
Mi-e dor de-un banc 
politic, ca de mama

Deviza celor 45 de ani de dictatură comunistă a fost că „par
tidul conduce". Și, intr-adevăr, partidul dicta peste tot, pînă și 
in pat. Unii aplicau ferm in practică prețioasele indicații ale 
„mult iubitului și stimatului", alții conștient sau inconștient ar- 
ceptau acest regim, iar cei care nu acceptau ideologia comunistă 
se numeau diziden'i. Aceștia din urmă erau considerați pericu
loși pentru că erau contra societății socialiste multilateral dez
voltate și a orînduirti de stat.

O categorie aparte o constituiau cei care spuneau bancuri po- 
lit’ce; ăștia, cred, erau cei mai periculoși, și, cum toată lumea 
spunea bancuri politice, înseamnă că toți eram periculoși și ris
cam cam mult: cinci ani pentru cel care spune, șase ani pentru 
cel care ascultă. Unele bancuri politice puteau fi încadrate la in
fracțiunea de propagandă împotriva orîndulrii socialiste, pedep
sită cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi 
(art. 1£6, alin. 2, Cod penal, abrogat în prezent). Vedeți cit riscam 
fiecare! Dar nu treceau 5—C> zile să nu auzim sau să spunem 
cile un banc.

De fapt, ce sînt bancurile ? Bancurile sînt niște glume sau 
anecdote, inspirate de regulă, din realitățile pe care le trăim, pînă 
la a face haz de necaz. Domeniul de referință cuprinde tot, de la 
viața politică pînă la viața intimă, de la oameni pînă la ani
male și insecte sau e.xtratcreștril. Cert este că un banc bun si 
bine, spus ne face să zîmbirn sau să rîdcm cu gura pînă la urechi. 
Un banc este tonifiant, îl face pe om mai bine dispus, îi dă o 
dară de optimism și, de ce nu, o anumită înțelepciune. Pînă la 
Revoluție am auzit și am spus o groază de bancuri, cu toate că 
securitatea era „pe fir" prin cine nu te așteptai. Dar noi, ăștia cu 
bancurile, ne „miroseam" de la o poștă și abia apucam să ne spu- 
nr m cîte unui nou-nouf. Eram fericiți că am spus un banc bun 
și am făcut colegii sau prietenii să rida. Și toate astea se întîm- 
plau cînd prin magazine, dacă aveai noroc, mai găseai ceva „adi- 
dași, calculatoare sau takamuri", iar cînd prindeai o pungă cu 
„frații Petrăuș", ziceai că al prins pe Dumnezeu de picior. Lumea 
parcă nu era așa de încruntată, încrîncenată și plină de ură ca 
acum.

Domeniul politic era prioritar; de exemplu, patru inși stăteau 
la o ceașcă de nechezol, iar primul oftează și zice: „Eeh...!"; 
după cinci minute, al doilea zice: „Ehce... !“ ; după încă cinci 
minute, al treilea zice: „Ehei...!", la care al patrulea spune: „Mă, 
dacă voi mai spuneți bancuri politice, să știți că eu plec de la 
masă !“.

Domeniul intelectual, medical, intim, ctc... nimic nu scapă 
bancurilor; de exemplu. Ion și Măria, după ce au făcut dragoste, 
aceasta îi spune : „Mă Ioane, m-am tăt chinuit a-ți spune că sînt 
bolnavă de o boală... o boală, mă, dar nu-mi amintesc cum îi 
zice... parcă începe cu S...“. îngrozit, Ion fuge la spital, convins 
că a contactat SIDA ; acolo, ca boala să nu avanseze, se hotărăște 
amputarea a ceea ce avea Ion mai scump pe lume... După vreo 
două luni, Ion, asa handicapat cu era, se întilnc.ște ocazional cu 
Măria, iar aceasta bucuroasă că-l vede, ii spune: „Ioane dragă, 
mi-am amintit de boala aia a mea — mediciiii zic SPONDILOZA!".

După Revoluție nu am mat citit o carte, nu am mai văzut 
un f-!m serios și mai ales... nu am mai auzit un banc bun. De 
fapt, pe scama cui să mai faci bancuri ? Avem vreo 280 de partide 
și formațiuni politice care toate ar vrea să conducă, toate promit 
a leași lucruri. Ce monotonie !

Dar, poate greșesc. Bancurile acum 1 fac înseși partidele po
lii i e și candidații in aleg ri. Noi trebuie doar să-i ascultăm, deși 
b"i .pun acela-i banc: vom face și vom drege exact aceleași tre
buri. Să nu-i confundăm cu cei rare intră în categoria umorului 
involuntar, adi-ă cei care mai scapă citc o „perla". Ăștia sini 
n 1 inovați!

Trăiesc cu ontimmtul că totu l, românul aste un om spiri
tual din fire, glumeț, înțelept. Și poate că aceste calități sînt 
•' primat) și prin bani uri, aceste bancuri pe care le-am cam uitat 
p ntru că ne-am trezit in economia de piață și „time is rnony", 
nu-i a - a ?

/ u dacă aș candida in ab gcri, ca independent (cu acordul șe
fului, adică nava tâ-mea) mi-aș face următoarea propagandă elec
toral i : „Ca candidat independent la funcția dc primar al ora
șului, nu vă promit că am să vă scap dc gunoaie pentru că a.ta 
e treaba cgecelcului ;nu am să vă rezolv problema apei calde și 
a căldurii pentru că asta e treaba altora ; n-am să Vă scap de 
șobolani pentru că asta e treaba poliției sanitare și nu vă promit 
ca veți avea o aprovizionare mai bună pentru că asta c treaba 
s'/'-ii’tăiților comerciali' sau mai puțin comerciale.

l'ă promit însă că am să vă fac să rideți, să vă fac pentru o 
clipă fericiți, să vă imțiți optimiști". Ce vreți mai mult? Votați-mă 
P‘ mine, deșt n-am papillon... Simt de pe acum că nu mai am 
toi pp buh tinde di vot de-atilea ștampile cu mențiunea „votat".

Adrian FERARU
consilier juridic, E. M. Paroșeni
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Frig ca-n apartamentele blocu
rilor din orașul Uricani în această 
iarnă, n-a fost niciodată in alte 
ierni. In cele mai fericite cazuri, 
pe alocuri, caloriferele din apar
tamente abia se mențin la o 
temperatură de zero grade. Ccn. 
tralele termice fumegă. Se focă- 
rește zi și noapte, pe la cazane. 
Apa se încălzește, după cum se 
poate vedea la aparatele de mă
sură și control, pînă la tempe
raturi rezonabile, de 90 de gra
de, la tur. Ce folos, însă, dacă 
agentul termic nu ajunge cald 
acolo unde trebuie, în casele oa
menilor. De ajuns, ajunge, dar 
se răcește pe parcurs. Pe lungi 
tronsoane rețelele termice se 
află în mare suferință. Există 
porțiuni de trasee de conductă 
neizolate, pradă intemperiilor. 
Altele se află mereu sub apă, în 
zecile dc subsoluri de blocuri 
inundate. Lucrările de canalizare 
n_au fost finalizate. Nu-i deloc 
ușor să ckii de sursa întreruperii 
rețelelor termice în caz dc ava.ri’l- 
E ușor dc imaginat, deci, cit de 
greu se pot face lucrările dc 
intervenții, de întrețineri ,i repa
rații pe viciile de iarnă. Cum 
poți interveni, ca m -sr-riaș, în- 
1r_lin subsol dc bloc inundat CU 
toate scursorile din canalizări, 
pe vremp de iarnă, pentru a 
face reparații? I’ompc pentru 
dc fundarea canalelor nu sînt. 
Doar la nivelul Regiei Autonome 
dc Gospodărie Comunală și Lo- 
caitivă există o autoinstalație dc 
tip „Voma". Dar și aceea nu 
poate să funcționeze pe timp dc

iarnă! De apă caldă în aparta
mente, nici vorbă ! înseși oficiali
tățile locale ale primăriei apre
ciază că aproximativ 80 la sută 
din cetățenii orașului nu benefi
ciază dc avantajele termoficării. 
Nu e de mirare, în aceste condiții 
că energia electrică destinată 
consumului casnic se ridică la 
cote care depășesc parametrii sta-

încălzire de 
zero grade

biliți prin proiectare pentru 
transformatoare. De cînd cu fri
gul, două transformatoare din 
Uricani, datorită suprasolicitării 
s-au supraîncălzit și s-au ars, 
fiind înlocuite cu altele, noi. Oa. 
menii, care locuiesc in condiții 
dc nedcscris fac și ei ce pot. Mai 
sustrag, prin diferite improvizații, 
energie electrică din rețeaua ex
terioară. încălzesc apă pe re- 
șouri pentru a scălda un copil 
sau a spăla cîteva scutece, zilnic. 
Folosesc tot felul de radiatoare, 
cu riscul de a-și deteriora in>ta- 
lațiile...

Destul de mulți salariați ai 
minelor din zonă nu suportă 
condițiile dc locuit la bloc și 
pleacă încotro văd cu ochii, în 
căutare dc mai bine. In urma

lor, însă, rămîn apartamente de
gradate. Nu trece mai mult de 
o săptămină de la plecarea unuia 
și apartamentul lasat gol poate 
fi comparat cu ceea ce lăsau in 
urma lor vandalii. Se fură tot 
ce se poate, ca-n codru. Se smulg 
prize și obiecte de instalații sa
nitare, cercevele de geamuri cu 
geamuri cu tot și chiar ușile. In 
prezent, 8 blocuri de locuințe, 
care cu ani în urmă au consti
tuit pentru mulți bucuria pri
mirii și instalării într-un apar
tament confortabil, au ajuns in- 
tr-o stare avansată de degradare. 
Dacă se avansează pe un astfel 
dc drum, nu va trece prea mult 
timp și vom vgdea cartiere in. 
tregi părăsite. degradate, fură 
locatari. Constructorii s-au fări- 
mițat in mai multe societăți co
merciale. Lipsesc fondurile dc 
investiții. In lipsa acestora, pro
blemele grave ale municipalității 
au rămas de izbeliște. O rază de 
speranță ar fi. Reg a Au onomă 
penti u Huilă Petroșani, Liga sin
dicatelor libere ale minerilor din 
Valea Jiului, care invocă, dar 
mai ales resimt nevoia dp lo
cuințe pentru mineri, să facă n i i- 
<aiv<j investiții pentru refacerea 
blocurilor degradate. Fiindcă in 
țoale orașele din municipiul nos
tru, făiă excepție, fenomenul 
creșterii numărului de aparta
mente nelocuite și devastate e- 
xistă și avansează. Iar nădejdea 
in investiții noi, pentru construc
ția dc locuințe pste firavă.

Viorcl STR tlJȚ

PENTRU CEEA CE NU TREBUIE DISERTAȚII
Prețurile cresc, inflația crește, 

sărăcia așijderea. Scandalul pre
țurilor a luat amploare, iar fina
lul disputei guvern — sindicate 
p tema salariilor mai rămine de 
văzut. Adevărul e că tensiunile 
datorate sărăciei, prețurilor e- 
xorbitante și „dictaturii" frigului 
sînt în creștere și ele.

Deci, toate-s în creștere... Și 
prețurile, și inflația, și tensiuni
le. Și, totuși, e un sector unde 
t nrlinț-i e inveisă: de stagnare, 
chiar de descre tere. Producția.

Ncfiind încheiate toate socote
lile pe luna decembrie, comunica
tele statistice privind bilanțul e- 
conomico-financiar pe 1991 mai 
intirzie. Dc,i această intirziere, 
s au făcut publice destule elemen
te rare să confere o imagine des
tul do con.istontă asupra bilan-- 
țului economic al anului nu dc 
mult încheiat. Și, indiferent de 
viziunea optimistă sau pesimistă 
a unora sau altora, cifrele ră- 
rnin cifre. La indicatorul cel 

mai sintetic pentru caracteriza
rea stării economiei — produsul 
intern brut — se estimează o 
scădere față de anul precedent, 
1990, de 10 la sută, scădere caro 
in ramura de bază a economiei, 
în industrie, se prevede a fi și 
mai accentuată ; de 20 la sută. 
Descreșterea economică in gene
ral, și cea din industrie, în sp< 
cial, se apreciază că a fost in
fluențată, mai ales, de lip:.ti sur
selor energetice primare, atit din 
producția proprie, cit și din im
port. Evoluția volumului de re
surse energetice primare — ex
primat in combu ’.ib 1 convenției, 
nai — caic s-a pus la di poziția 
industriei indică, de <,'1f 1, o des
creștere evidentă — 12.3 milioane 
tone în 1989. 104 milioane tom? 
în 1990, ca in 19)1 să ajungă la 
abia 74 milioane tone. Ba
lanța -nergetică a tării a fost in 
defir-R fața do 1990 cu cea II mi
lioane tone dc cărbune, 10 mi. 
lioam1 tone dc țiț',, vreo 6 mi

liarde metri culă de gaze natu
rale, 11 miliarde k\Vh energic- e- 
lectrică.

Scăderea producției industriale 
se pune și pe seama nivelului scă
zut al productivității muncii. Fac
tori determinanți ai productivi
tății scăzute sint dotarea tehni
că, nivelul tehnologic, dar și gra
dul de organizai' e și 
intensitatea muncii. Care dintre 
acești factori arc rolul mai im
portant in scăderea producției, 
ar' putea constitui obicei de di. 
sertație științifică. Ceea ce știe, 
însă, toată lumea și auzi la lot 
j asul exprimat cu năduf de cei 
con.șlienți de realitățile eviden
te și la nivelul bunului simț, dar 
care lasă rece pe veleitarii popu
lați, obtuzi dar aberant dc- ostan- 
tativi, este că... „nu se muncește- 
domnule". Sigur că sint excep
ții, și încă foarte multe, oameni 
si colectivități care își văd de 
’.i aba cu sîrg și seriozitate. Via
ța oferă insă prea numeroase e

xemple care confirma părerea 
predominanta.

Și, pentru că Valea noastră a 
Jiului ei U- prea legata de starea 
economic i, iată un fapt care ar 
putea constitui tema de reflec
ție... Un „Fapt unic în istoria de 
peste 20 de ani a termocentralei 
Miliția: în 1991 timp de peste 
6000 de orc, grupuri le au stațio
nat. Motivul: lipsa cărbunelui". 
Și in scurta notă, apărută în a- 
ccste zile într.un mare cotidian 
central, se mai spune : „Cîte o 
lună-douii, fiecare dintre . cele 
5 grupuri energetice a „șomat", 
contribuind a-.tfel l.i înregistrarea 
unui deficit în sistemul enerp tic 
nație»’ d cifrat la peste 1.2 mi
liarde k\Vh.“ Este adevnrat că 
la Mintia nu arde doar cărbune 
d ■ Val i Jiului, ca și cel adus pe 
v,dulii din impor* d ir „rontribil- 
ți i" iri.istrâ la „pulsul" termocen
trala i este incontestabilă.

' -s’ i i fost anul trecut. A-
s'ipra bilanțului mineritului pe 

1991, in curs de definitivare, vom 
mai is. veni, la momentul oportun. 
Ceea ce putem consemna este că 
luna sărbătorilor de iarnă pare a 
se fi prelungit și după Sfîntul 
Ion. Media extracției zilnice pc 
RAI 1 este cu 1700 tone sub pre
vederi; productivitatea nu a săl
tat pro.i mult fala de lunile pre
cedente, iat plasarea fronturilor 
de lucru este „dijmuită" zilnic, 
in medic, Ic aproape 500 de În
voiri, H32 absențe nemotivate șî 
1981 foi di- boală... Pentru a tra
ge concluzii din aceste date, nu 
trebuie disertații ; ajunge șl bu. 
nul simț.

...Fină una-alla, dl. Stolojan ră- 
mtne ferm, iar în replica dată 
sin licatclor declara tranșant că 
Guvernul nu poate mări sala
riile fără ca, mai înlîi, să creas
că producția și productivitatea 
m uncii.

Dar, clfsputn muncă-salarii con
ținu i...

Ioan DUBEN
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PROPAGANDA ASTmZI, VA FrtEZchlAM Pc ■ lector universitar

electorală
Ing. DUMITRU 

florin tukkă
candidai FSDR 

Ia funcția de primar al 
municipiului Petroșani

Ce voi face dacă voi fi• ales primar
Iată citeva gînduri și preocu

pări, pe scurt:
• Verificarea tuturor puncte

lor termice, a personalului ce le 
deservește, cu înlocuirea celor 
necorespunzâtori. Toate rețele
le termice, prin care se pierde o 
cantitate enormă de energie 
termică, vor fi depistate (zăpa
da topită este cel mai bun indi
ciu) pentru a se impune reface
rea izolației, scurgerea apelor 
din canale (începind din aprilie 
a.c). Vor fi repuse in funcție 
centrale termice pentru deconec
tarea unor obiective care 
m-ri capacitatea energiei 
mice pentru populație cu 
20 la sută ;

• Ducă proJucția de cărbune 
a scăzut la 44 ia sula din cea a 
anului 1989, de ce se mai con
sumă apa pentru industrie, din 
cea polab.iă la nivelul de 1U0 
la sută ? Dacă nu se consumă 
apă pentru industrie simbăta și 
oumimca, de ce este restricție de 
apa in aceste zile '! Se vor va
lorifica toate stațiile de hidroTor 
care au fost in funcțiune pentru 
ca apa să urce pină la ultimul 
nivel.

• Știați că pentru a evacua o 
dată pe săptămînă gunoaiele o- 
orașului trebuie circa 300 1 de 
motorină ? Intr-o lună, deci, 
1200 1. care la PECO costă circa 
110 000 lei. Adică, 2 lei pe cap 
de locuitor. Așa-i că este o soco. 
teală simplă ? Da, dar pentru a 
o pune In aplicare, trebuie să 
vrei, ^pun-'ți, conretățenii mei 
cine nu vrza ?

• Dacă vai fi e’.es pr.rr.ar, In 
10 zi> mi »m|.' re ca ’rate ma
șinile care aduc butelii cu ara
gaz să intre la ore fixe in mu
nicipiu. Acestea vor fi Însoțite 
de primar in 3—1 reprize, consi
lieri sau personal al primăriei. 
Buteliile vor h aduse oamenilor 
C' acâ, pe bază d«- înscrieri, a- 
nințate cu o »i ir ainte în presă.

apelor

vor 
ter- 

circa

vor mai 
batjoco

ritoare (pentru demnitatea uma
nă) cozi la butelii, mă voi supu
ne oprobriului public, desculț, 
ca Henric al IV-lea, la Canossa

• Voi organiza plnde, împreu
nă cu poliția, in zonele unde 
atacă bandiții, la discoteci, alte 
locuri pentru a asigura liniștea 
orașului ;

• Biroul meu va fi 90 la sută 
piața, magazinele, cartierele 
rașului, satele, nefericita 
nie", fabricile de piine > 
duse lactate, abatorul 
le (onsiliului municipal : 
ține cu public pentru 
icr.ța activ.tâții noastre ;

• Voi c^nt-oia schimburile I 
II și III la secțiile Fabricii de 
pline pentru a lichida cu plinea 
neco-imă și sima calitate ;

o Produsele expirate trebuie 
să fie aruncate de pe acum, pm- 
tru 
zile 
telă

•
a vrut să asigure spațiul pentru 
produsele de nivel european ale 
COMTIM (Timișoara), noi II vom 
găsi foarte repede ;

• Va fi ultima iarnă în care 
Primăria si R AGCL-ul asistă pa
sive la oamenii caro îsj 
ni, picioare, se lovesc 
căzînd pe gheața unor 
Și 
de 
va 
rii 
magazinelor neînchise (bloc 2ă 25 
Mignon) deși la etajul I locuiesc 
oameni — copii — bătrîni care 
îngheață și se îmbolnăvesc. Da
că maiștrii și c nduc. rile nu 
s.au dus in podurile blocurilor 
de la Mignon, eu am fost și am 
văzut că nu s.a turnat betonul 
de zgură și am constatat că oa
menii de la ultimul nivel au în

Di c ă de la 1 maitie 1992 
-'..'•ta aceste .numane.

o- 
i „colo
și pro. 
^e^inte- 
se vor 
transpa-

că după 20 februarie nmen- 
de 100 000 lei vor fi o baga-

Dacă pină acum nimeni nu

camere temperatură de congela
tor ;

• Voi verifica (ceea ce n-au 
făcțit-o cei obligați de funcție) 
lucrările de izo.ajie a teraselor 
blocurilor pentru a nu se mai 
întimpla ca după reparații fă
cute astă-vară, in această iarnă 
să curgă ploaie in apartamentele 
de la ultimul nivel ;

• Din fondurile Primăriei și 
cu implicarea de sponsori vor 
deveni o permanență cantinele 
săracilor, ca și asigurarea mesei 
la prețuri scăzute pentru oame
nii nevoiași, pensionari, bolnavi ;

• Tot prin sponsorizare masi
vă trebu.e ca spor.ul de perfor
manță cun Valea Jiului (unde 
sint anii cu 5 echipe in divizia 
A la diverse sporturi ?) să facă 
sa se vorueascâ din mu despre 
Petroșani și pe această linie ;

• Se va sprijini pe tonte căile 
construcția unei biserici, Sf. Var- 
vara, in Aeroport, în amintirea 
minerilor morți în accidente ;

• Va fi adoptată o nouă viziu
ne urbanistică 
cu cartiere de 
țuri moderate 
toate utilitățile 
te. Nu vor mai 
tehnice ca cea
(restaurantul Minerul) 
in mijlocul străzii centrale...

In încheiere, vreau să vă In 
treb stimați cetățeni : cu excep
ția ultimei probleme, este așa de 
greu să faci, ca primar, ca viața 
semenilor tăi să se desfășoare 
intr-un municipiu cu toate a'ri- 
butele civilizației ? Eu răspund 
ferm că nu 1 TreTuie să vrei, dar 
mai trebuie să și știi ce să faci 1

Atenție I Pe viitor, coordona 
rea de la Deva dispare, buget 
investiții vor fi concepute aici. 
Gîndiți-vă foarte bine la vot Ci. 
ne v^ fi în stare să conducă un 
oraș ca al nostru ? Eu vă răs. 
pund : profesioniștii, incorupti
bilii I

I.ONSHNTIN
MOIUil

candidat PNL — AT
pentru funcția de primar 
al municipiului Petroșani

Tinerețe, 
competență,

progres

i

i

I
i

COZILE...

rin mii- 
la cap 

trotuare 
con lus

a municipiului, 
locuințe cu pre
sau de lux, cu 
in zone adiacen. 
fi permise inepții 
de la blocul 119 

amplasat

străzi dintr-un oraș
nimeni. Și tot ultima iarnă 
fi acea.ta in care constructo- 
predau blocuri cu spațiile

COZILE... COZILE...
Inginer BUCUR MCOLAE

Născut In comuna Lanerăm, Județul Alba, In 
1932, vin in Lupeni in 1917, unde urmez cursu
rile Școlii Tehnice Miniere și astfel, ia 19 ani 
sint încadrat maistru minier la sectorul IV mina 
Lupeni.

Urmeaza anii de militărie, unde am absolvit 
Școala militară de geniu la Rm. Viltea. Reîn
tors in producție, urmez apoi 
tului de mine din Petroșani, 
de inginer minier Am fost 
Lupeni șef sector producție, 
derea de deschideri de mine 
investiții.
teni, Aninoasa Sud și Liv.zcni. La Paroșeni 
am lucrat în continuare pină In anul 1981 in 
diferite funcții și compartimente tehnice și de 
producție.

De atunci o bună parte din timpul meu de 
„olihnă" îl petrec la c'-zi pentru a procura cele 
necesare familiei, făurită din patru generații.

Cozile, „aceste organizații", create de regimul 
falimentar și preluate chiar cu mai marc in
tensitate de actuala conducere, m an pus in 
contact cil ațiția locii'tori ai orașului din dife
rite < irtiere și categorii sociale, cunoscind ast
fel și mai bine problemele, lipsurile și toate 
n ;i|un<nrile care ne frămîntă pc noi toți.

Am constatat In același timp, cu regret, ne
putința. n-'pr.cfpcrea și, nu In ultimul rind, 
nepăsarea de care au dat si încă m ii dau do
vadă cci care no c induc, In rezolvarea acestor 
probleme.

Toate acestea m au determinat să primesc 
propunerile formațiunilor politice ce s-au cmi-

cursurile Inztitu- 
obținln i diploma 
inca irat la Mina 
apoi la lntreprin. 
noi ca șef sector

Am deschis minele Paroțeni, B .rbă- 
Aninoasa Sud ți Livtzcni.

, voi 
;u i u i

stituit in „Convenția Democratică". Astfel, 
candida pentru funcția oe primar al oia; 
Lupeni.

Sint hotărlt să lupt cu toată puterea și pri. 
cop. rea n? a, împreună cu cei ce vor fi consi
lierii primăriei, pen.ru in lepăr.area neajunsu
rilor cunoscute de nai toți. Ele vor răminc de 
domeniul trecutului, dacă la 9 februarie 
participa cu toții la vot ?i vom acorda cu dis- 
cernăm.nt votul nostru acelora care ne pot re
prezenta cil sinceritate interesele noastre, ale 
tuturor

Convenția Democratică Isi propune prin e- 
f rturiie proprii ale cnndidatilor săi, ale tutu
ror oamenilor, Ieșirea din marasmul ecuației 
„45 |- 2 — dezastru".

Nu făgăduim, vom lăsa faptelor dreptul ie 
a vorbi. Cerem in schimb riuri de sudoare, umăr 
la umăr cu noi, doar așa vom cîștiga războiul 
contra mizeriei.

Vă cerem votul pe semnul CHEIA, simbolul 
deschiderii spre prosperitate, Inițiativă, liber
tate. CHEIA — semnul cinstei, competenț.i și 
angajării spre o lume m ii Lună și mai curată I

vom

I

CINSTE !

HĂRNICIE I

LIBERALA. I .tă ra;i- 
fi a PARTIDULUI NA 
LIBERAL — ARIPA 
LIBERALISM inseam.

Născut in anul 1954, domnul lector universitar CONSTANTIN 
ZAVOIANU este absolvent al facultății de matematică a Univer
sității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași. Informatician recunoscut, 
a funcționat ca profesor la Liceul de matematică din Petroșani șl 
din 1936 este cadru didactic universitar. Candidează pentru func
ția de primar in circumscripția electorală Petroșani, din partea 
Partidului Național Liberal — Aripa Tînăra.

Unica alternativă a ieșirii țarii 
din actuala criză morală, econo
mică, socială și politică este OP
ȚIUNEA 
unea de a 
1IONAL 
TINARA.
nă economie de piață, înseamnă 
tinerețe, dinami-m, înseamnă 
permanentă căutare a noului, o 
ATITUDINE NOVATOARE in. 
seamnâ inițjativă privată descă
tușată de barierele unor legi 
strîmbe. Liberalismul însă, acum, 
la sfirsit de secol si mileniu nu 
are nimic de a face cu osl ' icla 
nismul versatil al anilor ‘30 A. 
ceasta este ra’iunea pentru care a 
lint fiin*« PARTIDUL NAȚIO
NAL LIBERAL — ARIPA TÎ- 
NARA, în vara anului 1960 

Ne prezentăm în fața electo
ratului cu un program politic 
bine struc'iira', cu o’ nctive con
crete, imediate si de perspectivă. 
IN VALEA JIULUI ^lectoratul 
este tinăr și felul său d» a gin- 
di și acționa este rero:mator, ne- 
do ;matic. Ținem seama de sta 
rea de tranziție ir care ’T'a
află. Masajul meu. canbdat a 
funcția' de prim.ir al mudi • piu 
lui Petroșani, și al ce! fr ce can
didează pe listele noastre pentru 
consi’nri este struc'ura* pe i Ici’e 
liberalismului tinăr. . El pune în 
prim plan omul și respectarea 
drepturilor sole fun- 
damenta’e. nclusiv acela de a-si 
exprima prin refer n rim pozi
ția față de hotărlrile majore ce 
sint în curs de adoptare. Pîrghi- 
ile de acțiune a.e statului de 
drept tre’ ''ie să asigure dezvol
tarea pers mii Ații, a inițiativei, 
să fie puse in shil^a omului.

Valea Jiului se confruntă cu 
probleme deosebit de complexe. 
Nu fac.m pioin.si ini ieșite. 
S iutile pe caic ri«i Ie p,>>. H- 
nem sint viuti.e Avein ca obiec
tive pentru viii-au,» lsflslat1 ird 
auucerea inuni< -piu ui nostru, 
locul ae Luiiîb care i se cuvine. 
reclBjtîgareu dimuitu.ii sale in 
fuța țării și a lumii. ace ta 
inc.u .iv printr o a.immHu u,i> 
locaiu fermă, no.ut u;c, des. n- 
să. Tatul pentru bm.-Ie ob,t i. f.l 
cetățeanului. Ne propunem j 
brizarea oralului, r.s ruciur..iei> 
pi.-ței agr o a lineuia. e. ehm.n. v 
„dughc-nizuin» și prac'icarea unu 
comerț privat cit ilizat, m oe: n 
Ne propunem si construim o -.'.i- 
ție de Încurcat but u pentru a- 
ragaze ; in paralel să urgen... n 
introducere i gazudii m fin in lo
cuințe. Avem ln atenție termi 
n irea blocurilor ci. ’.o umte In. 
cepute și „uivate". so'uționaiva u 
n >r probleme sociale ’ r • 'e 
și ani a-teaptă. Ținte 
ccstca Înseamnă investiții 
buget local echilibrat,
gindit și aut mm fată de cel iu- 

B mii să fie eheltinti

an 
a 
un 

tine

dețean.
pentru ceea ce este n-c<’sar 
tei. InicstitO'ii 
trebuie stimulați de 
după cum și agenții 
mari.
social.
lor -.fi n'i 
p'iarc ci sa

>bs- 
particiiiAri 

primărie 
econ mi. i 

car<- activează in lonmni'i 
P n'ru ca efortul 

ri-;' |- nA-.-’i ’ T - ' ’ —1 
se ruslringă benefic.

(

asupra obștei.
Nu neglijăm timpul liber al 

oamenilor. Se impune construi
rea unui ștrand în zona centrală, 
cel din cartierul „Aeroport" re
novat. baza de agrement „Bră- 
det". parcurile, locurile de joacă 
a)' c piilor, locurile de prome
nadă. zonele turistice din Parîng 
nu sînt sis'ematizate corespunză
tor cerințelor. Se irose-te astfel 
un po‘°ntial turistic care poate 
fi sursă de venituri pentru pri- 
m’.ric — fonduri ce s-ar investi 
ulterior 
în plus 
m’ioo.ă.

T’-.trul 
Casa de 
sprijin susținut si i 
a«.mpnaa, asistata 
ne»T)’ifr>a socială trebuie regîndi- 
te în funcție de actuala dezvol
tare și perspectiva orașului. în- 
•.•ățăminzul duce li^'ă de loca
lul în „Petroșani Nord» școala 
este ’otal necoresnunzătoare, nu 
există grădinițe, studenții nu au 
o CwVn-ă nsa cum ar trebui, cS- 
mie.c’e stndcnțerți sint o zonă 
un Ie in tot pasul găsești irjnoaie, 
c-r.e ’e cultură a sin ’enM’or este 
în stadiu de șantier ahandonat.

Desirur. nu se not rezolva toate 
fntr o zi și nie] pr-măria singură 

să le fac.ă ne toate. Noi 
’rfi trebiue să le fa^cm Primă- 
tif are menii < a să organizeze ac- 
i. » „a ue gospo ire 4 ora- 
Ului, sa cointereseze material 
ă a m.n>otreze bunurile tuturor.

<'ei rnui lo.ip de siaiea actu- 
a'l a țui ii sint tinerii Șurn.jj, lip- 
.j !c Viață eui.iba a, ci iză de 

:.,e, luua.ie monetara galo- 
l i.ill., >> mui.e alieie 

rîNI'ftlLÎlK se pot 
na numai eiacfi primăria 
țiîic .onom.a Lu^,clara 
uat'..n! oi sa ajung® la 

ii speiiuiișli .ie excepție 
țoale d mennie. bum ni cu ideL 
Primarul, ca de.egat al obștei, $1 
cansiiieiii au men.rea de a găsi 
nujloaceie de care ace,u sptcia- 
ii .1 au nevoie penii u a-și aplica 
i.leile valoroase spre omele tutu
ror. De ce nu am avea. Uc exem- 
p.u, la Petroșani o labrică 

Varnița. o fabriră 
un .iurae 
de hîrtie, care să asigure 
muncă și venituri pentru 

femei.

tot pentru viața socială, 
s-ar crea noi locuri de

este searbădă. 
I D. Sîrbu ți

culturală 
drematic 
cultură au nevoie de un 

consistent. De I 
i sanitară și

Proble- 
oluțio. 
va ob- 

Banii 
oameni, 

în

d« 
de 

pentru lină.
...citi ia 
covoare, 
o fal rică 
locuri de 
tineri, îndeosebi pentru
Viața noastră, asanată de flage
lul corupției. poate deveni 
prosperă. Depinde numai de noi. 
Iar soluțiile pe care P.N.L.-A.T. 
vi ie propune slnt pe dephn via
bile. Atuurile noastre sint PRIN. 
ri^TTT F LIBER V F țț TINERE-; 
ȚEA. Votați CALUL I

pen.ru
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Prin muncă și respect reciproc PROSPcRITATi
independent pe lista 
orașului Petrila

MOTTO :
.Respectă pe aproapele tău ca 

pe tine însuți*.

Născut 1a 6 martie 1942, în 
orașul Petrila, ab-olvent al Insti
tutului de mine Petroșani 
1965. am 
funcții, de la inginer stagiar la 
director, la minele Lonea, 
Dilja, iar actualmente. In 
RA.H. Petroșani.

Sint căsătorit și am 3 
doi studenți și unul elev, 
ai acestor locuri din moși-stră- 
moși, cunosc realitățile și proble
mele cu care se confruntă ora-

în 
îndeplinit d.ferite

Petrila, 
cadrul

copii, 
Ca fiu

șui nostru, atît în domeniul in
dustriei, cit și al gospodarilor 
particulari, fiind unu] dintre a- 
ceștia.

Am acceptat să candidez pen
tru funcția de primar al orașului 
meu în speranța că, împreună cu 
dumneavoastră, vom reuși, prin 
muncă și responsabilitate, să rea
ducem prosperitatea 
a locuitorilor la ceea 
și chiar mai mult.

In cazul în care îmi 
votul dumneavoastră voi pune la 
dispoziția urbei toată experiența 
și cunoștințele de care dispun,

orașului și 
ce a fost

veți acorda

care 
aces'or

Ing. AUREL MARIIAN, director tehnic R.A.H-, candidat 
Convenției Democratice, pentru funcția de primar al

pentru ca problemele cu 
se confruntă oamenii
locuri să-și găsească rezolvarea.

Pentru aceasta, în viața noas
tră de fiecare zi, să reintronăm 
respectul pentru legile țării, grija 
față de avutul obștesc, folosirea 
cu eficiență maximă a fondurilor 
financiare de care dispune admi
nistrația locală.

In orașul nostru să domnească 
respectul între oameni, iar prin 
muncă și credință in Dumnezeu 
să ne asigurăm nouă și copiilor 
noștri o viață mai bună și la un 
nivel mai înalt de civilizație.

Arte plastice „Grup 6“ la Petroșani
Din nou o surpriză plăcută la 

Galeriile de artă „Cameleonul" 
din Pe.roșani. De această dată 
ni s-a oferit posibilitatea de a 
ne număra printre martorii ver- 
n.sajului expoziției de pictură 
realizată de „Grup 6“, In fapt 
șase plasticieni profesioniști din 
Craiova. Cei șa>e maeștri se nu
mesc Alexandru Pascu, George 
Crăciunoiu, Ovidiu Bărbulescu, 
Emil Csatai, Nicolae Predescu și 
Vasile Popescu. Pentru că ama
torii de artă ii cunosc destul de 
puțin pe plaslicienii craioveni, In 
cileva cuvinte ii prezentăm.

ALEXANDRU PASCU 
născut in 1937 la București, 
solvent al Institutului de 
plastice „Ion Andreescu" 
Cluj. A debutat in 1965. A
prezent cu lucrări in expoziții 
de nivel național și in expoziții 
organizate peste hotare. Mai multe 
tablouri ale sale se află astăzi In 
țară și străinătate, in muzee sau 
colecții particulare.

s-a 
Ab. 
arte 
din 
fost

GEORGE CRĂCIUNOIU, O- 
V1D1U BĂRBULESCU, EMIL 

CSATAI și NICOLAE PREDESCU 
sint de asemenea prezenți în co
lecții particulare și în pinacote
cile muzeelor din țară și din stră
inătate. Au debutat cam In ace
eași perioadă între anii 1966-1968. 
Sini de virstă apropiată — năs- 
cuți între 1938 și 1942. VASILE 
POPESCU a debutat In 1967 șl 
este o prezență permanentă în 
expozițiile republicane organizate 
sub egida U.A.P. Toți cei șase 
artiști activează In Craiova, ca 
profesori de artă plastică sau 
muzeografi.

Despre expoziția de La Petro
șani, vernisată simbătă, 25 ia
nuarie, se pot scrie multe fraze 
frumoase. Expoziția place. In po
fida faptului că fiecare plastician 
are un limbaj propriu de expri
mare picturală, in pofida faptu
lui că sint așezate pe simeze 
acuarele, lucrări in tempera, pac-

Crește „floarea de coif4 !î
Mal muiți cetățeni ne-au sesi

za* și confirmat că in plm centrul 
ora,ului 
de primărie, 
ui an tulul „Floarea 
sint „udate* ziua 
za mare, de

Lupeni, peste 
zidurile 

de 
in 

indivizi

drum 
resta- 
colț* 

amia- 
fură

scrupule, fără rușine, in prezența 
trecătorilor, femeilor, bătrinilor 
și copiilor. Ce părere au patronul 
firmei și toți lactorii implicați 
In civilizația străzii? O mai mare 
rușine pentru un oraș nu credem 
că exijlâ.

„Colaborind cu cetățeni, 
vom combate starea infracțională"

Discuție cu domnul căpitan Constantin Prisecaru, 
șeful Poliției din Aninoasa

— Domnule căpitan, cum a 
debutat nouj an m activitatea 
dumneavoastră ți a subordona
ților dumneavoastră ?

— Comparativ cu dceeap pe
rioada a anului trecut, in cur.ui 
lunn ianuarie 1JJ2, cu excepția 
unor accidente de circulație, nu 
au fost reclumd.e poliției lapte 
dc natură p> „ala. Acest lucru s-a 
datora*, modului in care am ac- 
ț.onat, mai mult in teren, orga, 
n /ind acțiuni și controale 
au prevenit comiterea 
țiuni.

— Să înțeleg < ă a 
liniște totală?

— Nu chiar liniște 
vind in vedere că se 
consumui de băuturi alcoolice In 
CRn ități ma i, Îndeosebi la uni. 
tățile privatizate, și că exiști u 
n< , stări conflictualo 1 ître mm 
m Jle persoane — stări confiic- 
tu ie avlnd rădăcini mai vechi. 
Au fost Insă luate măsuri de 
apl-are fermă a I^gii 61/1991,

— Pulcțj exemplifica?
— Cazul 

Iscroni — 
es*o Intr-o 
majoritatea 
eu tatăl său. Motiv pen'ru care 
a fost sancționat contravențional, 

In a]t caz, ce-] privește tot 
pe ei. *,.<111 a fost la
corabia ie |„r|cca1ă j/șpri-
™ nm Cazul rr. p -ii" rke_
rA la vătămare corporală, |n

ca re 
de infrac-

fost chiar

lui B Gheorghc, clin 
de exemplu —, care 
S'arc conflit tiialft <-u 
vecinilor săi, inciți iv

cursul acestui an, n-am înregis
trat pinâ in prezent, nici un 
furt. Compui dliv cu anul trecut, 
cind am avui pentru rezolvare 
jj de dosare penalei din care au 
fo»t soluționate 44, cu trimitere 
In judecată. O parte din persoa
nele implicate au fo it arestate. 
Desigur, dorim ca in acest an 
să avem cit mai puține furturi 
și rilracțiuni prin violență. Ne 
vom axa activitatea pe infracțiu
nile care se.cau'ă — delapidări, 
mită, abuzuri, inș'dăciuni, ne
glijență in serviciu etc Aceasta 
in pofida faptului că efectivul 
poliHei noastre ps*e încă redus 
In comp irație cu piol iernatica 
actuală a oragultii Aninoasa, i- 
vinci tn vedere Int mierea și nu 
măru) mare do obiective pcrno. 
mi e. M'ii'â lume f ice încă gre
șeai i de a comp o a foșt i comu
nă Aninoasa cu actualu] oraș A- 
n ioa-.a Plus dotarea ti hni â de 
car - — nu numai m i — ducem 
lipsă. Aș dori Ca și. In continua
re, cetăț„nii sfl vină cu Inen-clc 
re la polii e ji asigur < ă proble
mei" lor — ro|- care | n 'e re
sortul poliției — vor fi tratate 
ni olicifudino Numii ajuto
rul lor vom putea mmitinc or. 
d:n a și liniștea publi ă In oraș 
și vom pu'oa rom ale sfarmă in
fracțională
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I 
I 
I
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turi in ulei pe pinză Sdu carton, 
expoziția este unitară. Semn că 
cei șase plasticieni au un crez 
artistic comun. S-au detașat acua
relele semnate de Nicolae Pre- 
descu — peisaje dm zona Vîlcea. 
Artistul stăpinește tainele culorii. 
Finețea observației naturii este 
completată de un meșteșug deo
sebit. Naturile statice cu flori, 
realizate de Emil Csatai în tem
pera, reliefează de asemenea o 
sensibilitate aparte. Artistul ne 
introduce într-un univers plin 
de gingășie. Profund ancorate in 
universul românesc, peisajele lui 
Ovidiu Bărbulescu, Vasile Po- 
pescu și Alexandru Pascu ne in
vită să pătrundem în lumea mi
nunată a satului. Ceea ce merită 
reținut este și faptul că cei șase 
plasticieni evită stridențele de 
orice fel. Limbajul lor este cald, 
molcom, atmosfera degajată este 
aceea de echilibru.

Desigur, expoziția are și o com
ponentă comerdaUL Dor care ex
poziție nu o are? Apreciind-a 
ca un act de autentică educație 
artistică, nu ne rămîne decit să 
vă sugerăm sâ o vizitați.

Horațiu ALEXANDRESCU
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Huncdorean de origine, născut in localitatea Gcoa. 
țul Hunedoara, la 11 octombrie 1951, sint lupencan din , 
an in care am absolvit cur urile de subingmeri ale Fa 
construcții din Timișoara. Sint căsătorit și am doi cor 
mente lucrez ca director la RAGCL Lupeni.

Paraîrazînd pe marele MIHA1 EMINESCU, cred că 
campanie electorală, cel mai ușor este să faci promisiui. și pro
puneri, necunoscind realitatea și potențialul orașului. Fund o 
balanța, nu vai face -promisiuni sau propuneri. Consider ci a ve
nit timpul, ca împreună, alc-i si alegători, să trecem de la VORBF 
la FAPTE, dc la PROPUNERI la SOLUȚII.

iu, jude- 
>1 1974. 
' iții de 
\ctua._

aceasta

Să trecem de la voroe
la fapte, de la propuneri

1 a soluții
PACURAR IOAN — candidat independent pentru funcția 

de primar al orașului Lupeni

In aceste zile, cind fiecare alegător iși pune fireasca între
bare : „Dar eu cu cine votez ?“, cu gînd curat și bun, pentru toți 
locuitorii orașului Lupeni, de la copii la bunici, de la muncitori 
la intelectuali, eu vă dăruiesc, in loc de program, „CREZUL MEU*. 

„Dacă-ți rămlne mintea cind cei din jur și-o pierd 
și, fiindc-o ai, te-apasă sub vorbe care dor, 
dacă mai crezi In tine cind alții nu mai cred 
și-i ierți și nu te superi de îndoiala lor;
dacă de așteptare nu ostenești nicicînd, 
nici de minciuna goală nu-ți datini gîndul drept; 
dacă, izbit de ură, nu te răzbuni urind 
și totuși nu-ți pui mască de sfint sau de-nțelept | 
dacă visezi, dar visul stăpin de nu ți-1 faci 
sau gindul, deși Judeci, de nu ți-e unic țel ; 
dacă-ncercînd triumful sau prăbușirea, taci 
și poți, prin amindouă trecind, să fii la fel

dacă poți gîndul, nervii și inima, sâ-i pui 
sâ te slujească încă, peste puterea lor, 
deși in trupul firav o altă forță nu-i,
— afară de voințe ce le impune ; „spor* 
dacă te vrea mulțimea, deși n-ai lingușit 
sau lingă rege umbli ca lingă-un oarecare,

dacă ajungi să umpli minutul trecător 
cu șaizeci de clipe de veșnicii, mereu, 
vei fi pe-ntreg Pămintul depila stăpiaitor, 
și mai presus de toate, un OM — copilul meu'

.DACA* — Rudyard KtppUng
Mulțumind celor care au avut răbdarea și curiozitatea să ci 

tească aceste rinduri, le doresc tuturor candidaților mult succes 
iar alegătorilor sănătate, liniște și, mai ales, „BAFTA

Partidul România Mare, in dialog 
cu alegătorii din Petroșani

Duminica trecută, in sala mare a Casei de cultură din Petro
șani, a avut ioc o inlilmre a cetățenilor cu reprezentanți ai Par- 
Uduiui România Marc. Din partea acestui partid, a participat dom
nul generai colonel (r) Teodor Paraschiv, secretar executiv și 
membru al comitetului director, precum și membri ai condu
cerii organizației locale din municipiul Petroșani.

In cadrul inlilnirii, a avut loc un eveniment-surpriză. Partidul 
România Mare, deoarece nu are un candidat propriu la funcția 
de primar in alegerile locale de la 9 februarie, a hotă rit să sus
țină, prin voturile membrilor sui, pe candidatul independent 
Gheorghe Stoicuța, pentru funcția de primar al municipiului 
Petroșani.

Solicitat in numele cititorilor ziarului nostru, domnul general 
Teodor Paraschiv a acceptat să ne acorde un 
ținut ii prezentam in rindurile următoare.

— Domnule general colonel, 
acuză Partidul România

ne pu- 
aci-d-Jă

unii
Marc dc extremism. Ce 
teți spune in legătură cu 
probii mă?

— Un loc pimcipal in 
mut Partidului România 

11 ocupă problema 
Prin sla/ut,

interviu, al cărui con-

partid avtm membri 
minorităților turcă,

A consemnat 
Gheorghc OLTE INII

>
I

progra- 
Mare 

națională, 
partidul iși a .urnă 

roiul de expunept al idealurilor
națlon ile și al irnțrțs.'loi' de 
democrație, libcrtale. indepcn. 
dențil și bunăstare a tuiuror ce
tățenilor României încă de la 
înființarea sa. Partidul Roman o 
Marc a militat activ pentru res
pectai ea infc’ritiiții 
și independentei 
național

sus. i mi lății 
stalului 

Roniunia, aviipl 
de viilor
M.11 i in it

ne- acio.ă li

i
l

I

iinitiii 
drr pt 

rc-'iiiz o rn 
nr.ți ' -i

es tr< mi ni 
sin aidoma hoțului care, prins 
ci upra faptului, strigă in dreapta 
și in slinr; i: prindeți hoțul, pen
tru a nu fi prins. In nulitate, 
p uf' hi nos'.ti esfc eh scliis In
tui", i lățimilor Românul, in.

I dible’1! d. etnia lor. Ala.ui i du

romani, In 
din rindul 
armeană, tătară, maghiară, sirbă 
și altele. Condiția este să fie ce
tățeni care să respecte cu bună 
credință idealul național comun 
al celor ce trăim, iubim și mun
cim pe pămintul României. Cei 
ce ne- etichetează, pe nedrept, ex
tremiști vor să ne compromită 
in lața poporului șl a străinătății, 
urmărind, de f ipt, interese nnti- 
naționale.

— Intre ideile programatice ale 
Partidului dc Uniune Națională 

a Românilor, t'a'ra Românca.că 
și Partidul România Mare există 
unele asemănări. De ce nu se 
unesc aceste forțe în alegeri, în 
interesul națiunii, dine do de in- 
let . si Ic de partid?

— tn nici un caz din vina 
noastră. Comitetul Director al 
Partidului România Marc iși 
exprimă dorința de a se pre
zenta In cotnun In alegerile gp- 
neralc eu PUNP. și posibil Par
tidul Democrat A"'-ar Din păcate, 
p>:nl.-ii a’-.gerilc locale nu s_a 
ajuns la înțelegere.

— Ce atitudine are Partidul 
România Mare față de actualul 
stadiu al reformei economice ș> 
cum iși propune să participe la 
o eventuală guvernare?

— In concepția noastră se pune 
pe plan central un ritm mai mo
derat în procesul reformei, cu 
accent principal pe problemele 
proiecției sociale. Este vorba de 
susținerea ideii de suovenții, in
clusiv in industria minieră, pen
tru diminuarea șomajului. Con
siderăm că este necesar să se 
acorde de la buget fonduri mai 
mari pentru învățâmint, sănătate 
agricultură, cultură și protecț.e 
socială. In privința celei mai o 
ropsite categorii sociale, pensio
narii, ne propunem să elaborăm 
un proiect de lege prin care 
pensiile să fie cit mai apropia le 
de salariile actualizate prin n 
calculare.

— In alegerile generale 
prezenta un candidat propriu la 
funcția dc președinte al Rom., 
niei?

— Comitetul Director va sla- 
locale o h»i

vă adresai! 
numele Par

bili, după alegerile 
tărîre In acest sens.

— Cu ce ginduri 
cititorilor noștri, în 
tidului România Mare?

— Cu gînduri de bine și pros 
paritate. SA nu uităm nici un 
moment că sîntem romuni și a- 
vern datoria su purtăm mai de
parte idealurile 
borta te, 
toleranță 
pe care-i 
drepturi 
mună in 
hărnicia

naționale de li- 
democrație, omenie și 
față de cei de altă etnie 
considerăm cetățeni cu 
egale într-c patrie co- 
carc inuiira, omenia șl 

sint p atr.a de t.'mc’ia.

j Vinic; STRAWF
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Nivelul de poluare în Valea 
Jiului s-a menținut și in anul 
care a trecut, pentru că s-au
perpetuat și principalele surse
care viciază aerul pe care-1 res
pirăm, apa pe care o bem și so. 
Iul pe care călcăm. Principalii 
poluanți ai aerului atmosferic 
sint: Uzina E'ectrică Paroșeni, 
centralele termice pentru încălzi
tul casnic și industrial, prepara- 
țiile ele. Uzina Electrică Paro

șeni elimină in atmosferă pul
beri și gaze pe o rază de 2 km. 
Am urmărit, lunar, în trei panele 
amplasate la distanțe de 0.5 km, 
1,0 km și 1,5 km de sursă, pul
berile sedimentabile. Față de 
limita admisă, de 17 gr. mp,'lună, 
din 33 probe analizate numai 4 
eu fost sub această limită. De>i 
•uzina a funcționat parțial, iar 
umlditvca în anul trecut a fost

Poluarea în Valea JiuluiRealități și cerințe (1)
crescută, In luna martie depune
rile pe sol au fost de opt ori 
mai mari.

In Petroșani, avem amplasate 
două puncte de recoltare: în Ae
roport și zona Nord (colonie), 
unde din 22 probe, 13 au fost 
peste limitele admise, din care 9 
în zona nord și doar 4 în Aero
port. Există o diferență impor
tantă între cele două zone ale 
orașului datorită încălzitului cas
nic și industrial. Datorită arderii 
cărbunelui, o componentă prin
cipală a pulberilor în suspensie 
pe care le recoltăm zilnic prin 
aspirație continuă în două puncte

— Aeroport (creșa I) șî spitalul 
vechi, o constituie funinginea. 
Limita maximă admisă a aces. 
teia fiind de 50 micro-grame pe 
mc. Analiza probelor zilnice a- 
rată max.me cuprinse între 103 
micro-grame Aeroport și 1035 
micro-grame zona nord.

Locuitorii orașului Lupenl au 
semnalat în sezonul cald o peli
culă de funingine pe apa ștran
dului de la ^Lupeni, provenită de 
la C.T. ale minei Lupenl și de 
la Viscoza. Concentrațiile de gaze 
rezultate din arderi: bioxid de 
sulf, de carbon etc nu au depășit 
limitele maxime admise.

Concluziile privind poluarea 
aerului atmosferic sLnt următoa
rele: termoficarea unor localități 
din Valea Jiului a contribuit la 
purificarea aerului atmosferic; cu 
toate că Uzina Electrică Paroșeni 
a fost echipată cu electrofiltre șl 
funcționează la o capacitate re
dusă, ea rămîne în continuare 
principalul poluant atmosferic, 
alături de încălzitul casnio și 
industrial, avînd efecte negative 
asupra sănătății populației.

Apa potabilă distribuită popu
lației și întreprinderilor s-a în
cadrat în stass-ui 1342/84. Regia 
Autonomă a Huilei și-a extins 
rețeaua proprie de apă potabilă.

Dr. Gcorgc DARLEA, 
Laboratorul de Medicină

MICA PUBLICITATE
DECESE

ADINC îndurerați de pierderea celei care a fost
Dr. ing. LIDIA MIIlAlLESCU

Un minunat om, prieten și colaborator, cei ce au cunoscut-o și 
prețuit-o sint alături de familie și anunță slujba religioasă de 
despărțire pentru miercuri, 5 februarie a.c., ora 16,30, la Biserica 
Ortodoxă Llvezcni — Aeroport. (224)

PIOS omagiu celei ce a fost un bun specialist șl colaborator, 
un om deosebit șl un suflet ales

Dr. ing. LIDIA MIIlAlLESCU
Colectivul ICPM Petroșani. (201)

COLEGII do birou sint alturi de colegul lor Paul Alihăilescu 
în clipele grele pricinuite de decesul mamei

Dr. ing LIDIA MIIlAlLESCU
(201) _______________________ _______________

UNIVERSITATEA Tehnică Petroșani, Catedra Preparare își 
exprimă profundul regret pentru trecerea în neființă a celei care 
a fost

Dr. ing. LIDIA MIIlAlLESCU 
căreia ii vom pășiră o veșnică amintire.

Sincere condoleanțe familiei. (216)

FAMILIA Lcțu Nicolae iși exprimă profunda durere pentru 
încetarea din viată a bunei lor prietene

Dr. ing. I.TDIA MIII \ILESCU
Sincere condoleanțe familiei. (217)

1.1 TRECEREA in neființă, un pios omagiu
D.nei Dr. ing. I.IDf \ MUI tlLESCU

din part, a laboraîorului de Preparare pe care l-a condus cu 
compt tentă și dăruire. (221)

SOȚIA MJriana, copii Sorin și Claudița cu durere în suflet 
anunți dispariția dragului lor sot și lată

SIONI A' U IO IN
11 vom păstra mereu in inimile noastre. 
Inmo: minlarea azi, 5 februarie, ora 1 1. (203)

VINZARI

VÎND stație voci, Instrumente sau sonorizare. Telefon 44679. 
(218)

V1ND autoturism Dacia 1300, stare perfectă. Informații str. 
Sirenei nr. 4 (lingă E.M. Dîlja). (142)

V1ND urgent Mcrcedes Benz 200. Deva, telefon 956/19631, du
pă ora 20. (189)

VlND Dacia 1300, stare foarte bună. Relații la telefon 42005, 
după ora' 16,00. (225)

VlND video player Samsung, fără telecomandă, uzură 6 luni, 
telefon 44664. (165)

VlND urgent televizor alb negru. Diamant, diagonala 61 cm, 
stare perfectă, preț convenabil. Petroșani, str. 9 Mai, bloc 2 A, 
se. 6, ap. 71. (201)

VlND televizor Standard 90, TEC șl pompă de zugrăvit elec
trică. Petroșani, Slătinioara, 1/1. (212)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră str. Gen. V. Milca, eu apartament 2—3 
camere. Adresați bloc 28C, ap. 13. (200)

PIERDERI

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Vasiliu Mihăiță, 
eliberată de Filiala Eloctrocentrale Paroșeni, O declar nulă. (220)

COMEMORĂRI

SOȚIA, copiii șl nepoții anunță cu sufletele îndurerate împli
nirea a doi ani de cînd ne-a părăsit dragul nostru

STELESCU CONSTANTIN
li soni păstra neștearsă amintirea. (4813)

SOȚIA Ana, fiica Anca șl ginerele, amintesc cu adâncă du
rere împlinirea a doi ani de la trecerea in eternitate a celui care 
a fost scump si drag

TOACA ION
Nu te vom uita niciodată. (215)

TATAL regretă dispariția fulgerătoare a fiului său
SIONI \NU IOAN

Odihni ască-se in pace (203)

tHVTlXE \drian și cumnata Monica anunță cu durere dis
pariția dintre ei a celui cure a fost lin adevărat simbol al ome
niei șl corectitudinii

SIONI \’<U IOAN
Nu le vom uita niciodată. (203)

OIN PARTEA surorii Mady, cumnatului Tibi, nepoților Cristi 
și Luminița, un ultim omagiu pentru

SION’EAM IOAN (38 ani)
Nu te vom uita niciodată. (203)

SOC RI1 Constantin și Viorica sint profund îndurerați de 
trecerea in neflinfă a celui care 14-a fost ca un bun fin 

SIONEANU IOAN (NELLȚl )
Te vom plinge mereu. (203)

ClMNXȚH Dana, Ghiță și < oști depling pierderea bunului 
lor cumnat

SIONI ANI IOAN (I I SC A)
Regrele eterne (203)

UN ULTIM omagiu din partea colectivului de muncă 
SRH Ml* pentru ccl care a (ost

SIONEANU IOAN
Condoleanțe familiei îndoliate. (205)

COLECTIVUL clase] u ILa U de la Școala generală nr. 1 
Petroșani esto alături de d-nul învățător Folău Constantin la 
greaua suferință pricinuită de decesul bunicii. Sincere condo
leanțe. (222)

COLECTIVUL serviciului piese schimb din cadrul Bazei do 
- rovizionare este alături de colega lor Lupșa Ana în momentele 

durer® cauza‘e de decesul tatălui.
Sincere condoleanțe familiei. (223)

Cursul de schimb valutar
Ieri, 4 februarie, cotația principalelor valute la Caca de schimb 

valutar, ce funcționează în cad iul Băncii Comerciale din Petroșani 
a fost următoarea :

Valuta Gumpâ rare Vînzarc

Dolar SUA 320 336
Marca germană 200 210
Lira sterlină 973 601
Franc elvețian 224 235
Gulden olandez 177 185
Franc francez 58 60
Shilling austriao 28 . 29

Cursul de schimb inlcrbancar a fost 197 lei.

Casa este deschis zilnic între orele 8—12.

Societatea comercială 
„REALCOM" S.A. Petroșani
încadrează direct sau prin transfer fochist pentru 

cazane de joasă presiune la unitatea 308 „Gambiinus" 
Locație.

Programul TV.
MIERCURI, 5 FEBRUARIE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei".
10.30 Film seriaL Glasul inimii. 

Episodul 2.
11.30 TV5 Europe.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Vîrsta a treia.
13.30 Mnndo-muzica.
14,00 Actualități.
14.20 Documentar științific.
14.50 Preuniversitaria.
15.20 Teleșcoala.
15.50 Tragerea Pronoexpres.
16,00 Muzica pentru toți.
16.15 Forum.
16.40 Cultura în lume.
17,05 Microrecital Biack Box.
17.15 Reflector.
17.35 Arte vizuale.
18,00 Studioul electoral.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport
20,45 Studioul economie.
21.10 Film serial. Joseph Balsa- 

mo. Episodul 2.
22.10 Exercițiu de admirația
23.10 Cronica Parlamentului. Ac

tualități.
23.40 Studioul electoral (II).

0,00 Pe aripile muzicii»

HOROSCOP
VĂRSĂTOR 1

(20 ianuarie — 18 februarie) 1

Oarece palide amintiri au da
rul de a vă îmbujora.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Intîlnire neașteptat de plăcu
tă cu o persoană de sex opus.

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie)

Buna dv. dispoziție înseninează 
cerul unei ședințe furtunoase.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Un tip versat în afacer1 veroase 
înseninează o relație onestă.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Exercitați o mare atracție pehț 
tru anturajul feminin pc care-1 
frecventați ocazional.

RAO
(22 iunie — 22 iulîc)

Pcsibile slabe deranjamente 
la stomac.

LEU
(23 iulie — 22 augusl)

Luptă dură c/u un adversar ce 
deține arme secrete în... curtea 
dv.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Mici Încurcături financiare va 
dau mari dureri de cap.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Mărturia dv. salvează o căs
nicie.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

Șanse mari de promovare dar... 
călcînd peste cadavre.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Derula dv. se agravează prin 
„contribuția" unui colaborator 
apropiat.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Ziua- „dcznodămîntului' g ja 
fel ca topte col^lăltc.
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