
„Mineritul Văii Jiului poate mai mult, iar mineritul sinten noi toti“
— Domnule director general, 

dat fiind că vă avem pentru 
prima oară interlocutor în acest 
an, ar fi nimerii să discutăm 
despre bilanțul anului încheiat 
și obiectivele pe 1992. Dar ar fi 
desuet șl, poate, chiar inopor
tun; știm doar că realizările pe 
anul 1991, an dificil, cu convul
sii și probleme multe, nu au fost 
la nivelul așteptărilor. Indicato
rii fizici i-.’.m consemnat incă 
din luna ianuarie, iar bilanțul 
econoniica-financiar va fi finali
zat abia luna viitoare. V-am 
propune, deci, să abordăm di- 
r. -t problemele actu ile ale mi. 
neritului Văii Jiului,

— De acord. Aș vi ea să pre- 
c - țv. doar, di.', capul locului, că 
1 a îc* *-t.  din motive asupra

teatrul Satiric-Muzical „Cons
tantin Tănase" este deja arhicu
noscut prin spectacolele de revis
ta de o mare popularitate care 
sa prezintă in fiecare scară in
micuța sală Savoy dc pe Calea 
Victoriei. Dealtfel cabaretul po
litic a atins cote înalte și la noi, 
prin textele majes’uos croate dc. 
autori a Mihai Maximilian sau 
Nae Lăzărescu, pentru a cita 
doar cele mai cunoscute nume 
din satira politică românească, 
contemporană. Iar distribuția es
te de asemenpa la cel mai înalt 
nivel : Stela Popescu, Alexandru 
Arșinel, Anda Călugăream! Nae 
Lăzărescu, Vasile Muraru, Eugen 
Cristea, Puiu Călincscu.

■Scopul acestui articol nu este 
Insă acela de a realiza o cronică 
teatrală, ci acela de a face doar 
o iniei e-antă roman i, și anume

■ . a n’t in-ist, anul unor rca- 
I •. i minime pentru Regia 
r ’ ’i, pentru un- ățile sale 
c • uni" = ■•. Fac această preci- 
z ■ ■ pentru a sublinia impera-

‘Ml • pornind de la acest ni
șei minim, d.n 1992 să ne in- 
s ... m pe o curbă ascendentă. 
T Altfel nu se poate.

— C’arc sînt prioritățile ce le 
incumbă acest imperativ ?

— Ne aflăm într-o perioadă 
care impune întregii noastre ac- 
tivit.- ' atit la nivelul Regiei, 
cît și al unităților sale, schim- 
iNÎti structurale — restructurări 

care vizează nemijlocit creșterea 
eficientei. O primă măsură ce 
se impune in acest sens este or
ganizarea in societăți comerciale 
a unităților auxiliare. In al doi
lea rind, in cadrul exploatărilor 
miniere apare necesitatea con
centrării înliegului personal pe 
baze reale, raționale, in realiza
rea producției care îi revine. De 
altfel, sistemul de salarizare c«te 
a-ifel conceput incit să asi-

— Interviu cu dl. ing. 3ENGNE COSTINAȘ, directorul general al RAH —

gure în cea mai mare mă
sură cointeresarea personalu
lui in realizarea creșterilor de 
producție prevăzute. In ceea ce 
privare concentrarea activității, 
aceasta se impune atit la nivelul 
unităților cît și al Regiei. Că 
eficientizarca producției a deve
nit o necesitate acută, o dove
dește și următorul fapt: Valea
Jiului a găzduit zilele trecute o 
misiune a Băncii Mondiale, ve
nită pentru a se informa asupra 
oportunității finanțării unor in
vestiții în minerit. Din discuțiile 
purtate in cursul vizitei cu 
membrii misiunii s-a desprins 
cu pregnanță cerința rentabili
zării unităților. E bine să se știe 
că Banca Mondială investește 
doar acolo, în acele activități 

unde are garanția ca orice in
vestiție aduce profit. Sigur, ren
tabilizarea ridică cerințe multi
ple care pentru specialiștii și 
conducătorii minelor nu con ti- 
tuie necunoscute. Dimpotrivă, 
aș vrea să subliniez, insă, cite- 
vii, In primul rind, o cerință de 
prim î insemnătate care constă in 
respectarea riguroasă a tehnolo
giilor do exploatare a ză< imin- 
tului. Insist asupra acestei cerin

țe deoarece ignorai ea ei, în 
ultimele luni, a determinat ap <- 
nția din luna ianuarie a unor 
focuri endogene la mina Lupeni 
care au dereglat in așa măsură 
procesul extractiv, îneît produc
ția minei a scăzut la jumătate. 
Se impune, deci, ca la fiecare 
exploatare, să se întreprindă mă
suri fi rine pentru intrarea in 
nbrmalitate în ceea ce privește 
protecția muncii, a siguranței o- 
mului și a zăcămîntului.

— Rentabilizarea depinde de 
mulți factori. Dar, îndeosebi de 
cei care conduc și realizează 
producția.

— Așa este. Tocmai am vrut 
să subliniez că se impune ca 

porsonalul din subteran să-și 
senimbe radical mentalitatea 
privind gospodărirea materiale
lor și a utilajelor. Spun aceasta 
pentru că există multe utilaje 
exploatate și întreținute necores- 
punzălor. Nu la toate unitățile 
sînt organizate temeinic, judicios, 
lucrările de reparații electrome
canice, iar pentru compensarea 
propriilor deficiențe, se cer în 

mod nejustificat, noi utilaje și 
piese de schimb.

— O problemă mult discutată, 
in ultimul timp, este cea a in
vestițiilor. Ce ne puteți spune 
referitor la acest domeniu ?

— In domeniul investițiilor 
este necesar să se concentreze 
fondurile pe acele zone unde se 
poale asigura exploatarea în 
condiții cît mai eficiente și cît 
mai repede. De asemenea, folo
sirea fondurilor pentru utilaje 
este necesar să se facă cu mai 
mult discernămint, atit cantita
tiv, cit și calitativ Să nu uităm 
că lucrăm cu subvenții. Și la 
producție, și la investiții. Dar, 
trebuie înțeles că această situa
ție cere eforturi consecvente pen

tru reducerea costuri ior, a chel
tuielilor și îmbunătățirea activi
tății la toate nivelele, pentru re
ducerea, în consecință, a sub
vențiilor. Se impune spor.rea 
producției, dar nu prin creșterea 
costurilor. Dimpotrivă, pe seama 
reducerii acestora.

— In încheiere, am dori, dom
nule director general, să aprcci 
ați sub ce auspicii a demarat mi
neritul Văii Jiului in anul 1992 ?

— Sub auspicii bune. Și an 
în vedere două considerente : :n 
primul rînd, cărbunele de Vabv 
Jiului este absolut necesar eco
nomiei naționale, atit pentru 
siderurgie cît și pentru, produ
cerea energiei electrice; am în 
vedere aici cererile beneficiari
lor noștri privind livrările zilni
ce. Al doilea considerent pe ca- 
re-1 am în vedere este următo
rul: după demarajul încurajator 
din prima lună a anului, pre
cum și din prima decadă a a- 
cestei luni, avem toate șansele ca 
extracția de cărbune a Văii Jiu
lui să se ridice în luna februarie 
la nivelul programat. Și aceasta, 
după atita timp, nu este puțin 
și ne face optimiști, oferindu-ne 
garanți i că anul 1992 va fi un 
an mai bun.

Interviu realizat de
Ioan DUBEK

Valea Jiului-la zi
Pîine bună la Uncani
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Martor la eveniment

La Tănase, la revistă, 
Cozma e primul pe listă !
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aceea că in toate spectacolele ce 
se joacă în prezent ,,la Tunase", 
principalul „acuzat" este nimeni 
altul clocit liderul mincriadei din 
septembrie (și nu numai) domnul 
Cozma Miron care „pătrund' in 
Parlament cu obiectul conton
dent’. Atit in „Care dc ași" cit 
și în .Frumoșii și... bestia", „Su- 
perman” sau „Prostul", se fac 
aluzii mai pe față, mai pc dos 
la personalitatea, de acum poli
tică, a domnului Cozma.

Și o informație dc ultimă orA: 
Afișul spectacolului „Scandal lr.. 
Palat" ce va avea loc curlnd la 
■Sola Palatului din București, no 
dezvăluie faptul că în acest „pro
ces cu public” sînt citați Petre 
Roman și... Miron Cozma!

Măcar atit, rg în rest„.

T. VIN'I’AN

O știre cc va face înconjurul 
lumii pleacă din coloanele ziaru
lui nostru, fiind inserată și in 
marele cotidian „Gazeta sportu
rilor*.

I'etroșăneanul Ion Danciu, ar
bitru divizionar A, liderul no 
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r DANCIU, 
Ici DAI LAS !

contestat al noului val va vizita 
AMERICA. Tara lui J.lt și a tu
turor posibilităților. Prietenul și 
colegul său, arbitrul Adrian Po- 
nimboiti, in semn de recunoaște
re n personalității și activității 
din teren a lui Ion Danciu, In nu
mele sportului, l-a dăruit invi
tația sa personală de a oficia la 
turneul de juniori ,,APRIL 12—19; 
1992 — DALLAS, TEXAS, U.S.A."

Felicitări, domnule Porumboiu I 
Drum bun, domnule Danciu 1

O veste bună de la Uricani. In 
centrul orașului s-a deschis o 
brutărie de cartier, aparținînd dc 
Societatea „Spicul" Valea Jiului 
S.A. Spre bucuria populației, no
ua brutărie produce cîte 1500 pli
ni pe zi. După cît este de cău
tată plinea de Uricani, fabrica ar 
putea produce o cantitate și mai

Olimpiade școlare
Sîmbată, la Petroșani și in ce

lelalte orașe din Valea Jiului, a 
avut loc etapa pe localități a o- 
limpiadci școlare la Limba și li
teratura română. La Petroșani 
concursul a fost găzduit de Școa
la generală nr. 5 — pentru e- 
lcvii claselor V—VIII și de Școa
la generală nr. 6 pentru clasa a

Dublu asasinat
Băutura multa, îngurgitata fără 

măsură, arc ca rezultat scanda
lul i, bătăi și chiar comiterea de 
crime. O asemenea crimă oribila 
s-a petrecut duminică rjuprt-a- 
miaza in Vulcan. După ce au 
băut toți patru la un local, Țur- 
canu Ion, Măgureanu Adrian, 
Ilăch.tâ Costel și Cojoc V.r.ile 
s-au di'plasat, împreună, la lo
cuința lui Țurcanu, unde au con
tinuat îndeletnicirea de la cir
ciuma. Asta pînă cînd gazdei, 
adică lui Țurcanu. i s-a păill1 
că soția sa se uită prea dnigii- 
luș la musafiri. A chemat-o In 
camera alăturată și, acolo, a lu
at o la bătaie. A imerv<-n't Co
rn c. Supărat, l'ttrc.inii a început 
un meci de box cu aci-.tii. Va- 
zînd cu gluma se ingroașă, cei
lalți doi n-au stat cu miinile in 
sin și au încercat să-i despartă 
pi combatanți. Țurcanu s-a dus 
la bucătăiie, de unde a revenit 
cu două cuțite. A fost punctul 
culminant al dramei : pe unul 
l-a Implintat In Măgureanu, fra
tele soției sale, iar cu celălalt 

mare, dar capacitatea brutăriei 
este limitată la producția pe care 
o realizează. Ceea ce bucură, in
să, cetățenii e faptul că este vor
ba de o pîine de bună calitate. 
Și e firesc: e vorba de o brută
rie cu vatră de cărăm dă. Dc a- 
veni asemenea vești bune 
mai multe. (I.D.)

IV-a. Un argument edificator pen
tru seriozitatea cu care cadrele 
didactice și elevii au tratat a- 
cest concurs de tradiție, îl cons
tituie și numărul foarte mare de 
participanți la clasele V—VIII : 
292 le copii, tot atîți prieteni ai 
literaturii și limbii române. (Al.H.) 

l-a lovit pe Răchită. Cei doi au 
decedat pe loc. Nici Cojoc n-a 
fost scutit de lovituri : in mo
mentul de fața el se aflu inter
nat in stare grava la spitalul din 
Lupeni. Înspăimântată, soția lui 
Țurcanu a ieșit pe scară șl a a- 
lertat vecinii. La sosirea poliției, 
imaginea oferită de apartamentul 
ii, blocul 2, de pe Aleea Muncii, 
era asemănătoare uncia din fil
mele dc groază . sînge peste tot, 
doini corpuri neînsuflețite, un 
altul agonizind. Asasinul, Tur- 
<ann Ion, 26 dr am, ajutor mi
ner la E M. Aninoasa, căsătorit, i 
doi copii, a l'o t î estat pe loa. |

Viitimeh’ sint : Măgurcanit A»i 
drian, cumnatul asn'JnuJul, t# 
ani, muncilor ncc alifkat la. 
E. M. Uricani ; llăchltl Costel, 
25 ani, cumnatul soției lui Țur- 
canu. Cel scăpat cu viață este 
Cojoc. Vasilo, 22 ani, vagonetar 
la E. M. Uricani. D annezeulc, 
undi1 ajungem '

Gh.orghe OLTEANV’



MIERCURI 19 FEBKUAKIE 1992ZORI NOI

Fel de fel-din campania eectorală
SCRISOARE Primim la redacție

— Către siinpatizantii
In primul iind, vrem sâ vă mulțumim pentru 

participarea dv. 1a vot Ați fost mai puțini ca 
hi 2U mai. Și acest lucru s-a resimțit. 5tim că 
aveți probleme. știm că sinteți descurajați. Dar 
nu treouie sâ ne părăsiți tocmai acum.

Frontul a deschis un drum. Drumul econo
miei ae piață, al pluralismului șt democrației. 
Nu e ușor să mergi pe un drum nou, necunos
cut Sini multe obstacole, piedici, capcane. Dar 
merită să mergem Încrezători, pentru că este 
primul drum al libertății noastre.

Avem nevoie de dv. acum, mai mult decit 
oricind. Celelalte partide S-au unit împotriva 
noastră. Dorința lor de a ne sufoca e mai pre
sus de orice platformă. Din dorința de a ne 
sugruma s-au făcut cele mai surprinzătoare coa
liții. Ei merg pe deviza : „oricine, orice, numai 
fără FSN N-au alternativă de guvernare, dar 
vor să țină cîrma.

Noi nu ne lăsăm. Nu sintem singuri, atita 
vreme cit vă avem alături pe dv. Și noi și dv 
credem In deviza -Un viitor pentru România" 
S-au făcut deja pași uriași. Chiar și aceste pri
me alegeri locale libere sînt un pas enorm spre 
România viitorului. Noi v-am propus pe listele 
de consilieri oamen compotcnți. capabili să a- 
copere întregul spectru de probleme al Văii. 
N-am ținut cont de apartenența lor politică. 
Am crezut că interesul general, interesul Văii 
Jiului e mai presus decit interesul de partid. 
Și dv. ne-ați înțeles. Și ne-ați votat. Avem cei 
mai mulți consilieri. Vă mulțumim Să știți «ă 
■ u toate partidele au gindit la fel Liderul 
Convenției Democratice din Valea Jiului și-a 
introdus in consiliul municipal propriul său 
frate. O doamnă deputat P N.L. și-a plasat ast
fel soțul pe listă. Incit l-a promovat Ia rnne - 
de consilier lată două cazuri in care interesul 
de familie și spiritul de clan s-au dovedit mai 
importante decit interesul de partid, ca să hu 
mai vorbim de cel general. Iată ce înseamnă 
să nu iei alegerile in serios, să te Joci de-a de
mocrația. Asemenea aranlamente de familie 
desfășurate abil sub sigla unui partid, dovedesc 
lipsa de respect față de alegători. Alegătorii au 
Înțeles manevrele și n-au votat listele. Acesta 
e motivul insuccesului lor. In zadar încearcă

din Valea Jiului — 1
senator P.N.L. să anuleze alegerile din Va- [ 
Jiului, pe motiv de., fraudă electorală. .

Dragi sinipauzanți Vă așiep.um dum.nică la i 
urne. Noi nu ne-am aliat cu nici un partid • 
După succesul din primul tur, unele partide ] 
s-au oferit să ne susțină. N-am acceptat. De • 
doi ani incoace, ne tot defăimează, ne ba’.joco- I 
resc. Și acum vor să ne ajute. Vor să fie păr- | 
tad la o victorie care nu e a lor l-am refuzat. ■ 
Nu vrem să coalizăm cu cei care au făcut dm | 
primele alegeri un prilej de a-și pune neamu- ‘ 
rile in scaune inalte.

Mineri ! Nu uitați că Frontul Salvării Națio
nale v-a întins mina înțelegătoare imediat după | 
Revoluție. Vi s-au dat drepturile ce vi se cu- { 
veneai drepturi cum n-ați mai avut niciodată. < 
Și chiar dacă, in septembrie trecut, unu dintre ( 
dv ați lovit mina aceea prietenoasă, să știți 
că Frontul nu v-a părăsit. Frontul, la nivel f 
de Guvern și Parlament, încearcă să rezolve I 
complicata problemă a Văii Jiului

Rugămintea n a-trâ fierbinte e să vemți La ' 
voi Și vou i cum vă dicttaza propria i
conștiința. Dar „eioi tioiariți să voteze primarii | 
Convenției țăran.sie vrem să le amintim >in | 
lucru Sâ nu u.tați că la Lupem. in 1929 gu
vernul țărănist n-a folosit petarde lacrimogene, I 
ci muniție le răzooi. gloanțe și baionete Zeci | 
de mineri — străbunii noștri — au inro»i cu . 
singele lor incinta minei Lupeni. Să nu uităm I 
acesi lucru, atunci cind vum fi in fața urnelor.

Așadar, stimați simpatizant! ai Frontului, vă I 
rugim să vemți duminică la vot Votarea, vo- I 
tarea liberă este cel mai frumos exercițiu al I 
democrației Pentru a ne cuceri acest drept, o | 
mie de tineri au plătit cu viața, în Revoluție. ■

Vemți la urne ' Vom mai pierde o oră, dar | 
se hotărăște soarta noastră pe patru ani ' Anal . 
acesta trandafirul a trebuit să înflorească In I 
februarie. Ș a înflorit, grație călduri» din su
fletele dv. A înflorit pentru că dv„ in ciuda I 
lipsurilor și greutăților, ați crezut în ei •

Vă așteptăm duminică Votați trandafirul I f 
Votați primarii Frontului Salvării Naționale I * 

|
BIROUL EXECUTIV FSN

V ALEA JIULUI I

„In ziarul ZORI NOI din 6 fe
bruarie 1992. a apărut sub egida 
FRONTUL ȘALVARII NAȚlO- 
N ALE articolul intitulat „Ghici, 
ghicitoarea m a. t“, articol care 
nu pare a ft deloc „umor elec
toral" așa cum se pretinde, ci 
mai degrabă în discordanță cu 
legea e.ectcrală, atac la persoa
nele ce-și de f ușoară câmp mia 
electorală în Municipiul Petro
șani.

In aliniatul iutii al articolului 
mai sus menționat a fost ataca
tă prima grupare „periculoasă" 
— CONVENȚIA DEMOCRATI
CA, prin perso ina președintelui 
nostru catalogat „monoton", 
„mărginit" „hjimana" și „tră
dător".

Sintem de acord cu aceste ..ca
lități*  dacă .

1) monoionia inseamnă parti
ciparea sa la Revoluția din de
cembrie I9K9 fiind- primul care 
In balcon'’! Primăriei s-a adre
sat popuiației.

2) mărginit înseamnă doctor In 
matematici, recent confirmat pe 
post de conferențiar de către O 
comisie superioară.

3) haimana inseamnă să-și ex- 
prime deile in sensul „golani
lor intelectuali**.

4) trădător înseamnă partici
parea in Franța in perioada 9—11 
aprilie 1990 la Conferința „Mo- 
delling and Simulation" spon
sorizat de „francii" obținuți pe 
articole publicate In străinătate 
în reviste de specialitate.

Vă puneți întrebarea jte te 
faci cu dinsul care e și una șl 
cealaltă *".  adică și haimana și 
trădător. E» bin^, o să vă spu. 
nem noi ce-o să vă faceți: cei 
ce a-ți semnat articolul ve ți fi 
chemați în fața instanței pentru 
a explica insultele și calomniile 
adresate".

CONVENȚIA DEMOCRATICA 
Freședîn te.

Cont. Dr. T.beriu VLADISLAV

COMUNICAT
In urma precizării poziției domnului candidat independent 

STOlUUțA GHEORGHE, din ziarul „Zon noi", nr. 560-/14 februa
rie 1992, următoarele partide politice: P.N.Ț.CJJ., P.S.D.R., 
U.D.M.R.. P.NL., M.E.R. PL., P.A.C., P.L.M., Alianța Romilor, 
A.F.DP.R., U.L.B. roagă membrii și simpatizamții să se prezinte 
la urnă și sa-i acorde votul, pentru funcția de primar.

N.R. Comunicatul este urmat 
de șapte ștampile cu semnături 
Alianța Rinul r și A.F.D.P.R 
poartă do<»r Semnături, iar Parti
dul Liberal Monarhist (P.L.M.)

și Partidul Alianța Civică (P AC.) 
nu au nici ștampile, nici sein Hă
țuri. Noi ne-am făcut dator» și 
am publicat comunicația*.  Ca tot 
românul, imparțial—

Domnul \ ațiie Ceuureunu este 
Infirmier la Spitalul municipa. 
din Petroșani. In ziua alegerilor 
s-a ales, fără a-și fi depus can
didatura, cu -trei a pci la arc vda 
stingă, ca ar»rtim?nt suplimentar 
pentru cei care Încă nu cred că 
servitul la urgență prezint*,  un 
grad Înalt dc nsc și, prin urma
re, nu aprobă acordarea unui 
spor de periculozitate celor care, 
prin natura profesiei, se expun 
unor potențiale acte dc agresiu
ne,

F.iple.e i.ai fietrecut cam ast
fel : Pe la ora 19,30—2<.,00, sună 
telefonul In cam rj de gardă și

Mărturisesc că i-am ascultat 
mulie intervenții făcute In Se
nat. Care m.ii tic care mai zbur
dalnică. Dar ceva ce-am citit 
intr-nn cotidian central, in ul- 
time.e zile, m:-a întărit idee.ș 
că lipul e, pe de-s-ntregul. zbu
ciumat rău.

E->te vorba despre o scrisoare 
p' care dl. senator Gheorghe 
Dumilra.șcu a scris-o In seara zi
lei de 25 mai 1j91, și pe care i 
Lrimis-o domnilor prefect și 
primar ai juciețulu. Constanța. 
Ce spune onorab.lul domn sena
tor In epiă’oli respectivă . 
—Pariun. ntul Ron a a Pi *îenat.  
Biroul serwiloriai. Cont. umv 
dr. Gh. Dumitrjșcu, senator 
FSN dc Con.ianța, Domnule pre
fect Adrian lafidnlcscu. d le pri
mar Adrian M.inole, întrucit cu- 
vuitul zboară și cea ce e scris 
ra«ninc, in scara zilei de simbă- 
tă 2.» mai 1991, ora opt fără 
citrva m>nu(c, vă Iriml» accnst’i 
pT"p,,"* re P1? e re o consider de 
maro însemnătate pentrti Jude
țul nostru și pentru toată Do- 
brogea. Propunerea privete st"- 
di rea problemei construirii unui 
crematorln uman la Constanta 
in cel mai scurt timp posibil. 
N-ar» făcut nici un studiu eco- 
■ornic, nu vă ofer soluții tehni

r-um e
cineva unu.jțu e«i, in țață la 
H.P.. e un bărbat căzut, care — 
duca nu e deja mort — ar pu
tea sa moara, ițind acolo pește 
noapte, imediat intră in acțiune 
ec.upajUi ue intervenție operati
vă și-l culege, dm zapudă, pe 
Grițore Ciorbă, om ue 24 de ani, 
sătmăreun de pâmint, dar sala
riat la EM Petrila, avlnd dorni
ci iul in slr. Republicii 113 (Că
min Petr.la).

Personalul de servit-u a diag
nosticat, la prima vedere, o sta

ce și nici argumente indubitabi
le. Vă mg insă să binevoiți a 
reține u> niu.ourele. 1. Locurile 
de veci in cimitire, oricit de tem 
purară ar fi ac.asta veșnicie, 
unt epuiza ic >» problema începe 
să devină fără ie,ire După păre
rea mea, în cr,iva ar de zile va 
trebui reanzat un cimitir de cel

Sâ Pe EL incinerat!
puțin 10 ha. 2. O inmorminlarc 
costă azi cil o nunii >i lumi-a, 
domnilor, e din ce in ce mai 
rac . l< r,ați-mi m ,ch năria, d.ir 
e păcat sa bag in pâmint haine, 
lemn și ciment 3. Construirea 
unui crematoriu uman ar consti
tui o chestiune revolut onară pen
tru creșilnât 4 a no s ră ortodo
xă caro fo oscștc inhumațfa. 4. 
lncinerația «r însemna și o in. 
toarcere spre perioada pre-ro- 
mană, și o chestiune igienică șl 
mult mai Ieftină șl mai decentă. 
Acuz inm*  mimările acestui timp 
de indecență. 5. Chiar dacă, in
tr-un an-doi, aceas'ă inlr. prinde
re ar merge în pierdere, ea va 
sluji întreaga Dobroge, și in

cu facerea de bine...
re de coma alcoolică și s-a mo- 
b.lizat pen.ru a-i administra 
proceuura oDeșnui.ă in astfel de 
cazuri: puls, ten.-iune, cofeină 
evc. In acesi scop, pacientul tre
buia dezbrăcat. Numai că. in 
timp ce dl Ceauresuu il des- 
cheia Ia geaca de blugi, adormi
tul lși revine, și dintr-un reflex 
înnăscut sau dobindit prin an
trenament, sa e in picioare, fan
dează și-i aplică omutui care-și 
făcea cinstit datoria o lovitură cu 
piciorul, ca n filme, la Umplu

curind va deveni, iartă ma Doam
ne, exucm de r. itlauuă. E ura 
b seara, nu suit beat, nu sini 
nebun, d ir coresc s ,-tni răvpun. 
deți fiecare separat in scris. In 
termenul Lrg.ult, a iică o lună 
de zile. Cu veche prietenie, pri
mul clicni al acestei onorabile 
in.lituț.i, Gheorgue Duin urașeu".

Deci, nici in,*i  mult, nici mai 
pupn, d nmui sonȘtor de Con- 
s.anța pleuciziî pentru uicineia- 
rea celor Itccuțî In -urnea diep. 
țuor Că dinsul se oferă șa fie 
primul care să fie făcut fr>ptu- 
ră prin metoda icspectivă, este 
o cneriiilne ce-1 privește. Nu 
cred. Insa, că de aceeași părere 
vor ti șl alții care știu că, de 
sute și sute de ani. la ro
mani mortul se bagă 
In pâmint Visătorul sena
tor afirmă că incinerația ar în
semna o întoarcere la perioada 
pre.romană. O fi, nu zicem că nu, 
dar noi sintem români și creștini, 
ia- yrjice leul adus In discuție de 
domnul senator se practica, ln„ 

stingă, pun.aaj î urgent In pos. 
tura ue pacient ai serviciului din 
care iacei» parte...

Culmea e cu dl. Cioroă și-a 
dat uiivu.a. s -iua in ce ciorbă 
s-a băgat și, c.rmmși mu ue 
scuze, a părăsit m graba spița, 
lui, de tedrna să nu i se apLite 
și tu» vr-.u pioceuuiu speciaiu ue 
reanimare. dej intre starea ue 
la sosire și cea de ia p.ecare era 
o difereii.u ca intre un om mort > 
și unul viu. lăță, deci. că ur.e- ' 
ori se poate >i fură cofeină, dar , 

deosebi, ina.n.e ue flristos. Mai 
aduce uon.jrfu sa ca aiguin. ..l 
făptui ca iiiu.uci ai ea es-e și 
mai refilriidlZ. A.>ld se c.icam.. 
cinism cui ii O ii cosund 
lăzi, o iiiiiiuriiiint.ile cit o 
tă, dar uruit ai t , n-am 
încă ue cmevj 
inintat ca in 
cei răpii- d . In 
prieteni stnt 
lor dru n u 
de o Hiiiiu m

Argu.neuie
di.â'ji -feb. a 
mitrașcu ai 
nerea domn.e 
dovede te m fa tui c;l n-a pri
mit nici un 
cărora 
lăsăm. Ins 
să fie p 
lei in. 
rește. t> 
lumea va 
ne In fața cop. 
fi depu -ă ce <u -i 
să ne lase sâ e 
așa cum am pomenit din 
strămoși : In cimitir, ca să avem 
unde sâ punem o floare pe mor 
mlntul 
liniște.

I
I
I
I

dri- 
nun- 
au/it 

să fi fost in mur
ei. ne 1 Chiar și 
iz .e. fără rude 7i 
uus> pe ult mai 

tul dichi.ul Impus 
n Lire creștinească, 
t npotnva absttr- 
, d»’ domnul Du
ci i. f, Ciî pr pu- î 

afe e o inepție u f

I
I

■ ’s nins de 1 i cei 
1J . istola. Ii 

. vi ' in. senator 
.. onorabi- 

ii sul o do- 
i i astfel 

l se ,n î i- 
. ii va 

ceilalți 
i mor.ii 

moși-

.e i

11

I

lor șl Să putem vărsa. In
Clteva larr'm'

asta nu înseamnă că bieții na*  
meni in halate albe — nevoi ți 
să facă nopți ailbe — trebnie bă*  
Iuți mai des, cj să ne glndim 
că riscul nu e doar apanajul 
minerilor și al cascador»!®» și 
in acest sens, al sporiri*  măsu
rilor de protecție, sindicate*  u 
obligat, prin statut, să se impli
ce mai mult.

Ștefan C1M1OF

Dese sînt cazurile cînd lumea 
sesizează furturi, scandaluri, ne- 
reguu, incidente.

Dese sint cazurue cind gceste 
fenomene nu sînt recunoscute de 
aue varați*  făptași. Un taximetrist 
„vede" multe, pe timp de zi, și 
aude de toate, pe timp de noapte.

Un taximetnst 
cinstit

• * • ammn a mmv # a a a

Un taxi poate ajunge din ur
ma trenui sau poate i-acasa du
biu, de la un client sau altul.

Mare sînt cazurue cind cliențil 
transportului CU mașina nucă a- 
n un ții. cu plăcere, o călătorie Ori 
o intimplare ce le-a marcat ziua.

Iulie sînt zilele cind căiato- 
f’j obosit și nervos, după un 
pi 'gram de muncă, pornește pe 
jos, fără posibilitatea de a plăti 
avantajul oferit.

Șt totușiv- Mihăilă Ileana, care 
a călătorit zilele trccuto pe tra
seul Petroșani — Petrila este a- 
nunțată că poșeta pierdută se 
află la... telefonul 43146. Un taxi, 
pe cinste IGheurghe OLTEAN U i

pen.ru
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Să vedem ce mai e prin VALEA JIULUI
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Au trecut alegerile locale, inul mergem 
odata ia urne, iar peste aproximativ trei 
luui urmează cele genera.e. Am încheiat 
o perioada de campanie, de stress, de în
doieli și speranțe. O noua experiență de
mocratică. Va urma alta și — probabil — 
a--a ți alta. Sa nu uitam, Insă, ca e iarnă, 
ca locuim intr-o zonă de munte unde a- 
vem o posibilitate de refugiu din ru
tina zi.nică — poate singura — de a uita 
de griji.e și r.eajunsunle vieții cotidiene 
și de tumnginea ce acoperă localitățile 
noastre, de a ieși in natură măcar la sfîr. 
șitul saptaminiL Natura e darnică, avem 
peisaje ce rivalizează cu cele din stațiu
nile celebre ale Alpilor și Pirineilor dar. 
din păcate, încă nu știm să le punem în 
evidență. Metaforic vorbind, avem dia
mante de multe carate, dar nu au apărut, 
încă, meșterii șlefuitori. In Paring și Stra
ja — mai puțin In Vilcan — există baze 
cu frumoase perspective de dezvoltare a 
turismului și practicării sporturilor de iar
nă. Cele mai mari șanse de a intra rapid 
în circuitul turistic internațional le are 
cabana Straja. Istoria acesteia începe Încă 
dinainte de anul 1920. De-a lungul timpu
lui. clădirea inițială a suferit mai multe 
etape de reparații și extindere. Actual
mente, cabana dispune de 86 locuri de ca
zare, In camere cu două plnă la șapte pa
turi. Prețurile unui pat, pe zi turistică. 
sfidet7â orice concurență: de la 20 la 50 
de lei. .Mirosind" perspectivele și posibi
litățile de amortizare ale unor investiții 
Intr-o perioadă scurtă, conducerea minei 
Lupeni a demarat lucrările de 
construcție ale unei noi cabane, cu 100 de 
|ncur’ dotată cu un confort deosebit: grup 
sanitar In camere, încălzire centrală, bi.i. 
cătărie proprie ș.a Acestea au fost inten
țiile. pentru că. In 1987 lucrările au fost 
sistate, din motive pe care nu Ie comen
tăm >n materialul de fată Jtarntualnl In
vestitor va trebui să continue ce s-a În
ceput cu lucrări de finisaj — interior și 
exterior — dotare tehnică și cu mobilier

Revenind la cauarta „veche*,  cabanierul, 
dl. Remus Cioflicâ, menționează : „servi, 
cule sint asigurate — în afară de mine 
— de încă trei persoane, timp de 24 de 
ore pe zi, 7 zile pe săptămină. Simbăta și 
duminica se umple cabana. Vin și grupuri 
organizate din Județele limitrofe (Gorj, Al
ba). Avem trei instalații de transport pe 
cablu (construite tot de E.M. Lupeni) pen
tru practicanții schiului, și trei pirtn cu 
grade de dificultate diferite. In privința 
aceasta, e cea mai bună dotare din țară. 
Din primăvară, IFET-ul și IACMM-n) vor 
Începe lucrările de modernizare a drumu
lui de acces, astfel că autocarele cu turiști 
vor putea parca în fața cabanei. Di .pu
nem de apă curentă, prin amenajarea u- 
nui rezervor de apă potabilă, cu o capa
citate de 7000 metri cubi, rezervor ce va 
fi extins odată cu darea In folosință a 
noii cabane. Se intenționează construirea 
unui parking și a unei tcrase-belvedere, 
dar... să vedem ce ne mai rezervă viito
rul". Tot aici iși are reședința echipa Sal- 
vamont Lupeni, constituită, conform regu
lamentului. din 10 membri activi și 12 
rezerve. Bilanțul, după 10 ani de activita
te, împliniți anul trecut, este: un singur 
accident mortal, In zona Brăița ți 890 ac
țiuni de salvare. Echipa asigură o zonă cu. 
prinsă Intre Valea Baleia, Paroșeni-Jiu, 
Cerna plus masivul Retezat. In acesta din 
urmă, serviciile Salvamont slnt asigurate, 
pe timpul verii, printr-un post fix de prim 
ajutor, amenajat lingă lacul Bucura.

După cum se poate constata, ar mai 
fi destule de făcut pentru punerea In evi
dență a tuturor posibilităților existente la 
Straja dar baza de pornire este solidă A- 
vem șansa de a ne face cunoscuți In Eu. 
ropa nu numai prin mlnerlade șl copil 
handicapați. O șansă pe care trebuie să 
ne-o acordăm nouă, In primul rînd, locui
torilor acestei zone și care deoinde nu
mai ți numai de noi

Paul N1CULESCU
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Lonea, strada Libertății nr. 4, Aici, in cartierul uamn
nu u zic ihăti.mu, se află Ccniinul ae bătrini. Unu. re celv 
patru așezăminte ae acest fel existente in județul Hur -na. in' 
curtea de la adresa de mai sas sc gusesc trei pavilioane 
re adăpostește corpul adm ni-irati v. ai doilea, destinm 
și spălătoriei și cel de al tr lt-a care inSu-cte dormiu, 
taților. Adică ale bătrinilur gAzdu-ți în cunun.

„Căminul este subordonat Ins-fC'-r-'.-dui teritorial p 
dicapați Deva — îmi spune doamna Ll-'o-n Lunea, cor. 
In Lonea azilul ființează de prin )r-nx Are o capacita 
de locuri din care, in prezent, sini ocupate 65". In > . 
veam să aflu in continuare, câm.riil este destinat ba; 
căjiți din Valea Jiului. Prin aijgiLv’.-.-k.-ptenibrie anul tie'.. 
fost aduși 15 internați de la azilui din Geoagiu, intrat, 1 
dată, in reparații capitale.

-ira. 
mul ca. 

magaziei 
asis-• e

. U han- 
șef.
100 

a- 
nc.
au

•e
I

■ ur
ui,

• > această

In materie de aprovizionare și hrană nu sint probi-me. Asta 
nu pentru că acei 105 lei alocați zilnic pentru hrana -m i, asistat 
ar fi cine știe ce, ci pentru ca aziiul are propria gospo >>_• ane
xa sau, cum spunea doamna Bunej, „in teiul ăsta ieșim i ?arnea 
mai bine decît in comerț". Subvențiile de la stat s-au ImeJit. pî- 
nă acum, a fi suficiente. La cele 1,2 milioane de lei, investiți In

Intabula rea apartamentelor
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Bătrînețe, haine grele
Le e dor de cueva cuvinh...

In 1991, la Nu.a. .aiul local de 
sta: Petroșani s-su efectuat pcs.e 
41 mii de înregistrări. Aceasta 'n- 
seamnă 6 123 000 .ei a-uși buge
tului stătu.ui, rezultați din plata 
timbrelor fiscale. Practic, față de 
anul ante nor, volumul activită 
ța rotariate s-a U.p.at. O con>e- 
cmță firească, dată fiind recon
siderarea proprietății private in 
legislația romaneas'â de după 

' .-cembrie 1989. Oamenii și-au 
jmpurat locuințele, și-au cons

truit diverse imobile .au înființat 
societăți comerciale cu capital 
privat, au adoptat copii, au pri
mi’' spre folosință terenuri a- 
gncole și alte terenuri și multe 
altele Cu toate acestea, zilnic, la 
Notariatul tocai de stat Petro
șani se așteaptă ore Întregi la 
rlnd, pentru că solicitările cetă
țenilor con’inuâ In ritm tot mai 
susținut Numai eliberarea cx 
traselor din Cartea Funciară a 
consumat ți consumă ore întregi 
pentru fiecare solicitant. Notai la
tul »ocal de stat din Petroșani 
se confruntă cu lipsa de pe'so. 
nai Numai 5 oameni. Se ron- 
fruntă ți cu lipsa de ipațiu adec
vat No există in ghișeu unde să

fie primite cererile cetățenilor, 
unde să li se dea relațiile ce le 
doresc. Oamenii intră in cele 3 
b>.ouri știute. S*nt  mulțî, se 
creează rumoare, inevitabilă in 
astfel de cazuri, se pierde tnnp. 
te lucrează in slress. De aici, o 
mulțime de probleme. Nu mai 
vorbim de sală de dezbateri suc 
cesorale, de organizarea cit mai 
eficientă a muncii Lipsa spațiului 
■ devenit acută. Cum va fi in a- 

cest an? Ne ruspun le doamna Ma
na Băcilă, notar șef

.Îmbunătățirea condițiilor d< 
lucru cu Cetățeni, nu se Întreve
de, sub aspectul spațiului. Cit 
privește activitatea propriu-zisă. 
avem ca prim obiectiv creșterea 
ritmului de soluționare a cereri
lor cetățenilor Numărul de în
registrări va continua să creas
că, apreciem noi. Urmează o ac
țiune de amploare INTABULA - 
REA APARTAMENTELOR CUM 
PAR\TE DE CETĂȚENI DIN 
FONDUL LOCATIV DE STAT 
Toți cetățenii din Valea Jiului 
t'-ebuie să vină la notariat cu un 
•xemplar lin contractul de cum
părare a apartamentului, elibe
rat de RAGCL-uri pentru ''tabu

lare. Se pot organiza pe grupuri ’ 
— și este bine să o facă. Mai I 
mulțî cetățeni lie locatari pe a- I 
ceea>i scară, fie In același bloc, 1 
fie pe asociații de locatari, cum | 
doresc, pot stringe dosarele pen- ■ 
tru ca o singura persoană să le I 
aducă, astfel Incit să se elimine - 
coada și timpul pierdut Inutil. I 
In unele cazuri RAGCL-urile au ■ 
perceput un comision, obligindu- I 
se să aducă ele dosarele. Nu au ■ 
făcut-o plnă acum. Tot In ideea | 
îmbunătățiri) activității noastre . 
am înființat un serviciu de tra- I 
duceri din limbile engleză, Iran- 1 
ceză, germană, rusă, maghiară ș.a, I 
astfel ca actele emise in aceste I 
limbi și care necesită legalizare I 
in limba română, sâ fie traduse | 
operativ ți omul să nu mai piardă • 
timp" I

La cele subliniate de doamna . 
notei șef, dacă adăugăm legalL I 
zări ie și celelalte operațiuni e- ’ 
f< ct Jale vom avea o imagine mai I 
aproape de realitate asupra ac- * 
t / tății de zi cu zi a Notariatu- I 
lui lo~al de stat. *

Uorațiu AI EX AN ItRl.SCU I

încă de La primele ore de fizică am invuțat 
ce :ste căderea liberă și după ce legi se 'ghi
dează ea. Am învățat, de asemenea, <rn pa.ite 
ii verificat. Lie pe o Clădire inană se a:un • 
un corp — j piatra, de exemplu, cum ne .pu 
nea profesorul de fizica —, căruia, erunome- 
trindu-i timpul pmă ia atingerea so.uiui >i ți- 
nînd seama de forța gravitațională, ti putem 
cu.cula viteza de de^la.-Pire.

Duminică, In . divan, pe la or.*«<  aniiuzn, 
mi-a fost lat sa fiu martor la o asenicneo ex
periență. Nu am reușit să-l zăresc pe miția'.oi ul 
ei. In schimb, am văzut ubie. ele arurna’.e Je 
pe bior.ul A 5, m .turn ' utuat pe Aleea Vi 
«torului. Jtai intu. a ajuns la sol o ua.a rupe. 
După bufnitura „are a urmat la contactul c-i 
pâmintui, mura dat seama „ă av a .Ui era pună 
A urmat un alt obiect, ceva asc-inftttfa.or unei 
cuta metalice in cart- se țin sculele Mi am <- 
țintit privirea spre tocul ie lansare N-arn apu
cat. Insă sa-> zăresc pe „fizicianul" ama or Pro
babil că acesta, satisfăcut de- rezu.'.ațele expe
rienței, %-» retras in locuința sn Am observat 
altceva. Z-»na verde (dacă i sg va mai putea 
spune așa țj Jm fața blocului A j și a celor
lalte „A"-uri de pe aleea respectivă era presă
rată cu.. pungi de nailon pline cu gunoi, re-- 
turi menajere și diferite obiecte gospodărești

neuliliZubi.e Ajunse, >1 ele, acolo jus, tot prin 
cuJcie hueru de pe geam sau Je pe tcia.-a bio- 
cuii.or O persoana dinti-unul din blocurile 
m oționale im-a spus, mai demult, că slut inuiți 
ace.a caie lucuin 1 ia cl.ijel» superioare, llU co
boară cu guu .ul la con.dinei. li duc sus pe 
bluc, il „ lepoziteazâ' pe teiasă sau, pur și sim
plu, n lac vini de acuio Nu se sinchisesc nici 
ie lap ul că ar putea lovi pe cineva, nici că 

împrejurimile blocului arata a?a cum ai ala.
Am auzit multe reproșuri ia adresa egiicOlth- 

.un Ca nu ruina gunoaiele la timp, ca «pățiilc 
din Jurul containerelor sini mizeiubue. Nu cu 
vreau să iau apărari-a acestei unități sau regii, 
cum li spune acum (cari Iși aie, și ca, păcatele 
ei I), dar — vorba romanului — nici omul nu e 
om I Ce poate face egc-celeul cin • vez! că un 
matur, nu un copil, vine cu găleată dc gunoi 
si o golește... lingă c niluiner ? Cu to.it.- că a 
ceata este goli Să pună siipravegiie oi. Ungă 
containere ? Ar fi culnwti și impu abil, toto
dată Deci, Ce rămine ? R.imine ca aceia cure 
procedează Încă așa cum am iriîiat să-și facă 
un mic, cit de mic, proces de conștiință. Asta 
in cazul că o au. Și Iacă acesta, proresnl adică, 
va avea rezultatul srontat, Iși vor da seama că 
nu far nu doar altora, ci «.I |nr înșiși.

Ghi-orghe OI.rEWU
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1991 — concretizați in mobilier nou, mochete, boilere, u<maje pen. 
tru bucătărie ele — s-a adăugat un important ajutor pi.uui de la 
Crucea Roșie vest-germană: două lăzi frigorifice, două racitoare 
de mare capacitate, instalație sanitară și un boiler de 2u0 litri 
pentru baie, o mașină de spălat automatic, mobilier, inui acamin- 
te, alimente. O chestiune care tinde să devină o prob.cma este 
procurarea de sicrie ieftine, „ieri (11 februarie n.r.J, ne-au iat două 
cu 1200 lei, dar nu știu dacă mai au, poate au fost Ultimele" — 
relatează interlocutoarea. Chestiunea respectivă se pune indeo. 
sebi in cazul bătrinilor fără pensie sau al celor care >-uu încăpă
țînat să nu pună un ban pe CEC. Pentru că — trebuie spus — 
sint și bătrini pentru care ziua de cinsprezece a fiecărei luni, 
cind li se aduce pensia, este ziua cea mai lungă. După car., pauză.

Puțini sint cei care au copii sau rude apropiate Puuni sini 
aceia care sint blagosloviți cu cîte o vizită. Vlad Ion este de opt 
ani la azil. N-are pe nimeni. Se spune că este Cel mai oun de 
aici. Nu bea, nu face scandaluri. Personalul are mare încredere 
In el. De aceea 1 s-au și încredințat cheile de la magazia de 
combustibil. De la Vasilică Gavrilă n-am putut afla prea multe. 
Vorbește greu. Am înțeles doar că o soră de-a lui din L uican l-a 
adus la cămin. In schimb, domnul Croitor Constantin, oo ae ani, 
e încă in putere: „lo-s mulțumit din toate punctele de vedere. E 
și de mincare, ești și spălat. N-am nimic împotrivă", li .ied, mai 
ales că gurile rele spun că și-ar fi găsit chiar și o „drăguță" Fel- 
deși Mihai susține că-1 cheamă Silvester. Cu toate că. in buletin, 
e trecut Feldeși. N-are pensie șl de aceea bea mai rar A-.unei cind 
ii fac cinste alții. Nici Chirițescu Marin n-are pe nimeni N-are 
nici pensie, pentru că la viața lui a lucrat doar ca sezon, r „Aici 
e bine că ne dă haine și mincare". Mihai Dumitru, 82 de am. plinge. 
II Întreb de ce. „Așa-mi vine mie. Nu pot să merg cu picioarele. 
Aș vrea să merg la spital, la recuperări, măcar o săptămină". E 
paralizat pe partea stingă. Are și pensie, c-a lucrat la Lupeni. Ia 
mină. Băiatul și fata n-au trecut, hăt, hăt de cind 1, să-l va.iâ. Ban 
Elena, 82 de ani, era In pat. O întreb ce-o doare. „Om bătrin, ce 
mai vrei dumneata? O dată e bine, o dată e rău". Locuiește In 
azil de doi ani. „Aveți copii?" „Doi băieți. Niciodată n-au venit 
la mine. Au mai venit nepoții de vreo două-trei ori. Copul. Pini 
i-am ajutat și i-am dat la școală am fost bună". Piștar Maria, 7B 
ani, a venit din Geoagiu. „Ne-o adus aici și nu ne ma, luc îna
poi. Iaca, s-o făcut o Jumătate de an. Bărbatu' mi-o murit in baie, 
la Balșa". N are copii. Pensie a primit doar șase luni „Cind am 
plecat de la Geoagiu, era vorba de o lună — îmi spune șt Precup 
Romanluc, 78 de ani. Era vorba să ne trimită aici și pensule De 
două ori m-am dus cu Viacenschi Vasile plnă acolo ;>ă le luăm. 
Șase sute de lei drumul dus și întors. Numai doi inși au primit 
pensiile pe ianuarie. De ce țin banii acolo In dulap și nu m-i tri
mit?" In rest, domnul Precup, bucovinean de loc, venit in țară fn 
'39 cu primul val de emigranți, n-arc de ce să se pllngu „E foar
te bine aleii Trei femei conduc și mincarca, șl conhutul $ă tră
iască! Față de Geoagiu e diferență ca de la cer la pămin'.". IJincso 
Francisc ține foarte mult la curățenia camerei ni C In '■are lo
cuiește. Nimeni nu intră încălțat acolo. Așteaptă să facă 62 Ic ani, 
mai are vreo șapte plnă atunci, Ca să primească penSie Nu are 
nimic de reproșat, In afară de un ulcer gastric și „o nenorocită de 
arterită".

Miercuri, 12 februarie, cînd am fost la Lonea, utaiu era căl
duț Mulți asistați statcau pe bănci, in fața pavilionului Unii tu
rnau, alții priveau in gol. La ce se gîndeau ? N-am puiuț afla. 
Poale la pensia ce va sosi peste 2—3 zile, cind vor pu'ea tace o 
scurtă escapadă pînâ la alimentara din apropiere sau jo >. >n oraș. 
Cei mai îndrăzneți se vor aventura pină la Petroșani Unii, poa
te, gindesc, cu ochii țintă la poartă, că doar, do.ii u vj aula ci
neva. Nu neaparat ca să le-aducă vreun luert: ci dotu1 u le zică 
un cuvint de care le este dor; „Sărut mina, ma nâ“. „S .r ;t mina, 
tatii". Dar acel cineva Inlirzie... De mult timp.

Gheorghe Ul-TLANU

Precizare
în alegerile pentru consiliul local al primăriei i1. o»ani ■ 

candidat independent, pentru funcția de consilier șt l ■ iul Cio- 
banu Constantin. Dinsiil a obținut 192 voturi, fără a li m m con
siliul local. Facem această cuvenită «durere la cunoșt.n -• pinici 
publice, deoarece dintr-o nedorită omisiune, domnul 1 ■ anu nn.
a fost trecut pe lista apărută în ziar, privind rezult.' votării 
eh» la 9 februarie. (G.C.).
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MICA PUBLICITATE
l VÎND

x LnzAri

camion 5 tone Diesel, telefon 41610 ; 43782. (491). 

televizor color, diagonala 69, telefon 43069, după ora

Dacia 1 100, înscriere Dacia 1 300, 1988, ridicabilă ime-

VIND
13. (492).

VIND
diat. Telefon 45160, după ora 16. (486)

VÎND CEC Dacia, 1988. Aleea Castanilor 18/31, Lupeni. după 
amiază. (463).

VÎND 7 mp parchet nou stejar (3 000 lei/mp), Petroșani, Șt. 
O. Iosif, bloc 1 C, sc. I, ap- 1. (469).

VÎND Dacia 
ora 15. (473).

VÎND Dacia
(479).

VÎND arbore

OFERTE SERVICIU
CAUT femeie pentru menaj 45—50 ani. Vulcan, str. Vasile 

Alecsandri, nr. 59, Cartier Brazi, casă particulară. (464).
PIERDERI

PIERDUT carnet student pe numele Popescu Adriana, elibe
rat de U. T. Petroșani. îl declar nul. (487).

PIERDUT geantă neagră, pașaport, buletin, medicamente, pe 
numele Miron Profira, pe ruta Petroșani — Craiova. Telefon 
44071 Petroșani ; 115327 Crațova. Ofer recompensă. (465).

PIERDUT contract închiriere pe numele Stan Vasile, elibe- 
. rat de RAGCL Petroșani. îl declar nul. (484).

PIERDUT contract închiriere pe numele Lupulcscu Mircca, 
eliberat de RAGCL Petroșani. 11 declar nul. (481).

Lumea valutei, valutele lumii
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Programul
1

MIERCURI, 19 FEBRUARIE

Actualități. Meteo. 
Calendarul zilei.
Film serial. Glasul inimii. 
Worldnet USIA.
Ora de muzică.

10,00
10,20
10.30
11.30
12,10
13.00 VIrsta a treia.
13.20 Mondo.muzica.
14,00 Actualități. Meteo.
14.20 Civilizația montană-
14,40 Sub cunola circului.
11,55

1310 Break, stare perfectă, telefon 43571, după

1 300, Vulcan, str. Gării, nr. 19 (curtea brutăriei).

cotit, nou. Dacia 1 300, telefon 42814. (482).

DIVERSE

AGrNTIA MATRIMONIALA DIN SAN MARINO, ITALIA 
„LOVE INTERNAȚIONAL" 

cu filiala In Petroșani, str. Anghel S Jigni, nr. 10, telefon 41248, 
să oferă serioase posibilități de căsătorie in țară și străinătate.

înscrieri .și informații zilnic, orele 16—20. (483).

DECESE

FAMILIA Breban Iosif ți Doina regretă dispariția fulgeră
toare a bunului lor fiu

SAB.AU VIOREL
Nu te vom uita niciodată. Amintirea lui va rămine veșnic vie.

FAMILIA Buia regretă dispariția bunului lor prieten 
SAB \U VIOREL

Sincere condoleanțe familiei îndurerate. (170).

FAMILIILE Dosan ți Bertlă .int alături de familia greu în
cercată prin dispariția incredibilă a celui care a fost un bun prie
ten

S \B \U VIOREL 
Sincere condoleanțe! (172)

SOȚIA Irma, fiul Sorinei anunță cu nemărginită durere înce
tarea din viață in urmi unui tragic accident a celui care a fost 
cel mai iubit soț si tată

X lOREL S 'BĂU
Inmormintarea are loc astăzi ora 13 de la domiciliu (str. Ma- 

liij).

I XMILIA Mibat Eugen regret*  nespus încetarea din viată în 
urma unui accident de circulație a celui care a fost

X lORBL SAR iU
Vom pă->tra neuitată amintirea acestui minunat prieten. Sin

cere condoleanțe familiei îndoliate..

ELEVII clasei a Vll-a D, de la Școala generală nr. 1 Petroșani, 
sini alături de colegul lor. Sorin Sahău in greaua pierdere suferită 
prin moartea njpraznică a tatălui său

SABAU VIDREI.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (I9I)

COLECTIVEI. Abatorului I.lvezeni este alături de colegul lor 
Sardi loan în momentele de grea încercare pricinuite de decesul 
tatălui sân. Sincere condoleanțe. (485).

ROBEKT mulțumește familiilor Androne, Miclea, Ciulei, Le
bădă. BâdescU, Bruslureanu, Ghiță, lllușcu, X ladu, Firoiu, Ienules- 
cu, Oros, Orban, Capotă, Dordea, Ghiorman p>ntrU ajutorul plin 
de omenie pe care I l-au dat la despărțirea de neprețuitul nostru 
prieten

LUK XCS M EX ANDRU
care ne-a părăsit în floarea virslci. Dumnezeu să-l ierte. (495)

CONSTANTIN Ancău aduce mulțumiri domnilor BălISrețu, 
Chițoiu, Zajnori, Pand-Ic, Galoș, Stroescu, Ușurctu, Furdui, Salai, 
Marian, Dan, Chiraș, Ilicscu, lordache, Molnar. Goia, Vlad, și ce
lorlalți colegi de la General Tranj pentru gestul nobil de a mă 
ajuta in momentele grele pricinuite de dispariția fulgerătoare a 
celui care a fost

LUKACS ALEXANDRU 
Nu l vom uita niciodată. (195)

COMEMORĂRI

S-AC7 SCURS șase s.lptfimînl de lacrimi și durere de cînrl 
Iubitul nostru soț, tată și bunic

1,0 Y RUDOJ.F
ne-a părăsit pentru totdeauna.

Famillia îndoliată. (|8«).

CU ADINCA durere In Inimi, părinții Blrfiruțl Petru șl Elena, 
wr atei o Emil și sora UHana anunță câ au trecut doi ani de cînd 

părăsit pentru totdeauna scumpa noastră fiică și soră 
BAKO EMILIA MARIANA

W"® vel rămîne In amintirea noastră. (478).

Jocurile Olimpice de iama. 
Schi alpin.
Tragerea Pronoexpres. 
Actualități.
Forum. 24 300 lei: un buton 
greșit ?

Tele-discul muzicii populare. 
Reflector.
Jocurile Olimpice de iarnă. 
Rezumatul zilei (I).

Patrimoniu.
Desene animate.
Alice în țara minunilor.

Actualități. Sport.
Studioul economic.
Film serial. Joseph Bal-’ 
samo. Episodul 4.
Microrccital Hovzard Kcel. 

Exercițiu de admirație. 
Cronica Parlamentului. 
Actualități.
Jocurile Olimpice de îarnâ 
Hochei.

0,30 Rezumatul zilei (II).

19.00
19,30

16,50
17,00
17,05

20,00
20,40
21,05

17,35
18.00
18,30

Cotația principalelor valute la Casa de sHiimb valutar a Băn
cii Comerciale din Petroșani a fost stabilită, pentru ziua de 18 fe
bruarie, după cum urmează :

Casa este deschisă zilnic între orele 8—12.

VALUTA CUMPĂRARE VINZARE
Dolar SUA 365 383
Marca germană 225 236
Lira sterlină ' 648 680
Franc elvețian 250 262
Gulden olandez 200 210
Franc francez 66 69
Shilling austriac 32 33

SC „ASVIL-SA“ Lupeni
organizează

m data do 19 februarie 1992, ora 9,00 la sediul societății, 
vinzarea prin licitație a unor utilaje ce au durata de 

serviciu neexpirată.

Relații suplimentare, la sediul societății comerciale, 
din str. Vîscozei nr. 1 sau la telefon 60451 int. 149.

Garanția dc participare, de 10% din prețul de pornire, 
se va achita la CEC, în contul nostru 301420101, deschis 
la Banca Comercială Petroșani.

Taxa de participare dc 1500 lei, ncrambursabilă, se 
va achita la casieria unității.

SA ABATORUL
PETROȘANI

|>rci<t de la gospodăriile
și porci,

populației : bovine adulte, tineret bovin 
la următoarele prețuri 1

r*

bovine

bovine

tineret

— tineret

adulte cal.

adullc cal.

I 80 lei/kg viu

a II a 75 lci/kg viu

bovin grupa 30»)—350 kg

bovin poște 350 kg.

porcine

porcine

porcine

80

100

lci/kg

lci/kg

viu

viu

grupa 90—100 kg

grupa 101—120 kg

peste 120 kg

120

U5

110

lci/kg

lei/kg

lei/kg

viu

viu

viu

La preluarea animalelor se asigură conlracost tărițc furajere 
la prețul dc 6 lel/kg.

De asemenea, Abatorul Pctroțunj încheie contracte pentru 
preluarea de miei, la prețul dc 70 tol/kg viu, la care se asigură

3 kg tărițe pentru 1 kg viu din e«re 25 kg pentru fiecare cap 
miel în avans ta încheierea contractului ,
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22,05
22,20
23,15

23,45

HOROSCOP
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Posibilitatea de a stabili noi 

relații este din plin valorificată, 
cu ocazia unei schimbări tempo
rare, în profil profesional.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Influența solară se face resim
ți lă în atmosfera de 
spirituală, pe care o 
verva dv.

vioiciuno 
stimulează

TAUR 
aprilie — 21
cu succes,

mai) 
încercare.!

dv.

(21
Parați, 

de infiltrare, în anturajul 
intim, a unui parazit.

GEMENI 
(22 mai — 21 iunie)

Afluxul informațional, cu iz 
de manipulare, vă provoacă o 
criză de nervi, amplificată 
disconfortul material.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Rupeți rîndurile și ocupați po
ziție de tragere!

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Tentativa de a repara un pre
judiciu moral eșuează, datorită 
inconsecvenței „asociatului“ dv.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
Zi liniștită, chiar relaxantă, 

prin delegarea competențelor, în 
ce privește o serie de corvoade 
epuizante.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Vești noi, dintr-un tărîm uitai 

— posibilități do colaborare rod
nică.

(.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
Creșterea acțiunilor sporește 

numărul celor care treo dincolo 
dc baricadă...

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Succes deosebit într-un dome

niu in care nu aveți nici pregă- 
lire, nici experiență...

CAPRICORN
(21 decembrie — 49 Ianuarie)

Nota dominantă a zilei o con
stituie pierderea în detalii ți ig
norarea, esențialului.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarto — 18 februarie)

Aveți mai mult dc cîștlgat prin 
intransigență, dccît recurgind la 
compromis.

Redacția șl •dminlstrațla i PetbManl, str. N. Bălcescu, ar, 2. Telefoane — secretariat i 41662, secții i 41663, 42464 
Tiparul: Tipografia Petroșani, str. N. Bălcescu, nr. 2. Tel. 41365.
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