
ARGUMENT
Consider cfl nu exista teme gazetărești serioase și teme gaze

tărești neserioase. Pentru că. în accepțiunea Renerală, gazetăria 
înseamnă VIAȚA. Iar viața nu este nici serioasă, nici neserioasă. 
E, pur și simplu, VIAȚA. Reamintim că, de La începuturile pre
sei scrise (inscripțiile din grotele preistorice), cel mai gustat gen 
publicistic a fost pamfletul. Pamfletul, ah pamfletul, această fru
moasă îmbinare de serios și neserios. Iată de ce...

INTRODUCERE
Se spune despre noua noastră Românie că este un STAT DE 

DREPT. Nu sintem cu nimic împotrivă și nici nu contestăm cu
noștințele In domeniu, pe care ni le furnizează presa scrisă, vor
bită, bîlblită, bîjbîită sau bîrfită. Noi am înțeles prin statul de 
drept un stat care „vasăzică, nu e stîng“. Restul, pînă avem și noi 
o Constituție și „legi nouă Ia oameni noi", restul, deci, e un a- 
malgam, un conglomerat de zbierete politice, de gusturi de țuică 
privatizată, de mirosuri de Assos și ciorapi nespălați, de imagini 
suprapuse și... subexpuse. Vom trece la..

CUPRINS
Unul dintre drepturile cele mai drepte ale statului de drept 

es!e dreptul de a sta drepți Iti coadă. Ulterior, intervin și alte 

DREPT

STATUL
LA

COADĂ

comenzi sociale ale statului de drept: „Pe loc repaus !“. Salt 
Înainte !“, „Culcați". „Aviație inamică La joasă înălțime 1“ ctc. ut-...

Se stă la coadă la orice. La țigări, salam, pîine, pui, lapte?, 
țuică, chibrituri, dulciuri, televizoare, frigidere, congelatoare, pan- ’ 
tofi, cizme, pahare, chiioți, sutiene, maieuri, farfurii, oale (și ul
cele I), crâtiți, tigăi, gogoși ș.a.m.d. Dar, mai ales, se stă la coadă 
la ziare. La cele bune. Celelalte, amărîtele, stau în chioșcuri și 
îngheață pini și bietele fete dezbrăcate din poze. Mai nou, am 
auzit că s-ar sta la coadă și la... neveste I Ba, chiar și la prietene... 
Ceea ce, să recunoaștem, este una dintre cele mai mari cuceriri 
ale statului dc drept. Dacă s-a ajuns pină aici, atunci este nevoie 
de o...

CONCLUZIE
Așadar, cea mai mare cucerire a statului de drept este (și 

rămîne) .STATUL LA COADA. Pornind de la faptul că am stat 
la coadă pînă și să intrăm în Eiuopa (deși, după unele guri șt 
după temperatura din case, am intrat în Antarctica 1), noi, ro
mânii ne angajăm să protestăm dacă cineva ne ia dreptul de a 
sta la coadă. Și, știți cum ? Vom ieși cu toții in stradă și pe tro
tuare, Vom apuca de coadă tirnăcopul și vom sparge gheața. Prea 
multă lume își sparge.capul. Miilțî oameni și l-au pierdut de tnt

Trăiască și să înflorească statul de drept și statul la coadă I

In numele organizatorilor, 
Mircea BUJOKESCU
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(.11 țliu una fi nună: 
trebuie vă fiu <le acord !

Despre cd’dura

„Față de alții, stăm bine!** 
Insă numai la Vulcan...

„CUpIarca celor paLru puncte termice din Vulcan la uzina 
din localitate a fost doar un experiment. Am vrut sA vedem 
dacă aceasta le poate „duce". Rezultatele n-au fost cele așteptata 
{am constatat asta din primele zile — n.r ). In momentul de față 
tu mai rămas racordate la centrala termică Vulcan doar două 
puncte termice, iar restul primesc agent termic de la Pnroșeni", 
ne-a relatat dl. ing. Alexandru Flaidăr, directorul termocentralei.

„Situația s-a îmbunătățit simțitor", a precizat. In continuare, 
domnia sa. Intr-adevăr, au putut-o constata și locatarii din VuV 
can care, de vreo două sflptămîni se plingeau că fac țurțuri de 
gheață tn casă.

Un hop greu de trecut a fost in zilele de 2, 3, 4 și 5 februarie. 
Atunci, datorită frigului, s-a strangulat alimentarea cu cărbune, 
»-au blocat morile și transportoarele cu bandă. Temperatura fl
uentului primar a fost doar de vreo 90 de grade Din 0 februarie, 
situația e mal bună: pe tur, temperatura înregistrată este de 106 
grade Celsius, iar pe retur agentul se înapoiază ln o valoare ter- 
naică de 60 de grade. Interesant de reținut este faptul că, în 6 
ftebrunrie, termocentrala Paroșeni era singura uzină din țară care 
a fumiaat agent termie la o temperatura de peste 100 de grade.

Gheorglic OLTEANU

(Continuare In pag. a t-a)

S-au găsit părinții copilului
abandonat la Televiziune

Alai mată de posibilul adevăr din articolul nostru „/Abandon", 
doamna Arhip Lăcrămioara, mama copilului lăsat de soțul ci la 
Televiziune, a ajuns ieri, disperată și plîngînd In hohote, ln re
dacție. Nu-i vine să creadă. Ea știe că soțul și-a luat învoire de 
la mină rftcvn zile srt plece la țară în zona Moldovei. Unde 
urma să ducă pruncul dc un an și o lună, la părinții dînsci. Apoi 
să se întoarcă cu cite ceva dc-ale gurii. Nici vorbă de altă discu
ție sau de cele întîmplate. Acasă mai are nQ copil dc trei ani. îi 
este greu, pentru că și dumneaei lucrează la EGCL Petroșani, la 
PT 4 Aeroport. De ta auzul acestei vești, care o mistuie, nu mai 
are somn și liniște.

Prin aceste rîndurl dorim să o asigurăm că o vom ajuta din 
tentă inima. Nu știe nimic de copil și nici de soț, O mamă pllngn 
și vrea să-și găsească copilul. Singura ei fericire.

I)orc| NEAMȚ! I

„Jiul" Petroșani are nevoie ife, 
întăriri. Poate și de... întăritoare.'. 
Așa se exjfclică faptul că unulj 
dintre diriguitorii echipei a pre
zentat recent o notă de deconta-, 
re a unei sume de circa 40 000 
de lei, cheltuiți pentru aducerea 
unei „vedete" a fotbalului nostruI 
__________„_____________I

40 000 pentru 
wisky și taxi

care activa pe undeva în zona, 
Hațegului. In nota de decontare, 
se preciza că banii s-au cheltuit1 
pentru taxi — peste 2500 lei — 
pentru cumpărarea unui carton i 
de wisky și pentru alte... baga-' 
telc. Culmea este cfl respectivul 1 
fotbalist nu prea le... avea cu I 
mingea și s-a dus înapoi. Dccon-J 
tul nil credem că a fost aprobat 
de cineva, dar faptul rămîrie 
Sugerăm managerilor echipei1 
„Jiul" Petroșani să studieze și . 
ofertele altor centre de formare 
a tinerilor fotbaliști, precum «de 
venite de la Cobadin, Darabani.
I’ătîrlagele și Pocrenca. Succes! j 
(AI TI.)

leși n <li ( iii I «»< O I \

s Toți nuntașii au
9 »

■ La botez va li
în urină cu citcva sflptămini. 

la Lupcni a avut loc o nuntă. 
Mirii au fost sărbătoriți cum sc 
cuvine. Nuntașii au petrecut cli
pe vesele. Apoi fiecare și-a văzut 
de treburile lui Ulterior, Insfl, 
nunta s-a dovedit a fi cu bucluc. 
Cei ce s-au înfruptat din buca
tele pu e pe masă s-au îmbol
năvit de trichinelozfl... Acum 
nuntașii se caută la telefon să-și 
comunice simptomclc. Ilacfi I 
controlau pe porc...

Am aflat de la laboratorul spi
talului din Lupcni că aproape 
zilnic analizele pun In evidență. 

mii’cat grătarul 
controlat porcul i

i 
fără nici un fel dc dubii. noi 
Îmbolnăviri de trichinelozfl Din 
comoditate sau inconștienții car 
nea dc porc nu este întotdeauna 
supte.i analizelor după sacrifi
carea animalelor Este necesari 
deci si l.ms.un din nou un seni- j 
nai de alarma in legătură cu 
această tragică neglijență. Și, re-J 
amintim că tratarea bolii esteț 
de lungă durată, neees ilinrl mc-- 
dic.amentc care ■ • găsesc cu grcu.i 
din r.lrăinfllltc. Aceasta fără a1 
mai tine seama do suferințele j 
cumplite provocate dc boala '• 
(V S )



2 ZORI NOI VINERI, 8 FEBRUARIE 1991

Vaiea Jiului are viitor ? S C UJț T ISS I M E
Istoria Vuii Jiului, a locuitori

lor săi, ,i fost și este legată de 
cărbune. După al doilea război 
mondial se purta lozinca „omul 
și tona" pentru refacerea econo
miei distruse de război. Prin a- 
mi Ta) a început declinul cărbu
nelui, odaia cu apariția petrolu
lui ieftin. La sfirșitul deceniului 
al șaptelea apare la orizont criza 
petrolului. Fiecare națiune ți-a 
elaborat un scenariu adecvat con
dițiilor și posibilităților. La noi 
a fost impusă ieșirea din criza 
energetică pe seam;1 cărbunelui. 
De aici și planurile aberante de 
creștere a producției intr-o pe
rioadă foarte scurtă de timp. O 
serie de țări din vestul Europei 
(Germania. Franța, -Anglia) au 
ținut cont de limitele în dome
niul mineritului carbonifer și 
din motive ecologice, au elaborat 
și implementat soluții alterna
tive (energic nucleară, industrie 
< u con nmuri mici de energie, 
et< ).

Se pune o întrebare justifica
tă V alea Jiului încotro se în
dreaptă 7 Care este politica c- 
ronomicâ (și implicit socială) 
pentru termen mediu și lung 
vizind Valea Jiului? Va crește 
producția, e va menține sau se 
va r>- lucc ? în condițiile rcteli- 
nologizării o parte din forța 
dr muncă rămine disponibilă. 
Ce alternative se vor alege? Ce 
alternativă se oferă celor cu 
studii superioare? bacă produc
ția do cărbune va reduce în 
timp re va fa < forța de mun
ca ? Dară guvernul va alege 
soluția i.npojlul'ii de cărbune 
• r. | i'i.t, în con
diții avantajoase r.țiortate la 
prețurile interne ale acestor pro
duse, care va fi viitorul ? Tre
buie luate în considerație o se
ric de.SEMN VI.1 venite din par
tea „centrului" : declarația unui 
ministru se reia; de stat de a- 
mm cit» va Imn privind rcduce- 
>■ a in viitor ,i ponderii cărbune

lui energetic intern în balanța 
energetică, pe măsura creșterii 
ponderii energiei nucleare; Pri
mele contacte și acorduri de 
principiu vizînd exploatarea în 
comun a unor zăcăminte de căr
buni în Turcia și într-o țară 
latino-americană.

Cu alte cuvinte, nu se cunoaș
te în mod clar politica economică 
in domeniul cărbunelui a gu
vernului și nici nu se pune în
trebarea ce strategic vor adopta 
viitoarele guverne. De altfel, po
litica economică este în funcție 
de conjunctura, foarte complexă,

Specialiștii întreabă 
și propun

internă și internațională. Este 
știut că nimeni nu poate gindi 
mai bine viitorul unei colectivi
tăți (a Văii Jiului în cazul nos
tru), dccît ea însăși, deoarece îți 
cunoaște ixisibilitațile, mobilita
tea, aspirațiile, alternativele. 
Practic, aproape Jntrcaga popu
lație a Văii Jiului este legată 
(mai mult sau mai puțin) de ex
tracția cărbunelui și orice fluc
tuație in domeniu atrage după 
inc fluctuații in domeniile co

nexe. Pentru a răspunde la cel 
puțin o parte din întrebări, cele 
mai multe aparținînd RĂII, care 
deține ponderea în activitatea 
economică a municipiului, 'pro
punem următoarele : „Sponsori
zarea" de către RĂII a unui stu
diu sociologic (socio-economic) la 
nivelul Văii Jiului. S-au mai fă
cut astfel de studii, dar, în limi
tele impuse de regimul totalitar. 
>n cu totul alte condiții ; Studiul 
să fie efectuat de un grup com
plex de sociologi-psiliologi, arlii- 
tecți, profesori, ingineri, econo
miști, medici, senatori și depu
tății Să se apeleze la instituții 
specializate în sondaje de opinie,

statistică, institutul de economie 
mondială ; Să se testeze (inter
vieveze) cît mai multe grupuri 
socio-profesionale din toate do
meniile de activitate din Valea 
Jiului (minerit, transport, co
merț, turism, învățămînt, cultu- 
ră-artă etc), pentru a se cunoaș
te »ulsul: posibilități, dorințe, 
temeri; Studiul să se încheie cu
concluzii, chiar scenarii (varian
te) viabile pentru viitorul Văii 
Jiului ; Cum un astfel de studiu 
implică cheltuieli privind docu
mentarea, investigarea, colabo
rări cu specialiști, propunem ca 
sponsorizarea să se facă de toate 
întreprinderile din Valea Jiului 
(pentru că, practic, toate sînt 
interesate). Fiecare unitate să 
participe cu o cotă parte din 
valoarea totală estimată a stu
diului, cotă calculată, funcție de 
valoarea producției fiecărei uni
tăți economice raportată la va
loarea producției realizate la ni
vel de municipiu. Concluziile stu
diului, variante (scenarii). să 
parvină în final tuturor sponso
rilor: unități miniere, din trans
port, comerț, invățămint, sindi
cat. cultură, primăriilor Să fie 
publicate în presă concluziile stu
diului.

Considerăm că în acest fel, fie
care (individ, grup socio-profesio- 
nal) se regăsește și se proiectează 
în „universul" Văii Jiului, acum 
și în viitor. Iar reacțiile vor fi 
adecvate.

Stația centrală pentru salvare 
minieră Petroșani, prin Labora
torul său de psiho-soeiologie, își 
oferă serviciile de gazdă și cola
borator Ia elaborarea și execuția
acestui studiu.

Ing. Ilarie BORA, 
diieeiorill Stației centrale pcnlrll 

salvare minieră
N.R. Consiliul de administra

ție al RĂII a înțeles necesitatea 
acestui studiu și a dat acordul 
de principiu pentru sponsoriza 
rea lui.

întrebare
Unde sînt acele comisii și co- 

misioare care ar trebui să intre 
în acțiune în caz de calamități 
naturale ? Pe hîrtie. Eficiența lor 
nu se vede. Troienele și frigul

De sus în jos
Nu de puține ori eforturile de 

educare și instruire sînt zadar
nice din cauza unor complexe 
„complexități" ale acestor factori 
de civilizație. La căminul nr. 62, 
de lîngă Magazinul general Pe- 
trila, locuiesc tineri numiți de 
localnici căminiști. Numai că 
unii dintre ei încalcă orice lege 
a bunului simț, sfidînd trecăto
rii. întreprinderea, care le pune 
ceva în mină, face puțină, puți
nă educație. Gunoiul se aruncă

„Noi, femeile, vă blestemăm“
Luiza ne-a expediat o scrisoa

re amuzantă și fără nici un semn 
de punctuație, de la cap la coa
dă. S-ar fi vrut citită pe nerăsu
flate, probabil. Luiza (ne permi
tem s-o numim așa, deoarece 
nu deținem amănunte privind 
starea ei civilă) își exprimă in
dignarea pentru faptul că apar 
publicații cu femei în „golăciu- 
ne completă" și ar vrea să-i tri
mită pe cei care se ocupă cu a-

Cine controlează controlul ?
în ziarul nostru din 1 februa

rie, a apărut nota „Comerț și 
amenzi". Redactorul nostru a 
primit de la o comisie din care 
făcea parte și dl. Scurtu (din 
partea FSN), cum că vînzătoarea 
Iordache de la magazinul de le
gume și fructe a dosit marfă și 
a vîndut la suprapreț. Se dispu
sese o amendă de 10 000 lei. Iată 
însă că nu întotdeauna constată
rile controalelor, care se fac de

„Față de alții, stăm
(Urmare din pag. 1)

bine"!

In acea zi, temperatura agentului primar livrat in Bururcști avea 
doar 7!) grade. Nici in restul țării nu s-a stat mai bine. La toate 
centralele temperatura agentului primar nu depășea 80 de grade, 
situație datorata lipsei de gaze, păcură și cărbune.

Stocul de cărbune al termocentralei din Paroșeni era. în 6 
februarie, de 25 mii tone. Cantitate suficientă pentru două săptă- 
mini. în gara Vulcan stau imobilizate în vagoane, din cauza în
ghețului, circa 30 000 tone de cărbune. Pentru ci uzina să men
țină o temperatură medie a agentului termic de peste 100 grade 
Cclsius, are nevoie de un ritm de livrare de 1000 tone de cărbune 
pc zi. Apelul energelicienilor către mineri este de a face tot po
sibilul pentru a pruni acest cărbune. Atunci cinci ajunge înghețat 
în casă și va da rl<- căldură, omul ii va binecuvinta pc amîndoi I

N.R. E bine că Li Vulcan c cald. Dai „per global" Valea Jiu
lui ? Vom reveni.

sînt la ordinea zilei. Accidente 
de circulație, berechet, și inci
dente pe drumurile publice. Gos
podarii nu gospodăresc. Ei se 
reorganizează. (Al, H.) ........ 

uneori direct în capetele trecă
torilor, ba și apa cu borcane și 
cu sticle cu tot, hîrtii aprinse și 
tot ce le poftește „mintea". Iar 
cei ce au pățit-o pe pielea lor 
ne roagă să le facem comporta
rea publică.

La unul dintre dialoguri, ce
lor de jos li s-a spus de cei de 
sus: „vezi, să nu pun laba pe 
tine". Așadar, aflăm de o nouă 
civilizație. Cea canină. (D.N.) 

semene.! prostii, la mină, că a- 
colo „te apucă nebunia foarte 
frumos". Amenință chiar că 
„vom face greva foamei împo
triva voastră) că noi femeile v-an» 
făcut pc voi bărbații", „vom face 
apel la Guvern" și încheie «n 
„noi, femeile, vă blestemăm". Ne 
pare rău, Luiza, dar noi nu ne 
ocupăm cu așa ceva și îți suge
răm să scrii ziarelor care publi
că asemenea poze. (Șt. C.) 

te miri cine, nu sînt tocmai rea
le. După elucidarea situației, du
pă ce poliția economică a făcut 
inventarul „de la A la Z". s-a 
ajuns la concluzia că nu era 
vorba nici de marfă dosită, nici 
de vînzare cu suprapreț. Drept 
pentru care s-a anulat amenda 
de 10 000 lei. Rămîn întrebările: 
„cine controlează controlul și 
care este competența oamenilor 
din aceste comisii ?“.
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cipalul Viiiot it. Pentru c.i mi
nerii i poal i avea apă < 
după rum ni -j mnlirmat dt I i 
siiidi al. e i nuntă la înr.iiznu 
pi ,mumii'' pi i in.i lo ale zilei 

\-ta e ‘-itualia și remediu ni 
cxi'tă Dacă nu-i apa, nu-i mc 
călrlui ,. (G.C.)

S \ NEGLIJAT. O noua „iun 
da" de ninsori s-a abătut astipr. 
noastră IGC L-ul a fost pims p 
picior greșit reacția sa fiind st; 
bă și tardivă. Chiar mai mu 
decit atit. ncfolocind corespunzi 
lor materialele antiderapant 
(sar sau zgii;caldă), tron-onu' 
de pe b-dul Republicii din zon 
Aeroport e .to acoperit de den 
valuri, gropi și șanțuri oare în- 
greun pă și mai mult circulați.'» 
rut ura (I’.N )

Rubrică re.dizrilă Je 
Gheorghc OLTFANL

Șl NELUNE
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la spitalul lupeni nu sini de nici unele, iar bolnavii se bal intre ei!
Luni, 4 februarie a.c., intr-un 

salon al Spitalului din Lupeni 
cițiva pacienți, internați pentru 
a se vindeca de urmările unor 
politraumatisme s-au incăierat 
intre ei. Este vorba de Gelu 
Saulunariu, salariat al E.M. Băr- 
băteni și de Gheorghe Balaban 
și Vasile Gheorghe, ambii de la 
E.M. Lupeni. Ce s-a întimplat ? 
încâlcind cele mai elementare 
norme ale bunei cuviințe și chiar 
recomandările ce le-au fost fă
cute de medici in interesul lor 
de bolnavi, cei trei au introdus 
In spital și apoi au consumat bău
turi alcoolice, ajungind în stare 
de ebrietate. Liniștea celor aflați 
in suferință pe paturile spitalu
lui a fost' tulburată și de pensio
narul Teodor Gifu, care, deși in
ternat pentru tratament, a pără
sit fără nici o învoire spitalul și 
s-a reîntors intr-o stare avansată 
de ebrietate. A fost nevoie de 

intervenția poliției pentru a-i a- 
ducc la ordine pe acești „bol
navi închipuiți” ai lui Moliere...

Este trist, dar adevărat, că la 
spitalul din Lupeni s-au întîm- 
plat, în ultima vreme, lucruri ne
plăcute. Au fost agresați medici 
de gardă și alți membri ai per
sonalului medical de serviciu. In 
una din zilele trecute, un miner 
și-a luat la bătaie concubina, ca
re se afla internată în spital. Sînt 
fapte care dovedesc că unii se 
comportă în spital ca-n codru, 
încâlcind normele conviețuirii ci
vilizate. Or, tocmai intr-un ase
menea loc e nevoie mai mult dc- 
cît oriunde de liniște, în intere
sul celor aflați în suferință !

Am constatat însă că și la spi
talul din Lupeni; personalul me
dical lucrează în condiții dc_a- 
postolat. Dintr-un corp medical 
valoros, care a existat pină nu 
demult au mai rămas puțini oa

meni. Beneficiind de noile con
diții de a-și schimba în mod li
ber locul de muncă, rtiulți din 
medicii de la Lupeni s-au pre
zentat la concursuri și nu s-au 
mai întors. Sînt bine duși. In zi-

Trist, dar adevărat
ua în care am vizitat spitalul, 
in farmacia proprie nu se mai 
aflau decît două fiole de antibio
tice și anestezice. Se simte acut 
lipsa materialelor sanitare uzua
le, cum sînt feșele, compresele, 
tifonul. Nu se găsește banala ta
bletă de algocalmin. In anul tre
cut s-a simțit o îmbunătățire, 
datorită ajutoarelor1 umanitare 

pi imite de peste hotare. Dar acrim 
s-a revenit la vechea situație din 
vremea dictaturii comuniste, în 
ceea ce privește dotarea cu me
dicamente și materiale sanitare. 
In plus, datorită unor presiuni 
făcute dinspre primăria orașului 
în perioada de după revoluție, 
cînd primarii se schimbau de la 
o săptămînă la alta, personalul 
mediu sanitar al spitalului a fost 
umflat, prin angajarea unor per
soane fără calificare de speciali
tate. Se resimte acut lipsa asis
tentelor medicale.

Pentru a face față solicitărilor, 
puținii medici care se mențin in 
Lupeni n-au do cele mai multe 
ori nici o zi de odihnă. Au în 
schimb motive de adevărată sa
tisfacție profesională, salvînd 
vieți. Spitalul este bine dotat cu 
aparatura și cabinete de specia
litate. Dar e supraaglomerat. Clă
direa a fost proiectată pentru <10 

de locuri, iar in prezent sînt 
făcute improvizații care asigură 
200 de locuri de tratament prin 
internare.

De ctirînd a fost instalată o 
nouă conducere a spitalului. Se 
fac eforturi pentru întronarea 
disciplinei, fără de care nu se 
poate concepe tratarea bolnavilor. 
Pretextul liberei intrări, fără in
terdicții, pe poarta spitalului este 
ca la parter sînt cantonate două 
cabinete de policlinică. Este ne
cesară, însă, admitere^ pe poar
tă cu excepția zilelor și orelor 
de vizită săptămînală, ca la ori
ce spital care se respectă, doar 
a celor ce vin la consultații. No
ua conducere a spitalului face 
apel la populația orașului să dea 
dovadă de respectul cuvenit a- 
cestei instituții, în interesul celor 
aflați în suferința.

Viorrl SfltAl f

La Primăria orașului Vulcan
• Pentru anul în curs se așteaptă cadrul legal de constituire 

a fondurilor primăriilor. De menționat că în Vulcan investițiile 
restante se ridică la cifra de 77 milioane lei, defalcate astfel : 30 
milioane — locuinfe ; apă—canal, puncte termice — 14 milionrțp ’, 
noi racorduri apă — 14 milioane ; canale colectoare — 2 milioa
ne ; racorduri telefonice — 1,2 milioane ; străzi, alei — G,4 mili
oane lei, precum și altele.

• Se preconizează construirea unei noi fabrici de pîinc cu o 
capacitate de 30 tone pe zi.

• O nouă școală cu 24 săli de clasă, sală de sport și piscina 
în zona „parc Octogon".

• Terminarea lucrărilor la rezervorul de apă de 5 000 mc.
• Repararea străzilor din cartierul Sohodol, aflate de multa 

vreme într-o stare deplorabilă.
• Se impune construirea unor noi puncte termice pentru a le 

degreva pe cele suprasolicitate, a unor noi canale menajere (in 
cartierul „Dallas").

• Betonarca drumului spre cimitirul Morișoara
• Proii t 1 noului pital c te aproape gata și ■ ■■ ■

perea lucrărilor de construcții în cursul acestui an.
Nu se va mai investi in alte construcții, urmârindu-sc îmbu

nătățirea confortului și calității la cele existente, precum și efec
tuarea de reparații eiioa < i olo unde acestea se impun (și se 
impun din belșug).

I’aul \l( I I I S< I

Pericol iminent
Cmcva -punea <ii înțelepciunea 

t opiilor este jocul. Perfc.t ade
vărat, mai ales în aceste zile cu 
autentic aspect hibernal. Zăpada 
așternut î peste tot e te bucuria 
celor mici Săniuțe și saci de 
plastă devin mijloace de depla- 
are intens utilizate. Totul e ca-n 

amintirile Im Creanga. îmbujo

rați, copiii nu sesizează insă vă, 

in anumite împrejurări, se c'- 

pun unor pericol'1 iminente D.-n- 

iul institutului din Petroșani e'te 

a-altat zilnr , in u- și-n Jos, de 

zeci d, copii. Săniile coboară vi- 

lelios, dar , .Se poate intimpla 

. i vreuna, m i nărăvașă ~ă ni- 

mer< as< .i sub autovehiculele care 

o dcplasoaz.i — r u'lov ir d, cu 

precauție — p» șo-riua princi

pală. Și atunci, inevitabilul se 

produce Fero.i>. a Dunuicze > 

Părinți, aveți giijii undo :e joa- 

r,i ndi i ie ■ dumn a\o. tiă 1

tD N )

— Inlii să-mi explici ce 
< iuta (irul asia blond in bla
na ta !!!

Desen <|< \ .dl I <)( (ll \

(ai sisiiel. pentru ba (rina

MAI MULT RESPECT! MĂCAR
l'n '• In proverb românesc 

-pune: Cin. nu are hâtrini sa-și 
<um|«'ie". Noi, din fericire, a- 
vem Am mai adiuga in i mea 
o frază ace-tui revelator pro
ve rl',: „C’inr are butrini î-i păs. 
trece Și mai ales să-i respecte".

Dr ce pun t uite acestea? Pen
tru a dovedi ini j o dată, dar ii 
mai < te nev :, veridicitatea ce
lor spuse rr, -U' am lî tori- 
spsc o întimplare adevărată, pe
trecută n'i eu mult timp in urma 
in orașul Vukau, mtimpl nu la 
care, involuntar, am .a-dstat, l'.ra 
intr-o zi obișnuita de iarna, cu 
aceleași cozi interminabile la 
magazinele alimentate. Se ail't- 
-e c zahăr. I a rație, evident. Ln 
un moment dat un om bălrin 
purtindu-i cu greutate vizibilă 
pov.ua anilor, îndrăznit" -ă

CONST INTIN ANTON, ăni- 
noasa : Acordarea bonurilor de 
cărbune, în cadrul gratuita!,ilor ce 
se acorda pensionarilor mineri, 
conform llotărîrii Guvernului din 
1990, se face tot in condițiile 
IIC M nr. 1683/1957, care nu a 
fost abrogată. Conform acesteia, 
cărbunele se livrează la cei care 
au dreptul să primească, la preț 
preferențial. Pină anul trecut a- 
ccst preț era do 42 lei la un bon 
de cărbune. După cum se cunoaș
te, înci pinii cu 1 noiembrie 1990,

intre in fața, 'op. itin i ral' i l< 
zahăr a domniei sule, pe motivul 
a stare a de sân.bate nu-i per

inde să stelt (,ie jn șir In picioa
re la rin I. e

A fost momentul in ale s-a 
declanșat „furtuna-. <> „avalan
șă de metafore" însoțite de clasi
cele strigaturi: „Ce te bagi dom’lc 
m la' i I" --aa abătut ris'iprn ne 
vinovatului om. rafv piir și sim
plu înmărmurise. De îndată ce 
..furtun,i verbală" , mai poto
lit, om ;l a încerc it să explice 
unei ierni i foarte guralive, si
tuați.) in care s< afla

— D<. imnă, «plisc el dacă
m ar tine pi> ioarcle aș sta Dar 
așa...

— I, i, Insă. Dacă .am I ice 
toți la fel, învie- Im ajung' — 
fu r.T.p'in-ul a lei.i.

Posta redacției
odaia cu liberalizarea prețurilor, 
s-a liberalizat și costul transpor
tului, ceea ce a atras după sine 
și creșterea prețului unui bon de 
cărbune Ia 81 lei, așa cum ne-ați 
spus și dumneavoastră. Domnul 
contabil șef al E.M Aninoasa 
ne-a asigurat că ceea ce se pre
tinde pentru un bon de cărbune 
este conform legii. Deci, asta e 1 
(GC)

îniCHÎnd ultim,| carte, omil 
scoase din buzunar legitim.iți.i 
de veter m de război și tichetul 
de servire cu prioritate, aratin- 
du-le ccloi prozeliți. ăceeași 
tinâr.î femeie, foarte af ■< tată, 
rel.m a disputa :

— Și ce vrei i demonstrezi cu 
n-tea ? Crezi ca mii intc-m pe 
vreme.i Im Ccallși- ti, sa Iii -cr
ed preferențial 7

— Va mg să ințel. gcți, dc.inî- 
n i, cu un luptat pe front și...

— Și ce, tc-am trimis eu 7
A ea t.i ultim i replică a azut 

ca o „bomba' mult m.u dureroa
să rlccit glontul c.ire-1 lovise In 
timpul războiului in Care lupta- 
s.- iar batrfn'il ' .'teiul. <u la 
uimi în ochi, s-a retras, gin- 
dindll se probabil l.i Imn . di 
azi, la oamenii d. azi, intrebin-

MIIIA1 BOC \N, Petroșani: Cit 
de curînd, va fi promulgată o 
lege care va reglementa și con
strucțiile de locuințe proprietate 
personală, garaje ele. In mod si
gur va trebui să cereți primăriei 
atribuirea unui loc. La Institu
tul de Mine din Petroșani încă 
nu s-au organizat cursuri de pre
gătire pentru viitorii candidați. 
Vă vom informa cu toate even
tualele noutăți de larg, interes 
oin institut

ATIT...
dll-se „Oaie pcn'r I ,nc. I’."i O 
ce am lti| Kt < u

ă • .-ta c ,.poveri, a il'.pdog'il. 
un om r» pai arunt, n h» de 
liecoiei anilor, i curm - m.i at< 
nu i jiermitc i ti .i or m 
la un lind p: nt i un k.e.igr.iu 
de zahar pe luna, r i i o vi it 
-ă-și tio i ilin nou ceai il n '.I it 
ru„ homl: >an< (da a Ic .< ■. ■ t<’ 
și p.- avele i> sa i sa i cn inie a 
el Și toate ilatoi it.i mi i bei - 
soanc i are refuza ■ â-i ■■ urm is
că drepturile

Nu știu ilara mai c îi'toi de 
vreun c iment iriu, dar n-as i e.i 
să închei înainte d'- a s i invita 
oameni buni că reflectați puțin 
asfipi a celor ridat ite ai i Cre
dem că li.’itrinii noștri merită 
m.u mult respect M4 ar alit...

Tib.uiu \IM\N

pov.ua
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Actualitatea internaționala
„Furtună în deșert“ și

» NOI ARME IRAKIENE :
In ultin lc zile se vorbește tot 

mai mult despre o iminentă des
cătușare a ostilităților din Golf. 
De altfel aceasta a și început 
miercurea trecută, odată cu a- 
tacul irakian asupra Arabiei Sau- 
dite, ata? lansat de trupe eres- 
tre însoțite de o coloană de tan
curi. Irakul, deținător al unei 
cantităti de armament pe care 
puțini o bănuiau înainte: dis
pune. pe lingă rachetele ..Scud** 
și „Al-H’Jss?in** (încă neutiliza- 
tă), de un -ntreg arsenal de ra- 
•hete sol-sol, aer-sol și acr-aer, 
pe ca-e mai mult ca sigur, le 
va utili: • Iată pnncipalele 6 
modele :ur. •.* prezentate de 
cotidianul francez _I» Figaro* :

a FANDA Rachetă sol-sol. 10 
m lungime. 2800 kg greutate, a- 
vîncf o ra«ă de acțiune de 30 km. 
Poate transporta o cantitate de

H
VAKS tIOR

(20 Ianuarie — (8 februarie) 

explozibil convențional de 250 
kg

• NISSAN. Rachetă sol-aer: 9 
m lungime. 1800 kg, 25 km rază

Din presa străină

de acțiune. Poate transporta o 
încărcătură explozivă de 195 kg.

• BARQ. Rachetă sol-sol: 8
m lungime, 575 kg greutate. Ea 
poate transporta 60 kg substan
țe explozibile.

• KASEK Rachetă sol-sol, mă
soară 8 m, cîntărește 575 kg, are 
o rază de acțiune de 20 km și 
poate transporta o încărcătură 
convențională de 60 kg.

O R O $ C O ?
GEMENI

(21 mai — 21 iunie)

nu numai
• LAYTH. Rachetă sol-sol, a- 

vînd 6 m lungime. 575 kg greu
tate 90 km rază de acțiune, iar 
încărcătura cu explozibil con
vențional poate ajunge ia 435 kg. 
Ea este cu atît mai periculoasă, 
cu cit poate transporta și o bom
bă cu fragmentatie.

• UN NUME CELEBRU
„Ne îndreptăm, oare, spre o 

lume de Saddami ?“ se întreabă 
hebdomadarul francez „Le Nou- 
velle Observateur**. Pentru a 
lămuri întrebarea, aceeași re
vistă dă un exemplu mai mult 
decît revelator: în Iordania acest 
nume este foarte rar întîlnit. dar 
odată cu ..afirmarea1* mondială 
a lui Saddam Hussein, la 2 au
gust 1990, cînd a fost invadat 
Kuweitul. 6 la sută din noii năs- 
cuți în această țară islamică au 
fost botezați Saddam.

Selecție, si adaptare, 
Tiheriu VINȚAN

BALAN|A
(22 septembrie — 22 octombrie)

Exploatarea minieră 
Petrila Sud

angajează direct sau prin transfer I

— instalatori sanitari

încadrarea se va face conform Legii 12/1971 și legii nr.
57/1971.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

„NU UITA că viața îți poate rezerva și altă surpriză**. „La 
rmilți ani !“ pentru Dula Dragoș. Diana, Dana și Estera. (3454) 

VÎNZARI
\ NC mașină de scris. Telefon 70402, după ora 16. (3174)
VÎND mobilă sufragerie, tip vechi, stare excepțională și tele

vizor „Strasfurt**, perfectă stare de funcționare. Relații : Petroșani, 
strada Anton Pann nr 30 (3467)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră, strada llie Pintilie blor 10 A/l (lingă 

cantină) cu apartament, 2 camere sau casă colonie, cxcUis Aero
port. Informații Intre orele 15—17.

SCHIMB .'ouă apartamente, două camere, cu apartament trei- 
patru camei _ona Hermes, Petroșani Nord. Informații, Petro
șani, strada Șt. O. Iosif, bloc 2B/4, după ora 16. (3476)

PIERDERI
PIEHDUT carnet student pe numele Pîriia Adrian, eliberai 

de Institutul de mine Petroșani. 11 declar nul. (3462)
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Dănescu Mariana, 

eliberată de TC Vulcan. O declar nulă. (3470)

DECESE
Posedați un moral în plină 

ascensiune, dar feriți-vă să că
deți !n extreme.

I’EȘII
110 februarie — 20 martie)

Staeea- de suficiență In can- 
vă complăceți vă poate crea ne
plăceri.

BERBF.O
(21 martie — ?o aprilie)

Din situația in care ați intrat 
nteți ieși numai dini dovadă- 

ic mult discernămînt și chiar di- 
•mație.

TAI R
'ZI aprilie — 20 «vili

ăstăzj țfnt favorabile activită
țile 'egale de mișcare efort fizic

Simțiți nevoia unui sprijin 
moral. Nu va trebui să căutați 
nici prea mult, nici prea depar
te, omul

RAO
(22 iunie — 22 iulh)

Plănuiți o călătorie 7 Da ră nu. 
pregătiți-vă sufletește și pentru 
o asemenea eventualitate.

LFU
(23 iulie — 22 augtlU)

Posibilă rj nr>uă cunoștință i ti 
o persoană de sex o|Jus.

teck .ra
(23 ait^ei t — 21 «ep(rmbrie)

Activități financiare favori
zate

Se profilează uncie mici ne
plăceri în plan sentimental.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

Vă veți convinge personal de 
zicala „ce lei pe mere, dai pe 
pere**.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Nimic de semnalat astăzi sui) 
steaua dumneavoastră.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Azi va trebui să treceți tm 
de imaginație.

COLECTIVUL clasei IC — Școala generală nr. 4 Petroșani, 
împreună cu părinții, slnt alături de doamna învățătoare Glăvan 
Marin, in greaua încercare pricinuită de pierderea fiului 

GLAVAN MARIAN
Sincere condoleanțe. (3105)

FAMILIA Ilohoi este alături de. familia Glăvan fn grenua 
pierdere pricinuită de decesul fiului iubit.

Sincere condoleanțe. (3466)

COLECTIVUL de cadre didactico de la școlile din BSnița Iși 
exprimă regretul și împărtășesc durerea colegei Glăvan Maria, 
pentru pierderea fiului iubit.

Sincere condoleanțe.

FAMILIA Dr. Ghcorghiu este nlătnri de familia Glăvan la 
marca suferință pricinuită de pierderea prematură n fiului lor 
iubit

MARIAN

Pentru timpul dumneavoastră liber
Vineri.

8 februarie 1991

9,00 Video-sateiit.
10.00 Actualități
10.10 Horoscopul zilei
10.20 Avanpremieră.
IC,30 Orașe Și civilizații (re

luare).
11.05 F.lm serial (reluare) 

Viața lui Berlioz. 
Episodul 3

12.00 Ora de muzică
13.00 Hobbv-club.
î3^K) Trurli trurli Mihai Con 

stării ini s.'u
14,00 ActuakiMți
14.10 M-izirq pentr-i toți 

Dialog cu iubitorii muzicii 
pocal a re.

14.25 Preuniversi'aria.
15,0b Tragerea Izrto.
15,15 Patrimoniu.
15.35 Viratele peliculei (reluare).
16.35 FmiMune ,n limba germa

nă
18.35 Limba noastră.
19,00 Puncte de vedere 

A-tăzt : Opoziția.
19.10 De: ine animat»’.
20 00 Actualități.

1.00 Forr.-in foileton
Păsficază visul I

Exodul 2.
21.50 Studioul „E"
22,30 Simpozion.
23 15 Gaudeamus

Emisiune cu și despre stu 
dt-nți

0,00 Actualități.
0,05 Jazz-fan.

Concert la snla P'•dietele 
viziunii.

1.05 Tele-top

Simbălă,
9 februarie 1991

H.00 Micul dejun TV.
Horoscop; Muzică; Jocuri 
Știri; Gimnastică; Avin 
prem.eră TV; Rețele: Sfa 
turi: Modă.

9.00 Roman foileton (reluare). 
Păstrează visul !
Epi-odul 2.

9.50 Actualități.
10,00 Rubrici din emisiunile In 

limbile maghiară și ger 
mană.

11,00 Pro patria.
12,00 Constelația „M*; 1 em.i <-n 

variațiuni.
1.3,00 Actuali'ățl.
13,10 Istoria religiilor. Istoria 

creștinismului (XlX).
13.40 Tele-club, Gala de wnului 

animat. Retrospectiva Cam
pionatului mondial de fot
bal — Italia ’90 (VIII). VL 
deo-caseta muzicală. Dru
muri nipone. Serialul emi
siunii: „Cel de-91 doilea 
război mondial**.

17,30 Mapamond. Evenimentele 
internaționale ale săptftml- 
nii.

18,00 Tip-top, mini-top. Emi
siune concurs de muzică 
și dans pentru copii. Prima 
ediție a anului 1991.

19,00 Melodii Îndrăgite.
19,15 Telejnciclopedia. Civiliza

ții enigmatice. Super-sim-
țurile Planeta miraculoi-
sî. Edsar Drgas. Breviar 

20,00 Actualități.
20.-n Viața Parlamentară. 
21,0-î Film artistic.

Bulevardul Romului 
(Fr.mta. 1J71), 
Premi-’ră TV.

22,40 Săptămlna sportivă
23,10 Bal la operetă.
0.00 Actualități.
o,10 Fack și Grăsanul.

Episodul 2
I OU Video discotecă

Tina Tui net în coni ci 
Selecție alcătuită de M..iel 
Stoica.

SOȚIA Elisabeta, fiica Lucia, ginerele rctrică și nepoțelul A- 
lexandru anunță cu adîncă durere încetarea din viață a scumpului 
lor

DOBRICAN TRAIAN (G1 ani)
înmormintarea are ioc simbătă. ora 14. Cortegiul funerar 

pleacă din Petrila, strada Vulturului 7/2. (3473)

COMEMORĂRI

COMEMORAM 3 ani cin tind memoria pentru tot ce-a con
stituit frumos In viața de familie și In societate: dragoste, onesti
tate, rdspect, Intr-un cuvînt omenie.

în sufletul nostru trăiesc viu amintirile legate dc inegalabilul 
nostru : soț, tată, socru, bunic, frate, cumnat, unchi, cuscru, naș, 
coleg, prieten

IOAN BAROU (nea Ionică)
Parastasul, duminică, 10 februarie 1991 ora 12, la Biserica 

ortodoxă Petrila (Preot 1 .Turcă). Familia (347 7)

AU TRECUT 6 luni dc la dureroasa despărțire de 
ZINAIDA (ZIN \) 

neprețuită soție, mamă și bunică.
Lacrimi și flori pe mormintu) ei Dumnezeu să o ierte I Fa

milia. (3-175)

SOȚUL Ifrim anunță cu durere împlinirea unui an de la tre
na In neființă a celei ce i fost o scumpă soție. mamă, bunică 

și soacră
CLOZ GEORGETA

îieia îi pî-tiăm neștcarsă amintire.
Pai .i,tasul la 9 februarie, ora 12, la mormînt (3 ;< .)
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