicistice.

MICA PUBLICITATE!
ANIVERSARI

PĂRINȚII șî sora urează 
aniversarea zilei de naștere, 
„La mulți ani l“. (4119).

dragului lor Marius Bărbulcscu, la 
multă sănătate, fericire, succese și

de-al 18-lea trandafir în buchetulLA ADĂUGAREA celui
vieții, părinții șl fratele d-rei Augustina Iordache îi urează un 
sincer și călduros „La mulți ani !“, multă sănătate, fericire și mai 
ales succes la examenul care „se îa, nu se dă“. (4108).

VINZARI

Foarte important si nou
S. C. „SORINA VIS VISOIU MARKET” 

S. N. C.
cu nr. de înmatriculare 1381/115 din 23.07.1992 
are cont deschis Ia Banca Ploiești nr. 40728591

VlND apartament două camere, decomandate, etaj II în Deva, 
strada Minerului. Preț: 2 000 000. Telefon 96/417741, între orele 
8—11, zile lucrătoare. (4020).

VlND apartament patru camere, confort sporit, poziție cen
trală (Aleea Poporului, bloc 3, et. II) și garaj metalic în spatele 
Poștei. Relații la telefon 543881 sau 96/811475, după ora 17. (4018).

VlND garsonieră Petroșani, str. Unirii. Relații : Arad, tele- 
966/65927, 966/69027. (4111).fon

VlND autoturism Oltcit, an fabricație 1992, luna mai, stare 
excelentă, 7 500 km, preț 550 000. Telefon 545208. (4104).

VlND urgent apartament două camere, zona Piață, 
dormitor, covor persan. Telefon 544958, 544075. (3997).

VlND vilă, piscină, curte, grădină, teren arabil. Pul, 
160. (3999).

VlND Dacia 1310, motor 1 397 cmc. Relații : Petrila, 
(4109).

VlND camion 5 tone. Relații: Livadia. nr. 155. Telefon Inter. 
1 A Baiu. (4020).

VlND stupi. Relații : Petroșani, str. Malcia, nr. 
(4115).

VlND garsonieră confort I, zonă centrală, et. 
telefon 541837. (4122)

VlND apartament două camere decomandate,

mobilă

telefon

550782.

3

Vă anunțăm deschiderea unui joc de întrajutorare 
financiară din 27 august 1992.

Variantele sînt următoarele:

Varianta Suma 
depusă

Din care î 
comision Premierea Cîștig 

efectiv

I 3 000 500 25 000 22 000
II 7 200 1 200 60 000 52 800

III 12 000 2 000 100 000 88 000

12, permanent.

II. Informații 1

Sumele se pot depune la adresa : Frigură Eugenia, str. 
Românească, bl 46, scara 1, ap. 1, Vulcan.

începerea premierii se va face după maxim 30 zile 
de la data începerii înscrisului, premierea făcîndu-se in 
funcție de ziua înscrierii.

Societatea își asumă riscul în cazul unei eventuale 
întreruperi a jocului să despăgubească pe Participanți cu 
sumele depuse în valoarea participării la joc (sau mai pu
țin comisionul) răspunzînd penal sau civil pentru neres- 
pcctarea unei asemenea obligații.

GRĂBIȚI ÎNSCRIEREA SI ȘANSELE NOR II MARI 
ȘI SIGURE.

VA MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE! (4113)

VlND apartament două camere decomandate, Petroșani, preț 
negociabil .și Dacia 1 300, demontată, cu piese de schimb noi plus 
o caroserie. Relații : telefon 512867, după ora 15. (4116).

VlND video Player Orion, nou. Telefon 544282, între orele 
16—19. (4117).

VlND apartament două camere, zona Hermes, telefon 
(4118).

VlND apartament proprietate personală, trei camere. 
Telefon 550257. (4121).

VlND mobilă dormitor, preț convenabil. Informații la 
oră. Telefon 514188. (4125)

DIVERSE

541223.

Petrila.

bricq

3

HOROSCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
Nu vă faceți griji, nimeni na 

vă sapă! Săpăturile au fost fă
cute, urmează însămînțarea...

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie)

V-ați pus semnătura pe un act 
care poate însemna o sentință.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

încercați să mergeți în rînd, 
fără stridențe.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

După un duș fierbinte, urmea
ză o baie rece, care s-ar putea 
să vă șocheze...

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Înțelepciunea vă poate salva, 
mînia nestăvilită vă poate pierde...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Descoperiți un ajutor de nădej
de, care nu vă costă nimic.

VĂRSĂTOR ’
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Printr-o intervenție inspirată o- 
priți degradarea progresivă a si
tuației financiare.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Sînteți mîna care taie-n carne 
vie.

BERBEC
(21 martie -- 20 aprilie)

Aprofundați relația pe care ați 
lăsat-o ia jumătatea drumului. 
Acum e momentul.

(TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Mulțimea solicitărilor nu face 
casă bună cu inerția dv. in gin- 
dirc 1

GEMENI
(21 mai — 21 funie)

Ies la iveală unele afaceri
în care ați avut un rol înjositor.

RAO |
(22 iunie — 22 Iulie)

Nu vă faceți iluzii precoce. O- 
mul acesta e un călător.,.

PROGRAMUL TV.

Societatea Comercială 
„SPICUL" S. A. Valea Jiului 

Petroșani
ORGANIZEAZĂ

iii data de 25 septembrie 1992, ora 10, licitație pentru 
vînzarca unui autovehicul „ARO 10".

Relații suplimentare Ia biroul transport din cadrul so
cietății, zilnic intre orile 10—15, sau la telefon 513131. 
512673. 1

INVITAȚIE. Toți cci care doriți să ascultați cuvîntui Iui Dum
nezeu vă invitam cu multă stimă să luați parte la serviciile de 
evanghelizare: Lucrarea lui Dumnezeu supranaturală desfășu
rată in timpul nostru (Apocalipsa 10 vers. 7), care va avea loc la 
CLUBUL MUNCITORESC VULCAN vineri, 21 august 1992 — ora 
18_ 20. simbătă, 22 august 1992, ora 16—18. Predică evanghelistul
Otfried Lorcnz (Germania). (4110).

DECESE

1*01’1 M | i’l.l III.

1 AMII I \ liâțil.i mulțumește taximctrișiilor de la „Taxi- 
Spațial” șl independenți și tuturor celor care alt fost alaiuri in 
gi caua pierdere pi i< iniiilă <1, moartea fulgerătoare a celui cai c a 
fost '

K

VINERI, 21 AUGUST
7,00 Programul Televiziunii Nai 

ționalo din Republica Mol
dova, Tclcinalinal.

40,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10.40 Film artistic IIOT SAU 

SFINT. (SUA, 1951).
12,00 Super Ghanncl.
12.40 Descoperirea Planetei.
13,00 Ora dc muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica,
14.40 Medicina pentru toți.
15,10 Rcmembcr.
15,25 Tclevacanța școlară.
16,00 Forum.
16>,20 Limba noastră.
16,50 Tragerea Loto.
17,00 Actualități.
17,05 Emi: iunca in limba gernij- 

nă.
18,05 Drumuri în memorie.
18,35 Studioul muzicii ușoare.
18.55 Studioul electoral.
19.30 Desene animate. 

Miclicl Vaillanl.
20,00 Actualități.
20 30 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI IIOWARD. Ep. 35.
21.30 Reporter '92.
21.55 Top 10.
22.30 Studioul electoral.
23,05 Actualități.
23.20 Sport.
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Paul NlGl’LESC U 
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Cotidianul de opinii șl Informații a) 
Văii Jiului „ZORI NOI“ esto realizat do 

SOCIETATEA GOMERCIALA
„ZORI NOI" S.A. 

înființați! conform De
cizie) nr. 208/12.06.1991 
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