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Sperau^ pîânii noastre
Spre finalul anului trecut, mai precis, p?in 

toamnă, moara din Bărbăteni, principala noas
tră sursă de făină de grîu a traversat o perioa
dă de revizii și reparații capitale, tocmai pen
tru ca funcționarea ei să se deruleze in mod 
normal in acest an.

Remonlul morii, finalizat la data stabilită, 
s_a dovedit binevenit, căci așa cum se cunoaș
te, moara nu mai intrase in reparații de aproa
pe doi ani.

O de-cnidere recentă la moara din Bărbăteni 
ne-a relevat un aspect îmbucurător și an ime 
faptul că acolo se muncește cu mare răspun
dere, toți oamenii fiind pătrunși de importanța 
muncii lor, de care depinde asigurarea cantită
ți de făină necesară pentru punea Văii Jiului.

Dam.nul Dumitru Chivulescu, șeful morii, ne 
introduce în amănuntele legate de funcționare 
și de realizarea cantității de făină pentru piine.

— Am început anul 19»3, putem spune, în 
condiții bune. Mă refer in principal la faptul 
că moara, după remont, funcționează mai bine, 
deși, așa cum se știe, ca nu este nouă, ci are 
o vechime apreciabilă. Dar ne-am străduit ca 
acest remont să fie într-adevăr efectuat cum 
trebuie, știind că ori''? oprire ulterioară a 
morii creează mari probleme pentru asigurarea 
cantității de făină in Valea Jiului.

Produ> m, în momentul de față, în jur de 
70—30 tone de făină pe zi, suficientă pentru a- 
coperir.'i necesarului de pline pentru municipiul 
nostru, mai ales dacă avem în vedere că aceas
tă cantitate este suplimentată cu alte cantități 
de faină aduse de Ia diverși furnizori din țară, 
lin lu tu este cert in .ă. Mc ira din Bărbăteni
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rămîne principala resursă de făină a Văii Jiu
lui și noi sintem conșticnți că moara trebuie să 
funcționez^ zilnic cu această cantitate. De ait- 
fel este limpede că odată cu sărbătorile de iar
nă, cînd oamenii au tăiat porcii, consumul de 
piine a scăzut simțitor, căci știm cu toții, nu 
mai e nici un secret, consumul era exagerat, 
datorită faptului că pîinca se folosea și se mai 
folosește încă pentru hrana porcilor. Am aflat 
că în prima parte a lunii ianuarie moara Băr
băteni a primit o cantitate apreciabilă de griu, 
ce a permis crearea unui stoc de 400 tone, cart-, 
în ultima parte a lunii, a fost suplimentat cu 
încă 10 vagoane, ce însumează 500 tone de 
grîu. Această cantitate este suficientă pentru 
toată Juna ianuarie, Iun,. în caro nu vom avea 
situații neplăcute, legate de aprovizionarea cu 
piine. De altfel, demersurile făcute de conduce
rea Societății Comerciale „Spicul" S.A. P.tro- 
șani asigură cantitatea de griu și făină și p n- 
tru luna februarie la cotele de consum normale. 
Cu alte cuvinte, legat de funcționarea morii 
din Bărbăteni, nu exist.! Ja ora aclu dă proble
me deosebite. Singurele probleme care exi l.î 
se regăsesc, după cum ne spunea dl. Dumitru 
Chivulescu, la, gara din Bărbăteni, unde s? în- 
timplă multe minuni. La acestea se mai adau
gă și taxele deosebit de mari practicate de 
CFR pentru cîntărirca vagoanelor, spre exem
plu 8000 de lei pentru un vagon. Dar, cu toi’.e 
acestea, moara B rbăteni este capabilă să ne 
asigure făina pentru piine și avem speranța că 
nu vor exi .ta probleme in acest domeniu. (G.C.)

I SE SPUNE „LA HOTEL11...
Piintie multele și insolitele apariții postrevoluționare, cei 

ce au lost cat ilogați a fi „copiii străzii- .și-au găsit un loc aparte 
in peisajul piesei scrise. Proob matica lor a cuprins întreg spec
trul, d ■ la senzațional ia simpla intormație. Pe ici, pe colo, s-a 
mai făcut cite ceva. Lipsa unei legislații adecvate ș.i, implicit, 
alocarea unor fondui i. constituie pi inc,,naiul impediment în ame
liorarea — dacă nu eraciicarcu — acestui fenomen.

Copii ai străzii pot fi zăriți in fiecare oraș al Văii Jiului. 
S oși, zd, nțăroși, cu încălțările sparte și cu nelipsita pungă do 
„uurolac" in ‘în. Majoritatea umblă cu cerșitul in locuri publice. 
Caută prin gunoaie. Mai „șman dese" cite ceva de la țăranii care 
vm cu marfă in piețe. Mulți dintre ci sini „proprietatea" unor 
mahări, i ire .contra unui adăpost, a unei coji de piine .șl a pungii 
cu „drog", ii „u7urcaza“ pe copif de intri aga sumă obținută din 
cerșit.

In Vulcan, pe ste drum de II da agroalimcntara, înlr-o groapă 
din care ies aburi pot fi văzuți zilnic 4—5 astfel dc craii ai străzii, 
a'.iuiți acoio pentru a se incălzi. Localnicii s-au obișnuit ță-i zică 
locului „I i hotel".

Paul MCULESCU

Zahăr curat
Analizei ■ de laborator fă nte 

de L-A11EX precum și de La o- 
uitoruj central al Mmistein ui 

Comerțului, au indicat pe Bule
tinul de analiză al zjnărului im
port China lipsa bacteria...

Deci, cele 185 tom?, aflate a_ 
cum in depozitul SC „llclc.atu!" 
SA Petroșani (fo-.tă ICIJA), co
respund calitativ și se pot con
suma fără nici o grijă, ele in- 
trînd in cola de aprovizionare 
și d?-.facerc a populației în lu
nile care urmează.

In tot județul Hunedoara nu 
a fost găsit nici un fel de zaimr 
infestat .și, astfel in rîndlll socie
tăților comercial.? (furnizori — 
beneficiari) a dispărut suspiciu
nea. (J)-N.)

Redactor șef :
Mircca BU.IORESCU

Hemingway

Era previzibilă, încti de la începutul ace'tci prim . luni a a- 
nului, a tuala sesiune extraordinară a celor două cim..rc ale Par
lamentului care s-au reunit de ieri pentru două-trei, p ite patru 
zile. Dacă am in v dere că ed.ficiul democrației, oriun le în lu
me, se sprijin i pe trei trainice coloane, adică legislativul, execu
tivul și justiția, sint nevoit să constat că ultima coloană, ca în 
arhitectura antica, n-a fost realmente construită în România, do.si 
teoretic se spune că puterea judecătorească este o putere. Asa 
că scopul acestei reuniuni a Parlamentului nu este altul d cit 
cum au spus președinții color doua eamcie, d- a media.* dez
bate și aproba componența Curții de conturi. Consiliul Suprem 11 
Magisti aiurii, prevăzute de Constituția aprobată, precum se știe, 
prin referendumul cl.n decembrie 19.11.

Noutatea acestei reuniuni speciale constă și intr-un aspect 
de formă dar care va influența și chestiunile d- fond. Este vorba 
de sistemul electronic de numărare a voturilor care va înlocui, 
după experimente necesare, străvechiul sistem cu bile albe, bile 
negre. Ivlă întreb, nu doar retoric, de ce este nevoie de electroni
că sub venerabila cupolă din Dealul Mitropoliei? Cred că, în 
primul rînd, pentru a înlocui subiectivitatea (stabilirea de acum 
celebrului cvorum, aflat uneori pe muchie de cuțit, permanenta 
circulație cînd e vorba de vot secret etc.) cu obiectivitatea ști
ințifică. In al doilea rînd in chiar rindul stimai? iilor deputați și 
senatori, cînd sint in ședințe in plen, se creează plăcutul senti- 
m- nt dc pace sufleteasca și dimmîndu-se, ar fi de dorit pînă la 
dispariție, suspiciunea ce mai plutește chiar și pe acolo. Dar oi
nă la sesiunea parlamentarii de primăvară mai sint vreo zece zile.

In toata aceasta vreme in Pariam'nt așteaptă citeva zeci de 
proiecte de legi, una mai urgenta d. cit alta, pentru a primi lu
mina verde în comisiile d' specialitate, și a intra in examinarea 
Parlamentului. Și in primul rînd aprobarea bugetului d spre ca-e 
sint două curente de op nie: unul. 1 a nivelul țării, deci d-. tip 
central, amintind timpuri revolute, sau distribuir a lui, directă, 
la primării.

Chiar aceste discuții, deja amorsate și in curînd fiind expu
se coerent in Parlament. îmi int.a esc c >n-. încerca că in Rom m a 
s-au făcut progrese i mportante către democratizarea vieții (pluri- 
pai tid,sm, mai multă toleranță p liticu c? $ luat locul unui anu
me tip d violență verbală, alegei i libere .și corecle. necunoscute ca 
atare de observatori etc. dar star, a economică s-a degradat în 
așa măsură incit agenții economici nu mai știu inrotro s-o apuce. 
Ceea ce nu a încetat să degradeze puterea de cumpărare a ro
mânului care trăiește, în major,tatc, din salai iu.

Bugetul va fi tot de austeritate. E de in' Ies de ce. In'.îrzie 
relansarea economică a țării, deși semne sint, totu i. în unele 
sectoare. E--te singura șansă de speranța pentru populație.

Actuala sesiune specială a P i. imentiilui. prin problematica 
ei, se aseamănă cu ghioceii care și-au făcut apariția Reamintim 
un proverb o r? ne rovuțuic ! că.n.i s? fure primăvară doar cu 
o floare.

'i'iberiii SI’ATARU 
V___________ ________________________________

DAU Al CEAS, DAVAI MONEYI
Pe la sfir.șitnl lui noiembrie, F.P. a rev nit, pentru citeva 

zile, la Vulcan, cu gindul de a-.și revedea prietenii. Nu mai căl
case prin ac; st oraș de cinci-șase ani.

Bor urm revederii a Io t de nedesci i Au mers, împreună, 
l i localul „Broasca verde", unde — la o berc — au început să-și 
depene amint.rde.

In jurul oui )' i F.P. a crezut d” cuviință să se retragă. 
Mai era pu’m și . i sa prindă autobuzul de Petroșani. Avea 
cameră rezervată la „HIV. Iese omul din loc d, dar... După ce 
parcurge 20—30 metri, sesisează câ-1 urmărește cinzva. Deodată, 
simte că este imoLilizat. Doi flăcăi il prinseseră de miini, iar o 
tipa ’ a luat ceasul și opt mii de lei din buzunar. „Bă, să nu 
anunți poliția că te ia dracu'l", a miiîit unul dintre țipi. După 
care toți trei tilharii au dispărut...

După ce și-a revenit, l'.P. s-a dus la poliție. Ofițerul de ser
viciu l-a ascultat cu atenție, și-a notat și 1-a asigurat că totul o 
să fie bine.

Și chiar a fost. La trei zile după eveniment, „clicnții" au fost 
depistați. Ei se numesc Hamza Paul, 19 ani, Vass Rita, 16 ani și 
Vass Sandu, 11 ani.

Hamza este cercetat în stare de arest. Măsura arestării n a fost 
Iii ită asupra Pitei, deoarece are un copil sub un an. iar in cc-l 
privește pe Sandu, acesta nn răspunde penal

Ghcorghc OLTEANU

C.., S3 f&cj carieră h zoii! „^ecct^rtiîvizaie"
In cabina linei Rabe, pe un 

drum plin de hirtoape, ne În
dreptam spre Cîmpu lui Ncag 
și aveam s nzația ca ne apro
piem de o localitate lini,.tită, de- 
parte de tumultul ce domnește 
in orașele Văii. Contemplam pei
sajul sălbu'.ic .și eram gata să 
cred, un că vom descoperi o ade
vărată oază de liniște, in această 
parte a depresiunii. Nc-am tre
zit insă, curînd, din reverie, 
pentru că aveam sa constatam 
că omul nu numai ca și-a făcut 
simțită prezența aici, ci a inter
venit brutal arupra peisajului 
natural, painîntean, transformin- 
du-1 inlr unul selenar.

Nu puteam scrie despre loca
litatea Cîmpu lui Neag fără a 
pomeni nimic dcsprc exploata
rea minieră cu același nuinc, al 
cărei impact asupra vieții oame
nilor de aici este atil de mare

Ca urmare, m :im ilepl. ’at la 
sediul acestei exploatări unde am 
discutat cu dl. iu.1:. Gheor,;he 
Krausz și cu contabilul șef Ptiul 
Afumatu. Cu amabilitate, din n 
au răspuns întrebăriloi noastre, 
ajutindu-n’' să înțelegem impor
tanța exploatării și sa ne clari
ficăm muite probleme.

Cariera Cîmpu lui Neag arc o 
istorie la fel dc complicată ca și 
cea a locuitorilor care au fost 
strămutați pentru a-i face loc. 
Deschisă în 1979. ea a trecut din 
subordinea EM Dilja la EM Băr
băteni. în 1983 a devenit unitate 
independenții, iar din 1986 s-a 

trecut la exploatarea ronc> mi- 
tentâ la zi și în subteran. Proiec
tată inițial să exploateze o re
zervă de 1 milion dc tone cu o 
producție anuala de 8 800 mii 
tone dc cărbune, ca a dat pînă

astăzi pe te 4 milioane de tone 
ulii D n acest p net de vi Icre, 
cariera a întrecut c le mai op
timiste calcule ale specialiștilor.

După Revoluție s-au sistat in- 
v tițiile in carieră și accentul 
s-a pus pe cxpi >alarea in subte
ran Astăzi, in carieră mai există 
3 excavatoare și lucrează 27 de 
oameni Ca să aflam cît de ren- 
labihi e cariera, trebuie mai în- 
tii să spunem că întreg persona
lul de la EM Cîmpu lui Ne.ag 
numără 700 de oameni. Ei b.ne, 
cei 27 din cariei a dau 20 ia sută 
din totalul producției. Mai mult 
chiar, raportul dintre prețul ex
ploatării în subteran .și ccl din 
carieră este de 2 la 1.

Limilindu ne la cifre, cariera 
a fost și răinine de importanță

(Continuare in pag. • 2.a)
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Cum se îaco carieră în 
zonele „necocperativizate”

(Urmare din pag. 1)

De maț mult timp știam că pe 
u.iucva, in a. -le locuri caic au 
cc-netituit cînd va in p.r j de 
ba n, cx. .ă cileva boruri ri Ji
cnii in timpul „i pj. ii de a;ji ’, 
pentru... „clasa muncitoare" a 
ț ii„nilor expropi ați, Ne aiu nu’ 
n...ta. dorința de □ ne depi-isa 
i.i zona și dorii l I a foit in
ii. ; Imită. Mei mult dc^it atit, 
t mnul inc. G i-orghe Kraisz 
a avui d’O.ebita amabilitate de 
a ne însoți. Prin urmare ne- im 
u ai în ma;ină , — la drum. 
După aproape 2 Kilometri sil ic- 
ttle Llocuiilur i ’j.ricinate. aveau 
să r.i se arate, dmdu-ne mpre- 
si« unui fals Pi, a unui fals, 
p nt u ca si ;■ ' le acestor pa- 
în'elipipcdc de beton ară.uu „ca 
<'...cu’ in contextul minLu- 

lui p-c. uj montan.
Ci -.struite Ia mijocul anilor ’80 

P-t.t'-u a ..depoi la“ sici sătenii 
ale căror ca>c au f. t di ,r i e 
de tăvălugul „goanei după căr- 
bm ' cu .orice preț, ace-.te blo
curi ale salvării (sau aF* deznă
dejdi) au sfi.pt prin a deveni 
d in'.i ,.;• • ,- .i.i j Kkte foarte a-

devărat, mulți dintre dumnea
voastră, stimați cil.toii, cu pre
cădere aceia care bateți de ani 
de zile pe la porțile primăriilor 
p nlru a primi un apartament, 
vi se va părea incredibilă afir
mația că aici, la Cimpu lui Neag, 

/
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RUINELE 
prezentu’ui

pe-te ÎS de apartamente și gar
soniere „la cheie" zac in paragi
nă de ani .de zile, iai alte două 
schelete de blocuri au r. mas i- 
mortaliaate in stadiu de „realizat 
structura", după decembrie 89. 
Cu toate acestea, deși nici nouă 
nu nea venit să credem, este’ 
purul adevăr. Miliarde de lei 
aruncați intr-o investiție — iiu- 
i.l.i? Inutiă, | i i t ii, 
ale căror gospodării au fast mis

tuite do lamele buldozerelor, 
n-au putut conc.pe să trăiască la 
bloc. Astăzi ele sînt niște jalnice 
ruine. In numai cîțiva. ani, din 
inventarul acestora s-a furat a_ 
proape tot cc s-a putut fura.

Considerăm că este păcat ca 
aceste blocuri să-și continue pe 
mai departe tragicul destin. Pen
tru că zona este extraordinară 
din punct de vedere luiiștic. 
Iar turismul, se spune, consti
tuie una din șansele Văii Jiului. 
Și unde este turism, e nevoie de 
hoteluri. Iar pentru hoteluri e 
nevoie de bani. De mulți bani. 
Or, uni este să-1 construiești 

de la temelie și alta e să ai cel 
puțin pereții.

Se v h.cula înlr-un limp id n 
fo’r. irii acestor clădiri drept sa
natoriu. D ir și aceasta, asemeni 
multor altora, a fost abandonată.

Pină cînd Se va găsi o soluție 
(daca se. va găsi vreodată) rui
nei „ca telului din... Cîmp" î,i 
vor continua existența alaiuri — 
sau in — gospodăriile localnici
lor.

majoră pentru EM Cimpu lui 
Neag. Aici lucrează, a; i cum am 
spus, peste 700 de oameni, care 
au domiciliile din extrema estica 
a Văii Jiului, adică Petrila, pînă 
în cea vestică, adică in Cîmp. 
Dacă analizăm impactul exploa
tării asupra vieții localnicilor 
trebuie să spunem că au fost 
expropiate 80 de hectare (atit 
în spațiul carierei, cit și in cel 
al haldej exterioare) și au fost 
strămutate 95 de gospodării, bi
serica .și cimitirul satului. Halda 
exterioară a fost redată circui
tului agricol, prin efortul omu
lui, dar și prin ajutorul gratuit 
al naturii însăși. Talvzcle late
rale sînt astăzi terenul în care 
•speciile autohtone de arbori și-au 
înfipt rădăcinile, iar bermele au 
devenit pășuni pe care pasc oile 
sătenilor.

Aici, la Cîmpu lui Neag, vis- 
a-vis de gospodăriile mom.’rlani- 
lor, se înalță trei blocuri, nicio
dată locuite și o școală, în care

cine știG cînd va răsuna primul 
clinchet al clopoțelului. Clădirile 
au ramas nc-erminate, prai.a bu-i 
nului plac al hoților, victime ale 
lipsei de fonduri care să permită 
ducerea lor la bun sfârșit.

Vechea bisericuță de lemn a 
satului a fost înlocuită de una 
nouă, din cărămidă, cu patru 
turle. Cimitirul, în care răposații 
credeau că vor dormi somnul 
de veci, a fost mutat, iar răpo
sații, mai parcurg încă un „ultim 
drum" spre un alt loc, mai de 
„vcci“ ca primul. Acolo, daeă nu 
se ivește altceva, de-a lungul 
timpului, ei își vor putea odihni 
oasele, nemaifiind nevoiți să facă 
naveta post mortem. Cei care 
se odihnesc sub iarbă nu știu că 
tradiții de deasupra, adică viii, 
au intrat între timp în Europa 
sau că demonul Europei a intrat 
în ei...

Dar ce cred unii momîrlani des
pre tot ce s-a întâmplat din 1979 
încoace, veți afla citind mai de
parte această pagină, scrisă fără 
restricții .și fură prejudecăți.

9AUZIT - AȚI
Manevra strămutării unei părți din locuitorii satului a dat 

nr.,tere, involuntar și unei anecdotice locale. Unu dintre sătenii 
emiți peste noapte orășeni — locatari ai Llocui .lor din Uri- 

cani au „buclat" in primele episoade create de n ’id lor statut. 
Astfel unii — să le zicem „nea Ion" — cu ieșit pe terasă, de 
unde s-au ușurat de tr?aba mffbă, ca și de pe p tspa (tirnațul) 
fost i sale case. Un altul, ele cite ori se înfrupta p<- e măsură din 
licorile bachice, confun la bideul cu fîntîna, bînd apa „ca crista
lul" cu paharul. Ris cu plins, balegă de mînz.

D. i vă spunem că, printre case vechi din bîrne și alteia 
noi nouțe, din cărămida sau bolțari, prinlre acoperișuri de șin
drilă sau din tabla zincată, am zărit antene parabolice, o să ne 
credeți?

E acesl cîmp a! Euâ Neag 
saj ci nimănui ?

----- /jiu/ a * cu? cwdva... =-
r amili

muț-.- a
■» li -L Cu 
de .is-atl. Jn o.ap ce 
ia a, I și ver
d.- , -e n; ..te ■ îs . ■ i 
ju.. ai iții i-.ie ș , ! < 
i'i r- jn clește- ciAJ'r? 
are, i lucru 
( i iri ei

i aceaș .ă
i ' jl că io-
.ne p. N' îg
trage Îs n.sj im

n i.n continuare, ne pune pc gin luri:
dispar. ,ar, pentru că s-a desființat Ați 
Nu .- istă nici un telefon in tot .atal, 
uiginte, bo n ivii nt trans,«oi tați la cel 

Jiă-i fer. a-,ca Dumnc.
cuci cine știe ce ie po.ii? intimpi.i cu păci, ntul c.ue

,’ii- it at,'|ia kilometri prin hir.oapele drumului n.iți >nal
IV giiiața forma « de apa carj se numește Valea I ipoșt

■ . . •!. . p , • •
' Aflăm c.i

,'ia ae gosf. d.ai Tod a are tot ce-i trebuie. Ba chiar mal 
in o arar1 i și ju.,at.de dintr-o școala a cărei construcție 

■ ni in urmă, iva a ram s net i minată pînă in zkia 
■ut >m ce n,. spune gazda, noi îi p, iv.in 

, și ne spunem că avem an a să scr.em 
■ ide-, urați. Muttndu-ne ■ ivirile asupra 
curte — căci linia gardului a prins ca 

— rk-T'.tâm că nu v<>ra putea să scriem 
di-ș,-.re cci cari au început sa o construiască. C.n i 
nu j pr.it nunti, din moment ce au lăs it nctermi- 
b. c .-:rv, pierind pe Jiu in . ios. Să 

<J t it-a c rre sr- num .te Cimpu lui 
și că. oricum s-ar Ii numind astăzi

Icre?

pe 
mai 
mai

Ce af 
rui mai există 
s «i d'-sfi -i' it. 
caz inie un jr 
ț t spital, adică la Urii ani. 
den‘e,

a n •

nici, din P'90, 
citit bine: 

așa că
mai 

u de

în 
apro- 
acei- 

e 
6G \. 

.........I,. nilur, 
iau cu îniui e. Ii intrebum dacă merg

■■ merg la o bojdeuca pe care scr.c „Școala — 
al î, clasele I — \ IU '.

In privințe alimentației, sătenii sc laudă cu un singur ma- 
n i.ncnt.n, unde s aduce, de doini ori pe s,.ptamîna (marți 
in-ri), p. ne Cu ' ■ I-1 ilte produse o..menii se descurcă. Nu tu 
iunații, nu tu baticuri, căci aici nu e nevoie de așa ceva.

■ ' a a rămas Jos, la oraș r ravînd suflu să urce pînă sus.
Mărturisim că Venind aici, am sperat să intilnim urme ale 

portul și obiceiurile. Curiozitatea noastră de 
■ " i. ta. Oamenii cu care vorbim nu se mai 

■lir nici orășeni nu sînt. înțelegem toate acestea 
o .' ii Mili.il cil privirea Vedem case mari, a- 
in apropierea haldelor de steril nlfe carierei —

Diurnul de into u-cere din zona micro-cartic- 
rului fantoma l-am străbătut „la picior". Am 
fi putut recita m ci r versurile mioritice: „pe-un 
picior de pl ii/ pe-o gură d? rai..." Dacă reali
tățile nu n -’.r li dat motive de reținere. Să
gețile veni ale coniRrilor și albul imaculat, de 
g iță, la... ir ilul Jiului contrastează cu cenu
șiul peisajului. E a levurat că diferența dintre 
.in.''.impurii vii ale naturii și iarnă — mai ales 
a. unei rind lip ■* z .pada — este mare. I'irul 
incust al apei ce însoțește șoseaua creează sen
zația de dinamism, necesar^ pentru a sparge 
tipirele unui pc.saj încremenit. Lucrările oame
nilor, oricit ar fi de îndrăznețe, nu pot concura 
m..r< țl.i n islcntativu a naturii. Cale dc multe 
minute nu am fost izgoniți de pe axul drumului 
dc nici o mașină. Apoi au început sa apară 
R-il.clc, circulind mai mult dinspre Ufic.-.nl. 
Nici nn ne-am dat scama cînd am ajuns la 
inter.ceția cu drumul ce urcă spre motel ii 
„Valea de Pești". Elanul nc-a fost retezat din 
st. rt. Cițiva localnici ne-au anunțat că motelul 
este închis. Fiindcă tot ne aflam acolo și avînd 
informații de ■ >rc efemera existență a unei ta- 
bei'e de copii in apropiere, am decis să culegem 
mai multe dale in acest sens. Și iată cc nm 
abat. Clădirile in care a ființat acest nșezămint 
destinat vacanțelor școlare au căpătat de atunci,

succesiv, niaj multe întrebuințări. Loc de cazare 
pentru „mercenarii" acțiunilor 4, 7 sau 10 inii 
legale de sloganul „țara pit mai mult cărbune" 
— indiferent de impactul c-ologic, social, de 
numărul victimelor produse, (tind spun victime 
nu ma refer neapărat la ccj dispăruți din lu
mea vie). Baie pentru min.ri, lătnparie, chiar 
birouri administi ative. Ca tabără a funcționat 
întrc anii 1976—11'31. Deși, priiiic din exterior, 
clădirile rru impun, interiorul era dotat cu un 
confort m * mult decit satisfăcător. Camere cu 
-1 paturi, curate, spațioase, îm ăk.ite pi in cen
trală proprie. Aer curat, care contribuia la 
sporirea apetitului „abenaților" la cantina pro
prie. Excursii pe traseele de neuitat ale mun
ților Retezat. oP ajunsese la un moment dat ca 
lociilile din această tabără sâ fie negociate la 
schimb cu cele din însoritele sate de vacanță 
ale Litoralului Mărfi Negre: IXiv.ă sute dc locuri 
pe serie. ?.Iai muft dccît atit, persoane „grele" 
din „satul cu miniștri" apelau la căi mai puț n 
ortodoxe pentru a-și trimite odraslele in acest 
colț mirific de țară. Din nefericire, copiii au 
fost izgoniți din acest Eden, în baza unor ra
țiuni superioare". Am părăsit locul cu gindul 
la o posibilă placă memorială: „Aici a fost
cîndva tab.aă pentru copii din toată Valea 
Jiului".

t' diției locului, 
o; -mi n-a fost 
pot numi săteni 
parcur, n 1 încă 
pr< ape m >dern
ai "m consolidată — ț| ne imaginăm c? trafic auto intens trebuie 
să fi fost pf vrem Parr .i vedem It.il» ! trecln 1 duios, una 
după alta șl cum, purtat' de roțile lor, civilizația industrială cu
cerește și arest ultim basl' m.

Nu încercăm să tra 'imn o concluzie asupra a tot ce a adus 
bun ți r, i arr i-.tă civilizație. Nu s!ntnm instanța enre să cintâ- 
r'.ațrd binele i răul ■ -ite simultan in această mică așezare In 
bena autoba-cu1 .nt-.lor. Vicm numai si atragem atenția că și la 
Cimpu lui Meeg locuiesc oameni, poate mai nâpăstuiți ilicit 
noi ți să încercăm să-1 ajutăm.

Ilrpoilaji' realizai** <lr

Paul M( ULESC U 
\ aii I.WCOTA 

Tiberiu \ INȚAN

Ce n-are stata’ 
are privatizatu’

13 volați dc imaginea tristă a 
blocurilor și a taberei școlare dc 
la Valea dc Deșii, obosiți după 
pajcuigerîa „țiVr pedes" a kilo
metrilor inii rminabilj nc-a mai 
lovit ți foamea, căci oameni siu- 
tem și noi. N-o să ne credeți, 
dar neputind să d<<m un „puci" 
!□ cnbana Cîmpu luj Neag, unde 
se ofliiu sportivi jn cantonament, 
tim recurs hi singura și totodată 
cea mni bunii nlogcre: popasul 
„Bogdan". Aici am consumat spe
cialitatea casei: păstrăv din cres
cătoria proprie a familiei Bog
dan, cu mujdei și mamăliguță.

De la grădinile suspendate la...

gradina ,, i nea Bciescu
UnJcv.i, la marginea satului sc află gospodăria lin îxi Bâcscu, 

Idnă nu demult, c.isa, aliată pc malul Jiului, nu avea curie. Avea 
doar o palmă de pămînt pe care dc-abia incapca cușca ciincluj. 
Omul, ca orice bun gospodar, și-a doi it și el o curte, o grădină 
în care să pună un strat de verdeață. Zis și f<\cut. Aducfnd cllevt» 
raLc dc balast, ’nca Baescu a făcut tranziția dc la grădinile sus
pendate la grădina dc... steril. Chiar dacă acum aceasta este incă 
neproductivă, e totuși o grădină. „Da și asta oi rcrolva-o, ne 
spune gospodarul. Oi pune un strat de rumeguș ți ceva pămînl 
bun și în cljiva ani gata-i gradina".

De la gospodăria lui ’nca Băcscu ne mai despărțea o arun
cătură dc băț dc orașul Uricani. Unde am ajuns la orele scrii, 
cind orașul se cufundase deja în liniște. Cu toate acestea dife
rența era vizibilă.

at.de
Mili.il
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O Am candidat ca președinte de onoare al F.R.P., împreună 
cu dl. Dan Chiriac, matematician, inginer, patronul firmei „Chi
riac Holding, din Tg. ilureș. © In 26 ianuarie 1993, prima în- 
tilnire cu membrii Federației Române de Popice. Q Voi aduce 
primul în S natul României problema sportului din Valea Jiului. 
O Turismul se prefigurează ca de mare viitor. © Vin americanii. 
@ Avem control asupra Ministerului Sporturilor O Iubesc fot
balul și il voi ajuta. © Titlul de campioană națională la popice 
trebuie să fie cîșttgat de Minerul Vulcan. 0 Am fost pină la 
Cairo și vom merge iarăși. © Vom ieși din izolare. Am luat legă
tura cu mai multe ambasade ale României în străinătate pentru 
a na face cunoscuți. țj Mă găsiți la telefonul 541825.

Intilnirea cu dl. Tibcriu Vla- 
dislav, senatorul de Hunedoara 
din partea PNȚCD, a avut o 
precizare matematică. Domnia sa a 
f .st prezent Ja Bircul Senatorial 
(Petroșani 4r. Reoublicii nr. 90), 
tocul nostru de întilnire, la ora 
18 fix, reporterul greșind cal
culul doar cu 5 minute, ceea ce 
nu ieste o eroare matematică 
prea mane. Scopul dialogului fi
ind anunțat, conversația a avut 
momente de suspans, dar mai 
al.s de mare deschid.ro, înțele- 
glnd că singura politică în sport 
c >e buna intenție și aiutor des
chis oricărei echipe din Valea 
Jiului.

— In numele cititorilor noș
tri v-em ruga să ne faceți

i cunoscut modul cum ați ajuns 
în lumea sportului și in spe- 

•' ci al Pre ed'nte de Onoare al 
F.R. de Fonice.

— In primul rind, îmi place 
soortul. Fotbalul, pe primul loc. 
Au fost două propuneri la aceas
tă Federație: a mea și a d-lui 
Dan Chiriac, dar în urma votu
rilor cu am doborlt toate aștep
tările. Electiv, m-am bucurat șl 
m-am înh mat imediat la treabă.

— /.ți putea să ne concre
tizați faptele prin citeva exem- 

i pic?
— D ocamdată, vi-1 ' t pe cel

mai la îndemînă urmînd a in
forma opinia publică sportivă 

cl n Valea Jiului și cu alte date 
exacte în beneficiul sportului. A 
plecat spre Cairo, la Ambasada 

României (ambasador dl. Glieorglie 
Dărbulescu) această scrisoare ca 
un prim contact realizabil în 
lumea sportului (apelul către 
Ambasadă în partea finală a in
terviului).

— Puteți să ne spuneți ceva 
despre legea sponsorizării și 
clacă o veți susține in dezba
terile Parlamentului?

— Cunosc inițiativa Guver
nului, ea se află în pachetul de 
legi care vor intra cit de cutî. d 
spre dezbatere și în mod sigur 
va fi votată. In Senatul Româ
niei, să știți că am fost primul 
c re am deschis discuțiile des
pre sport și sportivi ca despre

adevărații ambasadori ai unei 
ț ri, care fac propaganda prin 
forța mușchilor și nu prin con
juncturi politice. în ceea cc mă 
priveș’e voi susține și voi cere 
sprijinul pentru sportul din Va
lea Jiului. Noi avem dreptul la 
inițiative legislative și control a- 
supra Ministerului Sportului.

— Mi-ați vorbit ceva și des
pre americani, mai înainte...

— Da. Am avansate discuții 
cu oameni de afaceri americani, 
care vor să investească în Româ
nia. Drept primă condiție le-am 
cerut să viziteze Valea Jiului și 
de aici să pornim spre EL DO- 
RADO. Cred că vom coborî bi- 
scctoarea turismului chiar pe 
marca bucurie a generațiilor ac- 
tua'e, trăgind și primele linii 
drepte în politica de înfrumuse
țare a acestor locuri.

— D-le senator, pe lingă a- 
ceste preocupări și pentru 
sport, poate că totuși, e bine 
să se .știe că în Senat nu aveți 
nici o funcție onorifică.

— Bineînțeles că nu. Sînt 
membru în comisia externă și 
membru în comisia de învăță- 
mint, din S?nat. In cndiul grt u- 
lui pariam ntar, sînt secretarul 
acest’ii grup.

Parlamentul României
Senat

Biroul Senatorial
Circa 22 Hunedoara — Petroșani

Către
Ar'bosala noniânici la Ca:.o 

Domnule Ambasador
Aș dori să ne facilitați o legătură sportivă între clubul din 

Vulcan m nțional și o echipă din Egipt, așa cum am discutat. 
Rugăm și pc dl. Vălămnu sâ se implice.

CU RFSFECT
SENATOR T1BERIU VLADISLAV

In meiiioriam
oară, solitar

Mu de mult, în plenul montnr 'lulitiluii, ne am făcut bilanțul 
drumeților clin anul trecut. Mai de curind, nc-am făcut planuri 
pentru acest an. Un ie, pe ce cărări vom escalada crestele mun
ților, unde, la ce cabane ne vom aduna la tradiționalele noastre 
intîLniri de suflet.

...Tnlîlniri și reîntilniri. Cu piscurile, cu poienile, cu lacurile, 
cu pîraicle, cu florile — într un cuvint cu mii acul sul univers 
care nc-a unit, nc-a primit cu generozitate și ne-a ră pk tit întot
deauna cu vii satisfacții eforturile împătimite de a-1 regăsi.

Acest miraculos univers l-a căutat neostoit, l-a iubit cu fide
litate și l-a imortalizat cu pasiune omul care ne-a fcSt 
prieten in peregrinări .și imbold în găsirea de noi și noi prilejuri 
de a ne reintllni cu muntele Cu muntele și cu noi înșine...

Acest om, camarad, prieten și imbold a fost AUREL DUI.A.
A fost? A fost și va fi, va râmîne. Așa cum n-e râmin in suflet 

și memorie imaginile unicat, mcincnt’.le do excepție ale peregri
nărilor și popasurilor comune — un foc de t ibară în poiana dintre 
brazi sub... Carul Mare; tabloul mirific, privit din virilii Reteza
tului, al lacurilor glaciare cu oglinzile irizate sub săgețile piezișe 
ale soarelui linei după-amieze de vârî; pinda d? după jnepent, 
după un exempar de căprior cuprins de melancolie pe un colț 
de stîncă; bucuria descoperirii gențianei pitice a minusculelor 
narcise pe culmile Oborocăi; bucuria imaginilor reținute pe peli
culă din traseul regal, cu lacurile și cascadele din căldările Pa- 
rîngului; serile de cabană și revelioanele de basm petrecute într-o 
căbărruță uitată și înzăpezită, d°parte de tumultul și'răutățile 
lumii; amintirea întilnirilor anuale ale drumeților-’ ter ini, des
fășurate sub patronajul-simbol al suavelor flori le munte... ca și 
toate întîlnirile noastre cu pădurile și crestei?, întilniri devenite 
de neconceput fără prezența tonică și agreabilă a camaradului 
nostru de drumeție, pe cărările montane — Aurel D îlcu

întotdeauna împreună și alături de camarazi, de amici, de 
astă dată, la începutul acestui an cu iarnă tristă, Aurel Dala a 
plecat pentru prima oară solitar, pe un drum lung. Lung și fără 
întoarcere. Pe lingă „munții" de amintiri dragi, pe lingă albu
mele cu tofografii, colecții de publicații și trofee* turistice , ne-a 
lăsat în inimj ceea ce a avut el mai prețios — dragostea de 
munte, aspirația spre înălțimi, spre creste, cu izvoarele ei crista
line, spre lot ce e curat, bun și frumos.

Prin această aspirație va râmîne mereu printre noii
Ioan DUBEK1

J/a/ a plecai la C adulata
Duminicii, 21 ianuarie, ora tl 

eh1 pa I? thvizia A. Jiul Petro
șani a plecat in canton im-nt 
la Cuciufata. unde . rttmine l i
nă în ziua de 6 f.Uruarie. in_ 
Ca.iv. Sub condu 'ei ea lui Mi
ticii Msrcu, principal, Mie Gre- 
cu, secund, au făcut deplasa:, a 
următorii jucători: Gbiprn, An
ton, Ciop;,nu — portari, Burun- 
tia, Cămăi a.șanu, Star .ic, Cioabă, 
Huza, CSiugunțti, C.-;nr, Mir- 
cea l op.. Dodu, Imp'ișcătoiu — 
fmvl.iși. Stoica, Cri*.' seu, Mar- 
c I Criitea — mijloci: i. Stanca, 
Milenoviei, Fn.imoca, Emil Ma
ri in — înain ași..

Lotul rr.ai este, insolit de vq_ 
1‘ .n'.:f II mm, care se vtl q?u-

pa în mod special de portari, și 
d Radu Diâgușin — mascor.

Bcncne I’opcscu s-a alăturat 
azi echipei, fiind învoit pen 'u 
ziua de luni (ieri, 25 janiiai,.'), 
în vederea susținerii unor exa
mene.

Mililaru este plecat cu lolul 
B în India, iar Radu se află m 

cu FC Si lena i.
Abientcazâ Ilcnztl, care este 
în căutarea unei echipe in Unga
ria.

*
FC Farul Constanța și_a anun

țat intenția de a juca, l.a Pe
troșani, un meci amical, în 
ziua de 26 februarie, in com
pania echipei Jiul.

VALENȚELE SPORTULUI
© Sportul opune și unește. Opui e prin definiție, pentru că 

— prin esență — el este nfruntarea pentru victorie a doj indi
vizi au a doua colectivități. Dar ți unește, în măsura în care 
lupta se situea’.i in cadrul un .i morale superioare care o regle
mentează.

A A face mișcări care cer un în leit ngat exercițiu și o să
nătate musculară dcsăvîr.șită cu z.îrnzetul celei mai mari ușurințe 
aceasta este însăși formula gimnasticii.

© C ine nu e, cit de cît, sportiv tlrăște prin viață trupul al
tuia.

<5 Sportul este unul dintre rarele mijloace de restabilire a 
dreptății inculcate de natură, iar acest ■ fect compensator devine 
tocmai una dintre virtuțile sale.

© Dușmanii sportului sini grozavi: i ne obligă să vorbim 
despre sport.

G S portul este supr na înțelepci 'ne a omului, puterea Ini 
de a se bucura de propria sa existență, de existența ierbii, a 
Soarelui, a apei, a genunchiului, a mimii, ft spațiului.

A /J4/W4SACASA
AS Paroș ri are, de astăzi, 

canton..meniul la Ca . ina Că- 
prișoara, unde sjnt asigurate 
toate condițiile (apă curentă, a- 
pă caldă, căldură și masă) de 
către f ctoiii do decizie din ca
drul exploatării.

Gogu Tonca a pornit la drum 
cu același lot de jucători și pre
gătirile se vor derula limp de 
10 zile după un program rigu
ros, accentul fiind pus în rpe- 
cial pe o pregătire fizică cores
punzătoare, atelierele funcționînd 
atit pentru dezvoltarea calită
ților motrice cît și pentru acu
mulările necesare parcurgerii 
maratonului ce se vrea a fi acest 
retur. {

Rezultatele 
concursului

PRONOSPORT f

1. Atalaota — Ancona i •
2. Foggij — Fiorenltr.a
3 Laz:o — Juvcntus
4. Mi in — Genoa l
5. P uma — FJap-»li
6. Posesia — Caid ari 
7. Sampujrjj — Brescia
8. Torina — Inter
9 Udin.-s-j — Roma.

HO. Cose.iza — Padova 
il Modetia — Ascoli
12. Vcnczia — Bologna
13. Vercna — Rcggiwva

Fond total de clștignri
110 000 000 lei.

i •:

— D-ie Mircca Popa, mai 
înlii condoleanțe și, în nu
mele cititorilor; bine ați ve
nit la Jinll

— Mulțumesc, t sta e viața. 
Trebuie sa ai tăi ia sa le înfrunți 
pe toate. Și viața .și m-urte.a 
M-am întors acasa și vreau 1 
Joc din nou l.i Jiul. Cred că 
condu eril'j vor rez Jva proble
ma transferului meu fără nici o 
greutate. Și „Progresul" ml-a în
țeles situația ți m. a mulțumit 
de activitate.

— Pentru cri mai tineri, 
cffeva cuvinte despre fotba
listul Mircca Popa?

— M-am născut la 21 iunie 
J9G3, am jucat la Jiul iar din

„M-aoi fcilors s:i Vale” !
1985 am fost tranr fer.it la Spor
tul Studențesc, echipa cu care 
am avut mari satisfacții. Dai și 
situații mai grele. Acesta e fot- 
1 .ulii ți altcumva nu are farmec. 
Anul trecut am iuo.it la Progre
sul, deci turul, după care 
n >,u .a tatălui n. u ni a făcut 
sa ma ictr ' lingă mama, să O 
ajut, s.l o wgi ijesc și să dau o 
mma de ajutor Jiului, pentru a 
promova.

— După numai o săptămlnă, 
cum VJ s-a părut echipa?

— D- dzpmte in primele K— 
12 loc iri cin am. .a na.ion dă 
Șt u s.rur Cu e l.i -| 1 uumal 
Pe echipă și nu pe alte criterii, 
car._ încă mm domnesc în lu
mea lotbaluiui. Dar, deocamdată 

este pc locul doi, divizia A, și 
cu obiectivul pi movare. Ii cu
nosc bine pe Ghițan, Cristea, 
Dodu, care să .ști.i că au valoare. 
Nu mai vorl.es de Militarii, 
care a înnebunit... Bucureștiul. 
Socotesc că generația actuală este 
mai valoroasa clecit a mea. Dacă 
se va merge pe această idee, 
de a nu pleca nimeni de la echi
pă, în urm&torii doi-trei ani. Jiul 
are mari perspective. Și asta 
depinde de conducere.

— Va socotiți și transferat?
— Eu cied că da. Și chiar da ă 

nu se rezolvă acum, eu m-am 
întor3 definitiv acasă.

Pagina realizată de 
Dorcl NEAMȚU

Î Minerul Uricani a plecat du
minică, 24 ianuarie, la Băile Fe- 

!Jix, locul de pregătire centrali
zată pentru o perioadă de două- 

Isprczecc zile. Antrenorii Dorel 
Maria și Mihai Marian au Ia 

Îdispozțic același lot de jucători, 
cu care au început acest cam
pionat și recuperările vor fi în 

’ programul de lucru al formației. 
I • ••• * • «B* 9 »

i Ciuuonament 
j ia Feiix
ISe preconizează ca, în funcție 

dc starea vremii și de echipele 
! prezente în această stațiune, să

se lege și meciuri de pregătire 
Iîn vederea rulării tuturor Jucăto

rilor pentru a se intra cit mal 
repede în virful de formă.

] întoarcerea acuaâ este prccatu- 
' zală pe data de 5 februarie.

deschid.ro
vorl.es
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ANIVERSARI

CU OCAZIA zi'ci de naștere Filiala BTT Petroșani, urează 
domnului Mircea Bujorescu, un sincer „La mulți ani!“ (478)

CELE mai calde urări de bine, sănătate și „La mulți ani!“ 
pentru Mar.ana Mardarc, din partea soțului Claudiu, cu ocazia 
zilei de naștere. (480)

că presiune, bendix, etc. La vedere, zilnic, Grup școlar Lupeni, 
(crescătorie de porci). Telefon 560096. (479)

VIND autocamion SRD, 5 tone. Petroșani, str. Dacia, bloc 
2/34 (zona tîrgul de porci). (482)

VIND urgent carosată 7 tone, preț 1 300 000 lei, Bedford 2,5, 
cameră video 600 000 lei. Relații telefon 570853, după orele 15.

OFERTE SERVICIU

HOROSCOP
VĂRSĂTOR — TIGRU

Cheia succesului constă în_

VINZARI

VIND TV. Diamant, Petroșani, str. Constantin Miile, bloc 
2, ap. 6. (473)

VIND mobilă sufragerie. Telefon 542810, 541827, după ora 17. 
(452)

VIND televizor alb-negru. Petroșani, Aviatorilor, bloc 46/80. 
(447)

VIND pistoane și amielaj Trabant, Petroșani, Slătinioara, 1/30. 
(■155)

VIND Dacia 500 Lăstun, nou. Lupeni, Gh. Șincai, bloc 200/172. 
(458)

VIND apartament 2 camere, ultracentral. Petroșani, Republi
cii, 105/61, între orele 16—18. (459)

VIND televizor color Philips, video Blaupunkt. Telefon 
545826, Petroșani. Gh. Barițiu, 22. (466)

VIND garsonieră Petroșani, zona Bulevard. Informații zilnic 
Constantin Miile, bloc 2, sc. 1, ap. 19. (476)

VIND apartament zonă centrală, (piață). Informații Petro
șani, str. 9 Mai, bloc 2 A/67, între orele 16—18. (477)

VIND ARO 243 D. stare excepțională, piese posibilitate re
morcă și rezervă : cutie viteză, piese pentru grup, pompă apă, pla-

CĂUTĂM persoană serioasă pentru îngrijire bătrîn, adminis
trare gospodărie în mediul rural, cu posibilități de microfermă, 
condiții foarte avantajoase. Telefon 544059.

DIVERSE

FAMILIA Bacsadi Alexandru mulțumește pe această cale 
domnului doctor Puiu Lăpădatu, domnului doctor Tibi Nichifor, 
precum și întregii echipe de la serviciul chirurgie pentru inter
venția de înaltă ținută profesională în redarea sănătății soției, 
respectiv mamei noastre. (450)

PIERDERI

PIERDUT carnet șomaj pe numele Rădulescu Gheorghe, eli
berat de Oficiul de muncă și prevederi sociale. II declar nul. (467)

PIERDUT carnet student pe numele Andrițoiu Radu, eliberat 
de UT Petroșani. II declar nul. (460)

PIERDUT contract de închiriere pe numele Marc Viorel, e- 
libcrat de RAGCL Lupeni. II declar nul. (430)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice pe numele Drăgan 
Sorin, eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (437)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Jianu Marieta, 
eliberată de UPSRUEEM Petroșani. O declar nulă. (446)

PIERDUT legitimație pe numele Rațiu Dumitru, eliberată de 
Asociația handicapaților Petroșani. O declar nulă. (481)

PIERDUT carnet student pe numele Jianu Gigei, eliberată de 
UT Petroșani. II declar nul. (475)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Maxinaș Ion, e- 
liberată de EM Livezeni. O declar nul. (397)

DECES

tr-o manevră de culise simulînd 
transparența.

PEȘTI — IEPURE
Preocuparea pentru detalii n’t 

va rămîne nerecompensată.

BERBEC — DRAGON
Autoanalizați-vă, înainte de 

a emite judecăți de valoare!

TAUR — ȘARPE
Prin spirit practic și intransi

gență, puteți obține tot ce do
riți.

GEMENI — CAL
Neglijarea sănătății se poate 

răzbună, în momentul c°l mai 
nepotrivit.

RAC — OAIE
Puteți evita tensiunile intrafa- 

miliale dovedind sinceritate de
plină.

LEU — MAIMUȚA
Dcdicați-vă unei ocupații fizi

ce, pentru a nionaja nervii!

FECIOARA — COCOȘUL
Vă puteți păstra prietenii, o- 

ferindu-le ceea ce așteptați de 
la ei...

BALANȚA — CIINELE
Vă pierdeți în munci de ruti

nă, uitînd de datorii (morale) 
vechi.

aducc la cunoștință că in urma aplicării Decretului Lege 
nr. G1 07.02.1990, plivind vînzarea de locuințe construite 
din fondurile .statului către populație șj Legea nr. 
85/22.07.1992, statul nu mai acordă fonduri pentru între
ținerea acestor locuințe și spații, fapt pentru care roagă 
asociațiile de locatari și persoanele fizice și juridice să 
se prezinte cu comenzi în vederea încheierii de contracte 
pentru executarea următoarelor lucrări :

— liidroizolații la imobile;
— curățirea și spălarea de calorifere;
— reparații acoperiș țiglă;
— zugrăveli și vopsitorii;
— zidărie și tencuieli;
— înlocuiri de jgheaburi și burlane;
— înlocuiri de obiecte sanitare.

La încheierea contractului, solicilanții vor achita un 
avans care se va stabili de comun acord pentru procurarea 
de materiale.

Beneficiarii care vor perfecta contractele pînă la data 
de 31 ianuarie 1993 vor avea prioritate in executarea lu
crărilor.

Relații la telefon 569912 — birou tehnic — zilnic, 
intre orele 7,30—10.

CU DURERE în suflet, pentru acei care l_au cunoscut și 
iubit, sora anunță moartea fulgerătoare a celui care a fost 

BERINDEA LUCIAN (Nuțu) 
suflet nobil și blind.

Inmormintarea a avut loc la Galați, 16 ianuarie 1993. 
Dumnezeu să-l ierte. Sora. (111)

SCORPION — MISTREȚ
Evitați extremele: răceala e- 

xagerală și înfierbînlarca (mai 
ales în cadru „lărgit")

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Un amalgam de cifre, nume și 

alte date cu caracter secret Câ 
pot aduce bani.

COMEMORĂRI

FAMILIA amintește celor cc l-au cunoscut că s-au împlinit 
2 ani de la trecerea în veșnicie a

preot BUTNARU VICTOR
Amintirea lui rămîne veșnic în inimile noastre.
Odihnească in pace! (456)

DUMINICA, 24 ianuarie, s-a împlinit un an de la trecerea în 
eternitate a iubitului nostru fiu și frate

S1LADI ADRIAN (19 ani)
Amintirea lui va rămîne veșnică în inimile noastre. Părinții 

Mihai, Irma și sora Mihaela. (461)

AZI SE împlinește un an de la dispariția celei care a fost 
JURCA CLEOPATRA ANGELA

Amintirea ei va rămîne veșnic în sufletele noastre. Fiul lusti- 
nian și familia Radu V. Radu. (462)

CAPRICORN — BOU
Se schimbă orchestra și veți 

dansa, cit de curîhd, pe altă 
muzică.

Depozitul „Peco” Vulcan
INCADREAZA DE URGENȚA

E TREI vi nzători aragaz
B UN șofer cu gradul B și C.

□ UN gestionar.

Relații suplimentare la sediul Depozitului FECO 
Vulcan.

Cotidianul de opinii și informații „ZORI NOI" aparo sub egid i 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A.

înregistrată Ia Registrul Comerțului sub nr
I 20/621/1991

Cont virament ! 307060201 — BCR 4’clroșanl.
Director i MIRCEA BUJORESCU
Director executiv: Ing. Alexandru BOGDAN

S-AU SCURS 6 luni de lacrimi și durere de cind iuUitul nostru 
soț, tată și bunic

IIAIDU ȘTEFAN (PIȘTA)
ne-a părăsit pentru totdeauna.

Timpul nu face decit să adincească dorul pentru cel ce va 
rămîne veșnic in sufletele noastre.

Odihncască-se în pace! Soția Berta, fiica Tcrcza, ginerele Ma
rian, ncpoțic;i Alina. (471)

CU DURERE anunțăm că au trecut 2 ani de cind ne-a pă
răsit pentru totdeauna draga și scumpa noastră mânui, soacra, 
bunică și cumnată

DOBRESCU IOANA
Va rămîne mereu in sufletele noastre. (170)

A TRECUT un an de lacrimi și singurătate de cind m-a pă
răsit iubitul meu soț

GUZGA TOADEIi
Să-i fie țarina Ușoară. Soția Mincrva. (463)

MARȚI, 26 IANUARIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Teleiuatinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Teatru TV. BATR1N A ȘI 

HOȚUL.
13.30 Desene animate.
11,00 Actualități. Meteo.
1 1,15 Ora de muzica.
15,00 I’reuniversitaria.
15.30 Tclcșcoală.
16,00 Conviețui ri-magazin, 
17,00 Actualități.
17,05 Medicina pentru toți.
17.35 Salut prietenii (I).
18.35 Mari ansambluri folclorice.
19,00 Drumuri în memorie.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. OCOLUL PA- 

MINTULUI IN 80 DE ZI
LE. (Anglia). Episodul 1.

21.15 Oaspeți la „Cerbul de 
aur".

22.15 z\zi, in prlm-plan Opoziția. 
23.00 Actualități,
23.15 Salut, prietenii (II).
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