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Incă din primele zile de după 
alegerile din 27 septembrie 1992, 
previziunile opoziției din Româ
nia estimau un Guvern FDSN, 
cotat iară menajamente, drept 

Un guvern de stingă. Ba cei mai 
radicali membri ai CD, nu se 
sfiau să-și exprime tranșant 
gindurile, cum că in acest gu
vern vor intra și reprezentanți 
ai celorlalte partide politice, de 
orientare spre stingă. Și unii și 
alții, s-au înșelat. FDSN a venit 
cu un guvern monocolor care a 
fost și validat, doar cu o singu
ră excepție.

Văca- 
factor 

anume

Validarea Guvernului 
roiu a atirnat însă de un 
deosebit de important si 
sprijinul PUNR.

N-a fost nici un secret 
și cu atît mai puțin este 
acest lucru acum, cînd 
începe să culeagă roadele 
nului său acordat FDSN. 
pic sînt multe, vor mai ’ 
altele, nu ne grăbim să le nomi
nalizăm, iar dl. Funar, președin
tele PUNR, nu o singură dată 
a afirmat că va cere remanieri 
guvernamentale. Se pare că în 
perioada actuală remanierea gti- 
vc rnamenlală este la un pas de

atunci 
t secret

PUNR 
spriji- 
Exem- 

veni ți

a fi înfăptuită. Mersul de 
al Parlamentului in hățișul 
gislativ, lipsa unor inițiative con
crete ale executivului in stopa
rea fenomenului inflaționist .și 
a .șomajului, dar mai ales tăce
rea afișată în cele două luni ale 
acestui an, față de sistemul de 
salarizare sînt tot atîtea motive, 
pentru care Guvernul Vâcăroiu 
trebuie să-și facă mari griji, din 
perspectiva ducerii măi departe 
a mandatului. Din aceste pune

melc 
le-

«

Capul plecat, sabia lui
UE ivi liltf Oiimodus ... il taie lA

Programul IV.

săptăminai

Sînlem o 
bo.navâ ?

societate

din 
haina 
adică 

infer-

Din pucate, se parc că da. 
Romanța ocupa astazi locul I in 
Europa, avi..ci cea mai mare mor
biditate și mortalitate. In pri
vința virusului SIDA, comunica
te și statistici ale OMS-ului sc 
situează, de departe, la nivelul 
lumii a treia și in fruntea fla
gelului ce a cuprins ca un cleș
te al morțij contingentul 
urmă, ce poartă in loc de 
speranței scutecele morții, 
nou-nascuții. Propaganda
nală pe toate canalele mass-me- 
dia făcută băuturilor și tutunu
lui hrănește un paradox para
noic activând o balanță, pe ale 
cărei talere, veniturile ce se ob
țin sint incomparabil mai mici 
dccît daunele enorme aduse să
nătăți populației. Dezechilibrul 
dintre natural și artificial este 
net in favoarea celui din urmă.

Creșterea Îngrijorătoare a 
consumului de alcool și a taba- 
gismului in întreaga lume, a vio
lenței șl crimei organizate, r.a 
efect direct proporțional cu can
titatea de lichid produsă și con
sumată, sînt ultimele date în
scrise pe certificatele vieții la 
rubrica „însemnări speciale".

In România date și documen
te atestă că, consumul de alcool 
a crescut în 1992 față de 1991 de 
le 57.1 la sută la 60,8 la sută, 
avînd o forță centrifugă ușor 
sesizabilă la sexul slab: de la 
40,6 la sută la 46,9 la sută. Salt

îngrijorător dar și îngrijorător 
de explicabil. Condiția femeii in 
viziunea tranziției la economia 
de piață. Și dacă per total cifre
le sint sau nu edificatoare, pc 
sexe ele se diferențiază net, 
punind în mișcare virsla, 20 de 
ani și peste, alișînd pe tabloul 
statisticilor un 77,1 la sută la 
bărbați și 46,9 la sută la femei. 
Consumul maxim de alcool sc 
constată la cei încadrați între 
30—59 ani, 66,2 la sută, sc re
duce la 62,8 la sută la tinerii în
tre 20—29 ani și ajunge la 47,2 
la sută la vârstnicii de 60 de ani 
și peste.

Intre medii, adică rural și ur
ban, cifrele î.și au și ele semni
ficațiile lor: 6.3,6 la sută la țară 
și 58,3 la sută la oraș. Numai 
că, pc clase, muncitorii calificați 
și tehnicienii lasă în urmă da. 
tclc — rural și urban — ocupînd, 
dintr-un eșantion de 100, 75,7 la 
sută, deci, primul loc, urmați de 
funcționarii cu studii superioa
re 72,9 la sută, muncitorii neca
lificați 70,4 la sută, agricultorii 
62,6 la sută, funcționarii cu stu. 
dii medii 60.7 la sută, studenții 
45,2 la sută, pensionarii 44,6 la 
sută. Și toate aceste consumuri 
te de vedere, încetineala cxecu-

Nu una, ci multe săbii atirnă 
deasupra capetelor noastre. In 
mod curent le numim șomaj, in
flație, boală, racile din trecut sau 
mai știu eu cum...

Uneori sabia poate fi chiar și 
un banal țurțure, crescut la gura 
de evacuare a unui burlan. Un 
astfel de corp contondent, avînd 
cîteva kilograme bune, 
amenințător pe lingă 
d-lui Gică Păsculete. Asta 
timp ce domnia sa privea 
geam prețurile produselor 
magazinul alimentar „Unio“, din 
Vulcan.

Spre norocul căciulii, gheața 
s-a spart la picioarele și nu în 
capul dinsului. Insă prețurile au 
râm «s aceleași și asta-1 ucide zil
nic. Tragedia domnului PăscU- 
lote nu-i chiar așa de mare pre
cum credeți. Chiar dinsul mi-a 
nominalizat un individ care poa
te să treacă liniștit pe sub corti
ne de țurțuri, fără teama că u- 
nul dintre ei i s-ar putea spar
ge in tărtăcuță. Asta pentru mo
tivul — simplu și bun — că nu 
are cap. Toți știm asta. Nu 
mai miră pe nimeni, începe să 
ne pară chiar firesc. Și nici nu 
e „vai de picioarele lui“ pentru 
că nici dl. Gică nu poate pune 
mina pe ell

Merge la voi sau îl luăm
(Continuare in pag. a 2_a)
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A nins abundent in ziua de 23 februarie. Gospodarii au „scos 
interval" un utilaj pentru deszăpezire, dotat cu lamă. Numai 

bun pentru a curăța zăpada. Unde credeți, dumneavoastră, sti
mați cititori că î.și desfășura activitatea conducătorul amintitului 
utilaj greu, în ziua de 23 februarie, în jurul orei 14? Exact în 
zona interzisă circulației autovehiculelor din centrul Pelro.șaniului. 
Adică pc unde nu trec mașini, dam cu lama; pe unde trec, lastî 
că se descurcă ele. E treaba cui le-a pus pe roate și le-a trimis 
pe pirdalnica asta de vreme să ruleze. Gurile rele spun că sc 
curăța acea zonă pentru că prin apropiere locuiește primarul l’e- 
troșaniului, domnul Stoicuța. Domnia sa, după cîte știm cu toții, 
nu prea circulă cu mașina, ci pe jos. Dar obișnuiți cu meteahna 
aia veche, gen: „să vadă șeful că muncim" gospodarii fac curat pc 
unde nu circulă nimeni. Pe .șoselele deschise traficului îți rupi 
gitul, oricind pot muri oameni în accidente de circulație, dar „n i 
contează" ?! Pe acolo nu locuiește primarul și nici vreun boss.

Ilorațiu AI.EXANDRESCU

a vîjîit 
urechea 

in 
prin 
din

Vali LOCOTA

t’onvorbiri
■ Ieri a sosit, la București, pre- 
, ședințele Iugoslaviei, domnul D>- 

brița C’iosici, care va conferi cu 

f dl. Ion

mâniei.

Iliescu, președintele Ro- 

Tema probabilă este e- 

evenimentelor din aceas-voluția

tă regiune geopolitică. Vizita era 

anunțată pentru sîmbăta trecută 

insa a fost amînalii de dl. Dobri-

(a Ciosici clin motive de sanatale.

Noi și pacificarea baîcanică
Pe Dunăre s-au petrecut, în 

ianuarie, lupte fără precedent in 
istorie. Atitudinea oficialităților 
noastre față de convoaiele sir- 
be ti care ignorau sancțiunile 
instituite a tost adecvata im- 
prejurăt ilor, adică de prudență, 
observație continuă și apeluri 
la chibzuință. Că a fost cea mii 
bună soluție o susține interii» 
viață politicii din această fră- 
mmt.ita zonă a Balcanilor, deși 
noi nu sintem chiar o țară bal
canică. Bucureștiul a devenit, ca 
«icuin maț bine de șapte dece
nii, locul unor contacte diploma
tice. Care n-au încetat.

România este o țară a stabili
tății, intr-un spațiu minat de 
orgolii rănite, etnice și religioa
sa , mai vechi sau mai noi.

Mai întii a venit ministrul de 
externe al Turciei urmat apoi 
de cel al Greciei. Iar ieri a venit 
președintele micii Iugoslavii, dl. 
Dobrița Ciosici. Toate aceste 
contacte politico-diplomatice nu 
au alt rost decît acela de a se 
încheia tragedia din Boonia-IIcr- 
țegovina care amenință să se in

ternaționalizeze dacă nu sc ac
ceptă pl inul Vance—(Aven, ac
ceptat și de Statele Unite.

De ce mediază România in a- 
ccastă complicată situație? Dcoa. 
rece poate Judeca lucrurile cu o- 
biectivitate, neavind nimic de 
împărțit nici cu unii, nici cu al
ții. Deși nu avem dreptul să ui
tăm aromânii și meglenoromânii 
care trăiesc nu grozav de bine. 
Președintele Turgut Ozal, în
timpul turneului dc la Sofia și 
din Macedonia susținea că va
sprijini bosniacii musulmani ai 
lui Alia Izctbegovici. Dar nu tre
buie să uităm că Turciei li fao 
destule necazuri, de cîțiva ani, 
kurzii.

Prezjnța lui Turgut Ozal la 
Sofia nu este gratuită, deși sînt 
vecini. Deoarece se știe că Bul
garia a bulgarizat etnicii turci, 
chiar d acâ aceasta se petrecea cu 
un deceniu și mai bine in urmă. 
Insă este limpede că situația es'.e 
tensionată, dacă avem în vede
re “că sînt vecini și cu focarul 
bosniac.

Dar nici grecii nu privesc qu

prea multă liniște ce sc intîmpki îi 
pe teritoriul din Nord, unde Mu 
cedonia face demersuri să fie ;; 
recunoscută de ONU și in Eu-;; 
ropa. Grecia nu vrea pentru nu- ;; 
tivul că are o regiune macedo- ;; 
neanâ, unde s-a născut Alexan- ;; 
dru Macedon, caie ar putea fi ;; 
revendicată dc Macedonia. Unde ;; 
au și început frâmîntările in- ;; 
truclt populația nu dorește ca JJ 
pe teritoriul ci să se amenajeze ;; 
tabere pentru refugiații bo niaci. îl 
Dacă mai luam in calcul presiu- îi 
nile pentru o internaționalizare îi 
a tragediei bosniace, la care par- îl 
ticipa mercenari ruși, dar și vo- !! 
luntari musulmani, avem o Inu. îl 
gine mai completă a acestei st- !! 
tuații pc care trupele ONU n-o îl 
stăpînesc. Șl asistă neputincioși îl 
la lupte ce le pun viața în pe- ■! 
ricol. î!

Atitudinea noastră mai clară î' 
urmează a fi explicitată abis îi 
«lupa întilnirea președinților llies- • ! 
cu — Ciosici, existând și posibi- ; 
lltatca unui mesaj din partea •• 
organizației Atlanticului de Nord.

TibciHl SpAl’ARU ••

Un om a muscat un câte!• •
U După îndelungi căutări și insistențe s-a stabilit 

identitatea acestuia
Despre oameni mușcați de ciinc s.a auzit, s a vorbit și s-a 

scris de neuuma ale ori. Un asemenea eveniment nici nu mai poa
te li socotit ca atare. E banal Invers un om să muște un cățel 
asta da știre. Sint convins că. numai citind titlul și curiozitate i 
v-a fost incitată.

Iată, in cîteva cuvinte cum s-au petrecut lucrurile. Intr-una 
din zilele trecute, un cetățean — nti-i dăm numele deocamdată, 
din motive pc care le puteți bănui — s-a pjjAzeiTf it la na magazin 
de specialitate, privatizat, din Vulcan. Ca într-o economie de 
piața veritabila, negocierile au (ost înd. lungate și aprinse. Intr-un 
final, cetățeanul a plătit suma ceiută, și-a luat cățelul și a plecat 
spre casă. Ajuns la domiciliu — după declarația unui vecin, mar
tor ocular — s-a îndreptat direct spre un dulap, din caic a scos 
o franzelă. A tăiat o lelie, după care, foarte natural, a pus mina 
pe cățel, din care a mușcat, apoi, cu multa poftă.

Declarații după produc rea evenimentului.
Cetățeanul: „Domnilor, îmi era o pofta nebună. N-am avut 

bani, era înainte dc plată, că luam mai nuilți". Ccj care anchetau 
cazul au depus eforturi deoscbite pentru stabilirea identității că
țelului. Mcrgînd pe fir s-a ajuns la magazinul cu pricina. Vîn- 
zăloarea de servici în acea zi memorabila a declarat: „M-a sur
prins că a vrut să cumpere numai unul. Eram în dificultate. Do 
obicei îi vînd la kilogram, nu la bucată. Din această cauză am 
discutat mult în contradictoriu. Se formase deja „coadă". Am ce
dat cu. I l-am vândut la un preț de nimte.-Cum îl cchamă pe că- . 
țel? Ila, ha, hal Usturoi.

Paul NICUI.ESCU |
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Paul MCUI.ESCU

ZORI NOI

copiilor.

ijnde-i lege, nu-i tocmeală
T. F.

I 
I
I
I
I
I
I
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I
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I
II.
De la poliția

calitaten
serviciilor

Tn țările nordice, primii pași ai copiilor coincid, de regulă, cu 
Intita atuitec.ir pc schiuri. Fie că.folosesc aceste obiecte dni ne
cesitatea de de; l i are, ca mocl de păstrare a condiției fizice ori 
Dcntru spoit, locuitorii zonelor unde ninge cu adevărat se despart 
de schiuri d >ar o lată cu intrarea în lumea celor drepți". Nu știm 
dacă schiurile sint incluse, de către guvernele țărilor respective, 
pe lista obiecte lor de strictă necesitate. La noi, cei care acum plîn- 
gem du; 5 zâp.zilc altădată, sigur intră în categoria obiectelor 
de lux. Mate, alele dc producție românească sint doar relativ ief
tine. Cum insă nu ; r.> lucem toată gama necesară unui echipa
ment compl.t, n ' n de plăt i crește prin achiziționarea unor ac
cesorii din im rt (clipuri, bețe, ochelari). Schiorii avansați ori 
sportivii de p. > formanța, care au pretenția unor materiale com
petitive, trebuie vă p, de un buget consistent, care să porneas
că de la minim 159 mii lei. Amatorii, nu numai în ale schiului 
ci și In ale sala iultil cei cu salarii mici, constată că iluzia pro
curării unui echipament se Îndepărtează pe zi ce trece. In asemenea 
condiții, singura lor șansă constă in serviciile centrelor de în
chiriere a mat,rialului sportiv ncc. ar. Dacă c'e există. Din fe
ricire, la Straja I.uț ■. ni funcționează un asemenea centru, pro
prietate a firmei „Alpin TAAI" din Vulcan. La prețuri 
modice, schiorii dt ocazie iși pot satisface plăcerea. M iței ialele 
— de bună caliiate — sini in majoritate de proveniență occiden
tală.

Se spune — și probabil așa este — că turismul este viitorul 
Văii Jiului. Puțini ini. itv-ă, cei ce investesc în acest sector. E de 
înțeles, deoarece tx n< fivit e apat în timp. Pentru a atrage clicnți, 
sau măcar pentru a-j păstra pc cei existenți, sint suficiente ser
vicii de calitate. Ori. aici nu sint necesare cine știe ce fonduri. 
D^ la această premizu ar trebui pornit.

rsi>. bucuria

înarmați cu rinmne și dălți, 
frații Andr;’*ș Ghcorghe și Va- 
sile au sustras In cinci rinduri 
cabluri de cupru de pe raze, sta
ției CFB Lupeni. Prejudiciul adus 
ertc în valorii c de 45000 Ici, dar 
ceea ce este și mai ^rav, r.i au pus 
în pericol siguranța circulației.

P nă de curînd ambii erau fără 
ocupație, d-<r acum siturția s-a 
schimbat: ei ocupă nrr^tul Poli
ției, unde își 
1 este 
repede, pentru t t iinuj are 
și celalalt opt clo .e. Totuși 
nu 
cum e cu cei trei Jl“.

pove'tesc viața, 
capitolul șiXlarizare trec 

trei 
ei 

avut timp sâ se dumih'r>că

■ Un furt cu perdea
aAutor: lluștic D agoț, care 

sustras două perdele dintr-un 
compartiment al ticnului perso
nal de pe ruta I’Btroțanj — Lu
peni. E.\plicația dinsulul este 
dezarmant de simplâ: „M-nm îm
bătat ț~am băgat pcrdelele-n 
sin!”. E cercetat In s'are de iii 
b«rt.>te și umbtâ cu haine care 
nu se mai descheie lp, sin.

Sîntem o societate bolnavă ?
(Urmare din pagina I)

pe baz i bugetului dc familie. Ra
portul dinii e sexe, d ,t păstrea
ză o marc discrepanță, tue un 
ui avantaj in fuvoarra sexului 
slab, care se „grăbi ț*>,“ ln,(1 mult 
dc'.it t se prevede.:.

Al fioil) a clehw it, luat in dis
cuție, e-'e misa fuma inilor, i’en- 
tru demontarea urcstwi „pachet" 
al populației s-a făcut șt seș . ra- 
rca: fumaturi v azionali și fumă. 
teri permanențe Procentul fuma- 

■ terilor de masculin estP de 
4’1,9 la sută față de <rl femi
nin de 13,3 Ja sută Amlirlc sexe, 

• intre 2’1—29 ani, M Încadrează 
la ponderea cca mai mare a fu- 

J maiorilor, 33,1 lâ sută, dcsțre»- 
cînd odată cu virala, 30—50 ani.

, 32,2 la sută ți 16,8 l.i sută la 
, peste CT <U ani.

In mediul urban. 31,0 la sulă, 
, fn mediul rural 25,1 Ja sulă, dar 
j (JrițJincntul nedorit fi are In fa- 
?ță din nou p® funcționarul cu 
i studii supei ioar®, urmat de mnn- 
icitorn! calificat, de cel necalifi- 
jCat, dg funcțhonari.l cu studii me
dii, de studențl «1 de pensionari.

In goană după cifre
In săptăminn lâ—20 februarie, 

Primăria din Lupeni a avut o 
inițiativă care poale fi reținută: 
aceea de a efectua controale ino
pinate ii diferite unități comer
ciale. Echipa de control a fost 
m.xtă, tii| rinzind inspectorii co
merciali din primărie, ofițeri din 
poliția economică șl cadre ale 
poliției sanitar-veterinnre. Scopul 
acțiunii a conskit în verificarea 
carhului de respectare a Legii 
12, a I'G 233 privind stabilirea 
categoriei unități li r comerciale, 
a modului de Inc .drarc in nor
mele de igienă, salubritate și 
STAS-ul produs, lor alimentare.

Trecind peste faptul că s-au 
depistat nereguli, din punct de 
vedere al igienei, alil la recep
ția, cit și la desfacerea produse
lor alimentare, mai surprinzător 
a fost un alt fapt. Acela c« e- 
xistă patroni și directori de so
cietăți care nu cunosc termene
le de garanție ale unor alimcn. 
te. Evident, in asemenea Cazuri 
n-a putut fi acccptatu scuza nc-

In decursul unui singur an — 
19P2 — comparat cu 1991, consu
mul de tutun a crescut de la 25,9 
la *utu la 28,1 la sută, iar in rin- 
dul mâților fumători proporția 
s-a dublat: <le la 13,2 la sută la 
21,2 la sută. CheltiiielUe pentru 
băutul i din bugetul familiei au 
fo»t de peste Jl la sută In 1991, 
iar cvle pentru tutun ap repre
zentat 21.1 la sulă. Inevitabilul 
se pare că c-te imposibil d<_> O- 
priU Fa tarii de tise, datorită a- 
ce; lor o..uă clemente, au și ei 
curba Jor ascendentă, ncțmtindu- 
»c evita apariția unor grave boli, 
cum m fi, cancet ui pulmonar și 
dig'stiv, bolite cardio-vaiculare, 
bolile ulceroase. Fină la procen
tul de sută la sută al statistici
lor, ce in matematică ar însem
na absolutul, nu mal este mult, 
cum nici mult nu mai este pînft 
’ * " Ce

vor
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la Începutul mii'aniului III. 
dor'o i sau politicieni ne 
mai însănătoși curînd, pentru a 
fi redați naturii, In lenin de re- 
cunoștință față d« veșnicia Uni- !t 
versului? Și totuși, un tratament 1! 
există: să avem speranță și răb- ■* 
<Lue, Uu tutun estel U

de desfacere și beneficii, se atentează Ia sănătatea oamenilor 
cunoașterii De ce? Simplu: deoa- 
rcce nomenclatorul cuprinzând 
termenele de garanție elaborat 
in 1974 este valabil și 
ci nesuferind, încă, 
Mai mult, echipa de 
fost pusă în ipostaze 
zicem delirate — de 
soane respectabile care au încer- 
c it sâ îi contrazică afirmațiile. 
„O asemenea situație am intilnit 
la magaziml nr. 7 — altu de 
la dl. tir. Ghcorghe Crlstea, ins
pector șef in Poliția sanitar-ve- 
terinarâ. Conform normelor m 
vigoaie, carnea de porc refrige
rata arc termenul de garanție de 
maxim 7? de ore, iar cca conge
lată de maxim 10 zile. Ei bine, 
la magazinul acesta o persoană 
nc-a contrazis, spunîndu.nc că, In 
carnea refrigerata, 
garanție este de... 12 zilei 
mult, a încercat să aleagă 
cățile de carne alterată de cclc 
bune.
tragă Carnea de la vînzare. Ul
terior, am aflat cu n-a făcut a- 
ccst lucru, ci că a transferat 
carnea la magazinul nr. 17. 
plasîndu-mă acolo, am luat 
sura confiscării produsului, 

șefa dc la magazinul 7, caro

ia prezent, 
modificări, 
control
— sâ 
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VA REZISTA Guvernul VACAROIU ?

la 
mai certă 
înnoirii ca- 

coiifrtiluie 
pe turc o

tivului poate conduce in mod di
rect la mult așteptata tini miere, 
menită să aducă motorul mișcă
rii. Acest luciu este cu atit mai 
plauzibil, cu cit tot mai multe 
formațiuni politice, printre care 
FSN, Partidul Lib. ral, și au ma
nifestat in repetate i Înduri dis
ponibilitatea de a paiticipa 
t ti venin re. Bar cea 
dovadă a posibilității 
bineluliii Vâcătoiu o 
mișcarea de țah-mat 
Joacă PflNR.

Ultimele d< fini ații 
personalități «le acestui 
indică fără tăgadă o iminentă 
retragere » sprijinului acordat) 

ac'uuiulul guvern datorită unor 
păreri divergente in 
problemei* esențiale 
din aocktăti a noastiB. 6pro 
exemplu l'UNR intenționa ari să 
propun* Farlmncnlnliti, dezbate
rea unei variante proprii de in- 

f < ilc de
partid

efectuat transferul, a fost amen
dată cu 18 000 lci“.

O sui priză similară a oferit-o 
SC „LILJ PRESTCOM SRL". Cos
tița afumată aflată la vînzare 
era foarte veche. Or, se știe, ter
menul de garanție al acesteia es
te de cinci zile. La fel și slănina, 
care arăta jalnic. Ca niște fran
juri de șotie. In paranteză fie 
spus, normele prevăd, în cazul 
slăninci afumate, ca grc.imea 
obligatorie a acesteia să fi .■ de 
2,5 cm, Măsuri. aplicații: 20 000 
Ici amendă și confiscarea piodu- 
selor alterate.

Acestea au fost doar citeva 
ipostaze reținute în urma con
trolului întreprins în Lupeni. A- 
menzlie aplicate In cursul acelei 
săptămini totalizează 141 000 lei. 
Poate fi amintit si un olt aspect: 
numărul amei iilor aplicate, în 
acest an, unor șefi de mafnzine 
din Vulcan, Lupeni, Urleanl ste 
de două sute. Suma reprez' ata 
de ele urcă la 1 251 000 lei. i eși 
avertizați, nu o dată, verbal ori 
prin amenzi, se vede că mai sint 
din aceia caro — în fuga du; i 
cifre de desfacere și beneficii — 
atentează, cu bună știință, la 
Sluiulatca populației.

Ghcorghc OLTEANU 

făptuire a marii privatizări, o 
variantă mult moi realistă și 
mult mai accesibilă populației 
României. Potrivit acestei va
riante, se impune revederea rc- 
craluarii patrimoniului ți capi- 
taluliu dc stat deoarece repeta- 
t le reevaluări făcute pină acum 
nu au făcut altceva dccît să mă- 
rvuscă fn med artificial capitalul 
de stal, și asta datorita faptului 
că stalul român nu este disfius 
să piardu nimic acum, pentru a 
ciștiga mai tîrziu.

Se va aproba această varian
tă? Greu de spus. Dar șl mai 
greu de spus este dacă actualul 
guvern va inai rezista mult în 
componența actuală. De altfel, 

înltlnl'ile președintelui Iliescu, 
cu delegații ale partidelor politi
ce, imi-pute marți, sint cel mai 
bun indiciu, că președinția pune 
un pic umărul pentru a 
ține guvernul FDSN.

Se va reuși oare? înclinam să 
credem că orice e posibil. (G.C.)

sus-
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HOROSCOP
PEȘTI — IEPURE

Astăzi promovați un „reiativ'’ 
nou stil de dialog: spate in spate<

BERBEC — DRAGON
Bunele dv. sentimente au ple

cat, odată cu o anuimtă persoană. 
Așteptați „un semn de pace'* 
care vine de departe.

TAUR — ȘARPE
Vrînd-nevi înd trebuie să în- 

ghițiți un colaborator. I’cntiu a- 
ceasta, va trebui să folosiți „lu- 
brifianle".

GEMENI — cal

Aplicare clasică a proverbu
lui: „ce iei pe mere, dai pc p're“,

RAC — OAIE

Stare de indispoziție cu re
percusiuni negative în relațiile de 
afaceri.

LEU — MAIMUȚA

Veți fi martor al unor com
binații uluitoare. I’utețl profita, 
în măsura în care veți depăși 
unele conveniențe.

FECIOARA — COCOȘUL •

Ușoară deterioare a stării da 
sănătate. Nu trebuie tratată su
perficial. j

BALANȚA — C1TNELE

Un angajament deosebit de a„ 
progătirea w^tck-end-ultii, pe cato 
ția nu mai necesită sfaturi... ,

SCORPION — MISTREȚ
Puteți pune toată cncrgi;1 în 

pregătirea vveel<cnd-ului, pc care, 
în comparație cu alte cazuri, îl 
meritați.

4
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN î

Refugiul Ideal pentru orice lo
vitură sau ncîmplinire rămlno 
familie, — celu]a de bnză a .so
cietății.

CAPRICORN — BOU

Sintcți ținta unui „puci". Pcn^ 
tru zilele următoare veți fi pro
tagonistul unor activități admi

nistrative.
VĂRSĂTOR — TIGRU

Perspective minunate cu o „fe
cioară". Nu ratați ocazia)

PROGRAMUL 
IV
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7,00 TVM.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. DIN VOIA 

DOMNULUI. Episodul 
(Reluare)

12.50 Super Channel.
13,00 Descoperirea Planetei.
13.50 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,1! Ora dc muzică.
15,0u' Prcuniversitaria.
1 ,2' Telcjcoală.
1 >,50 Avanpremieră TV.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 GONG I
17.35 Pro patria.
18.35 Cîntcce populare de petri*-, 

cere.
19,00 Cultura in lume.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport. <
20.45 Film serial. DESTINUL

FAMILIEI HOWAHD. fc- 
pisodul 57.

21.45 Armonii vivaldiene.
22.15 Azi în prim plan.
23,00 Actualități.
23.15 Magazin ainematograllA |
0,15 Jaza-fan.
1,00 Închiderea programului. J
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Pentru dl. senator T. Viadislav, momentul de 
odihnă este „ora 25"

Din dorința de a Informa o- 
biecliv cititorii in legătură cu 
activitatea parlamentarilor noș- 
tri, am purtat o discuție cu dl. 
senator PNȚ-GD Tiberiu Vladis-
■ »v. Abordarea problemelor s-a 
"acut in ordine cronologică.
ALEGERILE PREZIDENȚIALE 

DIN LITUANIA
■ In data de 14 februarie a c. 

în Lituania au avut loc alegeri 
prezidențiale M Dl. senator Ti
beriu Viadislav a fost singurul 
observator din partea României 
ia aceste alegeri fî „Am consta
tat o scădere a interesului din 
p .rtea țărilor vest-europene ca
re au trimis puțini observatori 
H In total 24 S Ungaria, care 
are în această țară peste 30 de 
întreprinderi mici .și mijlocii, ți 
deci interese iustificate, a avut 
o delegație ceva mai numeroasă
■ Am văzut două secții de vo
tare din provincie și una în Vil- 
nius, capitala țării Q Toți ob
servatorii au fost de acord că, în 
ciuda unor mici nereguli, alege
rile s-au desfășurat în mod co
rect Q în exprimarea votului, 
politicul s.a subordonat economi
cului: lituanienii au votat cu 
gîndul la ruși, de care sînt de- 
pendenți energetic, precum și In 
ceea ce privește materiile prime
■ După cum se știe, .și acolo a 
ciștigat un fost prim secretar al 
partidului comunist H Statisti
ca — au și ci IRSOP-ul lor — 
a arătat că majoritatea tinerilor 
ți intelectualilor au votat cu o

poziția H Kaunas, fosta capita
lă, a fost singurul oraș în care 
a ciștigat opoziția",

DIN AGENDA DE LUCRU 
A SENATULUI

La Biroul Senatorial se pot 
consulta toate proiectele de legi 
aflate pe masa de lucru a Sena
tului. Lista este lungă, peste 30 
de proiecte din care spicuim cî- 
teva pe care le considerăm mai 
importante: Ilotărîre pentru su
punere spre adoptare a proiec
tului de lege pentru modificarea 
Codului Penal; Notă referitoare 
la prevederile despre arenda 
din Codul silvic; Raport la pro
iectul de lege pentru ratificarea 
acordului de împrumut între 
România .și Royal Bank din Ca
nada; Lege privind Cadastrul ge. 
neral și publicitatea imobiliară; 
Aprobai ea proiectului de lege 
a arendării; Lege privind înfi
ințarea Creditului agricol; Ilotă- 
rîre privind aprobarea regula
mentului Senatului. Trebuie re
marcat faptul că, încă, Senatul 
nu are un regulament. Poate, ca 
o consecință a acestui fapt, pro
iectele de legi se abordează fără 
a avea o ordine a priorităților.

în perimetrul aceluiași Birou 
Senatorial a luat ființă o mini- 
bibliotecă în care, pe bază de 
buletin, poate fi consultată în
treaga colecție a Monitorului o- 
ficial, precum și lucrări actuale 
de' poli toi ogie.

Revenind la lista proiectelor 
de legi aflate pe masa de lucru 

a Senatului, subliniem inițiativa 
domnului Tiberiu /Iacii lav de 
a invita ne toți cei interesați, în 
special juriștii, pentru a le con
sulta și a se pronunța asupra 
acestora.

INTERPELĂRI

Problematica Văii Jiului a fost 
expusă atît în lucrările Senatului 
cit și prin interpelări adresate 
primului ministru, investițiile în 
vederea creșterii potențialului 
de alimentare cu apă potabilă ; 
Finalizarea lucrărilor 
de construcții începute; Alimen
tarea cu gaz metan; Transportul 
în comun; Soarta investițiilor din 
minerit. Pentru a urgenta solu
ționarea acestor probleme au fost 
abordate și Comisiile de specia
litate (linanțe, transporturi etc).

PE ADRESA PRIMĂRIILOR-

Primăriile sînt invitate să în
științeze despre eventualele greu
tăți .și probleme cu care se con
fruntă, în vederea unui sprijin 
pe care Biroul Senatorial poate 
să-l acorde, în sensul intervenției 
la factorii de răspundere. Din
colo de disputele din Parlament, 
în teritoriu trebuie să existe 0 
conciliere mai mare, singura po
litică care trebuie făcută este 
cea a județului.

Paul NICULESCU
Vali LOCOTA

Fecioarele, Ia rampă!
Indiferent cit de insolit pare titlul acestei note ne asumăm 

riscul criticilor dumneavvoaștrâ, stimați-cititori sîntem siguri că 
tinerele din Valea Jiului vor recepta cu interes informația. Și 
aceasta pentru că avem în Valea Jiului, această vale atît de con
troversată, tineri frumoși și isteți. Numai că, vrînd-ncvrînd, fi.e- 
care dintre noi asociem tinerețea cu primăvara. Poate tocmai dn 
aceea Fundația "' t^v' ț' T*-tuu] dramatic cu a-
cela.și nume, din Petroșani, beneficiind de sponsorilatsa 
a firmei „Industrial" SA, au organizat pentru zilele de 5 și 6 marți? 
concursuri de frumusețe, sub genericul „Miss Primăvara". Concur
surile vor. avea loc la Teatrul „I.D. Sîrbu" începînd cu ora 18, in 
cele două zile amintite. Așadar, concursuri de frumusețe șl, nu 
numai atît, ci și de cultură. Aceasta pentru că, iertată fiindu-ml 
afirmația, a mprgf, frumos pe stradă sau a ști să primești o In
vitație la dans, este un act de cultură, în primul rlnd. Premiile 
concursurilor despre care scriem însumează 100 000 lei. Tentant, 
nu? Pot participa toate tinerele frumoase din Vale. După concurg 
organizatorii s-au gîndit să ofere premii simbolice tuturor partk 
elpanților și participantelor sud forma mărțișo?relor artistice. 
Vor avea loc, așadar, două spectacole de divertisment cu invitați 
— surpriză și o tombolă unde numai cine joacă poate cîștiga.

Iar acum vestea cca mare: cea mai talentată dintre premiante 
In domeniul artei dramatice va fi angajată de Teatrul . I.D. Sîrbu* 
ofei indii-i-se astfel posibilitatea de a-și vedea împlinit visul. ’a 
a deveni om de teatru. Cum de talente nu ducem lipsă și nici da 
tineri și tinere frumoase, nu ne râm ine decît să vă informăm că 
pînă Ia data de 1 martie puteți sâ vă anunțați Intenția de a con
cura pentru nobilul titlu d<> „?4iss Primăvara". Cînd luminile 
rampei se vor aprinde, vom admira Împreună frumusețea fecioa- 
relor. (H. ALEXANDRESCU)

Contul „Monumentul [roilor 
Neamului"

Informăm pe cei interesați că Asociația Veteran'lor de Război, 
filiala Petroșani și Asociația Luptătorilor din Decembrie 1989 Pe
troșani, au deschis la Filiala CEC Petroșani un cont. în care »• 
intenționează adunarea fondurilor necesare construirii „Monu-, 
meniului Eroilor Neamului". Contul are numărul 541220 și este la ? 
îndemîna tuturor celor ce vor să contribuie la înălțarea a'cstul 
simbol. (Gh. C.).

Plinea noastră cea de toate zilele
Ultimele evoluții atmosferice 

par să ofere un oarecare dram 
de speranță pentru agricultura 
acestui an. Cîteva ninsori, mici 
cantități de zăpadă, ce cu sigu
ranța se vor transforma în apă 
pentru solul însetat, par primele 
semne din acest an că am putea 
avea pline. Mai ales după ce 
Guvernul a anunțat disponibili
zarea primelor fonduri pentru 
repunerea în funcțiune a siste
mului de irigații național. Numai 
dacă o mai fi ceva. După cum 
știm, România avea un sistem 
de irigații funcțional. Dar cate 
greu de presupus că a mai rămas 
ceva din acesta în acești trei 
ani scurși după decembrie 1989, 
perioadă extrem de favorabilă 
pentru distrugerea și degradarea 
multor bunuri din avuția națio
nală.

Sigur acestea sînt cîteva ele
mente ce pot deveni argumente 
pentru speranța noa.uă din a- 
cest an. Dar pînă la noua recol

tă mai este mult timp ți mai 
ales sînt foarte multe lucruri de 
făcut, Căc] nu-i nici un secret, 
recolta acestui an încă nu se 
află în brazdă. Este foarte posi
bil ca aceste rflmîncri în urmă 
să fie recuperate, dacă Guvernul 
iși va ține promisiunea, mai 
ales acum după definitivarea 
programului său de guvernare, 
pe care urmează să-l prezinte 
Parlamentului.

Dar ce ne facem pînă atunci, 
căci unele evenimente ne fao 
să privim cu șl mai multă în
grijorare ziua dc mîine. l a sfîr- 
țitul suptftmînii trecute, sindi
calul din ramura Morărit și Pa
nificație lansa, la nivel național, 
un comunicat deosebit de în
grijorător, fn care se afirma că 
In acest domeniu ar mai fi de 
lucru, cam pînă la Jumătatea 
lunii martie, datorită faptului că 
Guvernul încă nu garantează

importurile de grîu, pentru pe» 
rioada următoare. Un fapt deo 
sebit de îngrijorător dacă aven* 
în vedere că resursele noastre 
interne de grîu, stocate în cea 
mai mare măsură în gospodări
ile populației, datorită practică
rii unor prețuri de achiziția sub' 
nivelul pieței, sînt și așa limi
tate, datorită stagnării producției 
din ultimii trei ani. Este lJmp<> 
de pentru noi toți, că politicile 
agrare practicate de cele trei 
guvernări de pînă acum nu s-ati 
dovedit viabile, tranziția fiind ț 
mult mal greu de suportat îrt 
agricultură. De altfel, acest '"Oi 
tor, nevoit să-.și dezvolte pro- ; 
ducția în condiții rudimentare, ' 
a fost și cel mal neglijat. Iar ' 
efectele acestei neglijări le ro- . 
simțim cu toții, nu numai noi 1 * 
cei dc la oraș, ei și chiar țăranii 
înșiși. > i

I Să auzi șl să te crucești. Ne-au 
vizitat la redacție 
ți administratori ai 
ciații ae locatari din 
„Aeroport". Mai In 
in serios, după cele 
fost povestite de domnii Dumitru 
Apetrei, președinte, toan Mihâi- 
lă, administrator la Asociația de 
locatari nr. 1, Ion Mtca, preșe
dintele Asociației dc locatari nr. 
E, Ioan Velea, administrator al 
Asociației de locatari nr. 4 .și 
Constantin Bursuc, președintele 
'Asociației de locatari nr. 5 A, 
putem trege oonclttzin efi HAGCI • 
ul și Onor Primăria nu 
„aterizează" prin acest 
port*. Cum Insă litigiul 
gospodari, edili, asociații ți 
tâțenl este o poveste lungă, 
facem dct'lt să consemnăm opi
nie Interlocutorilor cu privire la 
telul în care, încasînd bani fru
moși, RAGCL ul face totul ca să 
„o dea în bară". Este opinia 
domniilor lor. Daca st.lm să as
cultăm gospodarii, el nu o altă 
opinie, iar Primăria, desigur — 
alta. Fiecare ou adevărul Iul că 
ața c»te la, modă. In această vre
me locatarii dau bani, se plîng 
pe la uși șl rabdă tonte cîte-s 
rele. Democratic 1 Nu la Voia în- 
tîmplăril | Iată concret ce oi 
•• țpus. . , -■ri—■*- -

juns Ia nimic. Doar promisiuni 
au fost. Acoperișurile sînt de
gradați, Ln fel și stroașlnile. 
„•‘iltie ți domnul lonașcul de la 
Primărie" zice domnul Apetrei. 
O fi știind, dar cui folosește 7 
Asociațiile au spus că după e- 
fcctuarja lucrării și recepționa, 
rea ei calitativă, plăteso cinstit. 
Dar lucrarea nu sa face. Cu ba
nii înainte nu »e poate, pentru 
că așa au învățat oamenii, din 
experiența anilor trecuți. 84
nu mal dea btmll in avana. Da
că președintele asociației dorește 
să cunoască parametrii agentu
lui termic livrat în locuințe, nu 
o ponte face. I s-a interzis acce-

președinți 
unor asa» 

cartierul 
glumă, mai 
ce ne-au

prea 
„Aero- 
dintre 

ce- 
nu

Locatarii din blocurile ce de
pind de asociația de locatari nr. 
1 duo o acută lipsă de apă cal
dă ți roco. Instalațiile sînt vechi 
iar la rețeaua do termoficarc nu 
s-au fucut și nu se fac repara
țiile necesara de vreme bună. 
Asociația a lansat comenzi fer
me către RAGCL dar nu s-a a-

Asoci îțîa dc localuri 

sui, în calitatea pe care o arc, 
la registrul dc evidență, Sc ccr 
prețuri absurde pentru agentul 
termic și celelalte servicii. (57 
lei mp la căldură, 24 lei pers, 
pentru reziduurile menajere, 111 
îei/persoană la apă rece). Nu e- 
Xistă apometre. Se calculează 
8,4 mc apă rece consumată Intr-o 
lună pentru fiecare persoană.

„intre ciocan și nicovală”
Absurd. O familie cu trei per
soane nu poate consuma 25 de 
mp apă intr-o lună nici dacă ur 
Ix.-a apă nonsțop, Consumul esti
mativ corect nu depășește 3—4 
mc. Dar cum nu sînt apometre, 
se plătește după „ochiometrie". 
La reziduuri menajere, dezas
tru. Ele nu te ridica la timp. 
Degeaba oamenii fac curat dacă 
nu ho ricllcA ritmic containerele. 
Vine o pală do vini și mizeria 
este la ioc.

Cam l“fd și. Ja asociația nr. 2, 
care reunește 14 blocuri cu 414 
apartamente. Sînt blocuri vechi. 
An peste 30 de ani. Starea do u. 
ztiră este Înaintată. RAGCI^ul nu 

ia nici o măsură pentru apăra
rea fondului locativ, deși legile
11 obligă ț\e/l Legea & din 1973, 
art. 47 și liotărîrea Guvernului 
800/973 anexa 3 a). Necazuri ți 
la Asociația nr. 4, care reunește 
394 dc apartamente grupate In
12 blocuri. In Juna noiembrie 
Asociația a plătit 514 mii lei 
pentru termoficarc iar în dccem- 

la
dc costlsi- 

cosnio 7 
etajele 3 
Containere

brie 506 mii. In aceste condiții, 
temperatura aerului în interio
rul locuințelor este de 8—10 gra
de. Cum să nu se apeleze 
mijloace electrice atît 
tom-o pentru sectorul 
Apa rece nu urcă la 
și 4. N are presiune.
puține, puncte gospodărești — 
la ici. Și cele rare cxlstu, slut 
pro.t gospodărite, iar containe
rele stau cu • ăptăminlle ncrili- 
calc. Terasele blocurilor sînt a- 
var.ate iar în apartamentele du 
la etajul ultim pătrunde apa de 
ploaie. Asociația a cerut sprijin 
RAGCL-nlul și a lnnirtat o co. 
mandă. Cu adresa i*l*n

i

13 iulie RAGCL-ul răspunde 1 
„Prin prezenta vă facem cunos-t’i 
cut că, în limita disponibilului 
de forță de muncă și de materia^ 
le, vom continua lucrările de . 
izolare a teraselor". Semnează , 
domnul Ștefan Zbora și doamn.-f ■ 
Paulina Dota. Răspuns ilar. Curaj 
să se continue ceea ce nu s-a I 
început 7 La această asociație dd 1 
locatari nu s.a izolat nici uni 
bloc. Vara, cînd timpul permitu] 
lucrări, gospodarii nu-s. Au lu-ij 
crări pe-acasă sau sînt în... con
cediu. Iarna, nu poți lucra. Traf,. 
ncncacă. Că și costă «un Ccdd 
acolo", să construiești acum uil 
bloc nou. i

La fel necazuri .ți la „5 A*.
Ce să mai zici 7 Asociațiile do 

locatari sînt între „ciocan șl ni- J 
covală". Pentru că oamenii celor 1 
dc la asociații „le sar In cap*, nu ' 
gospodarilor.

Cele spuse reprezintă un punct' . 
de vedere, Sînt, desigur șl altele.'! 
Cert este Insă că gospodărirea ’ 
orașului este sub orice criticii, 
trăim înlr.un oraș murdar, so 
distrug apartamente, se degra- | 
dcază sub ochii noștri zestrea 
urbnnislică. Totul sub oblăduirea 
blinda a Primăriei, a gospoda- | 
rilor șl prin nepăsarea cetățeni- | 
lor. 'N

Hora țiu ALEXANDRESCU
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ANIVERSARI
FAMILIA Demeter urează 

lomni.șoarei Gabriela Miluit, la 
mplinirea celor 18 ani, multă 
ericire, noroc și un călduros „L.i 
nulți ani !“. (1167)

ACUM cînd în buchetul vieții 
ale prinzi cel de-al 14-lea ghio- 
•el, dragul meu Gonciulea Con. 
.tantin Iulian, mama ta îți u- 
•cază multă sănătate, fericire și 
in călduros „La mulți ani!“ (1232) 

TOATE florile și toate bucuri- 
!c din lume pentru Iulian Gon- 
m! -a cu ocazia împlinirii fru- 

tsei vîrste de 14 ani. Remus 
Adi îți urează „La mulți ani!“.

VINZARI

DECESE

VIND spațiu comercial, 
restaurant și grădina dej 
vară, în Vulcan, zonă cen-j 
trală. Relații, str. Gării,)

ț
i
1 ......... ..
1 nr. 25, între orele 14—20.) 
) (1228) '

V1ND urgent Skoda S100 cu 
piese rezervă, noi, stare perfec
tă. Petroșani, Dacia, 11/2 (colo
nie), zilnic, între orele 8—18. (1221)

V1ND Lada 1200 model 2005, 
an fabricație 1985, preț 1 100 000 
lei. Telefon 545812, orele 14—22.

VlND apartament 3 camere in 
Deva, etaj 1, cu parchet, gaz, te
lefon. Telefon 620857, Deva. (1223)

V1ND congelator de Găiești cu 
5 sertare. Relații, la telefon 542174 
după ora 19, iar sîmbăta și du
minica permanent. (1127)

V1ND televizor color Philips, 
video Hitachi. Petroșani, Gh. 
Barițiu. 22. Telefon 545826. (1229)

VlND garsonieră confort 1 
Petroșani, zona Parîngul. Infor
mații zilnic, Aviatorilor 56/16.

VlND apartament 2 camere 
Petroșani, str. Aviatorilor, bloc 
17, ap. 20. Preț negociabil. (1238)

CUMPĂR Wartburg 353 avariat 
pentru piese. Telefon 545286, 
după ora 16. (1241)

VlND spațiu comercial com
pus din 3 încăperi, de dimensiuni 
3x3 m fiecare, care poate fi 
amplasat, în stare perfectă. Sco- 
rei Ionel, B-dul Mihai Viteazul, 
bl. 43, sc. 3, ap. 22, Vulcan, du
pă ora 18. (1247)

VlND remorcă 7 tone, ampla
sată în strada 9 Mai (piață). Te
lefon 545125. (1254)

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATEA Comercială „To

ana Com“ SRL Petrila, angajea
ză urgent vînzătoare ambulantă. 
Relații : la sediul din cartierul 
8 Martie, bloc 3/11, zilnic, între 
orele 14—16. (1186)

SCHIMB garsonieră confort I, 
cu apartament 2 camere Vulcan 
sau Lupeni. Lupeni, (Bărbăteni), 
Trandafirilor, 10/64, Spumă 
Gheorghe. (1149)

SCHIMB apartament 2 came
re, proprietate personală, parter, 
central, pentru contract 3—4 ca
mere, cu balcon, tot în Petro, 
•ni, exclus Aeroport. Zilnic, la 
telefon 545535, intre 16,30—21

DIVERSE

ț ASOCIAȚIA de 
l „Inimă către inimă" 
’ șani, plin magazinul 
) cial subordonat
) ANUNȚA:

Caritate!
Petro-' 

corner ) 
) 
) 

ț Preluăm comenzi pentru fri l 
i gidere 1VJ—180 1, congelatoare.'
1 mașini de spălat, boilcie 5—’ 
) 100 1 sau instant, hidrofrrr,) 
l articole plastic, obiecte u.i 
.' casnic (ex. filtre cafea), um-’ 
) biele mari comerț, detergent) 

la saci, ctc, asigurînd trans-l 
portul la domiciliu.

Relații la sediul din str î 
1 Decembrie nr. 135, (fost.i) 
Casa Pionierilor). 1

Orar: zilnic, 9—17, sîmbătii)

CU NEMĂRGINITĂ durere Pusok Anna anunță încelarea 
din viață a scumpului ei fiu

PUSOK ZOLTAN (32 ani)
Amintirea lui va rămine veșnic în inima mea.
Cortegiul funerar va pleca din Aeroport, str. Aviatorilor, bloc 

G0 A, ap. 51. (1226)

SORA Rcbeca, cumnatul Mircea, nepoții Mircea și Ștefan 
depling încetarea fulgerătoare din viață a scumpului lor

PUSOK ZOLTAN
Nu_l vom uita niciodată. (1226)

SORA Eszter, cumnatul Victor, nepoții Dragoș și Ana.Maria 
regretă profund trecerea în neființă a scumpului lor

rUSOK ZOLTAN
Amintirea lui va rămîne veșnică în inimile noastre. (1226)

SORA Anna, cumnatul Bolasz, nepoții Levente și Szerena a- 
duc un ultim omagiu celui ce a fost un om deosebit

PUSOK ZOLTAN
Vei rămine mereu în inimile noastre. (1266)

COLECTIVUL Atelierului mecanic al F-M Livczcni își expri
mă regretul la dispariția fulgerătoare a celui ce a fost

PUSOK ZOLTAN
și transmite condoleanțe familiei.

Ii vom păstra veșnică amintirea. (1221)

COLEGII din sectorul mecano-cnergetic al EM Livczcni re
gretă profund dispariția fulgerătoare a bunului coleg

PUSOK ZOLTAN
și transmite condoleanțe familiei.

Nu_l vom uita niciodată. (1221)

SINDICATUL liber al EM Livczcni aduce un ultim omagiu 
celui ce a fost

PUSOK ZOLTAN
și transmite condoleanțe familiei îndurerate. (1221)

FIICA, ginerele și nepoții anunță cu profundă durere înce
tarea din viață a celei care a fost o minunată mamă și bunică 

prof. POPOROGU ELENA
Inmormîntarea azi, 26 februarie, ora 15, de la „Casa stu

dențească".
Nu o vom uita niciodată. (1233)

FAMILIILE Krausz și Smaranda anunță cu mare durere în
cetarea din viață a scumpei lor verișoare

prof. POPOROGU ELENA
Cortegiul funerar pleacă de la Clubul studențesc, vineri, ora 

15. (1237)

VECINII de scară dcplîng dispariția fulgerătoare a celei ce a 
fost

prof. POPOROGU ELENA
Condoleanțe familiei îndoliate. (1214)

A ÎNCETAT să mai bată inima bunei prietene 
POPOROGU ELENA

Nu te va uita niciodată Berar Maria. (1250)

COLEGII din circa sanitară veterinară pentru controlul ali
mentelor Petroșani regretă dispariția fulgerătoare a fostului coleg 

I’OPESCU CONSTANTIN
Inmormintarca, în 27 februarie, comuna Căpreni, sat Culbu- 

teni, județul GorJ. (1231)

FAMILIA Brinzan este alături de Iosif Cazan in greaua în
cercare prilejuită de moartea mamei sale

CAZAN ERZSEBET
Odihnească_se în pace 1 (12.30)

MEMBRII Sindicatului liber C.F.U, Petrila sint alături de 
colegul lor Andraș Crăciun la durerea pricinuită de decesul ma
mei sale și transmit condoleanțe familiei. (1255)

C l PIOS regret, colegii anunță că, La 23 februarie 1993, s_a 
împlinit destinul celei al cărei nume va rămîne pentru totdeauna 
legal de trecutul Liceului Teoretic Lupeni

prof. PURDEA EMILIA
Așa cum lumina nu piere, (ot astfel spiritul ei inconfundabil 

va rămine mereu viu in inimile celor care au cunoscut-o, ale 
atitor elevi care nu văzut în ea insăsi imaginea emblematică a 
PROFESORULUI. (1216)
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O femeie de 35 ani din Valea Jiului se află între viață șilj 
; moarte. Doamna Mihaly Maria, mamă a doi copii minori, are ne-§

5 poate fi făcută numai într-un spital din Germania. Cheltuielile^ 
S fiind prea mari pentru posibilitățile familiei, adresăm un apelȘ 
< de suflet agenților comerciali și economici, societăților și regiilor,ă 
$ oamenilor cu inima bună și posibilități materiale să facă depuneri^ 
Ș în conturile deschise la BCR Filiala Petroșani : cont în lei _ $>

459000401: cont in dolari — 47.51.4.16.88; cont în DM — 47.51.0.10.78. s
5 Donațiile pot fi făcute publice, cu consimțămîntul donatori-5 
§ lor.

Chiar dacă viața e grea pentru toți e bine să ne amintim de 5 
^nefericirea semenilor noștri. Cu o donație oricît de modestă, pu-5 
^tem aduce o rază de speranță In ochii unei mame, In sufletele ,5 
$ doi copii. j
zrzzzzzzz/zzzzzzzrzzzzzzzzrzzzzzzzzzz/zzzzz/zzzzzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/z/zzz.wzzzzz

Să salvăm viața unei mame! |
O femeie de 35 ani din Valea Jiului se află între viață și ÎS 

__ ___ r __3
și voie urgentă de un transplant de rinichi. O astfel de operațieR r-v •-» 4 n f ri z» 1 e 4 X »-*«i ■ C m t- — • « —. — — : < — 1 -11 _  Z-,___ . _ • _ î— 1.--S 1 • 1 _ _

adresăm un apelȘ

Publicitate
Filiala de rețele 
electrice Deva

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru ocuparea postului de

— CONTABIL ȘEF
la SDEE Petroșani in data de 10 martie 1993.

Condiții:
— absolvent studii superioare economice;
— vechime minimă (5 ani) — vîrstă maximă 35 ani
— de preferință cu practică în informatică
— fără cazier
încadrarea conform CA — CCIVI.
Informații suplimentare serviciul PPS telefon G15750, 

int. 121, 131 sau SDEE Petroșani 541830.

S. C. Disco - Bar S R L 
Petroșani

Angajează urgent
D Tinere prezentabile în meseria de ospătarc și os

pătari tineri calificați
■ Muncitori necalificați, temporar.
Informații, la Braseria „Minerul**. (1210)

l*t
I
(
i
1 ... .......... _........  w ................

ț și duminică închis. Telefoane.) 
t .H5631, 545672. (1151) ț

COMEMORĂRI

FIICA șl Limbiiti nnun ți Împlinirea u cinci mu rlr* 1 1 *1

din Lupeni. ('J89)
1ISTOF MIHAI

Societatea Comercială 
„APRO TERA” S.A. 

Simeria
(fostă BATMA nr. 20), 

ASIGURĂ 
din stoc :

— toate tipurile de anvelope auto și tractor; 1
— acumulatoare auto;
— pompe de injecție;
— ansamblc, subansamble și piese de schimb pen

tru autocamioane, tractoare și mașini agricole;
— rulmenți;
— lichid de frină, import Belgia, cu 1208 lci/1 ;
— folie de polietilenă pentru solarii;
— utilaje agricole.
Informațiile necesare le puteți obține la sediul so

cietății, str. Depozitelor nr. 1, Simeria, telefon 095/600121 
660966, 661090, fax 095/661091, telex 72210.
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