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Un nou /eu, pe piața 
monetară

Cit ne costa

9?

românească sănătatea

Și în economie,

P L‘ TE P E î“
face 
care 

că

Viața începe să ne dea cite-o lecție strașnică, și bine 
Cum e de pildă cu această taxă pe valoarea adăugată, despre 
specialiștii nu contenesc să spună că nu este invenția lor, 
multe țări o aplică cu folos intrucit stă la baza unui mecanism 
al ordinii in relațiile economice, și al echității dacă o judecam 
prin prisma celor financiare. Va trebui să stăpinim temeinic a- 
ceastă nouă pîrghie de control pentru a nu cădea în greșeală din 
necunoaștere, caz în care paguba poate să fie mai mare de-it 
profitul. Și nu e greu. Ca orice mecanism intentat de om. el poa- 

i sm 
la 
în

Inc [. n i cu data de 25 no
iembrie, in baza Legii nr. 34/ 
1991, banca Națională a Româ
nie. va pune in circulație o no- 
ua monrd de 1 leu.

Noua moneda, are următoarele 
caracteristici: confecționată din 
oțel placat cu cupru, de culoare 
arumic are diametrul de 19 mm 
și greutatea de 2,5 g, avind ur
mătoarele înscrisuri:

— pe avers sînt gravate, In 
centru, sigla BNR șl înscrisuri
le „România" și „1992", flancate 
d_ două frunze de stejar;

— pe revers sînt gravate, 
centru, valoarea monedei de
LEU", flacantî de două frunze

în

de stejar, iar dedesubt doua spi “ 
ce de griu. 2

Moneda va circula paralel cu 5 
vechea monedă de 1 leu pină la I 
retragerea definitivă din circu-2 
lație a acesteia. 2

Pentru a înlătura orice fel de 2 
zvonuri, menționăm că noua mo- 2 
nedă nu este „un început de■ 
reforma monetară", ea fiind in- ; 
trodu’ă în circulație din simplul; 
motiv că, conform tratatelor in-; 
ternaționalc, fiecare țară tre- 2 
buie să aibă în circulație va-; 
loarea unitară a monedei națio- 2 
nale. •

...Dacă ne-o ținem cu medica
mente din import, ajungem la 
concluzia că acestea au un preț 
inaccesibil. Iată citcva exemple: 
din Ungaria: Stugeron — 1590
lei; Vermox (6 tablete) — 2090
lei; Sirop Peritol pentru copii — 
100 ml — 7500 lei; Rudotel 
buc.) — 5000 lei; Panangin 
buc.) — 5800 lei; din Italia 
ma RARM): Farmorubigin, 
fiolă de 10 ml. — 6850 lei;

Tibcriti VINȚAN

La ministru nou, 
prețuri noi !

(50 
(50 

(fir- 
o 
o 

fiolă de 50 ml. — 32 860 ici; Ter- 
nion (folosit de cei ce suferă de 
tensiune arteriala), o fiolă de 10 
ml. — 4300 lei; o fiolă de 30 ml. 
— 7600 lei. Și uite-așa, prin a- 
ceste prețuri se mai făptuiește 
un genocid în România... Ce să 
mai zicem ?

te fi stăpinit și sînt convins că există mulți agenți. privatizați 
„de stat", care vor funcțio'na pe maț departe fără să ajungă 
pierderi, dimpotrivă făcînd să sporească rodul muncii lor 
condiții financiare exemplar respectate.

Vom învăța deci, să stăpînim mecanismul. Dar ce mai 
vățăm din lecțiile vieții ?

Cu mult înainte de apariția taxei cu pricina, am asistat 
dumeriți la unul din cele mai nefaste efecte ale „democratizării" 
economice postrevoluționare. Mari uzine producătoare, cu „firmă" 
în țară și pestt hotare, au pășit tam-nesam pe drumul disiz-ui. 
Cîte hale de producție, și cîte secții sau ateliere, atitea societiți 
comerciale s-au constituit, căutîndu-ți identitatea și rupindu-se 
de uzina-mamă, „ca să o ducă mai bine". Rină la realizarea pro 
dusului finit, filiera de producție era lungă, i^r divizarea secți
ilor a lungit-o și mai mult. Fluxul tehnologic și comercial pr.i 
complicat iar acum a devenit ultra-complicat, datorită arbore 
cenței de suprastructuri nou create. Societățile comerciale des
prinse din uzina s-au împovărat fiecare cu cîte o schemă de p r 
sonal și cu servicii auxiliare cu mult peste optimul necesar. As i- 
pra costului fiecărui reper, component al produsului finit, ti 
început să apese cheltuieli suplimentare care se repetă aproape 
inutil în birourile .societăților. Multiplicarea serviciilor auxiliar-, 
a dus la creșterea cheltuielilor, finale întrucît fiecare secție, par
don, societate comercială, a adăugat la costul reperelor valoarea 
de care avea nevoie „ca să o ducă mai bine". Spus mai pe roniî 
ne.ște, am asistat nedumeriți cum sub ochii noștri prolifera mai 
vechiul obicei al celor 7 cu mapa, pare-i coordonau pe cei 2 r u 
sapa, meteahnă de pe urma căreia prea puțini erau r ’j ce cî.Ji- 
gau un ban în plus.

Ge să spunem? Nemărginit respect pentru uzinele cure au 
avut puterea morală și înțelepciunea să nu se divizeze. Poate 
acestea nu au învins încă toate greutățile tranziției spre un ros*, 
nou. Dar, nici nu le-au amplificat în mod artificial. Despre c-1- 
lalte uzine, ce să spunem? Așteptăm efectul taxei pe valmr “a 
adăugată ca pe un balsam tămăduitor. Vor învăța ele că divi
zarea duce la scăderea puterii economice? Se vor reuni cîndv i 
reparînd o greșeală, ca să o ducă cu adevărat mai bine? Sigur 
nimeni nu deține secretul absolut al prosperității în econimia le 
piață, nici chiar noul prim-ministru adept convins al taxei 
valoarea adăugată. Sînt însă prea multe exemple care pled azâ 
pentru aplicarea acestui mecanism al ordinii și echității

Personal, n-am fost prin uzinele japoneze sau am ra ane să 
constat dacă uzinele producătoare de autoturisme sînt compuse 
din cîte 7—10 societăți comerciale. Am poposit însă pe la uzina 
noastră din Pitești, unde divizarea secțiilor provoacă derută ori
cărui cumpărător. Rezultatul? Nimic mai convingător decit pre
țul produsului finit! O ducem noi mai bine?

4 1

în

ne-
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Ion MUSTAȚA

Dd Ia începutul acestei săptămînl, Societatea Națională a; 
Cailor Ferate Române (SNCFR) a dispus majorarea tarifelor la ; 
biletele pentru transportul pe liniile CFR, ca urmare a cauzelor; 
geau at? de Ilotărirea guvernamentală 412. 2

Indicele de majorare a prețurilor este de 1,6 la costul bile-2 
. .1 ds 1,11 la abonamente, ceea ce înseamnă o majorare de 2 

“.T p.i . la 80 la sută. Ca urmare a acest .i majorări — după cum 2 
ain aliut de la Agenția de voiaj CFR Petroșani — un bilet pen ; 
tiu . l_i.it pe ruta Petroșani — bucurești costă acum 1508 lei 2 
la claia I și 1009 lei la clasa a Il-a. Iar costul unei călători’ pe ;

..ni — Deva este de 515 șl respectiv 348 de lei. 2
■

.> rum sc vede, Ja ministru nou, pvem și... prețuri noi. 2
2

i. ni'",a c., ca'uana 
„ la .. simpozion il
„x oi nj'T-.i''" — pr'itcn-
ți:, v ', o: in it de A' nția 
p litru ' • e- . "șj și protec
ția m. D* i și spun .o: i-
z it F ? i-AH Fetr > ni. Au par. 
tic* < di ti ..lin ?.1ini' terni
71' iiul ii, RĂII, Universit it'.a 
Tehnic i R..'io mi. precum și 
A.Sl’M din C.iraș-.S' vei in. C'rj- 
i'.va, J.’-v-îi, Rm. Vilcea, Slatina, 
!Jg Jiu și Turnn-Srverin.

Au fost prezentat' referat |0 
„Probb: mc de cxplout ire si in 
trețin re a instalațiilor dc epu-

— proiecta vieții 1 

rare a apelor li picpai.ițidc <le; 
cărbune d'n Valea Jiului. Soluții; 
pentru complot nea și optimiza-; 

cxploatăl n instalațiilor'', ; 
ni sp' eifi' c de proiecții 2 

liuiui cie la unitățile m. 2 
prez'.nl-'te din putea; 

„Efc tele poluării a u 2 
i im ilc 2 
Vest"; 2 

ecologi- 2

rea
„ Probi p 
a m 1 
niere", 
RziH, și 
pra llorci și faunei pe 
Jiul de E-.t și Jiul de 
„Tehnologii de utilizare 
că a cărbunelui".

După prezentarea referalcloi 2 
au urmat dezbateri privinl clcc-2 
tele poluării, preocupările și ce-- 
rințelc in vederea diminuării u 2 
cesieia. (I.D.) ;

«VVIIVIWIW III II
In ultimul timp și-au făcut 

simțită prezența întreruperile din 
rețelele de alimentare cu ener
gie electrică. „Generalul iarnă" 
lansează primele avertismente că 
ne putem aștept.i la cădr ri de 
tensiune. Care sînt cauzele și ce 
putem face? Aceasta a con tituit 
tema unui interviu pe care a 
avut amabilitatea să ni-I acorde 
dl. ing. Andrei Smnuel, șeful 
S.D.EF. Petroșani a RENF.L.

— P • adre. i rada, ției vir sem
nal'.' că in unei» localități, car
tiere întrc|,i rămin în pană de 
curent, în mod dl '.Iul de frec
vent. Domnule im'. Andrei Sa- 
mtu I, se'ții p care o conduceți 
c'.te pregătita d.n pomi de ve
dere lelinic să fa.'ă fața ini :r- 
vokțidor opui Ive do -.l-pariaie 
in loialitățile Văii Jiului l

— Avem tot cc n tr«Ji>tiie Ca
blul i, ecliij imcnte, cciii| c bine 
ca ifi it" și mijloace proprii de 
t’ | ort 11. >1 ale cu ce 11 chilie 
pentru op: . alicit iie In intervenții 
Dispunem și de o reția proprio 
de di'.pcccrizme și de radiocomu- 
nicații, care ne asigura o mare 
mobilitate și op . ilivitate. Cu 
1. ,il st. a v< iin a iernii no
provo,ii a d ■ pe acum dureri le

cap. Practic sintem 
iernii. Dar nu din 
ci din auza unei 
fapt obiective.

— S-o luam pe
înțelegem prin situație de fapt 
obiectivă?

la cheremul 
vina noastră, 
situații de

rinei. Ce să

— încă din proiectare, insta
lațiile elt clricc de alimentare u 
blourilor sint dimensionate și 
executate, desigur, pentru un 
consum normal de 0,5 Kilowați/ 
ora pe apartament. Odată 
v< nirea zilelor friguroase, 
smnul mediu pe apartament 
crescut la circa 2 kilowați 
\ a puteți da seama, deci, in 
măsură sînt suprasolicitate 
țiile de transformatoare,

cu 
con- 

a 
ora.

ce 
sta- 

acum 
cînd temperatura medic a aeru
lui nu a scăzut sub zero grade. 
Dar cc va fl la iarna, în perioa
dele de comuni d’- vîrf?

— F. clar, Dumnezeu cu mila!
— Da, sintem la cheremul 

temperii.or, da a nu ne vine 
ajutor și populația.

— In ce mod/ șt.m do.ir 
toții ca nici i. iu. i 
licării nu ne piR m .ă- 
cartierele?

— Din ar. liza i_on,umorilor 
pe localități pot fi trase unele 
concluzii cu im. ..i.aminic p ntru 
toți. In ora.'il \ uK an i are sta 
mai bine cu t rmofic.ir ’a a corn- 
i...<iț _■ cu c-loialte li ■■ ulii uți, ia 
lu (DO de abonați se inrojistrează 
un c. .rum de •■.nt-rgie m.-âiu 
p-.“ cap de 
1T1 cl.- it cel din 
și Feb i.a, Cri- 
dale la ret .mu 
a magistralei J
ca unde nu merg Iul. m ile bine 
cu termofic.ii va, cr. , _■ foarte 
mult consumul de c.ier> ie elec
trica pe cap d“ locuitor Oamenii 
fac cc pot pinlru a se apăra 
de fi a . A.I.ili . iți yi lip . ds 
but Iii

D fr
ție cu _ .
doara, în municipiul 
se constată i... —.....

in- 
în

cu 
i . a tei mo
nt in toate

m utor cu mult mai 
or ; “le Uricani 
nu int racor- 
t.'c t .-rmoficare 

i .■ Este- ciar

AtJr. li >ți 
de aragaz... 
ce e ciudat, în roinpara- 
restul județului Hune- 

‘ ‘ 1 Petroșani
un consum cu mult

Vioi el STR U Ț

(Continuare in pag. u 2-a)
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Programul TV săptămînal
LUNI. 23 NOIEMBRIE

ii,(X) Actuali tu ți.
1 1,10 Calcndai ui zilei.
14.20 Worldnet USIA.
15.20 Avanpremiera suptanrinii.
13,40 Copiii noștri — viituri mu

zicieni.
16, U0 S.O.S. N'jtura!
16.30 Muzica pentru toți-
17,00 Actualități.
17,0j Emisiune in limba maghia

ră.
18.35 Pro Pati.a.
19.30 Desene animate. 

CAPTAIN PLANEi.
20.00 Actualități.
.0.33 Concert jubiliar. .Tezaur 

lulcluriv
21.35 Studioul economic.
72.nu liatru TV.

CASA CIUDATA. 
(Producție 1K 3 Nord Pi- 
curdic, 1932).

23.011 Rej riza a treia.
1.20 Actualități.
1 15 Conflir n,e.

MARII. 24 NOIEMBRIE

»."> 1’rogr.imUi Klev.ziunii Na
ționali dm Republica Mol
dova. Telematinal.

10, UU A- tualitați.
Iu,io Calendarul z.lei.
iu.JI) Super Channel.
12.00 .Avanpremiera TV.
12.10 Ora de mu/.iCo.
1.1,0') Oameni de lingă noi.
13.31) Muzica pentru părinți.
14.90 Actualități. Mi teo.
1 i,15 Muzica pentru toți.
1 1,45 Avanpremiera TV.
1 P’ univcrsitaiia.
1. ..ta I le.școală. Curs de limba

frjnca/U.
11., un '’.inviețuiri m.igazin.
17, '>i' A'.t'ial tâ'J.

. ■ . msihane.
17.. ’A Melodii i jocuri populare, 
in.un S lut. prieteni!
IU.au "i boul economic.
F".3O l’.-scn. animate.

' .APTAIN PLANET.
2 i/'a '.< ’•! • ! t..ți.
. ...15 S|. rt
_ 15 f-Ircini.mateca.

POAR I A-TE FRUMOS! 
(SI. .A, l'.'.il).

22 15 lich.T’l Jac k‘on în Romu- 
n i (Ti).

.a. îl ira in lume.
2. ’. 15 ,V tunhtăți.

1 In- ului.

MIERCURI. 25 NOIEMBRIE

7 'ii •• . ramul T I'.” zinnii Ni- 
'■ ile din Republica Mol
dova. Telematin d.

pi (iu \<-n al itați.
Io.in C bondarii] zilei.
]’. ?0 E'lrn s, rial

M \I!C SI SOPIHE. 
Episod.;! IO.

1121 W-.rldn t USI A.
! ’ ' t )r i d muza ă. .
12.1'" sta tre ia.
13. în A irlio-vizila) -.'.udio.
11 i A Ci.il.t iți.
11, Ui Civilizația montană.
14. A Avanpremiera TV.
I I .r>7> Pri or. \ or- itaria.
1 '.’0 Ir ală. Cur- de limba 

M-rmiinii. Curs de limba
■ lai mi.

16.fH) i ■•lis.dul int-rnaf mnal de 
‘"l'-lor pa tori -.c '.Horit i“

Pană de curent?
(I m-rc din pag. 1)

i vi mare, jn lor nlit:i(i).> Văii 
Jnuui, la al 7UO fit' abonați re 

mi lat.1 un ron.iim de 931
M iw.iți ia 21 de ore. lOQOiJU 
d’ abonali din ceielaltc locali- 
’ ,i le județului consumul me- 
*•' • ' ud ■ a iți in 24
di csp.

— Ce putim face. totuși, noi 
«on*. irratorii, pentru a nu ne 
trezi pe infuneiic tunel cind 
hm a iu.1 e mai draga?

— Tirgoviște, 1992.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuale.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 In obiectiv.
18.30 Oaspeți la festivalul inter

național „Cerbul de Aur“.
19.00 Studioul economic.
19.30 Desene animate. 

CAPTAIN PLANET.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DIN VOIA 

DOMNULUI. (Franța). Epi
sodul 1.

21.45 Universul cunoașterii.
22.30 Pro musica.
23,00 Lumea ideilor,
23.30 Actualități.
23.45 Armoniile nopții.

JOI, 26 NOIEMBRIE

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

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 C.F.I., TV5 Europe, Super 

Channel.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremiera TV.
14.20 .Tradiții.
14.50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16.00 Agenda muzicală.
16.30 Forum.
17.00 Actualități.
J7,U5 Repere moldave.
17.30 Drumuri in memorie.
17 55 Simpozion.
18.40 Trofeul „Carpați" la hand

bal feminin: România — 
Polonia. (Repriza a Il-a).

19.15 Studioul economic.
19.45 Desene animate.
20,00 Actual tați.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DALLA.S 

Episodul 183.
21.45 R (lecții rutiere.
22,00 Dosarele istoriei.
22.30 Mica serenadă de W.A. Mo- 

zait.
22.45 Ancheta TV. Dosarul „Că- 

ciulați“ (I).
23.15 Actualități.
23.30 Stadion.

VINERI, 27 NOIEMBRIE

7 00 Programul Televiziunii Na
ționale rlin Republica Mol
dova. Telematinal.

10.00 Actualități.
lo.K) Calendarul zilei.
10.20 Film art stic. TREI SOȚI. 

(SUA, 1950).
11.40 Supei Channel.
12.4.5 Avanpremiera TV.
12.50 Descoperirea Phinetpi 
*3.10 Ora de muzică.
I 1.00 Actualități.
14.20 Mondo-musica.
1 1 10 Mi liein.-j pentru toii.
15.10 Melodij nemuritoare in- 

ti rpr i ite de Octavian Na- 
ghu.

15.25 l’i i iiniversjfaria.
16.00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiunea in limba ger

mană.

— Orice defecțiune în rețea ne 
poale fi sesizata cu promptitu
dine. Facern apel la cetățeni să 
aibă rabdare pină Intervenim 
noi, cei autorizați, pentru repa- 
rare. Chiar și în cazul unor a- 
vaiii mai serioase cum ar fi ar
derea unui transformator, avem 
tot ce ne trebuie pentru depa
nare m citeva ore. Intervențiile 
celor neautorizați pot să ne adurâ 
mari deservirii nu n"mnî nouă, 
<ă și populației.

18,00 Documentar științific.
18.30 Divertisment internațional.
18.45 Trofeul „Carpați“ ia hand

bal feminin: România — 
Croația. (Repriza a 11-a).

19.20 Viața parjamentara.
19.45 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial.

DESTINUL FAMILIEI HO- 
WAKD. Episodul 49.

21.45 Michael Jackson in Româ
nia (III).

22.45 Gong!
22,53 Top 10.
23.30 Actualități.
23.45 lntilnirea de la miezul 

nopții.

S1MBATA, 28 NOIEMBRIE

9,OU Buna dinuneațal
9,50 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Ala-bala-portocala!
11,05 Alia și Omega.
11.55 Itinerare spirituale.
12.25 Avanpi emiera TV.
12.30 Ora de muzica.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Desene animate.
14.45 Amanda Lear Show (I).
tu,10 Magazin cinematografic.
16.10 Rugby: Barbarians — Aus

tralia (meci test). Trans
misiune directa de la Lon
dra.

17.45 Top 3, 2, 1,
18,1.1 Mapamond.
18.45 Trofeul „Carpați" la hand

bal feminin ; Român.a — 
Ucraina. (Repriza a H-a).

19,15 Teleenciclopedia.
20,UU Actualități.
2U.35 Film serial. TW1N PEAKS. 

Episodul 28.
21.35 Concertul lui Michael Jack- 

son de la București.
23.35 Actualități.
23,aO Desen animat de lung me

traj. FERMA ANIMALE
LOR. (Anglia).

DUMINICA, 29 NOIEMBRIE

8.3U Buna dimineața!
9,30 P.ng, pong.

10.20 Film artistic în serial pen
tru copii. ALBUL B1M — 
URECHE NEAGRA. Ulti
mul episod.

10.40 Actualități.
IO.jO Comemorări.
11.25 Trofeul „Carpați" la hand

bal liminin: România — 
Germania. (Repriza a 11-a).

12,OU Viața satului.
13.25 Toamna in Maramureș.
13,5a Actualități.
14,05 Atlas.
14,2a Fotbal: Cipru — România, 

in preliminariile Campio
natului Mondial. Transmi
siune directă de la Lar- 
naca.

16.20 Video-magazin.
18.10 Galeria marilor români.
18.40 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial. DALLA.S. 

Episodul 184.
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. DOMNIȘOA

RA CHRISTINA (Coproduc
ție româno-franceză, 1992).

22.55 Duminica sportivă.
23.10 Actualități.
23.25 Maeștrii teatrului românesc. 

Dina Cocea.

— Ne aflăm, deci, la chere
mul buletinului meteorologic?

— In mare parte, da. Șj ne 
Îngrijorează faptul că In UrU 
cani, un abonat consumă de pe 
acum în medie 24 kilowați pe 
zi, în timp ce la Vulcan, la un 
abonat revine un consum de doar 
12 kilowați pe zi. Această situa
ție trebuie să fie și In atenția 
primăriilor.

Viorej STRAUȚ

de ia |PO£/77£|
Cind cei mai mulți dintre noi, în ceas de noapte, ne Intoai*- 

cern pe altă parte -și ne continuăm somnul, slnt lipi care umblM 
și dau găuri. La mașini, la garaje, la magazine. Cred că Intun*. 
ricul le e prielnic. Că nimeni nu-1 vede. Se Înșeală, Insă. Amarnlt 
Ca din pămînt apar patrulele de poliție care-i duc acolo un<lj| 
le este locul. Vom exemplifica acest lucru prin cîteva cazuri da 
dată recentă.

Unul cu roata, altul cu 
sculele

Munteanu Gheorghe Toader și 
Pinczes Zoltan, ambii de 28 de 
ani, din Petroșani, mergeau, in 
noaptea de 18 spre 19 octombrl». 
pe strada G-ral Vasiie Milea. 
Mergeau cam temători, e adevă
rat, pentru că „transportau” o 
roată de rezervă și o trusă de 
scule. La un moment dat, Intil-

Tocmai se pregătea să le 
vindă...

La cercetări, a mărturisit că 
venise în Valea Jiului cu gind 
să se angajeze. „Versiune oficia
lă". De Ioc e din Sulina. Numai 
că șmecheria cu angajarea a că
zut. In noaptea de 29 spre 30 
octombrie, Condrat Gabriel, 24 
de ani. „a deschis" cîteva auto
turisme parcate pe străzile A- 
vram Tancu și Șt. O. Iosif, din 
care a furat șase roți de rezervă

Din prea multă dragoste?
Păun Liviu, 23 de ani, din 

Baru-Mare. a zis că venise, în 
15 noiembrie, sa-și vadă priete
na, care-i eleva la Liceul de 
informatică. Supărat că n-a gă
sit-o la cămin, a plecat. Se in
serase. De supărare. Păun a în
ceput „să controleze" autoturis
mele parcate pe strada 22 De
cembrie. A căutat pină cind — 
a declarat ci — a găsit unul cu

ABONAMENTE C.F.R, CU REDUCERE
O doamna din Vulcan ne-a se

sizat faptul că fiului său, care 
este student la Peuoșani, nu 1 
s-a eliberat abonam' nt CFR cu 
reducere de 50 la sută. Ne în
treabă de ce, știind că, în alte 
orașe mai mari, a auzit că se e- 
liberează asemenca abonamente.

Interesindu ne la Agenția de 
voiaj CFR din Petroșani, am 
aflat următoarele. Distanța Vul
can — Petroșani, pe calea fe
rată, este de 18 kilometri. Un a. 

Epilog la o casă 
cu... bucluc !

Dat fiind faptul că imchcta noastră referitoare la „Casa co 
bucluc" din Petroșani, str. N. lorga, nr. 7, a fost tratata subiectiv, 
revenim cu noi amănunte', după ce am consultat KAGCL-ul $1 
cealaltă parte implicata.

Distinsul locatar al apartament ului de la etaj, ne spune că 
domnia sa a obținut — așa cum aminteam și in primul articol, 
— LEGAL, acest apartament. Chiar dacă acesta se află in starea 
în care 1-arn amintit. La vremea respectivă, dinsul dorea să pur
ceadă la lucrarj de reparare a pardoselii, motiv pentru care a 
apelat la RAGC’L Petroșani, deși pină in prezent fără rezultat. 
•Lucrările au fost zadinnicite însă și de atitudinea locatarului 
Borcea Petru, care nu acceptă intervenții la repararea imobilului, 
din partea vecinului legal repartizat in apartamentul de Ia eUiiul 
imobilului PROPRIETATE DE STAT, motivînd că «re nevoie și 
de acest apartament. Mai mult decît atit, ne spune vecinul de la 
etaj „proliferează o serie de insulte și injurii la adresa mea*.

Domnul Borcea trebuie să înțeleagă faptul că Intr-un stat <1e 
drept dictează LEGEA, nu sentimentele. Iar legea l-a adus un 
vecin, cetățean onorabil al orașului, care a văzut altfel relația de 
vecinătate cu dl. Borcea. cxprlmlndu-și dorința ca, în ciuda a- 
ceslor neînțelegeri, «ă conviețuiască In deplină vecinătate și •— 
de ce nu? — prietenie, cu acesta.

Noi nu vrem să intervenim In nici un fel In viața particulară 
a acestor oameni și ne exprimăm regretul că a trebuit să s® •- 
peleze la noi pentru rezolvarea unei situații In care nu era, și nil 
este de rezolvat decît un singur lucru. Și anume, stabilitatea 
plan.șeului despărțitor. Pentru că dacă cei doi nu-și vot unj f<** 
țele, există — așa cum mal spuneam — riscul de a «e dărliiM 

casa cu... buclucl

nesc o patrulă a poliției condusă 
de sergentul major Călin Spinef, 
Știindu-se așa cum erau, cei doj 
au fugit și s-au refugiat fn scări 
unui bloc. „Am luat imediat ma
surile care se impuneau — â re
latat dl. sergent major Spini I —* 
și ic-am imobilizat. Conduși tț 
poliție, s-a stabilit că cei doi sini 
autorii și ai altor spargeri comi
se In Petroșani", 

.și două canistre pline cu 60 li
tri de benzină. Găsise "Mar șl 
un client căruia să-i vindă „mar
fa”. Un taximetrist. Numai eâ, 
tocmai cind se pregătea să 
scoată cele furate din locul !n 
care le pitise, a apărut poliția. 
Nu ca să se tocmească, să cum
pere ceva, ci ca să-l „ia" pe vîn- 
zător. Este cercetat In stare da 
arest, existind indicii că respeo- 
tivul a mai săvîrșit niscaiva 
spargeri prin municipiu.

capota uitată deschisă. A săl
tat roata de rezervă și... Pe lă 
ora 23, mal, mai să dea nas în 
nas cu o patrulă de poliție. A- 
runcă repede roata și se refugia
ză in barul „Faliment". Credeai 
că, printre consumatorii de aco
lo, 1 se va pierde urma. A fost 
însă dibuit. Ba chiar a recunos
cut fapta. Acum așteaptă. La a- 
rest.

Gheorghe OLTEANU

bonament lunar, care permite 
deplasări zilnice, dus-întors, cos
tă 2298 lei. Abonamentele luna
re cu reducere de 50 la sută $4 
eliberează doar pentru distanțe 
de peste 76 de kilometri. Ifi 
plus, acestea permit efectuarea 
doar a patru drumuri pe lunâj 
două dus și două întors. Ded, 
posesorul unui astfel de abona
ment nu poate efectua deplasări 
zilnice. (Gh. OLTEANU)
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„Cultura este o podoabă pentru cei fericiți 
și un refugiu pentru cei nefericiți”... (democrit)

I Destinul unuipierde-timp frumos
Mai avem nevoie de cultură?

Mai este lumea interesată de cultură 
astăzi? Din ce în ce mai mult și cu atît 
mai mult cu cit... alegerile trec, cultura 
rămîne.

După febrele politice postrevoluționare, 
organismul social, încet-încet se însănă
toșește și cultura reintră în drepturile ei.

Intrucît, prin asprimile vremurilor, cul

tura a fost întotdeauna hrană și reazem 
pentru suflet, mărturie a bucuriei trecerii 
prin timp și a rezonanței pe aceeași lun
gime de undă.

Pînă și Democrit, anticul, afirma la 
timpul său: „Cultura este o podoabă pen
tru cei fericiți și un refugiu pentru cei 
nefericiți**...

I
 Miner și cetățean căsătorit sl
Petrilel, Ionel Zmău are, lingă 
poezie, și o mare realizare: Mă- 

Idălina, o fetiță dulce. Muncește 
ca un rob curtat de regină, pier- 
zînd timpul, frumos, ca la Ince- I putui fiecărui destin, adică al
Lumii. A mai publicat prin zia

re și reviste, aproape convingă
tor, adică puțin. De curind 9 
student la Facultatea de Filolo
gie, Universitatea SPIRU HA- 
RET, din „nevoia de sistem". 
Noi ii dorim viață lungă, muza 
aproape și „sistemul bine pus lâ 
punct!**.

Pata
1

Ne doare
Umilul sub soare,
It.lul sub pămfnt... 
Vinare-1 de vint
Să pierzi lumină.
Irosind t* ud în
Mină !

II
Ne doare
Râul sub soare,
Umilul sub pamint...
Ci.', tig e de vint
Să vînezl lumină, 
Ijiv.nd crud in 
Mină I

în soare
III

Ne doare
Vinatoarea sub soare 
Cu minciuni de pămînt; 
Comerțul cu vint 
E zvon de lumină 
Aruncat crud în
Mină I

IV
Sub soare durerea
Prea vinovată 
Ne umilește 
Vrerea.
Încă (0 pată în soare.- 
Se pierde in vint 
Guvînt și cuvînt, 
Cu vină de suflet 
Puterea!

loan Dan BALAN

Ilustrația din această pagină 
este realizată de artistul plastic 
Ladislau Schmidt,

I 
I
I
I
I
I
I

Și nu știu ce să-ți cer
singurătatea mea este un poem 
doar cu durata rostirii sale 
amină căderea încă a unei frunze 
fără de care toamna 
n-ar mai putea începe 
toamna ce mi-ar alunga fluturii 
știi î 
presimt taina fluturilor 
doamnă a inminunării mele 
și nu știu ce să-ți cer 
cînd fiecare gest mă adîncește 
in labirint 
în labirintul fără de care 
fără de care...
și nu știu ce pot să-ți mal cer 
doamnă a ă ti tor însingurări...

t
eînt...

vremelnic poetul

I
își aduce sieși încă o ardere — 
ofrandă Zeiței Temute.

e o seară

Î
cînd un cîmp de flori
își așteaptă rouă

și mal e și o înfiorare de seve

I
ce vor deschide alte corole.
acum

iată tăcerile respiră In voie 
în patima cea fără sfirșit 
fără de sfirșit
și Manole își adună visele mute 
pentru încă o zidire
de cîte ori nu ți-am spus
Că zorii sînt o neasemuită 

mirare 7

S t a r e

„Laboratorul” de proză scurtă

MEMORIA RETINEI!
Eap'ul cu retina arc o anumita memorie, e un lupt cunos

cut de multa lume. Cine n a privit bucățică aceea de hirtie, pe 
care a desenat in tuș chipul lui îsus, pentru ca, ridicindu-și ochii 
de pe hirtic și privind aiurea, să regascascu imaginea pe care 
ret.na o memorase atit de bine?

loate acestea le spuneam prietenului meu, Vacile. Ajuns aca
să, se întreba 'dacă retina lui are memorie, daca as upra lui 4- 
maginea are un efect. Se intinse pe pat și încerca să-și reactiveze 
memoria vizuală. I’rivl concentrat, nunulc-n șir, liîrtia. Apoi ri
dica ochii: văzu întii niște imagini clin copilărie, pe latul suu 
beat, repezindu-se cu cuțitul asupra mamei sale, ce țipa îngrozi
tă. Vusile scutuiă din cap, dar imaginea lui Isus refuza sa apară. 
Văzu apoi cum, tinăr fiind, se căsătorise cu fata pe care-o iubea. 
Undeva, in planul doi, se alia soacra, cure-și freca palmele, mul
țumită. Își m,i| aduse aminte cum, imediat după nunta, iși sur
prinsese nevasta in flagrant delict. Scutură din nou din cap, ea 
un cal, cu incăpaținaie, dur imaginea lui Isus refuza sa apară.

Se concentia mai tare. Văzu certurile groaznice de la birou, 
i concedierea, revăzu cum iși pierduse in seara aceea toți banii la 
’ pok.r, cum se imbatase șt cum încercase să se sinucidă. Nici ur-
* mă de U-zj.u in toate imaginile astea. Vroia din tot sutlelul sa-B \ 
ț vada, ilar nu putea sa distingă decît racilele care i înveninau t

viața, numai bolile care-1 subminaseră. Văzu moart* a mamei, a’
* tatalui, unchiului, a unor rude îndepărtate. Privi cu disperare '
ț foaia mizg ilită cu tuș pe care-o ținea in murii. Părea atunci ase- i

meni unui naufragiat, care se agață de o scinduia găsită In mlj- / 
Jocul furtunii. Tot nu reuși să vadă altceva decît secvențe din >

* viața lui măruntă și meschina, din tîriiala zilnică, din lingușelile
\ dezgustătoare. Reuși su vada doar cit putea fi el de neînsemnat,

ba chiar dăunător și dezgustător > a o libarcă după care fugi prin 
' bucătărie s-o pleznești cu papucul.

Trist de moarte, Vasile îmi înapoiază hlrtla Fără *a mi spu- 
ț na un cuvînt. te ridică, merge în baie și se spinzura,

\ Valii (HOTA .

Lunecam pe spirale înstrăina
te. (Ale aceluiași timp? Ale u- 
imi timp uifci il ')

'intui imi I Iul a p' I *t'. i 1 
>li aptă .i .im 'n I • •' ' ' I 'mp [’ '* 
în goană. .Sau încerc să stau 
dreaptă Poveri magnetice al că
ror înțeles nu nu mai locuiește 
coiv.tiința mă mai incllnă, de
sigur, către marginea de rea
zem. Stai. dreaptă în bătaia in- 
timplărilor in goană și blncctl- 
vinl uitarea, urgisita uitare.

Pletele-mi flnliiiâ ți le simt 
albăstrindu se sub privirea de
părtărilor, le vad albasti indu se 
incert, cu ucci ochi lăuntric cu

care te văd lunecind cu părul 
in vint, uluitor de aproape, dar 
pe altă spirală. O, acum între 
noi este un singur pas jda vid 
cosmic, vid în concepția noastră, 
desigur, dar locuit, presupun, de 
energii neutre — aceleași ener-i 
gii pe care le-am simțit odată 
(și totuși, toate devin „odată") 
ridieîndu-sc Imense șl mal înduș- 
mănite dccît poate Imaginația a- 
prlnda puterile Iadului, să cre
eze ifsura șl s-o transforme în 
ruptură, pregătind această mi
rare cu care ne privim acum, cu 
pârul în vint, de pe spirale în- 
slrnlnatc. z .

întinzi brațele, ca altă dală.

— Mă iubești, așa-j că mă iu
bești ? (

t?i eu iți cad la piept fără un 
cuvint și știu ca nimenj nu U-a 
iubit și nu te va iubi vreodată 
mai mult decît mine, și știu că 
tu nu știi asta și că vei cădea 
prada intimplărilor care vor da 
buzna să te învețe înțelesul Iul 
„prea lirziu" și al lui „nicioda
tă", .wț

— Hal să mergem după ciu
perci! Iți spun știind ca asta te 
bucură nespus.

— Haide, vii? te chem, po- 
tolindu-mi iar setea la acel ră
coros izvor de bucurie: bucuria 
de a te bucura.

Bineînțeles că vii și, călcind 
timpul, plecăm strîns lipiți, pe 
un drum pitulat între dealuri, 
apoi șerpuit peste dealuri, prin
tre tufișuri și copaci, peste spi
nări pietroase dc munte, girbo- 
vife sub povara cerului.

— Ia te uită cîte vinețelei Te 
privim neîncrezători ți surîzîod, 
adunîndu-le în grabă ți îngreu- 
nîndu-nc veseli drumul.

— Să ținem minte locul ă' tă. 
să mal venim! al spus atunci șl 
am ținut minte, dar nu nc-am 
mal dus pînă acum cînd, întin- 
zînd brațele de pe spirale înstrăi
nate, am pornit căTcînd timpul. 
Pînă acum cînd, sub șuierul vin 
tulul prin acel spațiu gol dintre 
Spirale, ne clătinăm întro binr- 
euvîntarea uitări și a aduceril- 
aminte. . <

Ttlisabelo DOGAșAN
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SCORPION

ANIVERSARI

SOȚIEI Anița, cu ocazia zilei de naștere, Nicu Dan îi urează 
„La muiți ani !u. (5833)

„LA MULȚI ANI 1“, sănătate, fericire și mult noroo dragă 
Barbu, îți urează soția Hilda și copiii Bebe, Liza și Carmen, cu 
ocazia aniversării zilei de naștere. (5856)

FAMILIILE Contraș și Ungureanu urează prietenului lor Barbu 
multa sănătate, fericire și „La muiți ani !“, la aniversarea zilei de 
naștere. (5857)

DRAGA Kristina Petrar din Aninoasa, cînd în seninul cer 
al vieții tale va străluci a 18-a stea, părinții și fratele Florin iți 
dorim ca soarele să-ți lumineze, mei cu drumul și îți urează 
„La muiți ani !“. (5847)

CU OCAZIA majoratului, dragă Kristina Petrar, unchii: Va- 
sîle, Todor, matușile, Ana, Bobo și verișorii, îți doreso multă fe
ricire și „La muiți ani !“. (5843)

PENTRU Natalia Dilja, la aniversarea zilei de naștere, urăm 
„Io mu1’1 ani •*. Soțul și copiii. (5842)

MATRIMONIALE
T1NAR, 37 ani, caut femeie serioasă, șatenă, bună gospodină 

și creștină (momirlancă), 30—37 ani, pentru căsătorie. Adresați, 
dl. Pop Simion, Post-restant, Tîrgu Jiu. (5638)

VINZARI

VlND en gros sucuri, ciocolata cu alune și IFA, 6,5 tone. A- 
dresați : SC „Suciu**, Lupeni. (5824)

VlND cîine lup (pui), rasa ciobănesc—german. Telefon 570689. 
(5841)

V1ND televizor color Mega-Vision. Lupeni, Aleea Trandafi
rilor, bl. 13/13. (5855)

VlND orgă electronică Gasio tone banc și chitară electrică. 
Telefon 560282. Lupeni, Trandafirilor, bl. 13/54. (5844)

VlND vană fontă, 1,70 m. Relații: telefon 545182, între orele 
18—20. (5843)

VÎND butelie aragaz normală. Vulcan. St. O. Iosif, bl. 5, ap. 
10. (5862)

VlND Dacia 1300, preț convenabil. Petroșani, Aviatorilor, bl. 
60/E2, ap. 24. (5850)

VÎND mașini de tricotat rusești „Scvereanca". Adresați: Pe. 
troșani, Republicii, bl. 99/23, Ene Costache. Preț negociabil. 
(5860)

DIV U'SE

FIRMA PARTICULARA angajăm vînzătoare tînără, fără 
obligații. Telefon 542347. (5815)

PIERDERI

PIERDUT legitimație veteran de război nr. 179166, eliberată 
de Asociația Veteranilor de Război Deva. O declar nulă. (5853)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Andrițoiu Ioan, 
eliberată de EM Livezeni. O declar nulă. (5858)

DECESE

I
n

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Suportați, vrînd-nevrînd, ca

priciile unei persoane care nu vă 
este deloc indiferentă.

SĂGETĂTOR 
noiembrie — 20 deccmb ie) 
clipă de limpezime în gin. 
vă lămurește dilemele.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie) 

Atenție la afaceri! Vă paște un 
mare risc.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Un week-end plăcut, cu 
notă de plată cam încărcată, 
schimb.

(22
O 

di re

SÎNTEM alături de familia l’rcda (din Petrila) în marea durere 
cauzată de dispariția fulgerătoare a celei care a fost cuscra 
noastră

PREDA ANA
Cu multa compasiune, ing. Morman Ioan și Terezia. (5851).

COLECTIVUL Policlinicii stomatologice Petroșani, este alături 
dc familia dr. Preda Ioan, în greaua încercare pricinuită de de
cesul fulgerător al mamei sale

PREDA ANA (5852)

COLECTIVUL didactic dc la Liceul Industrial Petroșani pre
zintă sincere condoleanțe familiei dr. Ioan Preda și îi este alături 
in încercarea grea pricinuită dc decesul mamei, (5863).

COMEMORĂRI

PUBLICITATE
LA ZECE ANI de la dureroasa despărțire, readucem în me

moria celor care l-au cunoscut pe neasemuitul nostru soț, tată 
și bunio

BIHAVEGZ ALBERT (ALBI)
Nu îl vom uita niciodată. (5803)

o 
în

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Final de săptămînă favorabil 
în plan sentimental. Nu ratați 
întilnirile întîmplătoare.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie) 
posibilă călătorie, cu bene- 
în plan financiar.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

O vizită cu influențe asupra 
"’g-

Spitalul municipal 
Petroșani

ORGANIZEAZĂ
coi urs pentru ocuparea următoarelor posturi:

Direi tor adjunct economic
— Referent
— Registrator medical (temporar)
— Bucătar
—- Lăcătuș mecanic auto
— Lăcătuș
— Tîmplar
—- Electrician
— Infirmieră.
— Spălătoreasă
Coni m ,ul va avea loc după 15 zile de la publicare.
r idiLilr de studii, precum și bibliografia tor fi 

< jn Irdu] unității.

SOȚIA, copiii și finii, cu aceleași regrete, anunță că S-au 
scurs 6 luni de cînd iubitul lor soț, tată si naș

VASILE MARIN’
i-a părăsit pentru totdeauna.

Nu te vom uita niciodată. (5818)

SOȚUL Nicolae, fiica Ștcfanla, ginerele Mircca și nepotul 
Daniel, amintesc celor care au cunoscut-o, că sc împlinește un 
an de cînd nu mai este printre noi

POENAR MARIA
Nu te vom uita niciodată !
Dumnezeu să o odihnească in pace ! (5849)

SE ÎMPLINESC 3 ani de cînd scumpa noastră mamă, bunică 
și soacră

SURDUCAN VALERIA 
ne-a părăsit p< ntru totdeauna.

Nu te vor uita niciodată, nepoțelul Ciprian, fiicele și ginerii. 
(5859)

SOȚIA și soacra anunță cu aceeași dureie că s-au scurs 7 
ani de cînd nc-a părăsit pentru totdeauna dragul nostru

LAZARESO DUMITRU
Vei r.imine veșnic in sufletele noastre. (5846)

AU TRECUT 7 ani, care n-au reușit .să șteargă durerea și să 
alunge dragostea din sufletele noastre, de cînd nc-a părăsit 
scumpul nostru lata

lAzăre.sg DUMITRU
Te vom j linge veșnic. Copiii. (5845)

I
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£

I
It
I

E O
. ficii

I
* bunei dispoziții, pe termeni

GEMENI
(21 mai — 21 iunie)

Limpezire pașnică a unor pro- 
il bleme familiale.

RAO

I
I
• tu
I (23 august
K Combinații

I
BALAI

(23 septembrie —

I

(22 iunie — 22 iulie)
Mersul înapoi vă defavorizează. 

Mai bună e o „creștere zero“s
LEU

(23 iulie — 22 august)

Ieșirea în lume vă prinde bine. 
Dar nu puneți la suflet tot ce 
intilniți!

FECIOARA
t — 22 septembrie)

Combinații uluitoare,..
BALANȚA

• 22 octombrie)

Varianta propusă de dvs. nu 
este cea mai bună, deși pare...

IpROGRAMS
II
J

(V.

SOȚIA și copiii cu familiile anunță cu aceeași durere că a 
trecut un an de la despărțirea pentru totdeauna de dragul lor 

GORESZ ZOLTAN
Amintire veșnică. (58GJ)

AU ‘TRECUT 6 luni care n-au reușit sil șteargu durerea și să 
alunge dragostea din sufletele noastre de cînd ne-a p ..rusii scum. 
pul nostiu soț, tată, socru șl bunic

VASS LUDOVIC
Vcj rmiiîne in sufletele noastre. (5864)

SIMBATA, 21 NOIEMBRIE
9.00, Bună dimineața!
9,50 Șahul dc la A la Z.

10,00 Actualități.
) 10,10 Tip-top, mini-top.

11,05 Clipă și eternitate.
11.55 Itinerare spirituale, 

a 12,25 Oi a dc muzică.
S 13,25 7x7.
Iî 13,55 Fotbal: CSM Reșița — Di- 

namo.
15,50 Actualități.

J 16,00 Desene animate.
16,25 Al doilea război mondiui,
16.55 Studioul șlagărelor.
17.15 Magazin cinematografic.
18.15 Mapamond.
18,45 Trofeul „Carpați" la hand

bal masculin: România — 
Danemarca (repriza a II a).

19.15 Teleenciclopcdia. 
' 20,00 Actualități.
S 20,35 Film serial. TWIN PEAKS. 

Episodul 27.
b 21,30 Săptămînă sportivă.
p 21,50 Gaia varietăților (I).
c 22,50 Actualități.
| 23,05 Film artistic. PRIN BINO- 
. CLU. (SUA, 1983).
ii 0,40 Video-discoteca.
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