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Paradoxul I. M. Valea de Brazi (IV) însemnări de călătorie (IV)
Optimism și toleranță

Ilodresaiea minei Valea 
de Brazi, ca alternativă ra
ționala in accentuarea si
tuației falimentare în care 
fe află datorita volunta
rismului birocratic care i-a 
dictat destinul este susți
nută cvasiunanim. Sint re
zerve, are un nucleu pu
ternic și o bază materia
lă solidă. Iată argumente 
pentru optimismul care a- 
iirmă că mina se poate re
dresa.

Dacă optimismul e jus
tificat, nu mai puțin jus
tificată este și condiția sine 
qua non a redresării — 
crearea unui climat de or
dine și disciplină, d(. mun
că responsabilă in fiecare 
sector și loc de munca, e- 
fortul creator pentru în
deplinirea ritmică a pro
gramelor de lucru.

Discutăm la sediul sin
dicatului liber cu liderul 
acestuia, ing. Iulian Mi- 
trache. dsorj starea dis
ciplinară în cadrul unității, 
despre f , tul că o pătrime 
din efetive absente iz,i ne
motivat, că mulți angajați 

nu respectă programul de 
lucru, normele de protecție 
a muncii. Toate acestea re
prezintă o adevărata frina 
in calea redresării. Refe
ritor la fenomenele de in
disciplină, liderul sindica
tului indică drept cauză 
toleranța. Toleranță față 
de mentalitatea din capul 
multora, moștenită de la 
vechiul regim, că pot să 
nu lucreze, salariul tot le 
merge, că pot fura din 
timpul de lucru, că au lo
cul de muncă asigurat, că... 
„merge oricum".

Există această toleranță 
atit din partea personalu
lui tehnic de control, care 
se complace în aceste men
talități și cu practicile ce 
o exteriorizează — pentru 
ca nici maiștrii nu sint in- 
totdeauna exemplu de con
duita pentru mun Hori — 
cit și din portei condu -•• 
rii, prin lipsa de fermita
te in aplicarea masurilor 
de întărire a disciplin -i. 
S-a hotărit. bunăoară, în 
consiliul de administrație 
ca în cazul a 80 de anga

jați recalcitranți, campio
nii nemotivatelor, să se a- 
plice măsura cuvenita: des
facerea contractului de 
muncă. S-a hotărit, dar mă
sura s-a oprit pe la mij
loc. Or, cînd cel in cauză 
vede că, indiferent de nu
mărul nemotivatelor, este 
„iertat", iar altuia care 
pleaca mai r -pecie mai
strul nu-i spune nimic sau 
iese chiar și el mai repe
de din mină, este firesc ca 
indisciplin i să prolifereze.

Este toleranță și față de 
anumite nereguli care cre
ează o stare favorizantă a 
indisciplinei și țin de con
dițiile sociale ale salaria- 
ților. Este vorba, de condi
țiile de cazare improprii din
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Karelia,
Kiji și albele nopți mi

nunate / Cind visam să 
mai cadă o stea / In giml 
■ mi rămin incrustate / Ka
relia dragostea mea... / 
IVloara Sampa, căutată- 
ndelung / Cum era ferici
rea, care nu venea / După 
tine, poate am să pling / 
Karelia, dragostea mea.../ 
Cascada Kivaei, care cade 
și strigă / Semănind cu 
revolta poporului și cu 
ura sa / Aici, cu voi, ni
mic nu mai intrigă / Ka
relia, dragostea mea...".

Sint ginduri scrise „la 
piima mină", după ce în 
programul vizitei noastre 
nc-a fost oferită șansa do 
a vizita Karelia, una din
tre cele mai frumoase "zo
ne ale Uniunii. Ln invita
ția gazdelor, aceste ginduri 
au fost citite, în limba 
română, la Radio Mosco
va. Surpriza a fost de am-

dragostea
bele părți, mai mult de-a 
mea, cînd am și primit, 
pe loc. un onorariu de 50 
de ruble, adică salariul 
mediu pe o săptămină pri-

perestroika1 __
văzuta de 

aproape

mit de un rus. Dar nu a- 
cesta este cîștigul, ci mai 
ales privilegiul de a ve
dea locurile care le-au ins
pirat...

Republica Autonomă Ka
relia se află la o aruncătu
ră de băț d« Finlanda și a 
fost obținută de URSS in 
urma războiului fino-rus.

mea...
Are o suprafață de peste 
2-10 000 km pătrați și o 
populație de mai mult de 
800 000 locuitori. Există, 
nici mai mult, nici mai 
puțin de 60 000 de lacuri, 
mai mari sau mai mic. dar 
toate la fel de pitorești și 
de pline de pește. Cel mai 
mare dintre ele, Onega se
întuide pe 220 km lungime, 
avînd uneori o lățime de 
10 km și o adincime de 
110 m. Prin Onega se a- 
sigură ieșirea la Marea 
Albă.

Impactul cu 
Kareliei îmi

frumusețile 
va râmi ne

mult in amintire. Orice
om din acest colos care
este Uniunea -Sovietică 
iși dorește să viziteze Ka-
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Pe urmele afirmației u ui director 
„Mina Lunea poate 
deveni rentabilă!“

l.a începutul lunr apri
lie, domnul inginer Ilie 
Matei, directorul între
prinderii miniere Eonea fă
cea ateistă apreciere ba- 
zindu-.se pe rezultatele pri
mului trimestru și pe... 
oameni. După patru luni 
revenim la mina Eonea pe 
aceeași temă: eficiența ac
tivității economice. Cu dom
nul Gh.’ughe Avrămoaie, 
contabil șef al întreprin
derii fa em o analiză amă
nunțită a rezultatelor eco- 
nomico-f .nanciare înregis
trate în iprilie și pe total 
semestru avînd ca elemen
te de comparație cifrele 
primului trimestru. Sfîr- 
șitul pe rnelor trei luni a 
fost m ir'al la mina Izmea 
printr-o restanță la pro
ducția ex'.-asă de 7324 de 
tone, pen‘ru ca la semes
tru să inregistreze 9615 
tone, cifiii în care este cu
prinsă și restanta primu
lui trim tru. D.u n la 
produ tivi’aUM valorică 
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raportată la 1000 lei pro
ducție marfa se inreg.s'.r. i- 
ză un plus de 954 lei pe ' 
persoană, la sfirsi.ul lumi 
aprilie plusul la .icest in
citator era de 302 lei pe 
persoană, iar la semestru 
de 390 lei pe persoană. A- 
ceasta in condițiile in care 
cheltuielile la 1000 l.«i pro
ducție marfă erau depășite 
cu 75,3 lei, cheltuielile ma
teriale iu 135,3 lei. iar 
cheltuielile pe tona de căr- 
biir.'’ extras erau depășite 
și ele la nivelul primului 
trimestru cu 46 lei pe tona 
de cărbune realizat. Au a- 
părut in aceste condiții de
pășiri ale costurilor față 
de pian de 7 852 000 lei. 
Ea f nelc primului semes
tru, în1 I, acești indicatori 

ezentau valori de eficien- 
' i sporită. Cheltuielile la 
1000 lei producție maifă.m 
fost diminuate cu 5,3 la su-

Simion POI*
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Omul nit-i nil bănuiește 
cit poate răbda. îndeosebi 
în Vul an unde curenți de 
joasă înălțime aduc cenu
șa scoasă de Termocentra
la dm Paroșeni. I.ocuitorii 
s-au săturat să sesizeze, să 
reclame et--, etc De seara 
și piuă dini neața am vă
zut autoturism? pline de 
un strat gros d<s praf. Ce 
să mai spunem de rufele 
uitate peste no.iptc 7 C hiar 
și animalelor care pasc 
iarba din zonele apropiate 
nu le c prea bine. Dacă 
plouă se faic o mlzgă a- 
luneioasă care dă bătaie 

de eap localnicilor De ce 
poluează Uzina electrică 
Paroșeni ? Primul interlo
cutor este domnul inginer 
Alexandru l laidâr, directo
rul uzinei

— Emisiunile poluante 
de pulberi se limentabile 
depășeau sistematic de 200 
<!•• ori nivelul admis. Care 
este .i' ilin situația ?

— El •. trofi 11iul < .iziinil- 
lui nr 1 Iun'lionoază l i 
1/3 din capacitate, <1 n 
cauza unor del tiuni ale 
si .ternului de scuturare. F 
Ic ’rofiltriil cazanului nr. 
2 funcțion ’.iză in pun după 

reparația executată în lu
nile mai-iunic 1990. Caza
nul nr. 3 este oprit intre 
15 iunie și 1 august. Repa
rațiile vor adu-e și elee- 
trof iltrul la parametrii 
nominali. Cazonele nr. 4 și 
5, care furniz.'iu abur gru
pului de 150 MW, sint o- 
prite p'ntru repa'atii ca
pitale, investiții și moder
nizări I.U'T.î i'e vor flora 
cam doi ani, grupul ur- 
mînd a fi pra- tic recon
struit din temelii. Se vn 
construi al d<>il'’i cos de 
fum, cu o înălțime de 160 

ni, sc vor monta și două 
noi ele Ir' filtre produse de 
întreprinderea de l tilaj 
Tehnolor Bistrița. Preci
zez ca in privința fiabili
tății ele-trofiltrelor mai 
este sufi'ient loc puitru 
îmbunătățiri.

— Care sint cele mal 
frecvente def ■ țiuni la e- 
lcclrofiltre ?

Alexandru Marian 
SZl SZEIl,

Filiala MEIt Vulcan
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Vineri, 27 iulie, am fost 
sesizați de un cetățean dm 
i.upeni că în acest oraș, 
timp de patru zile, ziarul 
„Zori noi-* nu a sosit. In
trig; iți, dar și curioși de a 
afla adevărul nc-am de- 
pln-.at la Lupeni.

Concluziile nu sînt din cele 
care să ne bucure. Nu pen
tru că zi irul nu a sosit, 
căci cl este distribuit 
chioșcurilor de difuzare a 
presei d.re~t cu mașina de 
difuzare a presei de la Pe
troșani.

Problema este însă alta. 
Dm <ele patru chioșcuri 
doar unul singur este des
cins, e,te vorba de unita
tea 310 din Bărbăteni. 
R-, d.ul... I.a unitatea, din 
centru, 311 — gestionarul 
se afla In conced..1 de o- 
d hnă; la chioșcul „de la 
Eivelt" (lfLînd la o parte 
aspectul deplorabil și locul 
i;ndc cile amplasat) un 
bilet lipit de geam ne in
formi ază că gestionarul 
este în concediu de boală. 
Cel de-al treilea (de lingă 
ofic'ul PTTR), este pur și 
Fiu lu p-’r’isp.. Și ca orice 
V; părăsit este și pârăgi- 
c ii .

Optimism și toleranță
(Urmare din pag. I)

cauza aglomerației și <i 
proaste: întrețineri a cămi
nelor IACCVJ. Dintre ti
nerii locatari din cămine 
mulți sint familiști, cer lo
cuințe. In blocurile 87, că
minul Dl etc, de pildă, c te 
vrrrba de zeci do aparta
mente și gar-onierc nelo
cuite.

Se iiitirzic la -ut șl d:n 
cauza ne-espoctârij oraru
lui de circulație a auto
buzelor in convenție. Fe
nomenul părăsirii mai de
vreme a locurdor de mun
că are și -■] o • xplicațic: 
nu ajunge apa .aldă pen
tru întregul efectiv al u- 
nui schimb. De cc ? Pen
tru că. o fi ă.i ii ;i admi
nistrat.v.'t a miiei monu- 
ir ntală. o ... tle dinte 
ți . ’ ■ ■“ dc )».--ni :,u-
pra.l m .- i-,r, ,;Ct lingă
alte d- f r ‘ . de ,-on;vp- 
țje fâ-c f: b -. ă am.'.iff. 
|ia d- f • î ! ■ ■
m m n i di a. > de o •?en-
trai fi t -.uni ; 'i pe ni Jra
cc rin-JiCor -1 • i de

La clădiiul finului. |<)lo; S- OPREA

Deci ziarul sosește ți la 
Lupeni, dar cei interesați 
să-l citească trebuie să fa
că o mică excursie cu ca
racter informativ pentru 
a descoperi la care centru 
de difuzare este pus fn 
vînzare.

Asta în legătură cu zia-

Cînd citim 
presa? .

rul „Zori noi". Tn ceea ce 
privește cotidianele centra
le lucrurile se complică și 
mai mult. Cetățenii vor 
citi ziarele de vineri, sîm- 
bătă, duminică tocmai 
marți, pentru că singura 
unitate în funcțiune are ți 
ea orarul ei, sîmbătă de 
pildă pînă la ora 14 deci 
piuă la această-oră ziarele 

,-trale (Adevărul, Tine
retul liber, România liberă) 
nu soseso.

Pentru a dezlega enigma, 
am stat de vorbă cu Ro- 

un provizorat la marginea 
incintei. Ne-am convins 
la fața locului, ca și de 
baia prevăzută la etajul 
III și IV, subdimensiona
tă, cu vestiarele pline de 
praf din cauza lipscu unui 
sifon de s urg-re, ceea 
cc îngreunează menține
rea curățeniei.

Sint cii-fî ••iențe ce con
verg la menținerea de
zordinii, și favorizează in- 
diseipiin i, oferind moti
vații celor care, in loc 
ă-și f i. ă datoria, caută 

justificări pentru . nemun- 
<.
Pare -,i a < ,*a un cer' 

vi ..<. menținut de toleran
ța f.iță de caro, nici sin
dicatul lil.-.-r nu și-a impus 
■ u fermitate pun. tuL de 
vedere. i <mit ițea HW-'i- 
lor î.m li di d. la toate 
nivelele ivne să se
.i.ime nu doar în perioa
da luptei pentru dobindi- 
rra unor revendicări, ci 
și pentru întărirea climatu
lui de oi dine ți disciplină, 
rc iresarea minei constitu
ie in arest o premiză
Bitărltoarc.

dica Babalan — mintiilor 
de valori, responsabil cu 
distribuirea presei din 
cadrul oficiului PTTR Lu
peni de la care am aflat 
că s-a luat deja măsura 
ca unitatea 305, librăria 
din centru să preia distri
buirea presei pe perioada 
efectuării concediului de 
odihnă de către gestionara 
de la unitatea 311. Deci 
măcar locuitorii din par
tea de jos nu vor mai tra
versa orașul pentru un 
ziar.

In ce privește celelalte 
ziare, vina o poartă cei 
din București. Oficiul nu 
reușește să asigure nici 
măcar abonamentele. Ti
neretul liber, de exemplu, 
nu a sosit de 4 zile (data 
documentării noastre fi
ind sîmbătă, 2G iulie).

Probabil că ușile regle
mentării, prin care redac
țiile se vor ocupa direct și 
de vînzarea ziarelor lor 
vor aduce lumină și In 
această problemă. Dar pî
nă atunci, oare cui se va 
face milă de cititori ?

Orlanda DEI.ADI

Un oraș intr-o vale a 
unui riu, înconjurat dc 
munți: Petroșani.

l oto : I. Ll( II

De ce poluează Termocentrala Paroșeni?
(Urmare din pag I)

— Cimpurile electrice lu
crează la tensiuni Intre 60 
și 110 kV c.c., tensiuni la 
care izolatorii, fiind de 
calitate slabă, se fisurează, 
scurtcircuitînd cimpurile e- 
lcctrice. Urmează defecte 
electromecanice cauzate dc 
calitatea necorespunzătoare 
a electromotoarelor și re- 
ductoarelor dc acționare a 
mecanismelor de scutura
re. Aspectelor dc calitate li 
se adaugă gr< utățile întlm- 
pinatc în aprovizionarea cu 
reperele respective. Elcc- 
trofiltrclc rețin 99 la sută 
din praful rezultat prin 
arderea cărbunelui cu ma
ximum 50 la sută cenușă. 
In situația în care IPCVJ 
livrează cărbune cu 55—60 
Ia sută cenușă este norma] 
ca eficacitatea filtrării să 
scadă, suprasolicitarea 
crcscind frecvența defec
tărilor și implicit nivelul 
emisiunilor poluante de 
pulberi scdimentabile.

— Ce veți face pentru 
apărarea calității mediu
lui în viitor ?

— De l.i I iulie .un ie

„Mina lonea poate 
deveni rentabilă !“
(Urmare din pagina t)

tă, i*r cele pe tona de căr
bune cu 44,6 lei, reaiizin- 
du-se economii de 14 mili
oane lei. Dacă avem în ve
dere faptul că în această 
cifră sint incluse și depă
șirile din primul trimestru, 
desprindem concluzia că 
economiile realizate la Lo
nea în al doilea trimestru 
sînt de 22 milioane lei. To
tuși mina a încheiat semes
trul cu deficit, deci cu do- 
tații de la stat. Aceasta 
pentru că atît la trimes
tru, cit și pe primele șase 
luni, s-au planificat cos
turi mai mari pe tona 
de cărbune decit prețul de 
vînzare. La trimestru tona 
a fost planificată să coste 
704 lei și s-a realizat cu 
750 lei, în aprilie costu
rile au fost reduse cu 79,8 
lei, iar pe primele 6 luni 
— adică și primul trimes
tru cumulat — față de ROI 
Iei s-a realizat cu 757 lei, 
adică mai puțin cu 44,6 lei 
pe tonă.

Folosim intenționat a- 
bundența de cifre pentru a 
oferi, posibilitatea să se 
constate pasul important, 
făcut de min î 1 onca spre 
rentabilizare. Dar, redu
cerea cheltuielilor materi
ale este o posibilitate, dar 
nu singura. Și nu cea mai 
importantă. Esențială ră- 
mîne, totuși, producția de 
cărbune. Or, aici, minerii

luat statutul dc întreprin
dere. pierdut în 1970, ca 
urmare a supniccntraliză- 
rii din regimul anterior. 
Fiind autonomi, ne vom 
spori și grija pentru me
diu. Apelăm Insă ți pe a- 
ceastă calc la mineri și 
preparatori In sensul ri
dicării calității cărbune
lui. Cu cit va fi mai bun, 
vom produce mal multă e- 
nergic, poluind mai puțin. 
Dacă ți furnizorii, fn 
special IUT Bistrița, vor 
livra piese de schimb de 
bună calitate, rcspcctînd 
termenele contractuale, e- 
misiunile poluante vor fi 
sub limitele admise.

Din coșul de fum ieșea o 
vină alburie. Situația era 
sensibil îmbunătățită față 
de luna martie (cînd am 
înregistrat imaginea a- 
lăturntă). La electrofiltrc 
trebăluiau doi meseriași, 
F.rnii Lipan, maistru, ți 
Teodor GlaJchi, operatoria 

r-electrofiltrc Iată punctul 
dc vedere al celor ce ex
ploatează, întrețin ți repa
ră zilnic instalațiile.

„Vedeți, spune domnul 
Lipan, apa foarte mutda-

au rămas datori cu aproa
pe 10 000 de tone. Și, a- 
precierea unanimă este că 
mina dispune încă de rea
le posibilități. In articolul 
Citat la începutul acestor 
rînduri directorul între
prinderii spunea: „Crește
rea randamentelor în aba
taje va atrage după sine 
în mod normal și reduce
rea cheltuielilor pc tona 
de cărbune. Să urmărim și 
acest indicator sintetic care 
exprima clar contribuția 
directă, am spune persona
lă, a minerilor la crește
rea eficienței economice. 
Atît în aprilie. In iunie cit 
și la semestru productivi
tatea în abataje, pe subte
ran și pe întreprindere a 
fost depășită. La semestru 
aceasta a fost dc 112,8 la 
sută, 102,8 la sută, respec
tiv, pe întreprindere de 
101,3 la sută. Dar aceasta 
reprezin’ă aportul și hărni
cia doar celor care au 
fost la lucru,
pentru că se menține încă 
ridicat numărul celor care 
absentează. Tn ultimele luni 
a crescut numărul foilor 
de boală, al nemotivatelor, 
și învoirilor ceea ce se 
reflectă direct în cantita
tea de cărbune extras. Cu 
alte cuvinte, la acest capi
tol trebuie încă acționat 
pentru a sjjori cantitatea de 
cărbune, extrasă la nivelul 
stabilit prin program.

ră a Jiului, pe care o fo
los.m la evacuarea cenușii, 
nc provoacă necazuri. Cele 
mai multe probleme Ie a- 
vem cu deșeurile din lemn 
ți dopurile de sticle cc ne 
înfundă sistemele de pulve
rizare".

Domnul Gladehi reclamă 
calitatea slabă a componen
telor ți lipsa iluminatului 
cc face imposibilă interven
ția la electrofiltre In timpul 
nopții. „Nici conducerea nil 
prea era sigură pe poziție 
și a cam lăsat lucrurile să 
curgă cam cum dădea 
Domnul. Sperăm dc a- 
cum să fie mai bine. Nc-au 
sosit și ceva piese".

Ni se recomandă să 
mergem ți la recepția de 
cărbune. Aici îl găsim pe 
domnul inginer Cantcmir 
l’opescu, șeful recepției ți 
secției chimice. Discuția 
nn adnro clemente noi, 
dar confirmă cele aflate 
anterior, acccntuînd as
pectul calității cărbunilor.

Dar ca inginer chimist, 
domnul Cantemir Popesc» 
pune degetul pc altă rană 
la fel dc- dureroasă: gradul 
avansat de impuritate a 
apelor fiului de Vest.

AMIN ARE SfNE I)IE. 
Sintcni informați că per
soanele care au susținut 
examenul pentru permis 
de conducere auto, fiind 
declarate admise, și tre
buiau să se prezinte în 2 
august 1990 Ia serviciul 
circulație al Poliției ju
dețului Hunedoara — De
va să nu se mai ducă a- 
colo întrucît fac drumul 
degeaba. Motivul : nu sînt 
imprimate (permise). Vă 
vom aduce la cunoștință 
cînd vor fi și se vor elibe
ra.

PO \RTA ORAȘULUI. 
Metafora este cunoscută de 
toată . lumea și folosită cu 
ți fără rost. Spunem a- 
ccasta pentru simplu mo
tiv că gara din Petroșani 
nu prea seamănă cu ceea 
cc se vrea poarta orașu
lui. Nomăturată, cu pe
ronul plin de coji de se
mințe, hîrtii ți ambalaje 
din plastic, cu băncile' în
negrite de nu-ți vine să te 
uiți la elc dectnn să te 
așezi (n-au fost spălate dc 
ani de zile, de cînd s-au 
adus) cu zugrăveala inte
rioară și exterioară afu
mată și prăfuită, gara din 
Petroșani e un bun exem
plu tle proastă gospodări
re. Ce zice șeful gării 7 
Dar Rcgioanala. de căi fe
rate Timișoara ? (S.P.)

DENUMIRE. Noua denu
mire a fostelor magazine 
gostat este PRODAS. O 
astfel de unitate se găseș
te în Petroșani pe bule
vardul Republicii. - Acum, 
cînd aprovizionarea se fa- 
cc. direct de la surse, pu
tem spera să găsim pro
duse mai multe și proaspe
te, ba‘ chiar și un Jidvci, 
Drâgășani ori Odobești ca
re să ne mai în ăizească 
în zilele re. i de toamnă și 
iarnă.

GOSPODĂRIRI). Dacă 
vreți, să li împrospătați 
pkuninii cu mirosuri flo
ral.-, tre eți prin fața ho
telului O.JT din Petroșani. 
Cum care flori 7 Da, aveți 
dreptate! NlC’i Urmă, par
don, petala t Pai fiecare se 
gospodărește cum poate, 
nu-i a>a 7

MISTER. Dc o bună bu
cată de timp, unitatea A- 
grocoop din Petroșani Nord 
c mai mult inchisă. Se 
zvonește prin oraș cum că 
s-ar facP o predare de ges
tiune. Asta durează de 
aproape două luni, timp în 
care au. .t magazin trăieș
te de pe o zi pe alta. Oare 
s-a epuizat fondul de 
marfă, acum, în plin se
zon, sau e vorba de altce
va 7 (G.C.)

IN TREBARE. Mai mulți 
cititori ne întreabă cînd 
se va muta Biblioteca mu
nicipali ln noul sediu. 
Oare cc aprobări or mai 
fi necesare 7 Avem nevoie 
de această instituție în 
centru) orașului, așa cum 
e normal, nu la periferie, 
ca pină acum. (G.C.)

PANOURI DESUETE. Ni
meni nu se mai Îngrijește 
de panourile „fruntașilor In 
întrecere" ale întreprinde
rilor vulcăncne, panouri 
înșirate dc-a lungul stră
zii Republicii. Și asta se 
oglindește ln aspectul lor. 
In aceeași situație sc gfi- 
sește ți „insectarul" din 
fața poliției orașului. Ceva 
ar trebui făcut cu ele. 
Poate panouri publicitare, 
poate altceva.

Rubrică realizată dc 
râul NI( IT.ESCU
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Unde se înfundă drumul apei?
Drumul ajiei — acest mi

nim necesar unui trai de
cent, rămas încă la stadiul 
de deziderat în multe 
locuri — începe undeva pe 
firul Jiețului, la complexul 
de captare și tratare, unde 
o mînă de oameni fac ce 
pot, pentru a salva aparen
țele— In ziua documentă
rii noastre se aflau acolo, 
la datorie doar trei oa
meni — aparent puțini dar 
6ufidenți pentru mersul 
normal ai activității.

Prima impresie pe care 
ți-o creează sala filtrelor 
sau compartimentul vane
lor, din vecinătatea rezer
vorului principal, e aceea 
de frigider. Temperatura 
de afară nu răzbate aici 
și-apoi totul strălucește de 
curățenie, astfel Incit e- 
ventualele produse perisa
bile, destina1'' păstrării, ar 
putea fi pix. — dacă re
gulamentul ar permite — 
și pe jos. Dar nu este 
permis. In perimetrul sta
ției și pe o rază de 
de metri în Jur (chiar 
In jurul conductei

50 
îi 

îngro
pate în pămînt) orice posi
bilă sursă de contaminare 
este îndepărtată iar su
pravegherea este continuă. 
Ni se arată chimicalele 
folosite la tratarea apei, 
asistăm la demonstrații

practice privind manevra
rea unor utilaje specifice. 
Ne oprim în fața unui ma
nometru cu acul „înghe
țat". Aflăm că c o boală 
a lor: se-nfundă. Dl. Sgrip- 
cea Virgil Ștefan, operato
rul de serviciu, ne poves
tește apoi, /ru însuflețire, 
că s-au importat niște do- 
zimetre nemțești și că vor 
aduce și la stația Jieț. I- 
mediat însă, devine trist: 
„Degeaba, la noi tot se 
înfundă — toate se înfun
dă ... Uite IM Pctrila Sud, 
caic a distrus aici o con
ductă, a refăcut derivarea 
în așa fel incit, din cei 
COD metri cobi pe secundă, 
cit asigura conducta prin
cipală, se preiau doar 
1C0 pentru consum și asta 
in timp ce filtrele au 
capacitatea de 300 metri 
cubi pe secur.dă".

Problemele sînt cunos
cute și toți se „zbat" pen
tru a ieși din impas, ridi- 
cînd din umeri și trecînd 
mai departe. Ne complă
cem intr-un trai vegetal și 
o facem pe pielea noastră. 
Peste ani, cînd criza de apă 
va deveni o realitate, nu 
ca acum, o falsă problemă, 
r.e vom aminti că n-am 
avut apă nici cînd era 
posibil — adică acum.

Șhfan CIMPOI

Soarta
viața 

da
la 
a

In- 
anu- 
gata, 
nor-

Fiecare bloc are 
lui. Ca oamenii. Prima 
tă se gîndește cineva 
el, la necesitatea de 
exista. II proiectează, 
cepe lucrul. După o 
mită perioadă, va fi 
se va naște. In mod 
mal, la termen, dar și mai 
tîrziu. Mai devreme — ra
re cazuri. Se mai întîmplă 
să apară și avortoni, ncter- 
m.nați niciodată sau cu 
deficiențe irecuperabile. Și 
„familia" contează. Una e 
să te naști intr-un cartier 
central și alta, într-unul pe
riferic.

In cazul blocului turn, 
singurul din Uricani, ni
mic nu lăsa să se întreză
rească soarta lui de azi.

După o primă perioadă 
fastă, steaua lui a început 
să apună treptat! In anii 
din urmă ajunsese rău. A 
suportat o reparație capi-

Atenție ! Băuturile alco
olice și țigările sînt încă 
monopolul statului. Este 
adevărat că prin Decretul 
54/1990 întreprinzătorii au 
posibilitatea de a produce 
și desface diferite produse. 
Dar asta nu oricum.

La I.upeni, din cele 32 de 
cere: î pentru deschiderea 
diferitelor asociații parti
culare, 14 au fost deja a-

Pregătirea pentru lan-a rea ambarcațiuni lor.I.i ap* a

PLU T Sil DE PE

unul bloc
toate acestea, 

continuat.
eă-tală. Cu 

derea a
De departe, apare drept, 

înalt, sănătos. Apropierea 
de el îți relevă geamuri 
sparte, uși de balcon lipsă 
ori atirnînd într-o rină. 
Ochii orbi ai ferestrelor 
privesc spre nicăieri. Pc 
fațada din-pro vest, la c- 
tajul doi, intr-un balcon 
se văd rufe întinse la us
cat. Nimeni nu intră. Oa-

tlșilor, geamuri sparte, 
fragmente de obiecte sani
tare, fel de f 1 de gunoa
ie. Un miros pestilențial. 
Nici urmă de instalație c- 
Icctrică. La fel și la etaje
le superioare. Noaptea, lu
mina lanternelor sau 
minărilor folosite de 
2 sau 3 locatari creează 
— în mod sigur — impre
sia unui castel cu stafii din 
bătrîna Scoție. Brr I

lu- 
cei

menii 11 ocolesc în drumul Se aude, și speram să nu
lor spre magaz:nul gene- fie un simplu zvon, ca
r il. de vls-a-vis. blocul va fi preluat de o

Pășim înăuntru cu ini- firmă turistică în vederea
ma strînsă. La parter, un
de a ființat cînclva o cofe
tărie, cîteva materiale 
runcatc în dezordine 
mizerie. La etajul I, 
culoar, talaț, tencuială
zută de pe pereți, cîteva 
uși sprijinite de ziduri în 
diferite poziții, altele stînd 
într-o balama. In spatele

a-
Și 
pe 

că-

probate. Nu de către pri
măria orașului, căci aceas
ta nu are dreptul, ci 
către Comisia pentru 
dustrie mică și servicii de
la Deva. Primăria orașului

<ie 
in-

In beznă

transformării sale în hotel. 
I.ucru care ar schimba nu 
numai soarta acestui bloc, 
dar și aceea 
lansîndu-1 pe noi 
nate, nici măcar

a orașului, 
coordo- 

imagina- 
te. Așteptăm, cu interes, o 
minune._

Paul N1CUI.ESC IJ

dă spațiul (mai Ia stradă 
că, de, i-e foame omului!) 
și de la Deva, cetățeanul 
sc Întoarce cu aprobare 
pentru desfacerea băuturi
lor alcoolice. Căci românul

Gogoșerie cu...
înregistrează doar cererea 
și, în funcție de ce se
solicită in cerere, se a- 
cordă terenul pentru con
struirea imobilului respec
tiv. Deci de birocrație n-am 
scăpat. Și ca o consecință 
a acesteia apar și marile 
probleme pentru mica ini
țiativă.

In cerere omul 
autorizație, 
tru gogoșerie. 
mește referatul necesar de 
către primărie, i sc

solicită 
să zicem, pen- 

I sc întoc-

a cor-

I

alcool
mai șmecher, conform zica
lei „afară-i vopsit gardul 

leopardul", 
„Gogoșerie" 
„Garofița", 

vînzătorul 
pe lingă 

i o 
mai

„afară-i 
și înăuntiu-i... 
își pune firma 
sau Patiseria 
iar în interior 
îți oferă țuică, 
rumenită gogoașă, dacă 
mai face. Că țuica c i 
ușor de vîndut, arc trece
re... Gogoașa trebuie fră- 
mîntată, coaptă...

N-ar fi oare mai coi act 
, ca primăria orașului sau 
măcar a municipiului să

Eterna problemă a

Ne-a vizii it la r. d.icție 
dl. Funucu l ir.’.ur din 
Bănită. Necăjit și supărat 
rău : „De l i f ir: :n i din 
4 iulie, Io uitorîi satelor 
Jigăreasa. Capr.îrești, Col- 
bioni și Cotești au răm.: 
fără curent electric, pî i 
la 20 iulie. O perioadă, un 
cetățean, probabil de spe
cialitate, a cupl it 
tul. D.ir cei de la 
decuplat din nou.
că nil-1 vor cupla ț .vă nu 
va fi gă-it cel ca e a avut 
îndrăzneala să 'Urme bez- 
n i în care erau lă ați ce
tățenii. Pe data de 26.07 
iar am fost de iip’ați.

întrebarea noastră 
ce de ? Oare 
dreptul ra 
cestei țări 
televizor ? 
în Ix'znă".

uren-
IRE l-au 

n’inînd

esti 
noi n-avem 

toți cetățenii a- 
să ne u tăm la 
Am trăit destul 
(G.C.)

acorda.

acorde aceste autorizații ? 
Astfel fiecare primării' 
ar avea posibilitatea să se 
gospodărească cum trebuie. 
Să știe cc și cui
Nu în sensul de a îngrădi 
libera inițiativă, ci de a 
organiza în teritoriu fn- 
tr-un mod coresp mzător, 
amplasarea unităților par
ticulare.

Și ar mai fi tei aspect. 
Să Lm atenți si cine ne 
vinde marfa. Căci re dama 
c sufletul comerțului. As 
pectul mărfii este impor
tant dar de cc să nil recu
noaștem, important este 
și aspectul vlnzătorulul. 
Prob ibil însă, că odată 3B 
deschiderea mai multor U- 
nități de același fel. prin 
legea con. urenței cc) mai 
bun și mai „comei , i .nt" va 
< îșl ig.'l.

Oi landa DEEADI

fotbalului

2G iulie 1990. Malul drept 
al Mureșului. Ceață. Râ- 
coarea dimineții pătrunde 
pină în oase. Oră prea ma
tinala pentru a putea ghici 
cum va fi vremea. Atmos
feră umedă, mișv. toare.

Am părăsit DN 7 la cîți- 
va kilometri dincolo 
Deva, traversînd rîul 
podul aflat In dreptul ter
mocentralei de la Mintia. 
Ne aflăm In „portul" im
provizat de noi (o simplă 
plajă cu pietre și nisip) 
In apropierea satului Brâ- 
rușca. începe dcscărrarca 
plutelor ți a echipamente
lor

Camerele de cauciuc, bi- 
n,' umflate, sînt legate so
lid de platformele din 
lemn, care devin astfel «m- 
bar>,ițiuni cu forma ți ca
litățile necesare navigației 
Tensiunea și febra, ce au 
cupris întregul grup în a- 
ceste ultime zile dinaintea 
plcrării, Încep parcă să 
wadă odată ce imaginea 
plulelor prinde contur și 
așteaptă lansarea la apă. 
Momentul pe-mite pregă
tirea m'cului dejun. Cel 
mai nerăbdători încearcă o

de
I>-

bale. Pe ncpbsci văprima
te, vremea devine mai ge
neroasă. Ceața dispare, iar 
soarele își face tot mai 
simțită prezența. Se anun
ță o zi caniculară. Mureșul, 
străjuit pe maluri de o ve
getație abundentă, 
liniștea și culoarea

prin 
apei,

( III M MM; 1 APELOR

vrea un modest Aina- 
autoh’on, dispus să se 
explorat. întregul tra- 
oferă frumuseți unice, 
fi ascunse capcane ce 
riscurile ți farmecul

se 
zon 
lase 
S-'U 
dar 
dau 
călătoriei.

De fi majoritatea plutași
lor sînt veterani cu p.i.iu- 
nea adine imprimată tn 
suflet, pentru multi aven
tura care începe este o 
prwrri'.iă. Păstrată în timp, 
tradiția plulăritului a fost 
reluată cu cinsprezecc ani 
In urmă, cfnd Un grup 
de iubitori ai 
tr-lin impuls 
aventură, au

naturii, 
temerar 
probat

mic 
din
spre 
una

dintre cele m.ii plăcute și 
originale foi iniile de pc-

UREȘ
trecere a unei părți de va
canță. Fără a fi o compe
tiție, fără a impunc reguli 
sportive.

Eroii acestei curse ? Ce
tățeni ai orașului de la 
poalele l’arîngului, de vîrs- 
te ți profesii diferite, u- 
niți de o dragoste comună: 
chemarea apelor. Despre a- 
cești temerari vom reveni 
cu amănunte la încheierea 
expediției care se va 
termina după zece zile de 
navigație. Vor Ti parcurși 
peste 300 de kilometri pc 
apă, vor fi Intilnite orașe 
ți sate situate pe cursul 
mijlociu al Mureșului, fru
museților naturii li se vor 
adăURa monumente ah 
trecutului istoric.

Spre pitnz, p>ija ruiniu 
din nou piivlic și sin.*nrA 
Plutele slnt deja în larg, 
iar zece c< liipalc cu .IG de 
membri -.ini la piim.i eon 
frnnbire cu apa pc Tirul 
curentului principal Va 
urma pr>niid a butii, pri
ma in-ulă focul de tabără, 
o noapte înstelată Apoi al
te insule, alte? foruri alb- 
nopți de basm

Sorin OPRI \

Domnul Ioan Diaconcscu 
este arbitru in campiona
tul județean. O postură nu 
tocmai de invidiat, dar 
absolut necesară oricărui 
început. Discuția noastră se 
leagă de la sine.

— Este grea viața unui 
arbitru în campionatul ju
dețean ?

— Mai grea decît a unui 
divizionar.

— Aveți și argumente ?
— Da Lînui arbitru ju

nă i sc asigură 
este 
unei 
inci-

detean nu i sc 
securitatea și oricînd 
In pericol în cazul 
greșeli care ar putea 
ta publicul.

— De cc c nevoie 
securitate ?

— E o întrebare 
Datorită unor oameni 
blicul, antrenorii), care nu 
cunosc perfect regulamen
tul, de multe ori ești pus 
In situații delicate, fiind 
considerat vinovat pentru 
o decizie pe care unii 
vrea-o In favoarea lor. 
mi s-a tntîmplat acest 
cru plnA acum.

ile

«rea.
(pu-

nr 
Nu 
lu-

— Considerați <ă sinlcți 
ti ii arbitru perfect ?

— Nu cred, 
există arbitru 
la Coppa del 
fost.

— Și totuși 
să sfâpinili
campionatul județean,

de fapt nu 
perfect. Nici 
Mondo n-au

cum reușiți 
un joc ? In 

de

CKtl MINUTE 
CU IN ARBITRU

regulă, disciplina e mai pu
țin 1a ca acasă.

— Să fiu cinstit, e o 
părere personală, care sper 
să se confirme, secretul 
este doar unul singur: pres
tanța unui arbitru porneș
te de la conduita sa mora
lă, de la intrarea ți pin5 
la ieșirea din stadion. Eu 
consider calitatea de bază 
a unui arbitru aceea de a 
fi un bun psiholog. Să îm
pace ambele tabere. Nu
mai așa poți duce lti bun

sfirșit un meci de fotbal 
care ar pul- a cr i proble
me.

— Există un model al 
arbitrului ?

— N-am cop. it nicioda
tă pe nimeni. Arbitrii de 
valoare sînt și în țară și 
peste hotare. Arbitrul meu 
preferat estp Alcxis Ponnet.

— Evistă o virslă optimă 
pentru arbitraj ?

— M-am apucat 'le ar
bitraj la o virata înainta
tă, la 29 de ani. încerc să 
recuperez. I^i mine orice 
greșeală poate fi fatală, in
clusiv retragerea, dar de 
regulă arbitrajul e începe 
în Jurul virstei de 20 de 
ani.

Să sperăm că această 
greșeală nu o v^. faee și 
arbitrul Ioan D aconcscu 
își va oont'nua cariera în
cepută în urmă cu doi ani, 
în care a demonstrat certe 
calități.

Gboorgh* ( IIIRVAS \

PROGRAMUL IRONIA SOARHI
jocurilor echipei de fotbal feminin 

Jiul Petro ani, în turul Giimpionalului național
După cc s-a chinuit a- 

tita, pentru a promova în 
prima divizie de fotbal 8 
țarii, echipa fr.niirună Jiul 
Petroșani se afla intr-o si
tuație dramatică. Și-a 
Cvput progfctirih. făt . 
trcnnr, fără medic, 
sponsor, fără 
și mai ales
după uni am 
intre, ircște 
lit ite de 
C.inip < n it:il este
aproape O I. v.irată iro
nic a boai tei (G C )

1 r..oo

lini

îr.- 
an- 

f ară 
echipament

fără hani. Și 
aflat nu se 

nici o posibi- 
kubv 'nționare.

foarte
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ACTUALITATEA INTERKAȚiOHALĂ
Ungaria

Lipsă de interes fată 
de alegeri

BUDAPESTA (Romprcs) 
— După numărarea a pa
tru cincimi din totalul vo
turilor exprimate în refe
rendumul național de du
minică din Ungaria pri
vind modalitatea alegerii 
viitorului președinte, peste 
80 la sută din alegători 
au optat pentru desemna
rea șefului statului prin 
scrutin popular. Dar, așa 
cum a precizat, într-o con
ferință de presă, Ianos 
Ncmeth, președintele Co
misiei Electorale, rezulta
tele acestuia pot fi consi
derate ,xnule și neavenite", 
datorită unui nivel de ab
senteism nemaiîntîlnit — 
numai 13,8 la sută din 
totalul de 7,85 milioane 
persoane cu drept la vot 
au venit la urne.

Dat fiind că legea elec
torală prevede că, pentru

„încălzirea" relațiilor sov ieto-albaneze
TIRANA (Romprcs). — 

O delegație a Ministerului 
de Externe al URSS, con
ducă de Iuli Kviținski, ad
junct al ministrului, se a- 
flâ la Tirana în vizită o- 
ficială, anunță agenția al
baneză ATA, reluată de

ÎNTREPRINDEREA
ELECTROCENTRALE PAROSENI

încadrează direct sau prin transfer ;

— lăcătuși 
electricieni

— sudori
— zidari șamotori
— șef manevră
— operatori cazane
— operatori turbine
— mecanici L.D.E.
— mecanici ajutori L.D.E. 

manevranți
Unitatea noastră beneficiază de gratui

tăți conform HCM lfi83/1957.
încadrarea se face conform Legii 12/1971 

și Legii 57z1974. Pentru informații suplimen
tare să ruqăm să vă adresați serviciului plan 
—OPIS, din cadrul unității noastre.

AUTOBAZA TRANSPORTURI 
AUTO PETROȘANI»

str. Livezeni nr. 12 
incadrează direct sau prin transfer, 

următorul personal :
— șoferi — categorii de conducere

C, D, F
— mecanici auto

' — for hi.ști
— electrician auto

* •— muncitori nec alifie ați (spălători)
— paznici (bărbați)

încadrare,! se face conform legii nr.
57/1974.

a fi valabil, rezultatul re
ferendumului trebuie să 
reflecte opțiunile a cel 
puțin jumătate din mem
brii corpului electoral, Par
lamentul ungar va decide, 
ca și pînă acum, cine va fi 
președintele țării.

Observatorii politici au 
relevat la unison acest 
nivel deosebit de redus de 
participare, care reprezin
tă nu numai un reflex al 
dezinteresului general, dar 
.și o înfrîngere categorică 
pentru Partidul Socialist, 
fost comunist, care a ini
țiat acțiunea de organizare 
a acestui referendum, con
trar opiniilor exprimate de 
pijncipalele formațiuni 
politice — Forumul Demo
cratic, de guvernămînt și 
Alința Democraților Li
beri, de opoziție.

Reutcr și AFP. Delegația 
urmează să poarte negoci
eri cu oficialități albaneze 
privind posibilitățile de 
ameliorare a relațiilor din
tre cele două țări, preci
zează agenția din Tirana.

T V. ‘

9,50 Horoscopul' zilei. 
50,00 Actualități.
10.10 Prcuniversitaria.
11.15 Telccincmateca

(reluare)
Atingerea.

13,00 Ora de muzică.
13,55 Constituția, această 

delicată balanță (I).
15,00 Video-satelit
15.50 Tragerea Prono-ex- 

pres.
16,00 Actualități.
16.10 Teleșcoală.

Curs de limba italia
nă.

16,35 Muzica pentru toți. 
17,00 Trofeul „Tomis" la 

volei feminin : 
România Iugosla
via.
Transmisiune direc
tă de la Constanța.

17.50 Măria sa, natura...
18.15 Reflector.
18.10 Tineri interpreți de 

muzică populară.
19,00 Desene animate.
19,20 15, 16, 17, 18.
20,00 Publicitate.
20.15 Roman-foileton.

Moștenirea familiei 
Guldcnburg. 
Episodul 11. 

21,00 Actualități. 
22,00 Mai aveți o întreba

re ?
22.50 Muzicorama.
23.10 Invitatul săptămînil.
23.50 Pro Musica.

0,50 Actualități.

FILME

PETROȘANI — I’aringul 
Police Python, I-Il; Victo
ria: Sînt timid, dar mă tra
tez; Unirea: Experimentul.

LUPENI: Intercepția.

VULCAN: Love Story pe 
ling.

LONEA: Un bărbat și o 
femeie.

URICANI: Iubire stator- 
n ică. _ .

PETRILA : Caz cu caz nu 
se potrivește.

ANINOASA: Steaua Su
dului.

M 1 C
ANIVEIIS ARI

AZI, de ziua ta, Lucica 
Rizoti, soțul Stefi, copiii 
Dacian și Alina îți urează 
un călduros „La mulți 
ani", multă sănătate și fe
ricire. (1895)

DRAGA Adrian, cu oca
zia zilei tale de naștere, 
prietena ta Tatiana îți u- 
rează un călduros „La 
mulți ani l“. (1881)

FIUL, nora și nepoțelul, 
frații șl verișorii, urează 
dineului lor Stelescu Pe
tre multă sănătate, bucurii 
alături de cei dragi cu o- 
cazia ieșiiii la pensie.

ACUM . in<l închei anii 
rlc muncă sora Piișa și fa
milia îți urează, dravă 
Stelescu Petre, mul'ă să- 
năt.ite, ani mulți și feri
ciți alături r|e cei dii^i.

însemnări de călătorie (IV)

Karelia, dragostea mea...
(Urmare din pag. 1)

rclia. Fără îndoială, ma
rca revelație au fost nop
țile albe pe care le-am 
,,prins" aici, fenomen șo
cant, dar de mare frumuse
țe. Orașul-capltală, Petro- 
zavodsk, părea pustiu, iar 
eu, neobișnuit dccît cu 
„nopțile albe" din tipogra
fie, nu puteam să pun 
pleoapă pe plcopă aștep- 
tind să văd stelele. Zadar
nic însă, fiindcă nu se în
tuneca și rămîneam cu
privirea scăldîndu-se în 
albastrele întinderi ale
lacului Onega. Le vom 
străbate, a doua zi, cu
„Cometa", o navă rapidă, 
pînă la insulele Kiji căro

1

A P U B L I C 1 T
’ PENTRU Arvinte Ion, as
tăzi, cînd aniversează ieși
rea la pensie, îi dorim să 
ne trăiască intru mulți ani 
și să se bucure, alături de 
cei dragi, de tot ce poate 
viața să-i ofere mai fru
mos. Soția Veronica și co
piii. (1071)

CU OCAZIA ieșirii la 
pensie, soția și copiii îți 
urează, dragă Corjescu Ion, 
multă sănătate, fericire și 
multe împliniri In viață, 
alaiuri de cei dragi. La 
mulți ani I (1872)

SOȚIA Adela copiii Flo
rin, Pctroncln, Adrian, Ta
tiana, Feri și Nelly urează 
scumpului lor soț și tală 
Dinu Dumitrii, multă să
nătate. fericire și un căl
duros „|,a mulți ani", cu 
ocazia ieșirii la pensie și 
a zik-i c|c naștere. (1864)

CIJ OCAZIA împlinirii 
vii stei de 55 ani și h pen

ra le vom dedica un epi
sod separat.

Rușii, Karelii sau finii 
din Karelia — fiindcă e- 
xistă aici un conglomerat 
de etnii — se mîndresc cu 
frumusețile naturale ale 
republicii. La baza turisti
că Kosolm'a, lîngă lacul 

Koncizeva, pe cele doar cî- 
teva stînci din această zo
nă suprapopulată de păduri, 
am vizitat un loc de pele
rinaj pentru toți cei care 
trec pe aici — Moara Sam- 
pa. In epopeea națională 
finlandeză „Kalevala" se a- 
mintește de Moara Sam- 
pa, ca despre locul unde 
oamenii necăjiți, triști și 
însingurați veneau în spe
ranța -că își vor regăsi fe
ricirea. Dar era numai o 
iluzie, ca și aceea a arun
catului bănuților în Fon- 
tana di Trevi de la Roma.

sionării, colegului de mun
că Machcdon Ion, colecti
vul atelierului mecanică 
2 îi urează „La mulți ani", 
și multă sănătate. (1865)

CU OCzXZIA zilei de naș
tere și ieșirii ia pensie, so
ția Luci, copiii Carmen și 
Nicușor îți urează dragă 
Poroșniuc Dumitru multă 
sănătate, fericire și multe 
împliniri în viață alături 
de cei dragi. „La mulți 
ani I". (1870)

CU OCAZIA ieșirii la 
pensie, soția și copiii urea
ză dragului lor Robică 
Ștefan multă sănătate și 
viață Îndelungată. (1861)

VINZARI

VIND mașină de tricotat 
nouă. Deva, telefon 17789, 
după ora 16. (1900)

VIND casă cu curte, ga
raj și multiple dependințe. 
Telefon 41482. (1897) 

Apoi, trecind prin lo. iljl-.i- 
tca rurala Chirvas, după 
un drum printre păduri de 
aproape 50 km, ajungem 
într-o rezervație naturală 
de taiga continentală, cu 
o vegetație bogată -și cu 
un loc de mare atracție — 
cascada Kivaci, pe unde, în 
fiecare zi se perindă atîția 
oameni cam cîtă populație 
are orașul Petroșani. Am 
băut apă din cele patra 
izvoare de la Martialnîie 
Vodî (Apele marțiale). Aici 
pe la 1700, țăranul Ivan 
Reboev a descoperit că 
apa pe care o bea dintr-un 
anumit izvor conținea fier 
și că îi alina durerile. Aici 
s-au construit două palate 
și o biserică, Unde In anii 
1819—1824 țarul Petru I
venea cu suita să-și îngri
jească sănătatea. Țarul a 
deschis aici niște ateliere.

■/■'Avea el însuși spirit prac
tic și lucra la strungurile 
rudimentare care acum 
sînt expuse la Ermitajul 
leningrădean. Ne-am a- 
mintit și am discutat des
pre legăturile țarului cu 
Dimitrie Cantemir al Mol
dovei, acest „filozof între 
regi și rege între filozofi", 
cum l-au numit contem
poranii săi.

După o zi de minunată 
oboseală nc-am întors la 
Petrozavodsk, unde ne aș
tepta o nouă noapte albă, 
în care am privit din nou, 
de pe balconul hotelului 
„Karelia", lacul Onega, cu 
gîndul la frumusețea în
tunericului nopților de
acasă...

Statuia marelui poet 

rus A.S. Puskin din I’c- 
(rozavodsk.

A T E
PIERDERI

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Epuraș 
Floretin, eliberată de I.M. 
Vulcan. O declar nulă. 
(1875)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Curtu 
Letiția, eliberată de între
prinderea de Tricotaje Pe
troșani. O declar nulă. 
(1883).

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Am- 
za Marin, eliberat de 
EC.CL Vulcan. II declar 
nul. (1894)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Măt- 
cășan Traian, eliberat de 
EGCI; Vulcan. II declar 
nul (1896)

PIERDUT ștampilă I.C.S. 
Mixtă Vulcan, unitatea nr. 
8, Complexul de Alimen
tație Publică. O declar nu
lă (1901). . ...
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