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Despre tehnica votării 
și alte precizări

Convorbire cu doamna DORICA MANIU, 
procuror șef adjunct al Procuraturii locale, 

președinte al Circumscripției electorale nr. 3 Petroșani

ANUL III, NR. 555 VINERI, 7 FEBRUARIE 1993
-JS-.

Pacea interetnică
Un destin comun, opus

Pc fondul încrinccnăriloi propagandistice cx- 
(remistc, alimentate din abundentă de activita
tea partidului totalitarist-etnic al minorității ma
ghiarilor din România ți de unele grupări poli
tice ți publicații românești a apărut o rază de 
speranță. Asociația Culturală și de Prietenie 
„Egyutt — împreună”, din Capitală a editat o 
revistă tn limba maghiară, care este cu totul 
altceva dccit cele dirijate de grupările minori
tare afiliate udemereulul. Este vorba de revista 
cu același nume, „Egyutt — împreună", al că
rei redactor-țef este cunoscutul om de cultură 
îlajdu Gyozo, din care mi-a căzut în mină, în- 
timplător, nr. 1 din ianuarie 1992. Spicuind din 
titlurile articolelor ți informațiilor publicate In 
acest număr al revistei, putem să ne facem o 
sumară, dar semnificativă părere despre spiri
tul profund umanist, democratic și tolerant, ca
re se degajă la lectură. Pe prima pagină, ală
turi de poza și elogierea celui mai marc poet 
român, Mihai Eminescu, la împlinirea a 142 de

Astăzi, 
spectacol la 

Petrila
A '.uzi grupul ..Albatros" con. 

cei ează pentru publicul pitri- 
Jean Tn.cpind cu orele 17 ți 19,30 
m 'omunii ii vor putea audia în 
s la Clubului sindicatului EM Pe
trila cintînd îndrăgitele lor cîn» 
trec. Nu vor lipsi invitați de re- 
n ime. Așadar se anunță o seară 
plăcută pentru petrileni.
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concepțiilor extremiste i 
ani de la nașterea sa, apare o cugetare despre | 

pace șl prietenie a marelui om de cultură ma
ghiar Bela Bartok. Sînt publicate, de asemenea, 
mărturii despre geniul lui Eminescu, semnate de 
l.L. Caragialc, Tudor Arghezi, Tudor Vianu, 
Szemler Ferenc, Franjo Zoltan, Bajor Andor și 
actrița Adam Erzsebet. Din conținutul articolelor, I 
care constituie o caldă pledoarie pentru desti-1 
nul comun al românilor șl maghiarilor, care j 
trăiesc de sute de ani în același perimetru geo- • 
grafic, despre necesitatea solidarității dintre oa- ■ 
meni în lupta cu vicisitudinile vieții șl istoriei, | 
despre dragoste ți prietenie, am desprins eu I 
satisfacție că este vorba, de fapt, despre valori I 
spirituale perene ți comune celor ce trăim im. | 
preună, in municipiul Petroșani. încă din ’

Viori 1 STRAUȚ |

(Continuare In pag. a 2-a) '

! Lumea valutei,
Ibri, pentru a treia zi conse

cutiv, cursul interbancar a râma'.

Ila nivelul de 197 lei dolarul. Ar 
putea fl un semn că sîntem pe 

g calea cea bună. La acest curs 
] plătesc, înccpînd cu această săp- 
Îtămînu, turiștii străini, serviciile 

hoteliere de care beneficiază pc

I teritoriul României. Plata se face 
în vnlută. O asemenea măsură

Iar putea avea urmări nu tocmai 
plăcute, pentru societățile corner-

I ciale de profil, caro și pînu a- 
J cum au cam oftat de dorul va

lutei.

valutele lumii
Pe de altă parte, aflăm că, in 

ideia alinierii legislației noastre 
la cea a majorității țărilor cu 
structuri democratice, s.a adop
tat hotărirca de introducere a 
declarației de încasare valutară, 
pentru agenții economici expor
tatori. începem deci, să deschi
de m ochii.

Pentru populații-, tranzacțiile 
la Casa dc schimb valutar a 
Băncii Comerciale din Petroșani, 
deschisă zilnic între orele 8—12, 
s-au efectuat la cui sul valabil 
miercuri ți publicat in ziarul 
nostru de ieri.

Societatea Comercială D.M.V. — 
alimentație publică S.R.L.

Livrează cn-gros următoarele produse: dulciuri, ca 

fea. băuturi alcoolice, țigări, băuturi lăioriloarc. vl<«<|«<» 

nice și mărfuri industriale

Știre seacă: toți jucătorii dc 
handbal (in virsla de peste 18 
ani) care doresc să contribuie la 
revigorai ea acestui sport in Va
lea .fiului sini invitați sa se pre-

Handbâ ui - redivivus

Relații: Iclefoii II1G5, slrada 2'2 I>e<embriv. iii. 17 

(Bar „Faliment").

Telefax 935 — FtltiS. (20H)

rinl' la Silii di- jocuri -p'iitivr- 
din Peti’ișuni. zilnic intr; ui de 
IC—17 I it.- i-.î - după o lipii* 
renta deiivii-it- arest frumos 
spoit Cui- 1 te liandb du) rena-tc 
din piopria cenușii, datoritA im. 
țiritiSi i unu- <»m mimai — (intui 
a -i 'i - i ml...... M u n (Iii) i ni

i I v<i im -li nu numai Ir'int. ei 
și rmili suîirl. Ittndui. ti ur Oi • 
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— Ca om al legii, care este o- 
pinia dv. referitoare la climatul 
dc legalitate in care s-a desfă
șurat campania cleclorală, de
punerea Și înregistrarea candida
turilor, definitivarea lor și pre
gătirile tehnice pentru alegerile 
din 9 februarie ?

— Conform Legii nr. 70/1991, 
candidaturile s-au înregistrat du
pă o prealabilă examinare a în
deplinirii condițiilor prevăzute de 
lege pentru înregistrarea lor. Cu 
excepția unor situații în care s-au 
depus candidaturi pentru consi
liul local vizînd persoane cu an
tecedente penale nercabilitate sau 
cînd aceeași persoană a fost în
scrisă în două liste electorale, ori 
nu s-a respectat condiția ca cel 
propus să aibă domiciliul în Pe
troșani, propunerile de candida
turi au fost legale și au rămas 
definitive ca atare. In cazul ex
cepțiilor menționate. Judecătoria 
Petroșani a admis contestațiile 
formulate în baza art. 36 din Le
ge și au fost radiate candidatu
rile .nelegale. A existat un caz 
singular în care s-au făcut două 
propuneri pentru funcția de pri
mar din partea aceluiași partid, 
una dintre acestea fiind radiată 
tot pe cale de contestație, cazul 
respectiv fiind dat publicității în 
pr^sa locală, la timpul potrivit.

După rămîncrea definitivă a 
candidaților, s-a constituit comisia 
electorală de circumscripție, for
mata din 9 membri, din care 7 
sînt reprezentanți ai partidelor 
și formațiilor politice care au fă
cut propuneri în termenul pre
văzut în a’’t. 21 din Lege. In 
continuare, s.a procedat la tra
gerea la sorți pentru a se stabili 
ordinea listelor de candidaturi 
pentru consiliul local și, respec
tiv, a candidaților de primari pe 
buletinele de vot. Tragerea la 
sorți s.a făcut în prezența comi
siei constituite în condițiile Le
gii. In prezent, buletinele de vot 
sînt imprimate, urmează să se 
facă distribuirea lor către secțiile 
de votare, împreună cu celelalte 
materiale necesare votării, pentru 
ca, în 9 februarie, secțiile di? vo
tare să-și desfășoare activitatea 
in bune condițiuni.

— In legătură cu votarea de 
duminică, mulți alegători iși pun 
întrebarea: CUM VOTAM

— O primă precizare: alegăto
rii vor vota numai la secții» dc 
votare unde au fost înscriși pe 
listn le electorale. Acestea cu
prind toți cetățenii cu drept de 
vot care au domiciliul în loca
litatea în care se organizează a- 
legerile. Militarii în termen vor 
vota pentru consiliul local și pen
tru primarul localității unde se 
afla unitatea militară. In cazul 
în care, după afișarea listelor e- 
lectoralc, alegătorul i<i schimbă 
domiciliul în altă localitate, a- 
cesla va solicita primarului lo. 
calității unde a avut vechiul do
miciliu o adeverință care să ates
te schimbarea intervenită. Pe ba
za acestei adeverințe, privind e- 
xercitarea dreptului de vot la 
noul domiciliu, alegătorul va fi 
inscris într-o listă electorală se
parată. Odată cu adeverința men
ționată, alegătorul va prezenta ei 
buletinul de identitate care a. 
testă schimbarea de domiciliu.

Ceea ce aț dori să subliniez. Ii 
continuare, sc referă la tehnici 
de votare. In momentul în care 
se prezintă în s ila dc votare, ale
gătorul ta pii-.'enta buletinul de 
identitate biroului electoral al 
secției de votare. După ce se ve
rifică datele și, respectiv, înscrie
rea în lista electorală, alegătorul 
va primi două buletine de vot — 
unul pentru primar ți altul pen. 
tru consiliul local — și ștampila 
de votare. Alegătorul va verifica 
dacă buletinul de’ vot poartă 
țtampiTa de control a secției de 
votare. De menționat că buleti
nele de vot care nu piartă ștam
pila de control sînt nule. Alegă
torul va intra în cabina închisă 
ți va aplica ștampila de votare 
In patrulaterul care cuar.ndț nu- 
mle candidatului sau lista de 
candidați pe care o votează Es
te important de știut că ștampi
la de votare trebuie aplicată in 
tr-un singur patrulater al fiecă
rui buletin de vot, potrivit cu 
opțiunea alegătorului. Art. 61, alin. 
3 din Legea 70/1991 prevede că 
sînt nule buletinele de vot in 
care ștampila de votare este apli- 
taiâ in mai muite patrulatere sau 
in afat’u' acestora. După ce au 
votat, algătorii vor indoi buletr- 
nele de vot astfel incit pagina 
alba care poartă ștampila de con
trol să ramină 'in afara și le voi 
introduce-an urnăr astfel incit sa 
nu se deschidă. Ștampila de vo- 

.tarc se restituie președintelui bi- 
roU-ui. elef-loral. Pe actul de i- 
dentiiate al fiecărui alegător se 
aplică ștampila cu mențiunea 
„votăt" și sc scrie data. Alegăto
rul care din motive < temeinice, 
constatate de președintele birou
lui electoral, nu poate vota sin
gur, arc dreptul să cheme, spre 
al ajuta, un însoțitor ales de el. 
Pentru alegătorii netransportabili 
din cauză de boală sau invalizi, 
la cererea acestora sau a condu
cătorilor instituțiilor sanitare in 
care aceștia se află internați, un 
număr de membri din cadiul bi 
roului electoral, desemnați de 
președinte, se va deplasa cu o 
urnă speciala la locul unde se 
află aceștia pentru a sc efectua 
votarea

— Care credeți cu la fi atmos
fera ec va domina in ziua alege
rilor de duminica'.'

— Spot ca .degerile să se des
fășoare in liniște și ordine, așa 
cum s-a intimplat și la 20 mai 
1990, și la referendumul din de
cembrie 1991. Lansez cu acest pri
lej un călduros apel către între
gul electorat pentru a se pre
zenta la vot și a.și exprima op
țiunea, intrucit, daca, din totalul 
alegătorilor înscriși pe listele e- 
lccloralc, votează mai puțin de 
jumătate plus unu, vor trebui or
ganizate noi alege, i, ceea ce în
seamnă o nouă cheltuială pentru 
bugetul țării și un efort conside
rabil din partea celor care tre
buie să organizeze noile alegeri.

Important este să nu uităm că 
votul nostru din 9 februarie este 
o șansa ca in fruntea administra
ției locale să ajungă oameni <>- 
nești, capabili să răspun Iu aș
teptărilor noastre.

Interviu realizat de
Ioan DUUI'.K

La 9 februarie

VO I AȚI C \M)JD AȚII PVRTIDU.il I

Keiiiișierca .si Indepeiideilfa 
II o iii â nici

Plinirii funcția de primar laiuJidca/â domnii
ION DVIM1LI AMi, la Petroșani; LEONTIN FII.fi’ 

la V ulcan și PARASf HtV, la Pcllîla. 
Semnul ele. (m al al p. rtiduliii R.I.R. ei te Harta țârii <U 

1 spicul, nirliul si zimbrul.

PVRTIDU.il
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Astăzi, vă 
prezentăm

Pe

Avocat PRIP POMPILIU, candidai de primar 
al Convenției Democrat ce

UN OM PENTRU CINCI PARTIDE
S-a născut la 7 octombrie 1946 în Țara Hațegului, la Silvașul 

de Sus, intr-o familie de oameni cu frica lui Dumnezeu, tatăl său 
fiind preot. Este absolvent al cursurilor de zi ale Facultății de 
drept din București. Actualmente este directorul Biroului de 
Avocați Petroșani. Căsătorit, un copil. Candidează la funcția de 
primar din partea Convenției Democratice, care cuprinde cinci 
formațiuni politice și apolitice.

St.mâți alegători.
Primăria este o instituție. Orice 

instituție nu poate funcționa fără 
ca structurile sale să fie bine a-

șezate și organizate ireproșabil, 
conform legislației în vigoare. 
Unde mai mult decit la primărie 
trebuie cunoscute și aplicate le
gile ? Orice instituție democra
tică nu poate funcționa fără con
lucrarea tuturor factorilor. Crezul 
meu este dialogul deschis cu toți 
cetățenii. Nimic nu trebuie făcut 
fără consultarea oamenilor — 
dacă e nevoie chiar prin refe
rendum. Dacă voi fi ales, prima 
măsură va fi aceea a declarării 
publice a averilor primarului și 
a noului aparat al primăriei. 
Știm roi de ce 1

Ușa primăriei va fi mereu des
chisă. Dacă primarul știe tot ce 
m șcă In oraș și nu face nimic 
în-eamnă că locul lui e In altă 
parte. Necazurile dumneavoastră 
vor fi și necazurile mele: apro
vizionarea defectuoasă, ilumina
tul public aproape inexistent, lip
sa buteliilor, plinea care e ca pe 
vremea războiului, gunoaiele care 
ne inundă, transportul care ne 
macină timpul șl nervii, lipsa

unei băi publice, bișnița, corupția 
de sus pină Jos, pină și lipsa apei 
potabile. Iată cîte necazuri avem. 
Acestea toate nu pot fi rezolvate 
decit de o mină de fier, de un 
om care să cunoască și să aplice 
legea.

După ce vom fi scăpat de toate 
acestea, va trebui să ne gîndim 
ți la viitor. A trecut vremea cind 
se trăiește din amintiri și se aș
teaptă să treacă ziua. Copiii 
noștri au dreptul la un alt viitor 
și datoria noastră e să le asigu- 
răm o perspectivă demnă. Intro
ducerea, in sfirșit, a gazului me
tan, amenajarea unor baze tu
ristice pe măsura poziției geo
grafice a Văii Jiului, 0 captare 
de apă potabilă în zona Polatiște, 
axarea procesului de privatizare 
pe domenii productive, nu pe go- 
goșerii, gumă de mestecat ți 
țigări.

Valea Jiului a fost de multe 
ori la periferia preocupărilor mai

marilor județului. Iată de ce 
consider că se impune autono
mia deplină a acesteia. Avem tot 
ce ne trebuie. Avem invățâmint 
superior, avem inspectorat școlar, 
avem judecătorie și notariat, a- 
vem o industrie care poate fi 
puternică, avem o rețea comer
cială puternică, avem institut 
de cercetare, avem bănci cu ac
tivitate deosebită. Atunci, ce ne 
mai lipsește să nu mai stăm la 
cheremul altora, care consideră

că e mai aproape câmașo decTt 
haina ? Ne lipsește o ECHIPA la 
primărie, care să se angajeze in 
ou ținerea statutului de autono
mie a Văii Jiului. Lăsat de izbe
liște, orașul Petroșani a decăzut 
mult. Apartamente degradate, nu 
s-au mai construit altele noi (ac : 
1990 — 600 apartamente, lr91 — 
doar 200, anul acesta...). Este in
admisibil ca oamenii să nu aibă 
apă rece, apă caldă și căldură 
cu țîrîita, iar la o repartiție 
de 20 000 de butelii necesarul să 
fie de 2ă 000.

Cîte nu sînt de făcut ! Tocmai 
de aceea opțiunea dumneavoastră 
la alegerile locale este de o mare 
impor'anță. Nu trebuie să vă lă. 
sați influențați de promisiuni 
sforăitoare, ci să vă gindiți pro
fund că la vremurile tulburi pe 
care le trăim este nevoie de oa. 
meni energici, care să acționeze 
energic, cu legea în mină. Nu 
trebuie uitat niciodată că de ale
gerea dumneavoastră de dumi
nică depinde viața orașului in 
următorii patru ani. Dacă doriți 
ca acești ani să fie trăiți altfel 
decît pînă acum, votați CHEIA 1 
Vă mulțumesc, și să dea Dum
nezeu ca duminică, 9 februarie, 
să nu mai fie duminica orbului, 
cl o clarviziunii I
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Uricari din nou fără lumină !
poate 
cel >r 
peste 
decu- 

pc

Se Intimplă cam des, sau 
pr»a dt s. aici, in orașul 
peste 10 000 de suflete, cu 
10 000 de probleme, să se 
p..ze rețeaua electrică atit 
timp de noapte cit și pe timp de 
zi. ca un blestem nemeritat, a- 
runcat de undeva din trecutul 
.prea” sau nu .prea" Îndepărtat 
asupra locuitorilor.

Marți, 4 februarie, la primele 
or» ale veni transformatoarele 
au pușcat, siguranțele au .sărit” 
și orașul a devenit un pustiu al 
întunericului, o gară de unde si. 
rena nevăzută a .războiului” 
sună alarma, ea pe timp de răz
boi, obligind lumea să-și tragă 
obloanele și să aprindă lumină
rile. Luminări, care nici ele nu 
sînt pe toate drumurile, pe toa-

te rafturile magazinelor, la in- 
demina fiecuruia intr.un mo
ment de apusa tor întuneric, ce 
te cuprinde cu brațele spaimei, 
mai tare decit cleștele nevoilor. 
De undeva, de pe coama dealu
lui, un trecător oarecare, dacă 
ar fi văzut .izbeliștea” ar fi pu- 
tut opta pentru o dramă nemi
loasa, unde luminările ard la 
capetele defuncților. Doi cetățeni, 
miercuri, dimineața la ora 7 (cind 
noi eram in teren), ne mărturi
seau că situația i-a dezgustat atlt 
de mult Incit, ar trebui să se 
dea foc .unora” In fiecare seară 
și orașul ar avea lumină de la 
«duhurile rele” 
o povară peste 
necazurile lor. 
este alarmantă

ce s-au abătut ca 
liniștea lor, peste 
Desigur, situația 

cind o noapte in-

•
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la căzută pes. | 

și în cursul zilei I 
1 intervrntiA. da- •

I

Sinceritate și credibilitate
Contrar atîtor opinii pesimiste 

— in general nefondate și nea
venite — privind oportunitatea 
alegerilor locale și Credibilitatea 
can iidaților, ni s-a oferit prilejul 
sa a «tAm la un »chimb de pă
reri inire un grup de candidați 
independenți pe care i-au un.t 
tocmai dorința și voința de a 
face tot ce omenește e posibd ca 
administrația locală să răspundă 
rațiunii de a fi, să servească mai 
substanțial și eficient interesele 
obșlei, ale urbei.

Vreo 20 de tineri, de profesii 
și Îndeletniciri diferite, din dife
rite sectoare și zone aJe orașului, 
cei mai muiți localnici și bine- 
cunoscuțl, s-au grupat sub sigls 
globului pămintesc și și-au de
pus candidatura pentru Primă
ria orașului Petrila, ca indepen
denți, pe l.sta PbD Pentru bi
nele urbei, al cetățenilor; gindeso 
)a fel și vor să acționeze la fel. 
Sini independenți pentru că nu 
jin de nici o foim-ițiune politcă 
^Politica noastră, spunea unui 
dintre candidați, este să servim 
interesele obștei, ale locuitorilor 
din Petrii». Dacă vom fi aleși

Pentru a fi aleși nu vor decit 
o luptă electoral* 
fair-play — fără
aoană, fir* denigrarea candida. 
ților de pa listele altor forma
țiuni Dimpotrivă, au considerații

deosebite și p-nlru alți candidați. 
Dacă s-au Înscris ca indepen

denți pe lista unei formațiuni, 
aceasbi au făcut-o doar din 
siderenle tehnice, pentru a 
plifica înscrierea pe liste.

Echipa independenților

con- 
sim-

și-a
elaborat platforma-program; a 

făcut-o publică pnn afișaj, dia-

cinstita — 
«tac la per

ioguri cu grupuri de 
Esențial In programul 
este INDEPENDENȚA 
N1STRATIVA A ORAȘULUI, ca 
Petrila să nu mai fie un fel de 
suburbie a centrului municipal. 
Șt aceasta atit In domeniul co
merțului, al asistenței sanitare 
(•Spitalul pctrilean, cu o singură 
secție de interne, are acută ne
voie de o pi'diatrie și glnecologie- 
obstetrică, deci, Încă două secții 
de bază), a invățămintului, gos
podăririi orașului etc. Alte o- 
biectivr privesc încurajarea pri- 
vali/ăni, a producătorilor parti
culari, despăgubirea gospodarilor 
cu terenurile degradate, revigo
rarea vieții spirituale etc.

Cerințe acule, obiective strin
gente pentru a căror argumen
tare candidați! independenți te 
dovedesc pe cit de preocup iți de 
interesele urbei, pe atît de sen. 
tibiii. sinceri în dorința de a le 
transpune în realitate.

Dar șansa lor o va decide elec
toratul (I.D )

Ci-tățeni. 
echipei 
ADMI

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 

I 
I
I 
I
II 
I
I 
I
I
I

treagă nu există lumină, dar tot 
atit de adevărat este că. .produc
ția” națională, nu mai poate ține 
in spate neregulile sistemului, de 
la siguranța din casă pînă la 
cuptorul cu microunde. Și asa, 
șubreda energie se scurge mai rău 
ca apa pe giște, prin portițe des
chise " 
tului 
toate, 
riu și 
chiar 
venția 
sat 
zi, iar zăpada 
te noapte chiar «.
face și mai grea intervenția, da
că numai ea este de vină.

Disputa forțelor politice conec
tată la 380 V și La Uricani, con_ I 
sumă și ea poate o parte din | 
energia electrica necesară prin ■ 
modul în care și pină acum, to_ I 
tul este și a fo-1 promisiune de- ,

de fiecare în numele drep- 
democratic de a avea de 
dc la un guvern provizo. 
poate de la alte nereguli, 
pe plan local. Inter- 

i RENEL-ului s-a lă- 
așteptată pînă a doua 

iar

Campanie șt 
agr coiâ

In vederea asigiuării executării 
la timp a lucrărilor agricole de i 
primăvară s-au a dop lut o : 
de măsuri excepțiOnaie cu caiuc- 
ter temporar din cuie < 
• posibililatea obținerii,_
tre producătorii agricoli de 
di te ajungind piuă la 50 la .suul 
din valoarea producției contrac
tate, fără dobînJa ; • obLguiivi. 
tatea livrării muionnei a m.e- 
lurile necesare ; ■ sporirea nu
mărului personalului implicat in 
executarea acestor lucruri.

• •• I
I

ser ie | 

amintim ; p. 
n, de ca- * aere-

ii
1

»
Să sperăm că măsurile preco- I 

nizale vor fi și aplicate.

șartă și, mai puțin o aulentifi- I 
care ce scrutează viitorul lumi- *
nos... Și in timp ce la Uricani a 
fost și este întuneric, la Petrila 
iluminatul public arde ziua în 
amiaza mare de la aceeași sursă, 
RENEL, care va avea și aici 
montată o doză pentru explicații. |

I 4 Dorel NEAMȚU

r ■

Ordine in ogradă
Ninge abundent. Căile de acces 

sînt blocate din cauza zăpezii. 
Reamintim tuturor corn rciatiți- 
ior, i.e ei particulari sau cu ca
psai de stat că, le intră în obli- 
gat ii, conform unei hotărin a 
prefecturii județului de a cură.a 
ztpoci . in fața un.lăților ior, pînă 
la bordura trotuarului. Altfel 
spus, să-și facă singuri curățenie 
in ogradă. In ceea ce privește 
cane ue acces aulo, 
e.le consecvent în a 
datorij Ca urmare pericoieli 
acciuen ire a pieton.lor și de 
li, iune a autovehicule.or sînt 
tot pasul <1. Ștefan)

„Mostre" de cu tură
ȘI. LU 
«1.1 la

din Felrojaiu 
cu respect’*.

,nui liberare !”, sau 
chir. Ce e drept.

RAGCL ul 
nu și face 

ie 
co

la

La Teatrul dramul.c 1. D. 
mată simbulu, pieniuia piesei 
cultură, giupul .Aloalro-'* și inuluții 
intitulat «Ospătar la recrutare” sau , 
cuin, pentru ca aii?ul nu este prea 
zează că fondurile obținute <i n inc . .u i vor fi folosite in scop 
binefacere, grea ce esie singurel lună demn de apreciat. Dom
nule, chiar nu se mai poale moM in >c na un spectacol serios ? 
Profesioniștii au colorit apro pe liilgei.iior ia șUșe. Chiar cultura 
romană a ajuns la nivel de mahala ' Nu se mai scrie nimic valo
ros in țară sau în lume ? țAl.h).

comun, opus
(Urmare din pag. 1)

copilărie am sărbătorit împreună Crăciunul și 
Paștele, de cite două sau chiar trei ori pe an, 
Intrucit vecinii și prietenii noștri de Jouca, ma
ghiari, evrei, cehi, ruteni sau polonezi și nind 
ei catolici, le sărbătoreau In alte zile, la mici 
distanțe de cele ortodoxe- Învățam și foloseam 
în joacă expresii din limba minorităților, ma
ghiară sau idiș, iar ei învățau limba romana in 
spiritul toleranței, prieteniei și iubirii de oa
meni. Chiar dacă nu vorbeam aceeași limbă, nu 
ne impunea nimeni să învățăm sau să trăim 
separați. Și, deși nu eram frați de sfngc, ne 
simțeam și ne comportam ca adevărați frați 
creștini, de cruce. Așa am rămas și stntem cei 
mai mulțl dintre noi, pină acum. ȘI așa vom 
rămine dt timp vom • - 
ne, Insignifiante. Nu 
ră uscături I

Curente din afară, 
învrăjbească, nțlțlnd 
rești ale romflnilor și cetățenilor români 
naționalitate maghiară- Ceea ce n-a putut face

trăi Excepțiile sînt puți- 
există, desigur, pădure fă-

• • •

atrăine, caută însă să 
sentimentele naționale

ne 
n- 
de

esie piogra- 
La 

prezintă un
Casa <e 

sp<.» —icol 
cine -ue 
se preci- 

ie

ccncepți' nr c x remis te
lJt-OaiJia Conitai.a.â 
ei ani de e.xtswnțu 
ca pliUII al lilial eUlt ai pel suua.iioțll Jiclu.O. 0- 
lUi Uc iri.iiu aaiiuliie, caum sa iaca acum pal
tinul loial iiarfete Laic ai m.noutății inugmare 
din Kuinuma. Cb creuuiiiUile poale sa aiuă 
conducerea acestui partid, formata cu piepen- 
uererițA Uin exlivnii;il minoritari maguiari, oa
meni care s-liu iniruptat decenii la rinei ca ce
tățeni rumSnî, din binefacerile apartenenței la 
nuiiivnclatui a comunista ! Ei se cramponează 
de concejjțfi tredenliste învechite, ana. ronice, 
contestind staiui național unitar, lmpo.rivtnciu- 
St cu țoale puterile referendumului de accepta
re a uneia .iin cele mai moderne Constituții aie 
României, prin care se gai untează largi drep
turi lemociatice tu.uror cetățenilor țârii, indi
ferent de etnie Extremiștii, indiferent "le ațxir. 
tenența lor etnica nu ințeleg că au puține șan
se Vremea dictatorilor comuniști, fasciști, is- 
lamisti sau rhiai de esență etnică a aptr- Iar 
cine? nu înțelege acest adevăr evident al vre
murilor pe» care le trăim riscă să ajungă acolo 
unde ii e locul — la lada de gunoaie a istoriei I

isia, care in ultimii 
s-a sprijinit pe naționalism
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Și în ,.Șasa“ w •trăiesc oameni
Dezolant să descoperi că acum, la sfiișit de 

secol uouazeci, lntr.o țară bogata și frumoasă, 
po,i inuini auta mizerie cită am văzut dumini
ca, in caruerui ,d?asa'. Aici locuiesc inimagina
bil ue greu peste 5U0 de tamiln de țigani, ceea 
ce inseamna peste 2000 de suflete. Tineri, bă- 
trlni, femei, bărbați, copii. Ca să ajungi la ei e 
o excursie întreagă. Fie că o iei cale de vreo 2 
kilometri pe un arum forestier — unde vara-i 
praf, iarna — ghețuș, de-ți fug tălpile, iar pri
măvara și toamna te afunzi in noroi pinu la 
glezne — fie alegi calea pieptișâ urcind vreo 
500 de metri un deal, după ce ești obligat să 
treci un pod de ca.e ferată. Ferească Dumne
zeu să fie cineva bolnav sau să se apropie mo- 
montul nașterii pentru vreo femeie.

Iarna, cu tot drumul forestier, nici o mașină 
nu poate urca acolo, in Șasa. Casele, unele mai 
arătoase, altele mai puțin. Am străbătut cîțiva 
zeci de metri printre ele. Ulițe abrupte, lune
coase. că te și miri cum de le pot străbate oa
menii „Haideți să vedeți de unde bem 
îmi zice To.ider Burtea, care locuiește 
familia. Una dintre cele 500 de familii 
pastuiți. Și-mi arată o țeavă acoperită 
de o dală de bet^n. Apa. un fel de mocirlă. De 
a ci beau oamenii 
cu gălețile Focar 
n-a izbucnit vreo 
tier. Cu vreo 4—5 
fiu — li se aprobase „de sus" construirea unei 
conducte pentru alimentarea cu apă potabilă a 
castor O-m°nii rartieriihii s-ah apucat ei de 
săoat sanțuri’e. Au muncit zdravăn că doar pen
tru "i o făceau A început montarea conducte
lor Cu 200 de m"tri Ina ntc d" a se alunge cu 
C'nducta In s'd, IG^L-ul do atunci a stopat lu
crarea Și a abandonat-o. Să nu fi fost „unsă"

apă — 
aici cu 
de nă- 
parțial

apă De aici o cară in case 
de infecție. Mă ți mir că 
epidemie pină acum, in car- 
am In urmă — aveam să a-

I 
Ivreo... vană, vreo pompă ? Cine știe unde o fi 

fost montată conducta „decontată" ca fiind pu- ] 
să aici ? La casa cui... din cei tot „de sus". A- J 
cum lucrarea este de izbeliște. „Cohductă și . 
un hidrofor să avem să le montăm noi — spun i

I 
I
I 
I
I
I
I 
i
I

oamenii. Sint Intre noi instalatori buni și știu 
ce să facă. Forța de muncă nu costă bani". Dar 
cine să se ocupe de „Șasa" ? Că primarii și pri
măriile fac mai mult politică decît gospodărie.

Aveam să mai aflu și altele. In 
nu există un telefon deși condiții 
există, cu toate dificultățile legate 
rată. Cum să anunți o salvare, o 
pompieri sau cum să ceri un ajutor la nevoie? 
Cel mai apropiat dispensar este în cartierul 
„Aeroport", la cîțiva kilometri. Cu 4 mașini cu 
bolțari, s-ar putea construi un punct medical și 
un mic club unde să fie puse un televizor și o 
masă de tenis sau una de șah. „Le construim 
noi — spun oamenii. Avem meseriași. Loc exis
tă chiar în centrul cartierului. Adică eforturile 
ar fi minime". Și cheltuielile pe care — nota 
bene — oamenii sînt dispuși să le suporte în 
bună parte. Dar a urcat vreodată un primar în 
Șasa ? Și așa, oamenii vin trudiți, se opresc la . 
vreo circiumă că altceva tot n-au ce să facă, ( 
viața nu le oferă prea multe „roze". Dimineața, i 
bărbații la „șut", copiii străbat cîțiva kilometri I 
pină la școala cea mai apropiată, femeile cară * 
apa sau de-ale casei. Iarnă, varii, frig, 
ploaie, vînt, ninsoare, arșiță din iarnă, 
se scurge... ș

Acasă, mizerie. Oameni dezamăgiți și 
cu nepăsare. Ce vină or purta el ? Dar 
lor 9

toată zona 
de instalare 
de calea fe.
mașină de

cald, 
timpul

tratați 
pruncii

I 
I 
I

in vara anu. 
mai treuuie, 

toaie prtpuru. 
o singura ex- 

eruU

aua.orul iun 
me-Jicul 

inuă colege 
saie, inginerele Rochea Pus- 

7i Mariana Ba-aj a reușit — 
de

HoraUu ALEXANDRESCU

considerindu-se că e 
nercntabil.

î

Jiului
par„m.tru pro-

începutul a fost 
lu. imu6, cind — 
Ou. c, precizat! — 
te.e clin cai ne (cu
c.pție: salamul de vara; 
iniopate cu so.a. Atunci, a,dJ.,r, 
un colectiv cie la 
Livez-.rtl (alcătuit din 
(j.o.oigne Cri.«.a și 
a ■ 
c . 
na fara sa in..mpine o scrie 
g 'Utăți — omo.o_;area unui sor- | 
t.m nt de -alam fara soi.i și fără* 
s-i :mura. Urni utatea acestuia e- ; 
ru 47 Ia sută. Cu i m ti mari | 
g' ■ ilăti, la București a fost ac- , 
ceptat ca acest produs să poarte |I

SăiăfllUiUI

drnumirea de 
Su 'ii fabricat l.i 
iertați.

tJ tenor,
— vezi, Doamn •!
oeoarece este prea uscat (?!), 
s-au mai aiiaugat opt ulii de apa, 
ojungm Ju-uc la un pruCtnl de u- 
m. iiia.e r.e 5u ia su.a. Acesta a 
rost „.iui tui" in direepa cnscie- 
ciie.ru im tota.e. Dueriți pro.u- 
c.iori din țara, să nu ramina nici 
e> mai prejos, au .n.eput st) i mai 
pună a„ă, situație ia Care ' “ 
ma, adăugat, apoi, nef 
a.egerea Cainurilor ți eliminarea 
procesului ae afumare rece Ast
fel. s-a ajuns ca. m prezent, sa
lamul .Valea Jiului* să aioâ o 
umiditate de 63—65 la sută, iar 
baroanele să nu mai fie trecute 
prin faza de afumare.

amintim la ce maie cinste 
erau ținuți, oupă decembue I9UJ. 
românii care Mu m.neai sa.an. cu 
soia’ Nu știu daca cei care pro
miteau atunci marea cu sar ■> au 
mai simțit, după aceea, vreun 
zgirci printre dinți sau cum ie 
lașa sa.amul apă n guiâ. Mai 
mult ca sigur că nu. In schimb, 
omul de rind le simte toate as
tea, mai simte ca, în ce privește 
calitatea, nu s-a schimbat mare 
lucru; și mai simte ceva. Că pre
țul este mult mai mare.

Care S-aU .
ficiențe in I
„1. — .-___ •

i
i

I
I
I
I
I
I
fl !
I

I
IGheuiyhe OLTEANU

Bucuria 
lor este 

ca

copiilor și nu numai 
mare, iarna cind ninge, 
din pamint săniuțe și

a
R isar
to ile povîrnișunle orașelor noas- . 
tre — slavă Domnului, avem des- J 
tult — se umplu de larmă. Nu- ’ 
mai că zglobiii noștri copii, nesu- J 
pravegheați, aleg drept loc de ’ 
zbenguiala, nu o dată, strada 
Rr.cind de a fi accidentați grav . 
de autovemcule. (Cel m.ii recent ’ 
a-cident de acest fel, In decern- • 
brie, pe strada „Aviatorilor"). | 
Deseori accidentele au fost fatale. 1 
Poate citind aceste rînduri, pă- 1 
rin tu și cadrele didactice le vor i 
da sfaturile cele mai utile, așt- * 
fol îneît să nil avem evenimente I 
ncdorile ți bucuria să fie de.’ 
pună. |

în loc de aprozar, bar ?
cu ani, cartierul 
Vulcan se numea

In urmă 
„Brazi* din 
Kokosvar. Cei mai vechi locui
tori ai săi — și ai orașului — 11 
numesc și acum la fel. In acea 
perioadă cartierul era, de fapt, 
o colonie de case tip, muncito
rească. Elanul constructivist ceau- 
șist i-a modificat înfățișarea. 
Treisferturi din case au fost de
molate, în locul lor apărînd blo
curi. A fost bine, a fost rău ? Cert 
este că în acest cartier nu exis
tă iluminat public, străzile sînt 
piire de gropi și canale astupate 
ca vai de lume, subsolurile blo
curilor sînt inundate în propor
ție de 90 la sută, surse de apă 
neidentificate provoacă vara bălți 
care „produc" tradiționalii, deja, 
țînțari- și iarna patinoare ș.a.m.d. 
In acest cartier, pe vremurile a- 
mintite, exista o alimentară găz
duită de o casă tip colonie, a- 
daptată cumva cerințelor, iar a- 
prozarul — idem, într-o clădire 
alăturată. Au fost mutate, odată 
cu construirea noilor blocuri în 
spațiul comercial situat la par
terul blocului R. Un gest firesc 
în utilitatea lui. Pe vremea aceea 
nu conta că proprietarul spațiu
lui respectiv este Cooperativa 
„Straja" Lupenl. Acum contează. 
Și iată de ce. La sfîrșitul lunii 
ianuarie, Agrocomtil a fost somat 
să părăsească spațiul în care fi
ința unitatea sa nr 15 — Apro
zar, de la parterul blocului R 
Preavizul expira la 1 februarie. 
S-a făcut inventarul. în 3 fe. 
bruarie mai existau nevîndute în 
unitate cîteva navete cil citric si 
ceva varză 
cartier «u 
desființării 
surîs deloc.
dl. Petre R.ăileanu ne.a sesizat și 
nouă acest fenomen, rjjgîn lu-nc 
să facem ceva pen*ru a opri ar 
țiuncn celor de la Cooperativa 
„Straja" Argumentele sale, pe 
lingă listele semnate <4e un nu
măr do cetățeni, sînt următoarele 
Cra mai nprop’n’ă imi'ate cu 
profil asemănător se eăsoeto în 
zona complexului alimen’ar U

murată. Oampnii din 
aflat și, firesc, ideen 
Aprozarului nu le-a 
Unul dintre aceștia.

in meci retur, 
Federației la

Simbăta, 
drui Cupei 
ediipa „Viitorul" 1GCL 
șani a învins cu 3—2 
15—8, 9—15, 8—15, 15 — 13) 
ternica echipă „Politehnica" 
mișoara, dar scorul propulsează 
echipa oaspete in etapa următoa
re. La Timișoara petroșanence 
le au fost întrecute cu 3—0, în 
condițiile in care trei jucătoare 
(Hodină, Petrovan și Tudoroiu) 
au fost bolnave din cauza condi
țiilor total neprielnice oferite de 
sala sporturilor (lipsă căldură, 
apă caldă). Dar începe greul 
Campionatul diviziei B. tineret

ui ca
volei. 

Petro- 
(15—8, 

pu- 
Ti

nic“. Pentru a-ți face cumpărătu
rile de acolo trebuie coborit un 
deal — la dus — ți, evident, 
urcat la întors. Ori, in cartier 
trăiesc o seamă de oameni în 
virstă, unii bolnavi, cărora, mai 
ales acum. în perioada de iarnă, 
le vine foarte greu să parcurgă 
acest traseu. Și, la urma urme
lor, era singurul aprozar din 
cartier. Am luat legătura cu ges
tionara magazinului. -Sîntem 
două angajate care lucrăm în a. 
ceastă unitate. Permanent ne-am 
făcut planul. Luna trecută am 
avut 832 000 lei încasări Chiria 
pe spațiu a fost plătită la zi. 
Dacă se evacuează, rămînem a- 
mîndouă pe drumuri. Dl Foa
mete, președintele Cooperativei 
«Straja» a fost pe aici. L.am în
trebat ce va face în locul apro
zarului. A răspuns că 
de alimentație publică 
circiumă. Șefii noștri de 
corn au zis că, decît să 
In judecată, mai bine 
spațiul". Deci, în loc de 
bar. Fiind proprietatea 
tivei „Straja", aceștia au dreptul 
să o folosească după cum con
sideră ei că e mai rentabil. Pro
babil că, din punct de vedere le
gal, au dreptate. Dacă n° dum
nealor nu-i deranjează faptul că 
prin măsura pe care au luat-o 
privează cetățenii unui 
cartier de existența unui 
zin extrem de util, nu-i rău Dar 
nici bine. Așa cum am amintit 
mai înainte, întreg parterul blo
cului R apat tine Cooperativei. 
Deci și spațiile unde mm fiin-' 
țează alimentara și o cofetărie. 
Tot singurele din cartier Dl. 
Foamete și-a făcut apariția și 
prin zona magazinului ’imen- 
tar, cropunlndu-Ie anra’atilnr să 
treacă la Cooperativă 
cînd si desființarea m 
a’im- ntar 9 
Foemetp se 
cetățenii din 
să meargă oină în 
pentru a-și păstra 
at'imentara. Atenție 
domnilor cooneratisti '

Pe >in 'e 
cunoa .t" 

zonă

lin Ier- il 
AJică. o 
la Agro. 
ainngem 
părăsim 

.Aprozar, 
Cnoprra-

Intreg 
maga-

Deci pe

dl. 
Oricum. 

cV>'ț jmtllrîți 
pînz";” r.lrw 

apr-""' ' ni și 
la rin ' nț*?.

debuteatu simbaiă, 8 tebi o ine și 
echipa noastră 
in primul meci dm 
formația Matricoli 
cea caiv con iuce in 
leimiuaria turului. ( 
a Asociației sportive 
tea conducerii) și o 
re din afara (trebuie sic
undeva un suflet) ca și murele 
avantaj al unui public c.i. I 'sot 
contribui la marele pas al echi
pei — promovarea in divizia A. 
Puiu Săsaran și echipa și-au 
deconspirat deci... intenția. Cine 
m ii promite implicarea ? iD.N.)

intim.
ai csi 
ig- 
u I 
im

*p»

c
O

Nu atentati la sănătatea oa nenilor !
*

Controlul a fost 
4 februarie, dl. dr. 
al Poliției sanitar.veterinare, 
zinul alimentar ni. 15 al SC. 
Ceva l--a făcut sa zăbovească la raionul 
mezeluri.

Flerul sau nu l-a înșelat. La analizu de la- 
boralor s-a constatat că marfa expună ia vin- 
zare (salam rusesc, 171 kg, la prețul de 445 
lei/kg, salam de porc, 293,5 kg — 400 lci/kg — 
și Jambon, 51,1 kg — 421 lei/kg) avea o stare 
de pro peținie dubioasă, adică prezenta miz.gă 
pe suprafața nnmbranei. depozite de grăsime 
sub membrană, pli (aciditatea) crescut și reac
ția N, ssler .lab p i/.itivă. Plus termenul dc ga
ranție depășii C’ertilicatul de calitate nr 8 era 
emis in 21 îami.nie 1UI)2. Or, cum la asemenea 
pro luse I i iii -jiu! de garanție este de 8 zile, în
seamnă că, in c.iziil produselor respective, a- 
cesl. expiia><- in Jurul datei de 29 ianuarie. E- 
vident cu melicul a dispus pe loc oprirea vin 
zări: acestor produse alimentare.

I ■■ ■re'.int este ins.ă un alt nspc"‘ ' r".inl -jj 
aj rnJ Sfcc./.ca 1-. socii tuti.a iSrHsd i .ulxmii’îă

inopinat. In ar eu
Glieurghe Cristea, 

a iuti at 
„Cuie"

Zl, Ului țl, 
inspector 
in niaga- 

Vulcan. 
le

ia început. Mi zelui ile au fost acni/ițjonatc de 
către Societatea comercială „D.amant" de la 
abatorul din Livez.ni. Aceasta socict .te — pro» 
bauil ca 'ă scape ni.u apoi de ele lc-a vîn- 
dul Srcletuții comeri îale „Unic". Deci „plcașca" 
a cazul pe aceasta din urmă 1 Ce să i faci, as
tea - riscurile meseriei.

Pacat în1 i că aceste șmecherii se fac pe spa
tele clientului. Mal exact, pe seama sănătății 
sale. Dl. doctor Cristea relata că sînt semnale 
privind nerespectarea legislației referitoare la 
calitatea unor preparate din carne. Din nu știu 
ce cousi levente, producătorul nu aplică in tot. 
dranmi eti' helc pe butoanele de s.i'am. ceea 
ce desigur, acoperă în mister data fabricării 
lor

Am 1 ins.it acest avertisment pui i că tre
buie sâ-i fie clar oricui că sânul iti ■ este cel 
mai de preț bun al omului, iar un atentat la 
«ceasta este ca atunci cind te joci cu focul, j

Gheoig+ie Ol .TEA NU i’ț]

ciie.ru
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