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Mu Iți oameni sînt foar

te mulțumiți de faptul că 
au izbutit să știe toată lu
mea că sînt niște proști. 
Ei numesc aceasta faimă 
și glorie-

NICOLAE IORGA

TABLETA DE SCRilTOR

Utopie, realitate, speranță
„Trebuie să recunosc că sînt un ins care, spiritual vorbind, a 

pendulat mereu intre utopie și luciditate. E vorba de un defect 
și o calitate cu care am fost înzestrat prin (să zicem așa) cons
trucție". Am scris în viteză cele de mai înainte, ca apoi să fac o 
pauză șl să-mi dau seama că ele conțin o substanțială doză de 
banalitate și subiectivism. In ce constă banalitatea și subiectivis- 

1 mul? Păi, orice ființă gînditoare trăiește între luciditate (adică 
| simțul realității) și utopie (înțeleasă ca o deprindere de a imagi

na planuri frumoase, dar irealizabile), intre real și imaginar. Di
ferențierea între unii și alții constă in două principale condiții : 

1 în primul rind propoiția, cită luciditate și cîtă utopie cuprinde 
1 conștiința fiecăruia, și in al doilea rind, calitatea acestora.

Luciditatea, de pildă, poate fi, calitativ vorbind, una poziti
vă, activă, ajulindu-te să apreciezi corect posibilitățile și să acțio
nezi în consecință, după cum poate fi una sub semn negativ, des- 

, curajatoare și infructuoasă, făcîndu-tc un cinic ce cantonează în 
semiadevărurile sticlii pe jumătate goale, care închid orizontul 
și nu mai c n i . ră vi.ița perfectibilă. Așa cum — sint înclinat 
eu să cred — dacă utopia de mari proporții te lasă mereu cori
gent la examenul cu realitatea, în doze mici ea poate intredeschi- 
de o poartă spre viitor, confundîndu-sc cu foarte necesara spe
ranță.

Am început aceste rinduri pe un ton confesiv. De ce? — 
pentru că voiam să fac o altă mărturisire, aceea că de cind mâ 
știu mi-am tot bătut capul cu o afirmație veche de cind e lumea. 
Ea sună astfel. CE BINE AR PUI EA 3 RAI OAMEH1Î, DACA 
AR VREA. Am spus afirmație .și nu adevăr, pentru că sînt o 
mulțime de cauze care o împiedică, dg veacuri, să devină reali
tate. Teoretic, ea ar putea fi înfăptuită chiar mîine, dar, după 
toate semnele, nu are șansg nici în mileniul următor. Iată, de 
pildă, degiingolada p^ care o trăim in aceste zile — inflație, .șo
maj, sărăcie, dezbinare, blocaj financiar, corupție cit cuprinde, 
criminalitate etc., etc. — ar putea fi eradicată în scurt timp daci 
toți oamenii din această țară, și mai ales cei ce au un cuvînt 
hotărîtor, ar acționa in bună înțelegere, alungîndu-și agoismul. 
lărnmi invidia, răutatea, lenea și celelalte. Nimeni și nimic, 
nici un dușman, nici un fel de „scenarii", reale sau închipuite, 
n-ar putea să ne împiedice. Dar c posibilă realizarea unei depline 
armonii de acțiune la nivel național sau universal? Răspunsul il 
știm ii to'ii: fericirea totală e un ideal irealizabil, noi lucram cu 
picătura și cu bucata.

Totuși, cred că nu e complet lipsit de sens să ne gîndim l i 
toate .astea, de multe ori întrebarea e mai productivă dccit răs
punsul. Că intrebîndu-te doar, nu Înseamnă că vei și rezolva pro
blema, asta e altă poveste. Dar de stricat nu strică. Vorba țiganu

lui dintr in mai vechi banc. II cunoașteți, desigur. Cică familia 
se p eumblă prin oraș, și țiganca iși apostrofează puradelul că 
tot pune întrebări la care tatăl, imperturbabil, solemn, nij dă 
nici un răspuns. Iar țiganul-tatâ emite celebra replică: „Taci 
dricului, fă, lasă-1 să întrebe, că aca învață!"

Corneliii RADUL ESCU 
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Dacă am fi înzestrați cu teri

bilul umor englezesc am spune 
că Europa „care a fost atîta 
vreme izolată de noi" a scăpat 
in sfir.șit de această năpastă și 
a făcut pasul de împăcare cu 
România răspunzind unei evo

luții istorice potrivit cu dorințele 
ambelor părți. Dar, nici umorul 
nu ne da ghes, nici motive de 
mare veselie nu avem in țară 
așa că privim „ora europeană 

a României" — cum a fost nu
mită ziua de 1 februarie 1993 
la Bruxelles — în termenii se
veri ai realității. România este 
cea care a încheiat lunga etapă 
de izolare ,și, fără grabă, dar cu 
multă trudă a reintrat în bă- 
trînul continent ccrînd nici mal 
mult nici mai puțin decît locul 
pe care-1 merită valorile ei. Căci 
este imens inventarul acestor va
lori și orice întîrziere privind 
repunerea lor în circuitul euro
pean ar aduce daune pentru care 
nu numai noi am fi prejudiciali. 
Așa cum noi avem nevoie de 

această deschidere spre civili-

și frivutixarea
. După ce a căzut guvernul Ro

man, atragi nd .și demiterea d-lui 
Adrian Severin din funcția de 
director al Agenției Naționale 
de Privatizare, noii oameni ai 
executivului, conclus de dl. Vă- 
că'olu — ptimul ministru al 
Guvernului, schițează tot mai 
mult, în,"roșind cu tuș negru, 
liniile posibile ale privatizării 
rapide, harta unei metode de 
privatizare, care ar putea avea 
cel m ii mic impact asupra popu
lației, in condițiile acestei pe
rioade de tranziție, în care încă 
nu s-a stopat declinul produc-

Dorel NEAMȚU

(Con!iuudrc iii pag. a 2_a)

Te'eschi in Paring
Odită cu începutul acestui an 

și al noului sezon de schi, in 
Paring, pe pirtia de schi de la 
IEIS, a fost dată în funcțiune 
mult așteptata instalație de tc- 
lescbi.

Demarată în '90, instalația a 
fost executată in doi ani în pro
porție de 30 la sută, ca în '92 
sa fie terminata integral. Este 
o reușită a unor oameni inimoși 
ai SC „UMIROM" Petroșani c .re 
au ținut ca și baza sportivă de 
schi din Paring să țină pasul cu 
vremurile... Adevărul e că vre- 
m> i desuetelor- baby-schiuri... a 
trecut.

C'iteva amănunte: lungimea fi
rului teleschiului este de 400 me
tri șl are o capacitate orară de 
600 persoane.

Așadar, și in I’aiing se întlm- 
pfă lucruri bune... (KD)

PAS ISTORIC
zația Comunităților Europene, 
de integrarea în structurile con
tinentului, și țările spre care am 
privit de la distanță au nevoie 
de economia noastra, oricît ar 
fi ea de modestă, sau de cultura 
României reprezentată de crea
tori unanim prețuiți: Eminescu, 
Enescu, Brâncuși, Eugen Ionescu, 
Uscătescu, Eliade și atîția alții...

Destinul a făcut ca semnarea 
Acordului European de Asociere 
a țării noastre la Comunitățile 
Europene să-i fie încredințată 
actualului premier, dl. Nicolae 
Văcăroiu, aflat la prima ieșire 

•oficială peste hotarele țării. Iată 
un debut care onorează, dar în 
același timp, obligă. De acum 
încolo, pentru întreaga legisla

tură care va fi încă frămintată 
de radicalisme interne, .șeful exe
cutivului nostru și-a asumat in 
fața partenerilor europeni, răs
punderi mari: continuarea re
formei, în condițiile îmbunătă
țirii climatului democratic, dez
voltarea raporturilor economice 

externe, înlesnirea pătrunderii

investitorilor și a capitalului 
străin în marja de siguranță a 
unei economii, totuși, autonome. 
Dincolo de relațiile economice, 

un anumit climat politic marcat 
de interesul menținerii și afir
mării României ca zonă de sta
bilitate în Balcani este marea 
promisiune făcută de premierul 
nostru în momentul solemn al 
semnării Acordului. Și România 
poate să-și respecte promisiu

nea, în ciuda tuturor intrigilor 
atît de migălos țesute în această 
margine de continent.

Prin semnarea Acordului cu 
țările Comunității Europene, 
România a făcut un mare pas 
istoric. Vor urma alte acorduri, 
alte măsuri concrete de integrare 
și dacă ne ajută destinul „tran
ziția" va fi mult scurtată, astfel 
ca vremea bună să însenineze 
nu numai generațiile viitoare ci 
și pe cea încă activă. Ceea ce 
ar însemna să încheiem secolul 
și mileniul, ca toată lumea bună, 
cu un cer senin.

Ion MUSTAȚA

REPUBLICA MOLDOVA 

TENDINȚE UNIONISTE 
REDUSE LA TÂCEIU ?

E te .știut de toți românii, de dincoace și de dincolo de Prut, 
că, după atiția ani de suferință, odata cu evenimentele din de
cembrie 19(19, visul de reîntregire a țării a renăscut. Este cunoscut 
de asemenea faptul că noi, românii am fost ,și sintem mereu 
alături dc frații noștri moldoveni, la bine și la rău. Ne-am bu
curat, împreună cu ei, cînd Moldova scăpa, in acel 27 august, din 
chingile imperiului sovietic. Ne-am bucurat de fiecare izbîndă a 
lor, ca de o izbîndă a noastră. Și am suferit alaiuri de ei dintot- 
deatina, dar mai ales atunci cind rusofonii transnistreni au văr
sat sînge de-al nostru.

Suferim .și acum, poate mai mult ca oricind, de situația ex
trem de periculoasă din această republică frățească, situație ce 
poate conduce la pierderea definitivă a visului reîntregirii. După 
cum se știe, după recăpătarea independenței de stat, Moldova a 
traversat o perioadă grea, poate mult mai grea decît noi, pre
ședintele Snegur agățîndu-se doar cu jumătate de mină de patria 
mamă România și cu o mină și jumătate dc CSI.

A fosV greșita sau nu poziția d-lui Snegur?
Greu de apreciat la vremea respectivă, foarte ușor de de

monstrat acum, cind ultimele acțiuni ale domniei sale nu mai 
lasă să se întrevadă nici o rază dc speranță pentru marea Unire. 
Nu. domnul Snegur nu est'.’ de acord cu uniticarea. Această ho- 
târîre a sa nu este de-acum, nu este dc anul trecut. Ea estf, din 
rădăcinile sufletești ale d-lui Snegur, este din educația sa tipic 
rusofonă și acum nici măcar nu mai catadicsește să .și-o estompeze.

l'ără să stea prea mult pe ginduri, dl. Snegur a ajuns la con 
cluzia sadică de a organiza in Moldova un referendum privind 
aceasta problemă. O greșeală mai mare nici că se putea. Dar, 
din păcate, nu este o greșeala. Este un plan foarte bine pus la 
punct, mină în mină cu Moscova, din care dl. Snegur sigur v i 
ic i învingător. Adică nici mai mult nici mai puțin, populația 
va vota în majoritate dorința anexionista a d-lui Snegur. Esti
mările în această direcție, făcute dc adopții Unirii, au un funda
ment temeinic. Cea mai mare parte a populației moldovene ct 
drept dc vot abia dacă știe două vorbe româno to. După alîtia 
ani de deznaționalizare forțată, după alifia ani de propagandă 
bolșevică, va putea oare moldoveanul de rind să se pronunțe 
pentrți reîntoarcerea sa la patria din care s-a rupt? Cu siguranță 
nu, și domnul Snegur este foarte sigur dc acest fapt. Ași câ
a cam luat-o înaintea noastră și a plecat și el la francezi, ca la 
Mccca, și discuțiile sale, acordurile și mai ales declarațiile sale 
nu mai lasă nici un dubiu. Dumnealui nu vrea cu nici un preț 
Unirea.

In schimb, atitudinea s 1, vădit rusofonă. a determinat demi
sia a t din membrii prezidiului Parlamentului Moldovei, printre 
calp și domnii Alexandru Moșanu, Ion Hadîrcă și Valeriu Matei, 
trei dintre marii doritori ai unirii, cărora, din păcate, Parlamen
tul lc-a aprobat demisia, fără ca președintele Snegur să încerce 
să-i convingă să renunțe la ideca Ier. Așa că, se pare, deocam
dată, dl. Snegur și-a recăpătat liniștea din partea Parlamentului 
și merge spre acel referendum veninos și ucigător, menit a re
duce, la tăcere orice tendință unionistă, pe care radio Tiraspol 
o consideră drept o aventură politică. S-o fi sfătuit, oare, crai
nicul de-acolo cu dl. Sncjur? Nimic nu-i imposibil, (Gh. C.)
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Sindicatul
încă din toamna anului tre

cut, probleme acute au determi
nat mai multe convulsii în ca
drul Filialei județene a sindica
tului șoferilor din România „fră
ția**. -<

Dispihelc nu căpătat adeseori 
accente dramatice, lucru ce a 
determinat o stare de nemulțu
mire, întemeiată, de cele mai 
multe ori, pe ncrezolvarca unor 
aspecte principale ale muncii 

sindicale și de producție. Râu 
este că în toată această dispută, 
cu caracter mai mult personal, 
au fost antrenați mai nmlți oa
meni, în speță mcmlri de sin
dicat, a căror fundamen*. fiu me
nire era să asiguie bunul mers 
al noii sock.ă’i „Startrans" SA 
Pctro-ani, confruntată, încă din 
start cu greutăți inerente in^e- 
putul'ii, pre< im si cu cele ivite 
p- parcurs cum ar fi scumpirile 
repetate ale carbur u'ților, sta- 
r i re. iră a m .laicelor auto 
din componenta parcului, pre
cum și lipsa unt-r condiții priel
nic de munci, din perspectiva 
c< <.fortul .i. în c d, ul garajului, 
p.-nirn m ini ■ i .oferi.

Au f ist <1 ir v'l v.i din pro-
blfSlKlC ■icule a!-.' indicatului,

<*.>!•(* ar fi tr.'buii « i f;e princi-
J'.ll 1 ;nv x'upare, d. r . ir<- pe tot
| !’>- iirsul timpi: ni -ii nc-

■ în marc %iăs. -â, datorită
i j i #r in ce: ti?j "ni e iu existat
in a ce priv- șic pi rsoan Ie

u.tq s-au aii.it In ice.i perioa-
d i Ia c <nd . Fi!:.,li i hi'lețene
a Sindicatului s fii! r „Fi.i- 
V

St.ire.i con' ’ă. generatoare a 
acestor nemulțumiri, a culminat 
Cj vrgrnir.irea de noi al grri, 

In l ina decembrie a ar. ilui tre
cut. prin cars un in 1 per
soane au consideră <a pot -ă și 
Insu ;ciscă pr o -, i le condu
cerii sindi. âtubii jud< ț m. Acea

Antrenor i se
îrrtf unesc

. v G f ' >. ora 9,

]. > >i *.» ’ ? ; h-
(1 • n 1 * ■ . ,■ .li!’ 1 -c o- dna
ii ■n •' • pre-

•V< In U i'.-T <h- <1 i;. • 1 . i, iaț'i
•, ‘»n 1 ir : un

j,. n eticii in •’ *n. di-. i ■' a C
SI .1 * r • : .1 Hi f 

ii ,
j lim

* lie 1 4*1 *1
v r i- li'

< în d -.r, ■ ;;: 1 r- i O - 171 ’l?

i ■f’tL» a îc fot’ ful ii j'.if-f
l ; rn unt■ 1 c rniHVhi i -tn-

t ' ■* ni xH hMM ».. i v m ;n-
I'VI'l . Li lini,.

1 1 - ir1 -n* * î'.iriÂ
In»« : f of’ t: il ii ff t re pie
vt* *• •c prirr•Iv .if . li >/•-. :

MEBO și privatizarea
(Urmare din pag I)

ției i r.'l ' it.trr / e zer ii .1-
c- l''; mult clise ita h .< r- -,li ii
ro“. Jniți.dive r< nâu li, dar
mai ales câ itare.i s tițiilc r .1-

pt»cete de mult timp in ■ > cid nt,
in ț.irj ru renume ;i ti. Idie d< -
mowatiră. fee la era .i.JH.ilă o
Fiertul discutării . i adoptării de 
câtke Guvern a ideii MF.l'i), p n- 
tru a fi supusă spr-- d<'z’>' -’i e 
P.’ 'lamentuiui, c.i o sub ,i dem
nă de a fi îmbri t';afâ in plen, 
care, se zice, ar adapta cel 
mu bine la ,»r. nomia româneas
că, acum In mar** criză de eco
nomiști ți de ci .rente, care să o 
canalizeze pe făgașul înviorării și 
redresării el cit mii urgente.

Management Employm fit Iîuy 
OtM — sau pe scurt M șrjO — 
con-tlă in cumpărarea întreprin
derii de către salarlații prr.prir, 
sau manageri, în loialitatea el 
r.m cel puțin în proporție ma- 

foritarâ. Deși nu este o metodă

iși limpezește apele
adunare do alegeri, considerată 
la vremea respectivă drept ne
legală și neieprczentativă de 
către conducerea aleasă, în loo 
să liniștească lucrurile, mai rău 
lc-a tulburat și starea ele ne
mulțumire s-a amplificat pînă 
la cote dramatice, in care a fost 
nevoie de intervenția conducerii 
naționale a Sindicatului șoferilor 
din România, respectiv, ConfcJe- 
raț.a „Frăția".

După conferința națională a 
acestei organizații deosebit de 
importante și cu largi implicații

STARTRANS S.A.
Petroșani

în viața noastră economică și 
socială, con ducerea acesteia a 

decis analizarea situației de la 
sindicatul județean Hunedoara 
de căt.e o comisie a conducerii 
naționale, caro urma să decidă 
in cuna/ință dc cau/ă ceea cc 
este de făcut in situația dată.

După mai multe liscupi și 
după îndelungi deliberări, de
cizia acestei comisii, din care 

au făcut parte domnii Mihail 
Vlase, secretar general al Con
federației, precum și Dumitru 
I lorea, consilier al președintelui 
confederației, dl. Lliron Mitrei, 
a fost de a se organiza noi a- 
legeri pentiu o nouă conducere 
în fruntea Filialei județene a 
.Sindicatului .șofe rilor.

Dc fapt, toată disputa a fost 
in jurul persoanei d-lui Badea, 
care, îndeplinind funcția de di
rector al Autobazei Petroșani, a 
dorit să fie in același "timp și 
lider de sindicat, considerind că 
deținerea celor două funcții, in
compatibile conform legii, ar 
put a sluji mai bine interesele 
membrilor de sindicat, la care, 
. au odaugat .fi , averea legitima

I 0 lacrimă pentru Utișa Ki'ftin

l. i ne .inoscuți, <i v.ăi «al ultima Im-rimă, tț
<> lacrimă p ■nlru IMișa Klvin și condoleanțe fotbalului ro_ S

m. îiicsc! )•
c-mu». -43X1«x.-i-srir—_ . iManUcaca(amant 
CoilCll! S Ia „Pasul Vulcan”
Duminica, 7 fel.muie a.c., este 

pr i.r tmal, pe | î i iS din m.'i-i- 
;'li Vilcan, lin Cutie,.I> de schi 
alpin, organiz it de a ociația 

„Pasul Vulcan" și sponsorizat de 
I 5C „Aâ'e ,uii,in. Sînt ...tOptați

p'rfc tâ, r.i sar putea aplica 
iinodi.n, dar sc impun din capul 
locului citeva clarificări. Mai 
intii i'le nevoie de o lege spe
cială p’ ul i promovarea Ideii, 

iar s'.it'it tr.b iiț. sa faciliteze 
ScuHre.i dc impozit pr profit a 

societății' r pri idz ic prin MEBO. 
întreprinderea în cau A tre
buie ,ă indi plinr.e m și ca 
condițiile ci rti.e, adică să nu 
aibă datorii și Să dețină o piață 
stabilă' de dcifaceic, să nu nece
site investiții prea mnrj In nr- 
mutorâ ani.

Corpul manageri i] al societății 
sa fie bine pregătit și „dotat" cu 
ultimele cunoștințe în domeniu. 
Odată aplicată, metoda poate a- 
vea ca efect imediat creșterea 
responsabilității so’.arlaților, a 
performanțelor societății, firii su 
producă șocuri sociale șl rezls- 
tind chiar unor posibile rece
siuni economice.

Citeva întreprinderi luate 
drept pilot și privatizate prin 
această metodă, două în Bucu
rești și una la Pașcani, au dat 

a domnului Vasile Beldie, și a 
celorlalți membri ai conducerii, 
p strivit căreia acest cumul de 
funcții se abate de la legislația 
sindicală.

Așa că nici mai mult nici mal 
puțin, s-a ajuns la organizarea 
de noi alegeri, pentru ziua de 
1 februarie a.c. în care oamenii 
să-și spună părerea.

In cadrul adunării de alegeri, 
organizate cu reprezentanți ai 
tuturor organizațiilor afiliate, 
mai puțin organizația Vulcan, 
care, din motive necunoscute, nu 
și-a trimis reprezentanții, în mod 
cu totul și cu totul democratic, 
s-au depus mal multe candida
turi, inclusiv cea a domnului 
Badea, precum și cea a domnului 
Bt Idie.

După primul tur de scrutin, 
au rămas în cursa pentru pozi
ția de lider sindical, doar domnii 
Beldie și Badea. A urmat în 
mod firesc cel de-al doilea tur 
de scrutin, prin care s-a decis, 
in cele din urmă, componența 
conducerii Filialei județene a 

Confederației sindicatelor șo
ferilor din România ..Frăția".

Numărătoarea voturilor a dat 
câștig de cauză domnului Vasile 
Befcfle, ales în funcția de lider 
al filialei.

In componența consiliului de 
conducere al filialei, cu sediul 
județean în I’etroșani, se află, 
deci, la ora actuală, următor'': 
dl. vasile Beldie — lider, 1. 
«Simion Lihoacă — vicepreședin
te. cil. Viorel Costinaș — secre
tar, dl. Alin Stoica — secretar 
adjunct, și dl. Ștefan Niță — 
trezorier. Alegerile au fost con
semnate în procesul verbal, fără 
a fi contestate dc către cci pre- 
zetiți și au fast însușite de con
siliul național al „Frăției", prin 
prezența celor doi dclegaț’. Nu 
ne r .mînc clocit să le tr ăm suc- 
qs noilor aleși. (G. C.).

schiori de ti ale categoriile și 
■virstelc. C.. lipitorilor, org miza- 
torii le vor oferi trofee și di
plome. înscrierile, la cabana 
„Banul Vulcan", pină la ora 10, 
ora începerii con; arsului. (I.D.) 

rezultatele scontate.
La cca dc-a patra conferiri 

internaționalii desfășurată iu 
Anglia, la Oxford, cu partici
pare selectă, prinbe evpcrț.i 
prezinți din SUI Franța, Ma
ca Britanic, «Spania, Canada, I- 
tab i, s-au numărat și specialiști 
din R.mânia. Probabil, întorși 
acas vor putea infhtei a ți dc- 
term na autoi itâțile în a lua o 
dft'-izie care să nu ocolească, ci 
si îmbrățișeze metoda MEBO, ca 
una din posibilele căi ce pot 
fî aplicate cit dc cutând, în ha
osul <lc legi care nu conferă pî- 
n.i acum o limpezire a viitoru
lui economie românesc. SMem 
b ncar l'nsufic'cr de transpa
rent, ne stimularea afacerilor, nc- 
<>, i< ntarca resur'clor finar.ckue 
străine direct spre întreprinzăto
rii particulari, ca șl creditele cu 
dobinzi prea mar] sînt principa
li le Inconveniente ce obstrucțio- 
nează aplicarea, în lipsa unei 
legi de care este cca mai mare 
nevoie.

PUBLICITATE
Primăria Municipiului Petroșani

ANUNȚĂ

Vă informăm care sînt actele necesare în vederea eli
berării autorizației de construcție, în cazul în care aveți 
în proprietate teren Situat în intravilan îl municipiwliri 
Petroșani (zonă construibilă):

1. Extras din cartea funciară, eliberată de Notariatul 
de Stat local Petroșani, în care este înscrisă suprafața fc- 
rcnnlni și proprietarii actuali;

2. Plan dc situație, întocmit dc proiectant autorizat 
(care să cuprindă: întreaga parcelă cu vecinătățile, limitele 
acesteia, cu numele proprietarilor, construcțiile cxisfeAte 
—- dimensiuni, regim de înălțime, distanțe între acestea), 
construcțiile propuse indicate distinct și căile de acces exis
tente sau propuse ;

3. Plan de încadrare în zonă (pe care Serviciul' de 
Urbanism și Amenajarea Teritoriului il poate pune la dis
poziția solicitanților, beneficiari sau proiectanți);

Documentația se prezintă Serviciului de Urbanism și 
Amenajarea Teritoriului, pentru verificare, uimind1 Să Sc 
elibereze Certificatul de urbanism, în cazul unei docu
mentații complete și corect întocmite.

In baza Certificatului de urbanism, se poate întocmi 
proiectul pentru Autorizația dc construire.

Primăria MHmeîpiului Petroșani
ANUNȚĂ

Serviciul de Urbanism și amenajarea teritoriului1 din 
cadrul Consiliului local roagă cetățenii care au semnat 
contractele de concesiune pentru terenuri, adjudecate după 
licitația din august 1992, să sc prezinte pentru ridicarea 
acestora și pregătirea proiectelor de execuție în vederea 
construirii garajelor în termenul de 12 luni prevăzut în 
contract.

Re£ia Autonomă a Huilei 
din România

cu sediul în Petroșani, str. Timișoarei nr. 2, telefon 541460; 
511161; 512270 int. 162, 4 40,

ANUNȚĂ
In vederea contractării execuției unor lucrări de re

parații la blocul nr. 13 din str. Venns Petroșani, pune la 
dispoziția antreprenorilor de construcții interesați, încc- 
pînd cu data de I februarie 1993, documentația tehnică 
necesară

Dcpi .c-rca ofertelor se va face către antreprenori, 
pînă in da t dc 15 februarie a c., la sediul regiei —Direc
ția lucr ai Aivestiții, în condițiile precizate în documenta
ție.

Selectarea ofertelor și contractarea lucrărilor se va 
face in data de 22 februarie 1993-

S.C. MULTISTAR — 1MPEN SRL LUPENI

cu sediul in Lupeni, str. lîărbătcni PT 15 
angajează urgent personal calificat în următoarele nicScrii:

—. mecanic auto
— tinichigiu auto
— vopsitor auto
— strungar
— primitor-distribuitor piese auto
— șef depozit produse alimentare
— inginer, subingincr, maistru sau tehnician pentru 

funcțiile de : șef secție reparații auto, șef birou aprovizio
nare

— secretară
— colaboratori externi pentru traduceri în/din ger

mană, engleză, franceză.
Pentru orice relații vă puteți adresa direct la sediul 

firmei sau la telefonul 560570 zilnic între orelo 9—17. 
Prezentarea sc face cu documentele de studii și calificare. 
I’cntru funcțiile TESA doritorii vor depune cnricullum- 
vita? și recomandare dc la ultimul loc de muncă- Anga
jăm și pensionari. Salariile se negociază. (Factura nr. 927)
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Idei pentru mai tîrziu CHIAR DACA NU-I O BARJĂ SIRBEASCA

apro- 
Petro- 

țiâni, ascult veselia copiilor care 
se bucură de acrul sticlos al 
ultimelor zile. De fapt chiar is
toria 
nouă, 
cruri 
bare, 
luată 
Acest 
ani destinația actuală, 
fost dusă pînă la capăt ideea 
îmi amintesc, se cuvine ră ne 
amintim cu toții, că rt?-au fost 
percepute, după garnisirca cu o 
lege cunoscută, diverse sume, 
timp de ani in .șir, care erau 
destinate înfrumusețării orașe
lor. Atit de mult s-au tot înfru
musețat incit a mai rămas loc 
șl pentru viitorime, nevoită să 
rcgindeascâ la precaritatea am
bientului in care trăim. Să nu 
mă abat, însă, de la patinoar. 
I .a început, pe cînd apărea cu
noscuta cab mă, montată, în 

timp record, ideea tuturor a- 
rnenajărilor era non-profit. doar 
cu gindul pur al intr pierzăto
rului pentru copii. Si au urmat 
un concert de discuții, învingă
tor fiind domnul care n Știut să 
lupte, să știe cum și cu cine să 
se asocieze. Dar nici acest as
pect nu este relevant, deși nu-1 
lipsit de interes. Ce este cu a- 
devărat semnificativ nu-i alt

ceva decît că patinoarul a de
venit o afacere profitabilă. Deși 
betonarca spațiului, mai puțin

| C-înd slnt in trecere prin 
pierea patinoarului din

acestui patinoar, destul de 
de altfel, cum multe lu- 

sînt noi .și în plină schim- 
a pornit de la o idee, pre- 
din mers, ca să zio așa. 
spațiu căpătase de cițiva 

însă n-a

împrejmuirea, cabana .șl alte 
amenajări, s-au făcut din banii 
contribuabililor. Poate dă aceea 
s-a vînturat generosul gîfi'd că 
totul e pentru copii. Și este.

Gă s-a abandonat ideea, nu-i 
de mirare, pentru că este, de 

curînd, u© precedent magnific. 
William Jefferson Glinton a 
aruncat pe fereastra autocarului, 
cu care a străbătut Statele

r mw g g g ■ g g g ^a^ g

PORNIND DE LA UN 
PATINOAR
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Unite, cam jumătate din progra
mul electoral cu care candidatul 
democrat a cucerit inimile șl 
sufragiile americanilor. Prin ur
mare de ce să nu privim lu
crurile cu mai multă înjelepciu-i 
ne, îndeosebi cînd mă gîndesc 
că într-o economie liberă totul 
este de vînzere. După negocieri 
de rigoare— cuvintnl magic, de 
parcă am zice: „Sesam, dcsclil- 
de-tel“. Ceva este cu adevărat 
remarcabil, anume că cineva a 
gînd:t astă vară la a da posi
bilități copiilor să patineze. A 
mai fost cîndva un astfel de 
spațiu, pe un teren de tenis. 
Ar fi de toată lauda o concu
rență și in acest domeniu.

Dar am început, nu chiar în-

tîmplător, să despic firul în p 'tril, 
întrucit inițiativa particulară, 
privatizarea, cum I sc spune cu 
un termen generic, a po nit ca 
peste tot in Europa de Est, și 
de Vest, din domeniile comer
țului și serviciilor. Atit de mult 
S-au privatizat serviciile incit 
respectabile croitorii, rămase 

fără clienți pentru că a-ți face 
un costum e un lux, s-au trans
format 
găsesc 
furi ca 
mortul, 
rat de 
face. Sfera inițiativelor particu
lare a rămas, cu puține excepții, 
in comerț, deci a cumpăra și 
apoi a vinde. Prea puțini au 
avut și alte ldc-i. Cea cu pati
noarul intrînd in rindul excep
țiilor, prin urmare a unui ori
zont nou al ideilor cu adevărat 
actuale .și moderne. Cind ideile 
vop intra Și în perimetrul in

dustriei mici s| mijlocii, despre 
care se vorbește excesiv șl nu 
se întreprinde mai nimic — 
semn că soluția nu a dospit su
ficient — însoamnează că ne 
găsim pe drumul potrivit. Pînă 
atunci, însă, sîntem nevoiți să 
observăm, deocamdată la morlul 
general cum s-au vîndut, la 

prețuri derizorii, cele m.u inima- 
gin.rbilp mașini, utilaje, piese de 
schimb, exi* tente cîndva in ma
gaziile tin.-r societăți comerciale 
care abia-abia iși trag sufletul.

în boutiq-uri în care se 
cam același Soi de măr- 
peste tot. La fel și co- 
ccl de stat fiind concu- 
cel particular. Și bine

O PROBLEMĂ Rr-\LA, DAR PRO3J EMÂ

Nemulțumiri privind
calitatea plinii

L
După m.ii bine dc o lună de cînd piinca nu mai c rai ion li- 

zată, In Petroșani s-a asigurat o aprovizionare in cantități în
destulătoare. Fără îndoială că punerea in funcțiune a noilor 
cuptoare de Ia Pctrila șl Petroșani a avut o iniluență favorabilă 
asupra aprovizionării cu piine a populației. Dar iată că, in pri
mele zile ale lunii februarie, ne-au sosit semnale, din partea 
populației, cum că p inca a redevenit o problemă. Vineri și slm- 
bătă, 29 .și 30 iar.ua.ie ac., unitatea 133 a „1103100111" bA, situată 
in nlin centru al I’. troșnniului, n-a primit pîino pentru vînzare. 
Iar .uni, 1 februarie, plinea livrată de la SC „Spicul" Petroșani 
n-a avu1 In totaîita'o calitatea obișnuită. O moșiră din Jotul d 
pline cumpărată luni de la unitatea 133 n a fost adusă Ji reda 
iar alta a fost puiâ (.e misa primarului din Pitrașanr. piin 
n'2C.<ptâ, ci coija r; 3p, i miezul negru-cenușiu, care fusese 
plătită drepf „piine alba*.

1 'nind pe fu 1 ste>r semnale ne-am adresat celor 
drept să dea hbni«i :ri. De la d-na Zar'idea, .șefa unității 133. 
nflat că ..in general, în cursul lunii ianuarie, comenzile au 
livrate, crup-rind r'ra țele de con'um. Din prep, ie inițiativă, 
lucrătoar le un>f iții au a. ''?p’at „ vîndă in zii. le dc simbătă șl 
duminică și pesie o:rU? normale din progi im pentru a veni in 
întimpinnr^a cererii cumpă-ătorilor. Dar, tot în general, nu sC 
poate spune că pîinoa primită, cel puțin în luna Ianuarie ar fl 
fost de bună caii!,'.!'.'. Au existat destul fie frecvent nemulțumiri 
din partea eiiențilot",

N. mul ai niri a-«m .r o-an înregi tr.J și îa clientela
e ire cumpără pîme dc la unitățile din cârti'rul Aeroport, în 
cursul I in'i Ianuarie.

Ce c-cplicațiî ne oferă ce; ce conduc SG „.Spicul" Petro-, mi?
In lipsa domnului director, aflăm de la directorul comercial 

Ion Prisiav i că „înecpînd de vmeri, 29 ianuarie, îinia do fabri- 
eatie a pi.nil de ia Livezeni a in'rat în reparații. Așa sc explică 
apariția unor goluq din aprovizionarea unității 133. Dar a mal 
Xyst ceva. Luni, 2 5 ianuarie am lucrat cu un stoc de 65 tone do 
piin?, care s-a epuizat abia în 27 Ianuarie. Pentru a evita situația 
de a prezenta la vinzare pîine veche și pentru a spori cantitățile 
dc pîine proaspătă, la începutul lunii fi brii irie am redus stocul 
la jumătate. Deși linii de la Livezeni e în reparații, putem pio- 
ducg zilnic 105—110 fonc do pîine, în condițiile in caic consumul 
este de circa 80 de tone. In ceea ce privește calitatea piinii se 
cer citeva precizări. I’iinca care so coace în noile cuptoare de la 
l'ctriia și Petroșani este dc calitate ireproșabilă, deoarece se 
utilizează ca mctcrle primă fîlna din import. Dar plinea albă și 
cei mț'rmedinră e preparată dm fa.nă măcinată In moara din 
i.upeni, neavîn.l Întotdeauna culitil'e.n necesiiră. Nu considerăm 
lnș.i, că sint mopve de îngrijorare nici în privința c ilirății ptinu. 
Plinea n coaptă, cu miez negi u-cenușiu, c.irc a ajuns pe m.tsa 
unor consumatori s-a daiorat unor n gl.Jcnțe în schimbul 
noapte oe duminicii. 31 ianuarie. Am Întreprins, împreună 
dl. P.adu, șeful secției respective, cercetări pentru a stabili 
se face vinovat dc calitatea proastă a pîinil. 
promitem cil, în cazul stnbill.ii unor vinovății 
vor fi luate m? uri de sancționare a r-dor vinovați".

în ccca ce privește reparațiile lini-i dc f ibriratio de la I.i- 
vcrr-nl, rH, fon Ungureanu, inginerul șef .a) SA „Spîcul" nc-a d.at 
asigurări rfl „pînă In sfîr.șiliil ncosfoi sâpLămîni reparațiile s or fi 
terminate și va reintra în funcțiune".

ConsMerlnd intrtile alte comentarii nu nf. rănilnc di■< ît să 
așleptăm f,A vedem re inâsi-uă calitatea piinii și ritmul do 
•provîzkm* > uor ImbunAtăti, nșa cum Hv»n să se i-nteleagă 
cei ce o fabrică și o pun in vînzare,

*

APCA dă dureri de cap Guvernului
ține turat „motorul" 

care o conduce, 
primt de la dom- 
comunicat pe care 

: de-a-ntrcgul.

,16 ianuarie a c, 
de cele 3 asociații (APCA) la Guvern și in prezența avocăților, 
dr. lliescu Gheorghe .și Pctrescu Dumitru, și reprezentanții Se
cretariatului General, d-nii ministru Unghianu Mihai și Directo
rul General al Direcției Juridice, Ilicscu Dragoș, s-a consemnat 
ca Secretariatul General al Guvernului • să dea concursul cererii 
asociațiilor de a fi promovat Proiectul de Lege la Parlament' pri
vind repararea prejudiciilor aduse membrilor prin nepredarea 
autoturismelor achitate anterior datei de l noiembrie 1990. • să' 
facă demersurile necesare la Ministerul Justiției pentru a se ob
ține un punct de vedere asupra faptului că Hotărîrca Guverrta- 
mcntală nr. 1109/1990 mai Cste sau nu în vigoare, total sau parțial, 
față de Ilotărîrile Guvernului ulterior adoptate • Procesul este 
pe rol la Judecătoria sectorului 1. Termenul va fi anunțat! ulte
rior. î

Pentru anul 1993, pentru aceia caro doresc să participe plă- 
tuii de noi pe mai departe, spre a înfrunta Justiția cu privire 
la repararea nedreptății care ni s-a făcut, cotizația este de 500 
lei pentru membrii vechi și 550 lei pentru cci noi. Cotizația se vă 
depune numai Ia CEC pînă la 1 februarie 1993 în același cont 
ca în anul 1992. De la această dată CEC-ul va introduce un 
alt cont care vi sc va comunica, sau îl veți afla de la CEC. T.a 
Asociație se va trimite xerocOpia după chitanța CEC, cu O cerere 
cu datele expeditorului .și mențiunea că sînteți membru din anu!... 
cu chitanța numărul...".
Nu dorim nici să 

dar nici să retezăm 
Aceasta cil toate că unii, încre
zători la început, au devnit, pe 
parcurs, sceptici. Am citit, de 
curînd, într-uh cotidian o decla
rație a cl-Iui Chițcscu. „în Po
lonia, spunea dumnealui, o aso
ciație similară cu cea 
o conduc, s-a războit 
da zile cu guvernul 
pină cînd i s-a făcut 
La noi — mărturisea 
nia-sa — au trecut doar 
luni. (în paranteză fie spus, eu

în situația deloc roză din țară 
— inflație, șomaj, creșterea con
tinuei a prețurilor etc. — pre
ședintele APC/x, dl, -ing. Ștefan

„Urmare discuțiilor purtate

încurajăm, 
speranțe.

în

pe care 
ani 

de acolo 
dreptate, 
tot dorii-

zece

trei

Cmțescu, 
asociației pe - 
De curînd, am 
nia-sa un nou 
vi-1 redăm pe

zilele de 11 și

Ce frumoase sînt — pus 
uscat — scutecele copiilor 
cilii de femei ncnuntilel

do 
cu 

cine 
După constaturi 
sau neglijențe,

Viorel STRAUȚ

la 
co- 

Din nefericire, cronică

■ r
Luna trecută, doar în orașul 

Petro,,mi au foit înregistrate 
53 de accidente ușoare. In iiia.io- 
iit.itc, aceste evenimente rutiere 
s m soldat doar cu avarii 
autovehiculele antr< nate în 

iizinne.
rutieră a Junii i.inu u ie con tom
nează și căzui i 
ca.e vi le prezentam în conti
nuare:

• VULCAN, 14 lANUZIUE 
JO'J t. ORA 13,50. Autobuzul cu 
numărul de înrna’ricu.'aro 31 — 
1ID — 1160, proprietate a SCTL, 
condus de Gh. N., a lovit cil 
P1 fc,i dreaptă tin Cetățean care 
S-a înscris în traversarea B-du- 
lui Milial Viteazul pc un marcaj 
d< pietoni. In urma aci "lentului, 
pic tonul respectiv prezenta trau
matism cr.miocercbr.il, stare co- 
motoasă.

• 1!) IANUARIE, ORA 16 10, 
D. N. 66. kilom->Crul 122 350. 
Condiicatm ui auto amator G.C.,
aîlat la volanul niitoti'irlsmulnf 

sCrn, se doptn a p'. direcția Tg. 
Jiu — Petro*- mi. I a kilometrul 
menționat, deci pe defih 11, la 
intrare pe un pod 
corespunzător vi 

Iul fiind acoperit 
polci, autoliii >smul 
derapaj. A rupt

m ii grave pe

Uza. Caros.ibi- 
cu I II ■ l
a Intrat In

parapetul po-

diihli și >■ ,i 
Jiului. Norocul 
auto și al soției sale a 
<lin spate, s-ă apropiat 
autovehicul. l’asagerii 
i au scos și transportat 
lai pe accidentați! afleți

răbirșit lingă al> ia 
ror.JiK Storului 

fost că, 
un alb 

acestuia 
la spi- 

in stare

CRONICA 
RUTIERA

gravă. Autoturismul a suferit 
avarii fu proporție de 50—<50 la 
sută.

a 23 IANUARIE, OllA 19,10, 
ÎN r/JPENl. Pe B-dul Păcii, 
II A., la volanul autovehiculului 
21 — SB — 3751, a accidentat 
m<»rtal o persoană de «cx mascu
lin aflata in poziție țczînd pe 
partea carO'ahilă a străzii.

• 23 lANUARTE, ORA 21.10 
— lot In Luponf. Rutinei cu au
toturismul 2 — HD — 4155 pe 
banda de Nnrt?î axul drumului, 
M.A. a surprins și accidentat 
pe S. Gh., angajat în traversa
rea străzii. Carosabilul era aco
perit cu polei, iar pietonul a

cred că, totuși, durează de mal 
multă vreme). Așa că să iHi nd 
pierdem speranța". Să fie currt < 
zice ’mncalui. Cine — © ar© Să , 
țină de ea!

Gheorglic OLTEARU
P.S. T.a predarea acestui ar

ticol, am primit o nouă1 depeșă 
de la APCA. Scurt: procesul au-»1 
toturismelor este pe rol la Jude-' 
cătorla sectorului 1 București 
la data de 90 februarie a.c. Co
tizațiile Se depun în CONTUR 
4501270000003701 BANG POSTI 
SA. în rest, să auzim numai de 
bine! ț

CANTINA
1

S-a redeschis, dc la 1 februa» 
e, cantina Dilja în care se 

pregătește mîncare pentru mi
nerii exploatării. Fină la această 
dată prepararea hranei cafdrj 
se facea la cantina Petrila, d« 
unde era tiansportată cu mij
loace auto. Care erau nevoita 

să aștepte, uneori, la două ba«i 
riere peste calea ferată (la tunel, 
în Petrila, și in Petroșani). DiA’ 
aceste motive erau întirz.icrl iar ’ 
hrana î.și mai pierdea din caA| 

apetisante, crcîndu-se și 
........ de iritare printre minimi,! 
Sini eliminate aceste necazuri.1 

Gestionarul cantinei este dl. 
Lebădă Li viu.

în cantinele UACCVJ se pre
gătește, in fiecare zi, hrană taulă 
pentru 7100 minerj și 12710 su
plimente pentru cei care' le pre-i 
feră mjiicării preparate. (T.S)

ta ți le 
stări

MÂRE PRUSHIÂ"
efectuat trecerea fără să1 rc asi
gure. S-a ales cu fracturi la 
ambele picioare și brațul sting.

Dl. locotenent Petre Mîrtfa, 
șeful biroului circulație din da- ' 
drul Poliției municipiului Pe-, ' 
troșanl, nea mai relatat că, în; 
prima lună a anului, agenții jde 1 
circulație au reținut 44 permisa ] 
de conducere. Dintre acesteia, 
35 aparțin unor conducători aV-J 
fo depistați la volan sub influența',! 
băuturilor alcoolice. „încă m.il 

sînt șoferi care conduc dupțj 
cc-au băut ceva, a spus dl. Io 
cotenont. Și asta în con.MtiHd 
în care carosabilul es'e așa cirtnb 
«o vede: acoperit cn gheață șt 
polci. In ce ne privește, dorim, 
sa atragem atenția organelor 

care administrează drumurile să 
la măsurile necesar» pentru asi
gurarea uru| trafic fluent, daț 
fiind condițiile grele de trafid 
create de starea vr<*m1I'. Condu-* 
cătt’rifdr auto care se donlascaz.i 
pe defileu șl în zona Bănița — 
Warn le recomand Am să den do
vadă de foarte mare prudență, i 
In ftceste locuri există porțiuni i 
acoperite cu polei și gheață ca
re 1 pot „fura" chiar sl pe cot 
mat experimentat șwf 'r. Sfatul • 
nostru este: foarte wiare F™ 

dcnțăl"
Ghcorglio OLTEANU. j

cr.miocercbr.il
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IWSiî-'i
ANII 1 KSARi

SOȚUL și fiica urează multă sănătate și fericire, cu ocazia 
zilei de naștere, dragei lor Csiszcr Geana. „La mulți ani!“ (658)

ANGAJAȚII Societății Comerciale Disco-Bar SRL urează 
doamnei Csiszer Geana „La mulți ani!“, cu ocazia zilei sale de 
naștere. (658)

PENTRU Marius Constantin Lupu, la aniversarea zilei de 
naștere, multă sănătate, fericire, noroc și un călduros „La mulți 
anl!“ Cu toată dragostea, tata. (692)

SOȚUL Mihai, fiicele Liliana și Mihaela, ginerii Ilie și Ionel 
șj nepoțica Alexandra doresc scumpei lor Anton Ana, cu ocazia 
zilei de naștere, sănătate, fericire și „La mulți ani!“ (674)

SOȚIA Irina, copiii Florentina și Marin urează dragului lor 
\ ah llieș, cu ocazia zilei de naștere, sănătate, bucurii și „La mulți 
ini!" (710)

PRIETENII Turcaș Ioana și Metehoiu Gheorghe urează lui 
aii llieș tradiționalul „La mulți ani!“ (710)

DIVERSE
PNTCD Uricani invită membrii și simpatizanții săi, în ziua 

de 13 februarie 1993, ora 10, la sala Căminului de nefamili.ști nr. 
12 din str. Aleea Brazilor, Uricani, în vederea alegerii Comitetu
lui de conducere. (687)

VINZARI
VIND apartament Petroșani, zona pieței, str. 9 Mai, bloc 2A, 

ac. 6, ap. 67, între orele 14—17. (656)
VIND urgent mobilă, casă cu grădină și curte în Petroșani, 

Enăchiță Văcărescu 1 (lîngă biserica ungurească). (681)

SlITI'Pl PHR0W1
ANGAJFX7Ă DE URGENȚĂ

■ MEC ANICI AUTO

■ CONDUCĂTORI AUTO (șoferi), pentru transport 

material lemnos, pentru coloana Uricani,

VIND vioară veche pentru colecționari. Informații: telefon 
560282. Lupeni. (679)

VIND dormitor, frigider, TV. color. Petroșani, Anton Pann 
nr. 30. (712)

VIND video sigilat, telefon 542807. (688)
SC IBS SRL vinde filme color AGFA, la preț importator. Re

lații: telefon 543468, între orele 16—22. (689)
VIND urgent garsonieră în Petroșani, Unirii, bloc 8/1/1, zilnic 

între orele 13—15. (690)
VIND video player Funai. model nou. Preț 180 mii, telefon 

560663. (693)
VIND apartament 3 camere, central, Alba Iulia. Informații : 

Petroșani, telefon 542878, după ora 17. (700)
VIND apartament 3 camere Vulcan, B-dul Mihai Viteazul, 

telefon 570321, între orele 16—20. (702)
VIND apartament excepțional 2 camere, etaj 2, Vulcan, Pla

toului 35 A/20, pină la ora 16. (705)
VIND orgă Casio CT 380, clape mari, 3,5 octave. Telefon 

544679. (707)

OFERTE SERVICIU

S.C. DISCO BAR SRL angajează personal calificat în mese
riile de ospătari, bucătari și ajutori ospătar. Informații la Brase
ria Minerul. Angajările se vor face pentru Restaurantul Minerul. 
(658)

SC MONTIS COM SRL angajează 2 ospătare, între 18—25 ani, 
cu liceul economic, pentru restaurantul Montana din Lupeni. (682)

SG NOVA SA, cu sediul în Lupeni, Aleea Liliacului nr. 2, an
gajează conducător auto pentru auto-izotermă tip TV 35 de 1,5 
tone. Relații la telefon 560353 sau 560595. (Factura 932)

PIERDERI
PIERDUT contract de închiriere pe numele Ungureanu Du

mitru, eliberat de RAGCL Vulcan. II declar nul. (686)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Bejan Traian, 

eliberată de EM Livezeni. O declar nulă. (695)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cărăuleanu Va- 

sile, eliberată de EM Livezeni. O declar nulă. (694)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Lăcătuș Petru, 

eliberată de UE Paroșeni. O declar nulă. (706)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Drăghicescu Ion, 

eliberată de EM Livezeni. O declar nulă. (708)

DECESE

COLECTIV UL Maternității Petroșani dcplîngc moartea ful
gerătoare a fostei salariate

BEJ MARIA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (699)

HOROSCOP
VĂRSĂTOR — TIGRU

Astăzi norocul vă surîde. Ai 
veți șansa unei marj afaceri.

PEȘTI — IEPURE
Criza de timp e o falsă pro

blemă. Tensiunea nervoasă acu
mulată caută o supapă...

BERBEC — DRAGON

Mare atenție la aspectul ves
timentar...

TAUR — ȘARPE

Lucrurile tind să se rezolve 
de la sine, dacă nu forțați nota.

GEMENI — CAL

Gîndurile dv. gravitează Iu 
jurul unei aventuri, care ar putea 
include urî... pat.

RAO — OAlB

Direcționat(ă) subtil faceți 
jocul altora.

LEU — MAIMUȚA

Eliberați-vă de invidie și veți 
încerca satisfacții nebănuitcl

FECIOARA — COCOȘUL

Lipsa de tact în relațiile so
ciale creează în jurul dv. o „zo
nă liberă" de prieteni.

BALANȚA — CIINELB

Săritura peste „gard" poate 
lăsa urme.

SCORPION — MISTREȚ

Relațiile „pe lîngă cărare" sînt 
bine aspectate astăzi.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Dacă se învirtejcsc apele, e- 

vitați „epicentrul"!
CAPRICORN — BOU

„I.ovitură de palat", la nivelul 
zero.

N O U!
I A COMPLEXUL „PAR1NGUL" din cartierul Ae

roport, MAGAZINUL ,,BETTY“ (fost ,,Foto“), prin admi
nistrator Miclca, vă oferă o gamă largă de produse: pre
parate din carne, brinză topită import, unt import, con
serve import și altele, la prețuri avantajoase. (698)

Societatea comercială 
„Retezatul** SA

SUCURSALX PETROȘANI 

ORGANIZEAZĂ 

in data de 26 februarie 1993, ora 10, 

LICITAȚIE PUBLICA 

pentru vin/.area unor mijloace fixe disponibile.
Lista completă și condițiile de participare pot fi con

sultate la sediul societății din str. Oltului nr. 1. (Fact. 926)

SOȚIA Ioana și fiui Mihai anunță cil nemărginită durere în
cetarea prematură din viață a iubitului lor

ERMOIU MIIIAI
Va răniine veșnic jn inimile noastre. (709)

FAMILIILE Slrăuț și Răilaru silit alături de familia Ermoiu, 
in greaua încercare prilejuită de trecerea in neființă a celui ce a 
fost

ERMOIU MIIIAI
Nu-I vom uila niciodată. (709)

FAMILIA îndurerată mulțumim tuturor celor care nc-au fost 
alături in greaua încercare pricinuită de dispariția prematură 
dintre noi a celei ce a fost o minunată mamă și bunică

ing. GIIIDEL NINA
Flori de recunoștință și lacrimi do tristețe Pe,zăpada ee-i 

acoperă inorniintul. (703)

COMEMORĂRI

AU TRECUT 6 ani ca clipele, dar pragul uitării nu poate fi 
trecut pentru cel care a fost frățiorul meu, economistul 

MARCEL ATANA.SIE TRIFAN 
om dotat cu excepționale calități sufletești. Olga soră, Marcela 
nepoată. (697)

FIIC’A, ginerele, nepoții și cuscrii amintesc celor ctinoscuți 
împlinirea unui an de la decesul celei care a fost

PAVEL ANA
și 3 ani dc la decesul Iui

PAVEL MIHAI
Amintirea lor va răniine veșnic in Inimile noastre. (701)

SOȚIA, fiii, nurorile și nepoții amintesc, cu aceeași durere, 
că s-au s<urs 5 ani de cînd iubitul lor soț, lată, socru și bunic 

DUNA 1OAN (RANIȚA)
l-a părăsit pentru totdeauna.

Nu-1 vom uita niciodată. (701)

Programul TV
IOI, 1 FEBRUARIE

7,00 TVM. Țelcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj. 
12,00 Film artistic.

MIZERABILII. (Coproducție 
franco-italo-RDG, 1958). 
Partea I. (Reluare).

13.35 Desene animate, 
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Prcunivcrsitaria
15.30 Teleșcoală.

Curs dc limba engleză. <
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba germa

nă.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Telc-discul muzicii popu

lare.
10,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animale. 

VRĂJITORUL DIN 07,.
20,00 Actualități
20.35 Sport
20,45 Film serial. DAI.I.XS 

Episodul 203.
21.15 Reflecții rutiere.
22,00 Microrecital Laurențiu Ca

zan.
22.15 Azi in prim-plan.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.
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