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De 1 noiembne, potrivit unuj obicei consacrat al acestor 
locuri, oamenii iși pomenesc morții. E ziua morților. Iși aduce 
aminte fiecare mai ales de ceea ce a mai rămas material in urma 
celor re.trași in lumea umbrelor Este mormintnl, cavoul sau simpla 
movilă de pămint.

In ziua de 1 noiembrie, urmașii sau aparținute» u vm in cimi
tir. Ceea ce m-a impresionat dintotdeauna în această zi, ca 
altfel întotdeauna 
marginea coloniei 
cimitir cu flori și 
aici locul odihnei 
lore. Miros de crizanteme și de ceară. De ceară de la miile 
luminări arzind in memoria morților și care, pe măsură cc cobora 
înserarea, împrumutau cimitirului un peisaj feeric.

Liniște și feerie. Mai era cîndva obiceiul ca de ziua morților 
să vină în cimitir și fanfara minieră care, după citeva marșuri 
funebre și Imnul minerilor, sc retrăgea in liniște. Așa cum a venit. 
Au urmat slujbe de pomenire la care luau parte preoții diferite
lor confesiuni. Și iarăși s-a făcut liniște. In jurul mormintelor ră- 
mineau aparținătorii — cit țineau luminările — resemnați, cu
prinși de regretul pentru cei dispăruți, de nostalgia aducerilor a- 
minte, ale bucuriilor și suferințelor trăite împreuna cu cei duși 
— părinți, frați, soți, copii, lci-colo, cite un suspin, un geamăt de 
copil sau de soție. Dovadă că durerea despărțirii de cel dispărut 
e încă proaspăta.

In rest, liniște. O atmosferă specilică te cuprindea 
la intrare și care reduce cuvintele, zgomotul. în general.

cinci pășeam in cimitirul de pe dealul de 
muncitorești, era atmosfera. Lumea venea 

luminări — drept ofrande pentru cei care iși au 
veșnice. Peste morminte, flori multe, multico. 

de

(Continuare in
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O, moartea-i un chaos, o maro de 
stele, 

Cînd viața-i o baltă de vise rebele.

ăcul, la marginea orașului, se aș
terne cimitirul. Fiecare oraș —
tăcut sau zgomotos — are o mar

gine a sa, ele unde inccpc orașul ele din
colo ele oraș. Acolo locuiesc ei, morții. 
Morții noștri, ai fiecăruia, care nv-atl pă
răsii pentru un timp și care ne .așteaptă 
cuminți și răbdători. Dar pînă atunci, la 
marca intilnire, ne îndreptăm uneori gin- 
dul și pasul printre aleile înguste, cu 
mingîierea unui buchet de« flori, cu lumi
na unei luminări aprinse Florile se 
diline1
care i 
celei i

De
eind va, 
cenți, I 
bătrini 
băl t ini.

luminări aprinse
•sc pe morminte cu bucuria 
ci au venit pe lume șt cu 
in care au părăsit o. 
fapt, cine sînt ci? Sini toți

, au fost la fel ca și noi: copii ino- 
lineri înflăcărați, maturi ambițioși, 

serioși și cuminți, apoi. . to| mai 
lot m.ii cuminți, pinâ la inoccn- 

și noi, au plms ca si noi.

au iubit viața la fel de mult sau de puțin 
ea noi toți. S-au zbătut pentru o bucată 
de pîine, pentru o bucată de adevăr. Au 
fost cinstiți sau nu, au eiștigal sau au pier
dut, au învins sau au fost învinși Adică, au 
fost oameni. Mai buni sau maj răi deci! noi, 
mai norocoși sau mai puțin norocoși, mai 
frumoși sau mai puțin frumoși... Cine mai 
Știe? Știm doar atîl. Că au fost...

Și mai știm că in fața morții sintem cu 
toții egali De aceea e atîta liniște in 
cimitire. Uneori, crezi că au plecat unde
va prin Univers, să-și caute steaua căzu
tă /Alteori ii simți alit de aproape, incit 
apropierea lor te apasă. Dacă sînt mai să
raci sau maj bogați dccît noi, doar el O 
știu. Și pentru că știu mult mai multe 
dccît noi, din respect, din teamă sau din 
înțelepciune, despre morți vorbim întot
deauna numai de bine.

soma iul

Doar alunei, poatc-o să ne doară 
Că ne ajunge gindul la moarte.
Și că-i greu un părinte să moară 
eind iși slic copiii departe...
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TOAMNA VRAJBEI NOASTRE • • •

A patra ediție a mineriadei ne-a lăsat la toți un gust amar. 
Ce pacat că această categorie socială este încă o dată rău văzută! 
Convingerea mea este că minerii — adevărații mineri — nu sînt 
de vină.

Nu trebuie să fii un Silviu Drucan ca să-ți dai seama că greva 
a trebuit să fie declanșată ți că sub aspectul revendicărilor sociale, 
în realitate s-a urmărit altceva. în acest sens, reamintiți-vă insis
tența și consecvența în declanșarea grevei generale, după ce re
vendicările fuseseră negociate și aprobate atit de conducerea RĂII 
Petroșani, cit și de Guvern; nu mai pun la socoteală Comunica
tul de renunțare la grevă publicat în presă anterior datei de 23 
septembrie 1991.

Acum după încheierea „tărăboiului”, citesc în ziarul „Curie
rul minerilor" nr. 5/1—15 oct. 1991 un articol intitulat „Conflictul 
de muncă din Valea Jiului s-a derulat conform legii!", unde au
torul articolului se screme să demonstreze că s-au respectat pre- 
vederile Legii nr. 15/1991 in cazul conflictului de muncă din 23— 
28 septembrie 1991. Părerea mea este că în cadrul acestui con
flict s-au încălcat grav o seamă de legi, nu numai Legea privind 
soluționarea conflictelor de muncă și sper că organele de specia
litate împreună cu Comisia parlamentară de anchetă vor stabili 
adevărul.

Nedumerirea mea la acel articol este că analiza o face un om 
care nu este de specialitate, ca și cînd eu aș încerca să dau lecții 
de minerit făcînd teoria... cheii de pilugă.

Toamna vrajbei noastre... .Secuii (se spune că numai unii) cer 
nu știu ce drepturi și autonomie. UDMR „se delimitează" și zice 
că nu-i momentul. Ca să vezi' Dar, apropo de UDMR. eu nu cu-

în alte țâri cu tradiții democratice să funcționeze legal 
politice pe criterii etnice. Dacă printr-o absurditate

nosc ca 
partide 
tică, UDMR ar obține majoritatea in Parlament și dreptul 
guverna, România va mai figura ca stat suveran, unitar, 
pendent? Sau... ne vor delimitai? Și încă un apropo, Raportul 
comisiei parlamentare Covasna — Harghita, nu v-a făcut părul 
măciucă?

Democrația noastră actuală seamănă cu versurile unei poezii 
auzită cu ani în urmă, intitulată „Șoșonul": „Ieși pe strada Popa 
Nan,/ S-a răsturnat un aragaz./ Dacă nu mJ m’ai iubești,/ De 
ce-arunci cu cămile-n mine?".

Cred că sintem cu toții sătui pînâ peste cap de-atîta liră șl 
intoleranță, de atîta violență și prostie, de atîția „guriști" & „pie- 
țari" profesioniști a căror platformă electorală exprimată prin 
cuvîntul „JOS...! ne va conduce sigur în economia de piață, spre 
binele și fericirea „tuturor".

în vîrtejul atîtor evenimente, contestări politice, revendicări 
sociale, ieșiri în stradă și altele, am pierdut din vedere un lucru 
esențial: MUNCA.

Un mare jurist roman pe nume Ulpian, dînd definiția drep
tului și a ideii de dreptate spunea: jus est oneste vivere, alterum 
non ledere, hunique suum trebuire, adică, drept înseamnă să 
trăiești onest, altuia să nu-i faci rău, să-i dai fiecăruia ceea ce 
merită. Nu-mi vine să cred că anticii erau mai înțelepți decît 
noi, indiferent de anotimp. Dar toamna... se duce și urmează alt 
anotimp, unde n-a.ș vrea să repetăm în cor „Titan ice, altă viață!".

Adrian FF.RARU,
Cons. juridic, E.M. Paroșcnl

poli, 
de a 
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Pasărea cu ouă de aur

(tran- 
pestc

oanic 
o dnose- 

grijă fn. 
deoarece 
Proaspe-

scurtissime

La magazinul 7 din Lupeni al 
? Astra am văzut, marț,, ouă 

care se vindeau cu 9 lei bucata. 
Se practica acest preț deoarece 
au fost aduse, cum nc a spus 
d-na gestionară Scovornoscai Ver- 
ginica, tocmai din județul Vîl- 
cea, fiind achiziționate, după ne
lipsite negocieri, cu 7,50 Ici, plus 
20 la sută adaos comercial 
sport, încărcat ele). Una

Magazinul funiei „tvainia" din Petroșani cmc supus 
zilnic unui adevărat asalt al cumpărătorilor.

•••••••••••

Numai In luna octombrie in perimetrul orașelor Vulcan, Lu- 
pcm și Uricani s-au înregistrat peste 300 sacrificări de porci. Toată 
lumea știe cit de greu se crește acest patruped și ce bucurie este, 
în tamilii la sacrificare, îndeosebi in împrejurările actuale cind 
carnea, deși are prețuri prohibitive, de lux, o găsim doar arareori 
prin magazinele specializate. Dar laicrea porcului aduce cu sine 
ți altă grija: uacă o fi, cumva, bolnav?

Toată carnea a fost examinată de cadrele poliției sanitar, 
vetcrinare, confirminclu-se 23 de cazuri de trichincloză. Ceea ce 
a determinat scoaterea din consum a 1(110 kg carne de porc, în 
valoare de 331 000 lei, care putea fi un pericol pentru îmbolnăvi- 
re;i i ameni.or. Dacă ar fi existat și la noi o soluție de ste rilizare 
prin irig (in Statele Unite ale Americii, deoarece ți pe acolo bin- 
tin<’ trictuncla, exista metoda de sterilizare la o temperatură de 
minu 25 grade C, larvele murind in 21 ore) sau căldură (la plus 
100 grade C, timp de o ora), carnea nu era coasă din consum.

P ntru prevenirea îmbolnăvirilor, aflam de la dl. dr. Gheorghe 
Ci 1 t< .1, s-au mai ,co> <un .onsum și a.te diverse alimente (carne 
și (.i •.■parat.-, lapte și proiitr.c lactate). Di la unitatea 31 din Uri. 
cam a S.C.
in z.> o.
l.U. l.l 
bl.lj.l 

p >, . II !
’ IU I IU'
emu , t
alt.;
r<i<> 11 ■ 1. 11 1 
lăți' I

h’.rioi aFCa
meu a.- a
ni 'u :i in 1
1 ••ir.ici Atil (magazinul 22 Lupi ni), Gliișc Nicolac (din 
S.muui), ,S>md,i Vionca (UAC(VI), Ștefan Anit 1 (ITEX 
l-o ni), R11 . M.i'înma (.Sfinx SRL Lupeni), Roșcancanil I’iri pini- 
tat< 1 l.l — agi-cm n1 Liip>.ni a .SC Alpin), Gliga Ana (unitatea
7 I >peni <1 ,S< ' A< ia), Alb Maii.i (Sinpelril — Hațeg), Danciiă 
Con .'antin (din Poiana Sibiului).

Bina cind l oim. u ian(11 vor înțelege 11 e di datoria lor moral
ului '.lonala să pună in vinzare produs. și preparate proaspi tc 
și in condiții di ipieniî, (■ 1 ind consumatorii de pericolul toxiinfic- 
pilor, va mai curge ap., pe Jni.

(zlba. 1 ui) s-au scos din consum 30 kg carne, 
i eonii. <. 11 din unitatea 15, a S.C. Astra din 

iu: <»e cai iu-, și la ina ■ zinul 20 din Lupeni al S.C. 
conlrc.il ■..<•13 cutii cu p ri'.u de carne cu ficat. De la 
Hi .ni ii < n . ti", Dan Dumitru. Buzdugan ion. l'in- 

Mor.ii (.Juoi ne li sau (Olllisi.it, in piriț.i Vukm, 
une și ord ine, s.irnnd in re 10 și 30 kg. Una peste 

• ■ < n ii. a lo i icoai . dm c onsuni și arsă datorită 
< dit.itive c . puteau pune in pericol sănâ’ d< i popu- 

>n .iun i > u<■.
norm>'lor de igiena și de calitate la produsele ali- 

i d terminat poliți i i.anitai v< t< inar.i :.a aplice I7H a- 
vaio.ir. totala <|. 216 500 lei. Pi intre cei sancționați sînt

Ghișe Nicol ie (din Poiana 
SRL

I '■ ■ cli.il
i uniune
n.J
ui

un
n i
i. <n

'ou kg

Jiberiu SPATARU

sarea cu ouă de aur, din povești-

alta 9 lei oul.
Dacă șii un ou a atins acest

prag, nu mă maj mir de nimic
deoarece, in zilele noastre , pa-

La parterul blocului 80, din 
strada Republicii, Petroșani, e- 
xistă un bar cu nume șocant, ca 
unul dintr-o sută. Trecem 
tăcere trecutul său „glorios", 
sex feminin, care s-a vrut o 
plică la muntele Athos, unde 
ce-se, n-a călcat picior de 
meie. Aici era invers. în zilele 
noastre mai intră în incinta cu 
pricina și bar-bați. Pricina in-

ie copilăriei de ieri, alaltăieri și 
dintotdeauna, nu-i as'.ăzi o sim
plă pasăre, ci o GAINA. Și în 
aceste condiții, in care prețurile 
depășesc 
cel puțin 
de puțin i 
ginos, în 
țional cu 
populației 
cartierele.
sparg pieptul, găinile cîrîie m h 
pretutindeni. Ce să facă 
nii, nici lor nu le face 
bită plăcere să aibă o 
plus, dar sînt nevoiți 
găinile astea fac OI^A 
te. Șj pentru copil. Toate aceste 
găini sînt mad modeste, nu fac 
nici grevă, ca cele din crescătorii, 
și livrează ouăle zilnic și la un 
preț nenegociabil.

limitele suportabilității, 
nervoase, nu sînt citusi 
uluit că a crescut verti- 
raport direct prop.rr- 
prețu| ouălor, numărul 

i avicole din mai to de 
. Cocoț» i cîntă dosi

t»

sub 
de 
re- 
zi- 
fe-

Mamă, la ăștia li
s-a rupt hantia«A

cepe la ore mici, cind aceștia nu 
mai nimeresc ușa de ieșire și 
vor muzica tare. Patroana n are 
încotro — „clientul nostru stu- 
pmul nostru". Patrula, de ase
menea, n-arc încotro, n-o să 
stea seară de seară la ușa baru
lui respectiv, să vadă dacă 
perlă ora închiderii.

In 29 octombrie, totuși, l.i 
2.3,55, muzica a tacul brusc, 
copil d i n apartamentul de i 
supra, care tocmai se obișnuise, 
ca măgarul țiganului, să doarmă 
In zgomot, s-a trezit și a excla
mat neliniștii: „Mimă, să știi 
că la ăștia li s-a rupt banda!" 
Totuși, după cercetări minuțioase, 
s-a constatat că banda a rămas 
intactă — s-o fi rupt altceva — 
în schimb a 
șl parcă de 
și locatarii 
neri — de 
licbarea c:

ros*

ora 
. Un 
den.

intrat pe fir patrula 
atunci mai au parte 
— majoritatea nil- 
„pilțină liniate". în- 
plnă cind? (Șt. C.)

Tibcriu SPĂTARI»

• e • • •

Cind silozu-i 
plin...

La cantina Paroțenl — Vul
can a UACCVJ Petroșani acțiu
nea de însilozare a fost încheiata 
în 15 septembrie. Da, nu e nici 
o greșeală 1 Acum o lună și ceva 
au fost puse la loc sigur 60 tone 
cartofi, 25 tone ceapă, 10 tone 
murături (gogonele și castraveți), 
39 tone varză, 6 tone rădăcinoase 
și 13 tone fasole uscată. Nemai. 
vorbind de cele aproximativ 9 
tone de conserve de legume, bu
lion etc. ți de alte 10 tone de 
zarzavat pentru ciorbe.

Doar enumerînd și imaginîn- 
du-ți cantitățile respective, (ți 
dai seama că este vorba, totuși, 
de o performanță. Deci, firește, 
îți pui întrebarea: cum a fost 
rezolvată? Mal ales că. In mo. 
mentul de față, și să dai cu 
tonul nu găsești un kilogram d< 
cartofi pe piață. „Simplu, dom
nule dragă, îmi răspunde doamna 
Maria Copil, șefa cantinei. N-a 
trebuit să ne-mpingă nimeni de 
la spate. Știam cînd trebuie în. 
silozați cartofii, ceapa și varza, 
țveam furnizorii noștri 
Acu’, că s-au desființat 
urile, m-am dus la gostaturi. Am 
început la 15 august, cu ceapa. 
Am luat-o la un preț convena
bil Cu 15 lei kilogramul Apoi,, 
la începutul lui septembrie 
adus cartofii. î-am „prins" 
18—20 lei kilogramul.
■ Irnmuri peste tot în 
altfel, tot ce-am adus 
județ: de la Simcria, 
singură mașină de varză, 
10 tone, mi-a venit acum, pe 21 
octombrie, de la Harghita. Arri 

luat-o, deși aveam. Am luat-o 
pentru că e un soi de 
toamnă și o parte din 
o păstrăm verde Cînd 1 
beciul, o să însilozăm ■ 
fructe. De la Geoagiu".

Deci, cine s-a gospodărit din 
timp are. Personalul ' cantinei 
I "ni — Vulcan poate, fără 
1 . o problemă, să gătească masa
zilnică pentru 2500 de persoane. 
Se speră însă ca numărul abo- 
naților să revină la ce) inițial* 
de 3500. Asta deoarece tot mal 
mulți angajați ai minelor de p« 
raza Vulcanului s-au lămurit pe 
stomacul lor că, renunțînd la 
masa dinainte de șut, nu se prU 

1 copsesc cu o grămadă de bani. 
| Așa cum credeau. Păi, unde mai 

mănînci cu 50 de lei, cît costă
I la cantină, două feluri de bucate7

vechi. 
CAP.

am 
cu 

Am făcut 
Județ. De 
este din 
Băcia. O 

vreo

varză de 
ea o să 
o fi gata 
si niște
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mum. E firesc, înlr-un cimitir su intri cu evlavie, cu pioșenie, ca 
amintirea, de multe ori durei oasă, a dispărutului. Mai puțin ca 
oriunde, in cimiiir, nu e loc de vurbe multe, răstite, de exterio
rizări zgomotoase.

AceaMă liniște, a resemnării e un semn al respectului pentru 
cei duși. E un drept al aparținătorului de a.ți consacra o oră—- 
două, la mormintul celor dragi, in aceasta zi a pomenirii morților. 
N-ar li fost cazul acestor sublimei i, dacă, în ultimii am, această 
atmosferă nu s-ar fi alterat in așa măsură incit nu mai poate fi 
echivalat în nici un Caz semn al respeclului pentru moi ți. Și al
terarea a intei venit de cind, In dorința de a pomeni morțn lupă... 
regulile peste tot împăinîntemte ale pomemlor, mulți aparținători 
țin să aduca la cimitir, pe hnga ilori și luminări, și cîte o... ningă- 
două de truscflii. „Avantajul" e că lumea se mal... încălzește și 
uită de tristețe Dar buna dispoziție devine o sfidare a inunieniu- 
lui, a locului, cind, alături, la un mormint proaspăt, cineva iși 
plînge dispăruiul... Și mai ales cînd buna dispoziție devine stri
dentă. i

Dar, alterarea liniștii intervine și dintr-o altă cauză: a inva. 
bătrini.poman.ignlor bruneți — capii, femei și

ia poarta cimitirelor oameni săraci, ologi și cițiva 
Și lumea, la ieșirea din cimitir, le dădea cile 
niște m irunțiș. Acum, la intrarea ca și la ieșirea

răzbați cordoanele le țigănuși care-ți ațin calea 
întinse șt cu acel rugător—poruncitor „dai și 

„<iai și miel". Cu timpul, forloia crește: 
cu desagi in spinale trec di

.domnule i

zici ,
Erau
copii de țigani.
corn,
din viniitir, abia 
cu miirnle Jcgo.iM 
mie!";
femei cu desagi 111 spin.ue trec de ia mormint la mormint și 
interpelează agresiv: „domnule nu-mi dai de pomană'?!" 
creștini, mai darnici, îi „omenesc" pe cerșetori și cu cite un păhă
rel—doua, și spre seară cimitirul devine un vacarm. Strigăte în
juraturi, forfotii. Nici urmă le linișt ■. de smerenie, de respect, 
m< 1 penii u cp iiizu, e... dai pentru moi ți... (1D)

agresive a 
i și înainte

un cubic.
Ull

cete de... țigănuși,
te

Unii

h

conlrc.il
Olllisi.it


VINERI, l NOIEMBRIE 1991 3

HANDICAPAȚII DIN VALEA JIULUI 
AU NEVOIE DE AJUTOR

- *

CĂTRE:
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
ADUNAREA DEPUTAȚILOR 

COMISIA PENTRU MUNCA — SANATATE — 
PROTECȚIEI SOCIALE ȘI STATUTUL FEMEII IN 

SOCIETATE
— BUCUREȘTI —

Asociația de Sprijin a Handicapaților 
.Libertatea" din Valea Jiului a luat ființă 
in luna mai 1990. Asociația are personali
tate juridică, fiind Înregistrată la Jude
cătoria Petroșani cu nr. 73 din 26. V. 1990, 
avînd contul deschis la sucursala CEC 
din Petroșani 4511097.

In prezent Asociația are 700 membrii, 
ea este deschisă tuturor celor care sub o 
formă sau alta intră tn categoria handi
capaților. înscrierile se fac pe baza unei 
adeverințe medicale ce atestă handicapul 
și pe baza consimțămîntului celui în 
cauză. Intocmindu-se un dosar cu actele 
necesare, pe această bază se eliberează 
un carnet ce atestă că este membru al a- 
sociației.

A trecut un an, un an dificil, de multe 
ori încercările noastre de a obține drep
turile pentru care milităm, au intimpi- 
nat piedici dintre cele mai mari, inclusiv 
la nivel guvernamental.

După cum se știe, pentru a forța a- 
probarea revendicărilor noastre am fost 
nevoițl să organizăm și un marț de pro
test, dar care pînă la urmă s.a dovedit 
tot zadarnic.

Dincolo însă de aceste piedici, noi ne
am organizat munca în așa manieră. In
cit din puținul ce se putea da să dăm 
handicapaților ceea ce s-a putut da.

S-a vorbit și încă se vorbește foarte 
mult despre faptul ră handicapați! ar 
trebui să fie ajutați, In mod deosebit din 
toate punctele de vedere, fund o categorie 
socială care fără vina lor a ajuns în si
tuația în care sînt.

Noi nu am cerut ți nu cerem nimic 
In plus, dar cerem, în continuare, dreptul 
nostru la existență, la o existență decen
tă.

Am sperat că după Revoluție cineva 
se va glndi șl la noi. Am sperat că, dacă 
ne vom reuni în asociații, nu vom mai 
ti singuri în fața destinului nostru tragic 
de altfel. Ne-am amăgit cu promisiunile 
guvernului și, sincer, am crezut că nu 
vom fi dațl uitării. Iluzii șl speranțe spul
berate.

Protestul nostru pe care l-am înaintat 
Guvernului României, domnului prim 
ministru Petre Roman, cuprinde o serie 
de doleanțe, pe care, cu respect, vă ru
găm să le analizați ți să găsiți calea de 
soluționare a lor pe bază legală.

Am dori ca prin noua Constituție a 
României să se asigure dreptul cetățeanu
lui handicapat de a beneficia de ocrotire 
din partea Statului care se obligă să-i a- 
sigure acestuia securitatea economică și 
sanitară, protejindu-1 împotriva oricărei 
forme de exploatare și tratament degra

dant.
Solicităm executivului ca, în Valea Jiu

lui, să se Înființeze o instituție de diag
noză care să ia In evidență handicapatul 

din momentul apariției handicapului, mă
surile de protecție economică, sanitară și 
socială ce se impun. Să urmărească e- 
voluția stării de sănătate a handicapatului 
pe toată durata vieții acestuia.

Cei care reprezintă interesele handica
patului să fie consultați in privința emi
terii de legi sau acte normative astfel ca 
nici o hotărîre să nu lezeze interesele 
handicapaților.

Să fie asigurate pensii, subvenții, aju
toare sociale, o serie de gratuități mem
brilor familiei, venit echivalent unui sa
lariu mediu, chiar și unor handicapați 
care nu au nici un venit și nu pot depune 
o activitate folositoare.

Alocația copilului handicapat minor să 
fie dublată pînă la 18 am. pentru a acoperi 
nevoile de hrană substanțială și îngrijire 
deosebită.

- scrisoare deschisa -
Pentru Handicapatul cu grad avansat de 

dependență, nemslituționalizat, se va sta
tua luncția ue proiector legal, însoțitor 
sau asistent la domiciliu, persoanele care 
îndeplinesc asemenea luncțn, eniar dacă 
este părintele handicapatului, să benefi
cieze de un venit din partea stalului, co
respunzător salariului mediu pentru o per
soana cu calificare minimă in muncă pe 
toată perioada îngrijirii handicapatului. 

Acest venit realizat să poată fi cumulat 
cu orice alt venit.

Indiferent de virstă, handicapatul să 
primească tratament, asistență medicală, 
de recuperare și întreținere și farmacolo
gică. Dacă pentru procedura terapeutică 
este nevoie de însoțitor să nu se percea
pă taxe acestuia.

Handicapații să primească proteze gra
tuite și subvenții clin partea statului pen
tru achiziționarea parțială a contracostu- 
lui unui mijloc auto de transport.

Transport gratuit pe toate mijloacele de 
transport pentru handicapat și însoțito
rul acestuia.

Reducerea cu 50% a costului transpor
tului aerian șl naval pentru handicapat 
și însoțitorul acestuia.

In cazul Internării handicapaților care 
necesită însoțitor, să se acorde concedii 
mc dicalc acestora •

Să fie nominalizate stațiunile balneo
climaterice, hoteluri și baze de tratament 
In exclusivitate pentru handicapați și fa
miliile acestora.

Avînd in vedere numărul mare de han
dicapați in Valea Jiului, sniirităm crea
rea unei baze de recuperare și întreținere 
a sănătății handicapaților, ținlnd cont că 

zona din această parte este foarte bună și 
unde ar putea beneficia de aceste trata
mente handicapații și din alte județe din 
țară.

Socotim necesar ca în municipiul Pe
troșani să ia ființă o școală specială pen
tru copii handicapați care să cuprindă o 
gamă largă de meserii, să fie modern 
dotată cu aparatură de protejare astfel 
tncit orice handicapat să poată căpăta un 
oarecare grad de independență si utilita
te in societate. Cei nedeplasabiii să bene
ficieze de școlarizare la domiciliu.

Invătămîntul de toate gradele pentru 
handicapați să fie gratuit, de asemenea 
internarea în diverse instituții (școlare, 
ocrotire, tratament).

De asemenea dorim să se înființeze, 
pe baze moderne, serviciile și cabinetele 
de asistență socială în cadrul primăriilor.

Mnss-media să organizeze programe cu 
handicapați și pentru handicapați.

Să aibă scutire integrală de impozit pe 
venitul ne care îl realizează Să aibă un 
program redus de lucru în funcție de 
gradul infirmității.

Posibilitatea de a lucra la domiciliu, să 
aibă prioritate la obținerea materiei pri
me și a comenziilor.

Dreptul la pensie după 10 ani de ve

chime iu muncă pentru femei și 15 ani 
vechime pentru bărbați, daca starea de 
uzura a sănătății suie nu mai permite con
tinuarea activității profesionale.

Cuantumul pensiei sa iie acordat pen
tru „muncă grea" deoarece efortul de a 
presta o activitate proiesionala este cu 
mult mai mare la handicapat decît la o- 
mul sănătos.

Sâ fie garantat locul de muncă la ab
solvirea unei școli protesionale, cit și în 
cazul cirid instituția care a angajat han
dicapatul iși reduce activitatea.

Pentru ca persoanele fizice sau Juridi
ce sa fie cointeresate in rezolvarea unor 
probleme economice sau sociale ale han- 
dicapaților, acestea să beneficieze de:

— reducerea impozitelor in cazul în 
care contribuie cu fonduri la îmbunătă
țirea modului de viață a handicapaților.

—- reducerea impozitelor cînd lucrează 
cu angajați, procentual cu numărul a- 
ccstora.

Su fie stabilit un procent. în funcție 
de numărul total de salariați, de locuri 
de muncă puse la dispoziția handicapați
lor. In cazul în care aceste locuri nu sînt 
ocupate, instituțiile vor vărsa în bugetul 
statului corespondentul salariilor 'respec
tive

La fel solicităm, pentru actualii handi
capați pensionari, recalcularea pensiei 
pentru a fi adusă la nivelul pensiei re. 
zu atc In urma unui salariu mediu.

Dorim scutirea pentru abonament TVR 
și telefon, acestea fiind uneori. pentru 
han licapat. singurele posibilități de legă
tură cu lumea exterioară.

Compensații în situația majorărilor pen

tru alimente, carburanți, energie ele ‘zi
că, cu.oi icu, chirii.

Familiile in care trăiesc handicapați să 
fie scutiți de impozite pe spațiul locativ, 
lucrativ și activități privatizate.

Familiile in care sînt unul sau mai 
mulți handicapați să poată beneficia de 
un autoturism cu preț redus, chiar dacă 
nu prestează activități profesionale.

Să fie anulate orice taxe vamale pentru 
orice produs venit din străinătate pentru 
uzul personal sau familial.

Handicapații să poată beneficia de 
tratamente specializate în străinătate cu 
subvenții valutare din partea statului.

Socotim necesar ca Asociațiilor de sau 
pentru handicapați să li se acorde pu
tere publică de control în toate domeniile 
in care activează sau trăiesc handicapații.

Asociațiile să aibă dreptul legal de acrea 
pe orice cale legală fonduri care să con
tribuie la buna desfășurare a activităților 
fără ca aceste fonduri să fie impozitate.

Do asemenea dorim ca în orașele din 
Valea Jiului să se creeze magazine și ca
se de comenzi cu gamă diversificată de 
pro Inse, care să asigure aprovizionarea 
în bune condiții a handicapaților și fa
miliilor acestora la prețuri reduse. Dacă 
magazinul este proprietate de Stat, dife
rența de preț să fie subvenționată de stat. 
Dacă este proprietate privată, pentru re
ducerea de preț în folosul handicapaților, 
proprietarul să beneficieze de reducerea 
impozitului.

Avînd în vedere cererea mare de me
dicamente. dorim ca în Valea Jiului să 
fie stabilite 2—3 farmacii, de unde handi
capați! să poată procura medicamente re
comandate de medici.

Tinlnd cont de numărul foarte redus 
de mJlonce de transport auto urban și 
interurban în Valea Jiului, cele existen
te au un aspect deplorabil, nu ^foră un' 
transport civilizat și curat, solicităm gu
vernului introducerea neîntîrziată a tram
vaiului în Valea Jiului care este si ieftini 
și oferă un transport civilizat si oHcienf 

solirităm asigurarea unor spatii co
respunzătoare. mobilate cu cele necesare 
din nariea primăriilor, montarea unui te
lefon fără taxă la sediile asociațiilor

De asemenea. Secretariatul de Stat pen
tru Handicapați să asigure bilete de că
lătorie gratuită pe CFR. conform aprobă
rii Mlnisteruhii Transporturilor prin Or
dinul 303 rlin mai 1991. să le remită A- 
socia»'ilor Handicapaților care le vor 
rlistrjhpi conform cererilor membrilor a- 
sociatiei cot’zanți. Agențiile de voiaj și 
caseriile CFR au asemenea aprobări.

La fe] dorim înființarea, pe lîngă Co
operativa „Unirea" din Petroșani a ttitui 
cen'ru de protezare ca acelea din Bucu
rești. Oradea. Ciul pentru a evita depla
sările la mare distantă a celor Interesat!.

Roffini comisia parlamentară să ia în 
considerare propunerile noastre în a că
ror rezolvare sperăm, deoarece stntem șl 
noi oameni Să nu uitați asta oameni bunii 
Dumnezeu să ne ajute I

Cu stimă si respect.

p-eședinfe, Ptcsc» Mvp’l’ilă 
Vicepreședinfe. Tcderitn .VE* * * * v'VnPII 

Secretar, Nngv ȘTEFAN

nn nclaturiștii și eroii muncii so
ci idslc etan scutiți ne cozi și dc
a adași, marnele eroine traci scu
ti a? dc spălatul vas lor.

in democrație, toa t lumea se
■•tip.inc legilor. Excepțiile nu fac 

. it să întărească legula. Știm 
<.. elevii, pensionarii, studenții,
v e; ani de ră boi Ueneric.ază, 
prin lege, dc niște reduceri la 

nsportitl In comun. Nu înțe- 
>• ein de ce au l'ost excluși din 

catigoria celor cu vcni’un redu- 
-omrrii Fa n-au voie să cir.

tu.e? (Șt. C.)

GERANIUM El MUȘCATE
Am avut fericirea să ascult ie

rtarea unui polonez, director ti- 
nanciar ai unei firme cunoscute 
din Franța, privind admirația 
mea pentru balcoanele înfiorate 
ale caselor alsaciene : „Este da
rul pe care fiecare om e te da
tor să-l facă străinilor cc-i trec 
prin fața casei".

Istă, deci, ca un reprczen'm* 
a) piiin<’i generații realizate pe 
pum.nl străin, aprecia buri; /ea 
.și liamus. ț< a sulletcasca ii po- 
poruiUj care l a adoptat in clipe 
de re triște, Et traia pentru noua 
lui națiune, muncea penlru ea, 
nu-și nega rădăcinii, e l-europe
ne, dar știa că trăiește pe pă- 
mirit francez, invaținclu ș și co
pul, de origine poloiir-ijă, că -ănt

.nu tu.mirat mixtura d<- grai 
irancc țrrmană din Alsacia, re- 
giurw >r siderală mereu, plnă 
cltt|l* ă doilcn război mondial, 
cii subiect de dispută între 

două puten europene; Fr.ihja p 
Get mima. Azi, după trecerea 
Kliinului, te trezești în Stras- 
bourg, în car-» nemții au bunul 
simț să ?! i pentru week-end 
pentrș ». viz.ua „Mica Franță', 
iar ir penlru a cînta imnui ger-
'Vt'l-

Alte lioi» drciî, ccie <le snige
___________ _____ ________ >___________________________________

Dimpotrivă, alsacienii sini cilin
dri de ougmea lor, aa avan,au
le »or, iniuiiiind f.mh'/ia de <>- 
rigine latina, cu p c.zia g i >n > 
nică, con aderin.lu ->e pi i vilegniți 
dai in nici ,H| ea/., altceva de< it 
cetățeni ai Ființei.

M am na-tt-Hl pu. aivsio me
leaguri transilvane am cresc ut 
în acest centru minier, in caie, 
unele carlirre se numeau J’r ma 
sau Bosni >, iar vecinii nni se 

numeau bandor-haci, I’ișta ■ baci, 
Willi baci sau alte asemenea nu
me Am avut prietini ue joa.ii 
care »e nuineau Sandor, l'ih} sau 
lozs Mmcain iinpreuna pilă u 
unsoare’, pită făcută din griti i<>- 
m mese, in cuptorul cartierului, 
aști’plind ca mama Sau Mariea-

ni ni să scoată dm cuplul , |. r ă- 
rne" din re.tui.ie ci. aitiai.

N am auzit insa, ni< io<lată im
nul maghiar sau micji o i.iimc 
ca țaia lor, a priolenilm m>| ar 
avea c ipitala ia Btl l.-ipi sta,

< inc Sine ini im I>1 Iilaț. caixr 
CUIea/a < gindisis. i mac ir < a 
o idee, faptul că pe meleagul ro- 
rminesc, romanii m avut m ii 
multe drepturi, iar magiu n n tie- 

buie să lupte, repet, să lupte, 
pentru drepturile' lor?

Nu, domnilor inlierbintați, nu 
trebuie sa uitați că, după e.i- 
berarea Careiutui, armaia roma 
na, trecinJ in Ungaria, nu <i ia
cul nici mac tr o victima pe mo
tive naționali-le. Mai mult, .a 
Budapesta, au murit românj caie 
ocroteau și nu c.ne ucideau ce 
ttîți'01 maghiari

Domnitul infiei bîntați, ați a 
prins un toc, nu pe cel al urii, 
ci pe cel ai atenției. Vă dam- 
Js'.iza cumva t iptnl că s-a >t> 
sortat acest Iucru7 Urmau cum 
va > alic etape, care acum slut 
întirziate ?

Nu dm un sa colorăm ținuturi 
lt mm.m. ai. nici cu roșu conta 
inși i im.a cu roșii de slngc. i o- 
iun ia nc co.uium ținuta 
î nn iiiimti cu roșul florilor ,i< 
geranami și mușcat*», puse in 
lijicomii ,c c ar-loT, dar ro.ul j,i, 
tricoloiul cu g illicn și alb.is.ru 
iar nu <ii nll> si verde.

Ing loan— Nn-dicie Căi’R \l{

In decursul vromurilor, încă 
de la începuturi, anumite cate- 
gan sociale au beneticiat de 
tel de fel de privilegii. Cei 
bogați erau scutiți de taxe, no-

Să nu uităm (!e cei 
mai ir.sti ca roi!

I

viz.ua
alb.is.ru
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HOROSCOP
SCORPION

*î octombrie — 21 noiembrie)

II
S- ir părea că planurile pc- 

<. vi le faceți pentru acest 
slirșit de săptămînă vor fi date 
"snUe cap.

SĂGETĂTOR
<82 noiembrie — 20 decembrie)

k
Din nimic nu iese nimic. Asta 

* «Iar.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie) 
t

Zvonurile în care erați 
•a credeți se dovedesc a fi 

zvonuri.
VĂRSĂTOR

CO ianuarie — 18 februarie)

gata 
sim-

Predispoziție pentru ieșirea din 
"Nulitate.

PEȘTI
*9 februarie — 20 martie)

«

Memoria vă ajută în aplana, 
unui conflict.

k BERBER
ă ’ (21 martie — 20 aprilie)

Astăzi puteți pleca în căutarea 
'-■ui obiect de mult dorit.

TAUR
(31 Oprilie — 21 mai)I

4? 
r- I
fi 

împărtăși sentimentele, în 
deschide

găslf persoana căreiaAți 
puteți 
(teța căreia' vă puteți 
••îfletul (?l)

GEMENI 
(82 mai — 21 iunie)

I

O întîlnire importantă (cven- 
rjBai de afaceri) în a doua parte 
«. zilei.

I 
I
Il
Ii
i
i
i
i
i
i
I
i
| incredibilă

Icia’lizată în spaiarea iiarvvuuiu- 
rilor și în facilitarea fraudelor

I
I
I
I
1

.J A 4 .4?'

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Acolo unde nu te pricepi, 
<r bagi — spune o vorbă. Dar 
s’.in greșeli se învață.

I f.U
'23 iulie — 22 august)

nu
și

i
I

vi favorabilă încheierii do 
?- racte, pacturi. înțelegeri.

FECIOARA
23 august — 21 septembrie)

I
I

L.'r.ați scrupulele și spuneți ce 
i feți de‘spus.

BALANȚA
(2? septembrie — 21 octombrie)

O legătură bazată pe comu
niune de interese poate deveni 
durabilă.

’* ~ •’7Xi
IProgramuI TV

■0.00
|0.20
N.'

fh.00

■>, M)
43.JU 
■4,00 
■4.20
14 15 
«5 15
46.30 
•6.00
16.30 
16.50

«* 13
£.00 
10,19
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Actualitatea internațională
B.C.C.I. Connection Cel mai mare 

scandal bancar din istorie
bancherul pakis- 

avea 
(Bank

Cind in 1972, 
tanez Agha Hasan Abedi 
să fondeze o bancă, BUCI 
of Credit and Commers Interna
țional), nimeni nu avea să intu
iască cele ce vor urma. Această 
bancă a reușit să-și creeze in 20 
de ani o rețea impresionantă, 
compusă din nu mai puțin de 
400 de agenții in 70 de țări, 
demnă de încrederea celor mai 
venerabilo instituții americane și 
europene. Acesta a fost începu
tul. Totul a mers ca pe roate 
pînă în anii '80. Apoi, ca urmare 
a unor scrii de „pierderi“ din e- 
misiunile scadente, guvernul a. 
merican a hotărât să afle unde 
sînt do fapt, acești bani „pier- 
duți“. Ceea cc s-a aflat, a însem
nat practic începutul sfîrșitului. 
Pentru că acest supermarket al 
finanțelor ascundea de fapt, o 

ă „rețea neagră11 spe
cializată în spălarea narcodoia-

de toate genurile. De la 
de droguri, la vînzare de 
terorism și pînă la spionaj. 
„pierduți1* aveau să fie 
localizați în buzunarele lui

trafic 
arme, 
Banii 
astfel
Fer-

incontestabilă. Urmarea? Ea 5 
iulie 1991, Robin Eeight-Pamber- 
ton — guvernatorul Băncii An
gliei — ordonă închiderea băncii 
de credit și comerț internațional. 
Totodată, din Statele Unite, pro.

Din presa străină 
„PARIS MATCH“

dinand Marcos șl ale familiei 
Duvalier, în sacoșa comercian
tului de arme Adnan Khashaggi, 
la traficantul Manuel Noriega și 
teroristul de notorietate mondială 
Abon Nidal. precum și în ges
tiunea părinților cartelului de la 
Medellin.

Denunțată de Swaleh' Nagvi 
(fost nomber two al BOCI) în 
aprilie 1990 și anchetată de spe
cialiști ai societății Price Water. 
house, frauda s-a dovedit a fi

curorul general al New-York-ului 
anunța inculparea a doi din fon
datorii băncii, Agha Hasan Abedi

și Swaleh Nagvi. 
deosebit de gravă. Fraudă, 
escrocherie și deturnarea a 
mult de 30 de milioane de do
lari.

Odată cu toate acestea întreagă 
lume a finanțelor (și nu numai) 
privește înmărmurită la imagi- 

nea pur și simplu incredibilă a 
celui ce a fost denumit, pe bună 
dreptate, cel mai mare scandal 
din istorie : „B®CI Connection ',

Acuzația este 
fals, 
mai

Traducere da 
Tiberiu VINȚAN

MICA PUBLICITAT Ea i
fe ANIVERSARE -v-fM

COPIII, nepoții, strănepoții și stră-strănepotul sărută CU re
cunoștință și dragoste mina scumpei lor Brașovan Elvine, cu oca
zia împlinirii virstei de 91 de ani, dorindu-i multă sănătate și 
Cer senin. (3506).

ANIVERSARE

1
I

VINZARI
1300, an 1988. Informații, telefon 42309,

Agenția Matrimonială 
„Love Internațional" din Sanremo

prin filiala din Petroșani

va oferă posibilități serioase de căsătorie cu cetățeni din 
ITALIA și FRANȚA.

Se asigură discreție totală.
Informații : strada 6 Martie, nr. 10. telefon 935/41248. 

zilnic intre orele 16—21.

Casa de cultură
Petroșani

organizează 
cursuri intensive <le

I

♦

■ s-, >J.

CONTABILITATEA FIRMELOR PAR TIC I L ARE

Deschiderea — luni, 1 noiembrie 1991, ora 16. 
Relații la telefon II 18,3.

i

VIND CEC Dacia 
dupu ora 18. (3556).

VlND Dacia 1 300,
bloc D 8, ap. 59, dupu ora 14. (3560).

DIVERSE
STUDENT, caut urgent cameră mobilată. Informații, telefon 

44785.

staro perfecta. Vulcan, strada Republicii,

“k

PIERDERI
PIERDUT contract închiriere pe numele Hârăstășan Ghcor- 

ghe, eliberat de EGCE Petroșani. II declar nul. (3529).
PIERDUT legitimație periodice nr. 8 469, eliberată de U. T. 

Petroșani. O declar nulă. (3562).
PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 286, eliberată 

dc U. T. Petroșani. O declar nul. (3557).
PIERDUT legitimație bibliotecă periodice pc numele Teodo- 

rescu Tiberiu, eliberată do U. T. Petroșani. O declar nulă. (3541)
PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice- w, 5 000. eltbe- ■ 

rată de U. T. Petroșani. O declar nulă. (3542).

IiECES
4

fiica Ani, ginerele Viorcl, nepoții \ ivi și Marius auuijță cu 
durere decesul dragului lor tată și bunic

gheorghe dumitri
înmoi mmtarca, 2 noiembrie, ora 11, la domiciliul din Ani- 

noftsa.

C-'iinr nații Săcăluș Gheorghc, l’rcda Ana și Săcăluș Petru aduc 
un ultim omagiu celui care a fost

G1IEORGIIE Dl MITRIÎ

COMEMORĂRI

Actualități.
Calendarul zilei.
Film artistic.
Camera prietenului 
(Franța, 1986)
Program de video-clipuri, 
informații și publicitate. 
Ora de muzică.
Medicina pentru toți. 
Actualități. 
Mondo-mnzica. 
Mapamond.
Reflecții rutiere. 
Preuniversitaria.
Eimba noastiă.
Studioul muzicii ușoare. 
Tragerea Lo‘o.
Știri.
Emisiune în limba 
mană. 
Pro Pati ia.
Gong I
Desene animate.
Aetualități.
Sport.
.Viața parlamentară.
Film serial.
Destinul familiei Iton ar<l.
Episodul 20.
Simpozion.
Actualități.
De 4 ori muzică, 
închiderea programului.

I

ger-

I
I 
I 
I 
I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
■

Exploatarea minieră

PETRILA

Relații suplimentara la biroul ONS al întreprinderii.

* ■«

2 < ir< ularisli

■M

1

Se împlinește un an dc cînd ne-a părăsit iubitar noastră soră 
liATKULIK MAIUA (născută POPA)

Nu te vom uita niciodată. Surorile Ibi și Nuși cu familiile. 
(3538)

Valul uitării nu se va așterne niciodată peste amintirile fru
moase lăsate <lc bunul și înțeleptul soț, talii si bunic

NUȚU ȘAUC.A
Ea 5 ani de la deces, aceeași dragoste și prețuire. (3546)

S-au scurs patru «mi de lacrimi și durere de la decesul 
scumpului nostru fiu, frate și cumnat '

ARUNCUTEANU AUREI»
Mama, sora, frații și cumnațij nu-j vor uita niciodată. (3553)

In chioșcurile noastre, cartea anului I

HOROSCOP
sau

AJUÎA-ȚI DESTINUL
• O carte pentru tineri și tinete, pentru ,,descoperirea'* 

anticipată a viitorului 1 ■ •'u-TW**'—- j-
■ II I !■ » - *< ’ _
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