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Valea Jiului-la zi
Alegeri in invățămintul universitar

Pînă la sflrșitul pTlmei decade din luna martie în învățămîn- 
tul universitar din țară vor avea loc alegeri pentru organismele 
și funcțiile care coordonează procesul de îrivățămînt în condițiile 
autonomiei universitare. De această dată alegerile în cadrul ca
tedrelor, a consiliilor profesorale în facultăți, a prodecanilor șl 
decanilor, a senatului, prorectorilor șl rectorilor este o chestiune 
internă care aparține doar corpului profesoral din Universitatea 
Tehnică Petroșani și a studenților, fără ingerințe exterioare, doar 
după criterii profe.ional-științifice. Nu sînt cuprinse în acest 
s stern universitățile private care au apărut în țară din 1990. (TS.),

In curind la Petroșani va a- 
pare un nou periodic: „Spinul 
de Valea Jiului". Va fi o publi
cație bilunară de satiră și umor, 
mai ales politic. In pagini vor fi 

Spinul de 
Valea Jiului

înfierate logoreea electorală, po
liticianismul și demagogia par
tidelor, de la cel mai mare la 
cel mai mic. Redactorul șef pro
mite că cititorii se vor amuza 
la fiecare frază. Cred că trebuie 
să-l credem. Este vorba de scri
itorul Valeriu Butulescu.

In minerilul rîFn Tafea Jiubu. 
începutul acestui an a marcat o 
creștere sul stanuală de produ-- 
ție. Pentru luna februarie, <e 
conturează r< alizarea integrală a 
programului de extracție a căr
bunelui. Este un început bun. 
care demonstrează că se mișel 
ceva înspre bine. Cu toate că, 
la intrarea în mină, prin săiile 
de apoi, în dialogurile dintre 
mineri, temele cele m ii frec
vente sînt frigul din c ise, lipsa 

, de apă caldă, scumpetea din ce 
' în ce mai mare și mai greu de 
i suportat, iar furturile de prin 
‘ vestiarele băilor încep să-și facă. 
* simțită din ce în ce m li mult

j Mineritul nu îngăduie 
I lucrul de mîntuială
’ prezența. Diminuarea subvențiilor 

acordate mineritului de la buget 
a stîrnit unele îngrijorări. Se dis- 

i cută chiar despre șomaj. Reali» 
itatea pune la ordinea zilei pro

bleme dure. Exemplul minei 
! Lupeni este semnificativ în a- 

ceastă ordine de idei. In luna 
(ianuarie, producția minei Lupeni 

a fost doar de 56 la sută din cît 
I prevedea programul. Din cauza

focurilor de mină, s-au produs 
I accidente mortale. S-au diminuat

capacitățile de extracție nu nu
mai la sectorul IV, ci și la sec- 

Itoarele II și III, din a- 
ceeași cauză. In prezent. 

Ila complexul mecanizat M, 
din sectorul IV, se constată o 

Iautoîncălzire a cărbunelui. Lup
ta cu focurile de mină presu- 

. pune eforturi mari, intervenții 
I nu lipsite de riscuri din partea 
• salvatorilor mineri, retragerea 
Idin fronturile afectate a unor 

brigăzi de zeci de oameni, exe- 
I cutarea unor lucrări miniere

preventive, de izolări, tnnămo- 
Iliri șl reprofilări de galerii sau 

suitori. Aceasta înseamnă nu 
I numai cheltuieli suplimentare, 
’ ci și nemulțumiri în rîndul sa- 
| lariaților, cărora li se micșorează 
I' cîștigurile realizate, de regulă, 

în abataje.
I Cu toate dificultățile ivite în 

luna ianuarie, la mina Lupeni

se constată o revenire treptat* 
la un ritm normal. După efor
turi susținute timp de altera 
săptămîni pentru refacerea rețe
lei de înnămoliri și izolarea to
curilor, în luna februarie, 
producția zilnică a crescut cu 
mai bine de 2000 de tone de 
cărbune. Dar, cel mai important 
cișt.g e3le că oamenii au învă
țat cite ceva din ceea ce s-a 
inlimp'.at în luna ianuarie. Prin
cipala concluzie cu învățăminte 
este că mineritul, în condițiile 
zăcămintelor griztitoase, de ge- 
nui celor din Valea Jiului, nu 
îngăduie lu: nil minluială.
Respectarea tehnologiilor de Iu- 

cru nu este o vorbă goală, ci o 
necesitate. La originea focurilor 
de mină se află lucrul superfi
cial, după concepția greșită: 
„lasă că merge și așa!" Este vor
ba de curățirea scarpelor.'neefec- 
tuarea înnămolirilor preventive, 
necurățirea corectă a cărbune

lui la contactul cu lucrările mi
niere mai vechi. Lucrul de mîn
tuială nu are efecte imediate 
Dar, după cîteva luni sau un aip 
generează autoîncălziri, auto- 
aprinderi de cărbune, cu conse
cințe grave. Mai sînt, din păcate, 
mineri și chiar cadre tehnice, 
care nu înțeleg cît de rieCcsar 
este să se respecte întocmai non- 
mele de protecție a muncii, or
dinea și disciplina, tehnologiile 
de lucru. Tributari acestor meni 
talități s-au dovedit a fi, chiafi 
și după luna ianuarie la minai 
Lupeni unii șefi de schimb,1 
maiștri și chiar ingineri de la 
sectoarele I, II și VI investiții. 
Unii dintre aceștia au fost des
tituit!. Alții au suferit alte sanc
țiuni aspre, administrative, dar 
mai important decît cîștigul de 
moment, lunar, este ca mina să 
supraviețuiască, pentru ca oa
menii să aibă de lucru în con
tinuare.

V loicl S1KALJ

ZIARISTUL CGRCODEL A FĂCUT PIPI PE EL
T .’a lumea știe ce este o lar- 

v i. E te un vierme puturos, un 
■’.i moliu care, înainte de a 

av n . i la rang de insectă, stă ți 
m-.- ca un cocon, înfășurat în 

fu propriei sale mediocrități.
l’i •■poca de aur, așa-zisul gă

ri 1 Corcodel a dormit ca o lar
vă, învelit in scutecele roșii ale 
familiei sale. E71 n-a lăudat pe 
nimeni, n-a criticat pe nimeni. 
FI a dormit. Disidența lui a fost 
un somn adine. Larva din el s-a 
trezit, pentru scurt timp, în anii 
de liceu, cînd a rămas repetent 
din cauza limbii române. Atunci, 
viind să se răzbune pe această 
disciplină, Corcodel s-a hotărît 
brusc să se facă ziarist. N-a a- 
purit, fiindcă s-a cufundat iar 
in'r-un somn profund, frate cu 
moartea clinică.

Spre deosebire de alte larve, 
Corolei nu doarme Intr-un sin
gur loc. Și nici nu doarme de- 
P i Corcodel. acest veritabil 
n . iu somnului profesionist, 
p ■ ■ u bani pentru fiecare oră 
d omc. A demit — o vreme 
— ii f -nn/'i'T îfrr.'ul IUMP), 
primind in '/'limb salariu și 
r -itâti. Anni ți-a mut’.t culcu
șul în prir-i:' ria din Petroșani, 
un i? -■> inv.î-.at 'j d'uirm® in ori
ce pșiăltee : în pi'Tîn -■?. merg'.n.'l 
viind. r — C<-1 nW’i ’.nj d-.- ,r- 
m Corcolii al'i.nei cind 'ieri-- 
D i. e c zi de wnn greu in pri- 
r-v. . ta-.îii seara Ln'. ■? v în 
ar-':' i’- !•? d-, la U. T. I'. 'io-
țn (fo-.t I ' I T»), înr-roind să 
se alhibctizăze u orl-ee ;r ț. 
Cu'.c-a lui pr -f -.(‘.î ora „T, u-lă 
•omnului". Cum !-.,, a-
dormea îru .ie, ■ n.

Vreme dc vreo trei luni, Cor
codel a sforăit și în redacția 
noariră. Cind am văzut că, in 
loc de cap poartă pe umeri o 
cutie de mandolină, l-am invitat 
legal sâ-și strlngă așternutul și 
să plece undc-o vedea cu ochii 
împăienjeniți de somn. Ceea ce 
a și făcut. Spre surprinderea 
noastră, larva lui Corcodel a de
butat într-un ziar central, cu un 
articol genial : „Cum se face pipi 
la Petroșani1*.

In același ziar — printre sem
năturile unor adevărați profeți

— FILE DE POVESTE —
oniștt — Corcodel își strecura 
dejecțiile sale cerebrale, scriind 
că in Valea Jiului, TESA cuprin
de jumătate din angajații de la 
RĂII Atunci, renumitul haiduc 
Miron Cozma dorea să-i rupă lui 
Corcodel mîinile și picioarele In
dică tentaculele), precum și Ritul 
care, oricum, nu susțin, a m ire 
povară. Dar, consecvent din fire. 
Cozma s-a răzgîndit imcdi.-.t. După
cvrnîmc nh •le din sepi ml i ir
Corcrj’Jr*! < • i-a adus pi rnn în hi
r-rul ' mutului liric’ r sindi ■al D*.
li f.-u! ar u:a. Coreț, 1 ,, î
trimit-, la r-.nlr-| i ii
tiv<-. A irlOplUt o 1 i. i i î 1
Lila, Cor; i-a Coi i-l ii . ;! 1 ■■ i
dc.ni „Co- Ce'* fna io-if r. ■ r
fer t. Cind Coz,.-a H: a p. ti i
fon, C' a< - 11 111’ l 1 •; î ![’
A; i am ;>|un iu am. .- i’.ul '1-
Mirosi D o i m -:- • u ir. p,
JIa rl.h , ,R ••m.u-.U- 1 - i .. In

ți-un articol dc-o șchioapă, Cor
codel se screme prin somn să 
informeze opinia publică despre 
faptul că eu beau...

Auziți și Dumneavoastră, ce 
mai calomnie 1 Corcodel scrie 
că, eu, Mircea Dujorescu beau... 
I’ăi cum să nu beau, mînca-ți-aș 
pipota ta de omidă tîrîtoarc, cum 
să nu beau dacă-mi place... Tu 
nu bei, fiindcă ai ulcer și bube-n 
cap. Cozma nu bea, fiindcă i-a 
interzis răposatul domn doctor 
Martlnovici, Dumnezeu să-l ier
te... Dar cu pot să beau, oameni 

buni, flindeă sînt sănătos, slavă 
Domnului. Și-mi . place. Arăta-ți- 
mi voi, zevzecilor, o lege româ
nească din care să rezulte că în 
România băutul este interzis. 
Beau și uneori clnt; fiindcă sin- 
te;n liberi și viața e totuși fru
moasă. .Și mai e o treaba : în 
vreme cr- Corcod' 1 doarme pe
ba n i i altora, cu 1 i pe banii
moi..

Și cum ■ -i nu 1 -i, r’i ‘i no-i
ci '1 1 cit--,li într-'m zi®" bun de
altt-- I. r- , I’o lilj'-rd o ca-
P >d . p ă pii'dici 1. . •.Olana! i de
Cor. 1. 'l-n r. i ii-, .diio< m

u a 1 i i n-.■■-•' : ,,Dr> : >. nvt ,c:t
to ft O' l f: ~ii f'.f ll'r-.'r'î, l.’ă a-
m f,--? -.a dui't rn ■ ' 1 Iii )-ri.
m- r 1 — u .'!») o ! r-r
ri l a ■: ..ar O
r.'pr • y-i'rl <• :n<r
doi p' 0 ■ d ■ b .’■? ; i -i

il'il o rin- ii fă In ni l rju

vernamcntal pentru investigarea 
unor deturnări de voturi". Cind 
descoperim asemenea mostre de 
prostie, evident că ți se face 
sete... Cum a putut un candidat 
în alegeri să ceară o anchetă gu
vernamentală ? Acum, că ește 
primar, da. Atunci, nu I Cum se 
pot realiza repartițiile ? Ce are 
guvernul cu voturile ? (Poate cu 
fondurile, măi buric I). Despre 
ce deturnări masive de voturi e 
vorba ? (Poale de fonduri, ombi- 
licule I). Comisiile electorale din 
Valea Jiului n-au vorbit despre

fraude în alegeri. Cînd citești 
asemenea imbecilități, simți că 
to arde pe pît. Iți vine să bei
orice : cerneală, țuică de 
dușe, vin bisericesc, sau 1 
palinka, (pentru bunele 
interetnice). iți vine să bei 
ca mi cumva Sa fii la 
,.lucid“ ’ ca ziari-'-tiil Ce
dra-;iil de el... Plia- din 
int'-ii in primul din mult.

corco- 
baracz- 
relații 
orice, 

fel de 
ircc-’ț-l, 

birou, 
■Io 1 a-

ruri și d r-opar aici o ni'i1'i-u--
de o mi ai, i n.- I.i..- ui ,. i. 1’ro-
bal.il ■- u citi' ,»l; i ! o].
i’ri - «v •; fiind pi . l -rva

C 1 a in'- ! in mi *.i : fo-
z.i D • ■ • Hui III val -i

. 1

' ’ 1 ' *

■ l '1 1 • 111 1' 1

• ■ ■■ -i Ji. 'i !.:»■.
■ ■ ‘-'a O' or U

> 1 1 1
■ . Co;.

Id’.'iî,
m ‘ j 
r; n i

■ -ir
; i1 : < •' ■ i»i <' ■

!• ’> ij 1 1
<1 i'- 

r r i ■..
H.

cu lupa de fjlatelic, ci numai cu 
un niicio.cop electronic.

In afară de caracter, conștiin
ță, sensibilitate, minte și spirit. 
Iu, Corcodel ii mai lipsește ceva : 
talentul. După Revoluție s-au îm
părțit păminturi, drepturi și gră
dini expropriate. Talent n-a îm
părțit nimeni. A tot cotrobăit 
Corcodel prin ajutoarele venite 
din străinătate, doar-doar va gasj 
o lingură de talent. Degeaba...

Corcodel a aflat, între 'timp, 
că fosforul stimulează talentul și 
inteligența. Știind că îi lipsesc 
amîndouă, Corcodel s-a apucat 
să ronțăie măciuliile de la bețele 
de chibrituri. A auzit el, nero
dul, că in chibrituri s-ar găsi Seva 
fosfor. Rezultatele sînt însă de
plorabile. Atît numai că au în
ceput să-i scapere ochii. In rest, 
nimic. Electroencefalograma lui. 
(știi ce e aia. bagabontule?) sca-

' .iru-, I? 1 i I li i ' ll i. I

mănă leit cu aceea a uimi stilp
de teil-'graf.

In arlicobde lui Corcodel s<
simt '- totu i, niina unui al.'sti-
nent (la b.1iil.ur.î) prof. isioni .t.
Noi i 1 știm si ii r iiom v.jl ci-
roa» Ar fi mat .bine s-r> fol'- .că
in *. ui mai pui,1 ii rmit Iciis».
D.ir, i l:.i IU .. V i'.'i a o vahmr'...

G 1 1 Închei. Mit duc ]>mâ la
h n ul Ai :ă l.o m ./ ii".i ■’.-i"

i 1 . Vo. -,C CU I o cui ... 1
! - • ; i 1 IT. 1.- c-: . in• u! 1 'i

< I -O I- , '11 1 " 1 .
5: -l ■1 ’ - 11 i .. ii și s.'.
.. . 1 '■ II rai r.i.u '
in i*l lin rie.ln'l la

, ■ ,. - a ,
ce I [ -. i' .’ ■ •

I 11 • 1 1 1 ' ‘ 1 11” - 
hri 1111 ! '.i i r : i i •1 1 . , I , L '

iia-a Dl IC!
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Din lipsă de cărbune, un cazan nu funcționează
Cam spre sflrșitul lunii Ianuarie, domnul in

giner Alexandru Flaidăr, directorul Termocen
tralei Paroșeni, punea degetul pe o rană des
chisă : „Dacă stocul de cărbune (la acea dată 
era de 16 mii de tone — n.r.) va scade sub 10 
mii de tone, vom fi nevoiți să oprim un cazan, 
iar temperatura, pe tur, a agentului de termo- 
ficare va fi redusă la 90 de grade Celsius”.

Nu cred că a fost vorba de premoniție, cit 
mai ales de o cunoaștere exactă a situației. Ce
le spuse de domnul director s-au adeverit: în 
13 februarie, cazanul și turbina nr. 2 slnt o- 
prite, fiind in rezervă, tocmai datorită cantită
ții insuficiente de cărbune. Cu alte cuvinte, ter
mocentrala funcționează, in momentul de față 
cu două cazane și o turbină, furnizînd 35 MW 
energie electrică și 100 Gcal/h energie termică. 
Temoeratura agentului termic, pe tur, se situ
ează la 95 de grade, iar pe retur la 55 de grade 
Celsius.

„Trecerea in rezervă a cazanului, aflu de la 
domnul Flaidăr, a fost determinată de scăderea 
la 9000 de tone a stocului de cărbune. El nu va 
fi pornit decit atunci cind cantitatea de cărbu
ne din stoc va ajunge la 20 mii de tone. Deo
camdată am ajuns la un stoc de 11 mii de to
ne. in condițiile in care livrările zilnice către 
uzină slnt de 1500 tone de cărbune".

Conform celor relatate de domnul director, 
livrările zilnice se limitează la... patru zile pe 
să^tamină ; miercuri, joi, vineri, sîmbuta, in 
zilele de duminică, luni și marți neînregistrîn- 
du-se nici o intrare. Așadar, livrările sâptaml- 
nai • Je cărbune către termocentrală însumea
ză in jur de 6000 de tone, ceea ce asigură func
ționarea cazanelor — în condițiile in care unul 
este oprit — timp de patru zile. Scoaterea din 
funcție a unul cazan a dus la scăderea sarcinii 
electrice cu 20 MW și la diminuarea tempera
turii pe tur a agentului termic la 95 de grade. 
Aceasta chiar în zilele In care temperatura mo
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diului exterior coborlse destul de mult. Iar 
temperatura agentului termic ar fi trebuit să 
fie undeva la 100 de grade.

Nu doar Paroșeniul are de făcut față acestei 
situații. In general, toate filialele RENEL-ului 
se confruntă cu problema lipsei de cărbune. Am 
înțeles că nici nu se discută chestiunea supli
nirii necesarului de cărbune din import ~ 
mai mare parte a mixtelor energetice 
Valea Jiului iau calea termocentralei din Min
tia. Pentru că, trebuie spus, „Mintia — ca să 
reproduc cuvintele domnului Flaidăr — stă 
mult mai rău ca noi". Chestie perfect adevă
rata, pentru că, fiind de față la teleconferința 
din dimineața zilei de 25 februarie, am putut 
auzi spusele domnului director de acolo cum 
că stocul de cărbune al Mintiei este de 17 mii 
de tone, valabil pentru două zile de funcționa
re.

Nici In privința gazului metan situația nu e 
mai roză. Și el este „bătut în cuie". Cota de 
12 mii mc/oră (din care 9500 mc/h pentru ter
mocentrală și 2 500 mc/h pentru centrala ter
mică Vulcan) este suficientă doar pentru men
ținerea continuității arderii cărbunelui în ca
zane. Ce se întrevede, deci, într-o atare situa
ție 7 „Regia 
mii tone de 
nul Flaidăr. 
contractuale.
era foarte bună acum. Puteam merge cu 
cazane pînă la sfîrșitul lui martie. Nu cred c-o 
vom mal recupera. In schema actuală de func
ționare sper să ne descurcăm în continuare, a- 
vfnd în vedere că și iernii îi cam slăbesc pute
rile. Nu întrevăd pornirea celui de-al treilea 
cazan, nefiind condiții. Rețeaua de termoficare 
a fast echilibrată în funcție de temperaturile 
de pe retur ți... sper să treacă ți asta".

Cea 
din

are către noi o restanță de 26 
cărbune din 1991, relatează dom- 

Pe 1992 și-a respectat obligațiile 
Restanța aceea de 26 mii de tone 

trei
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Am așteptat cu nerăbdare sA 
ne alegem reprezentanții locali 
pentru a-mi putea continua co
municarea cu concetățenii mei 
și transmiterea acestor ginduri, 
prin intermediul cuvlntului tipă
rit. Ca să fiu sincer, îndemnul 
de a avea curajul să-mi exprim 
deschis opinia, l-am găsit la cei 
pe care-i cunosc și care m-au 
întrebat care este motivul pen
tru care nu mai public. Cum

bolile și mizeria ne-au trezii la 
realitate. Dar bani du mal avem.

Și tot In acel scurt articol, 
menționam faptul că, de popu- 
lismul afișat printr-o ipotetică și 
temporară bunăstare generală, 
vor profita numai cei care ți-au 
folosit posturile — de partid șl 
de stat — pentru a trăi din ne- 
muncâ. rămlnlndu-le și ceva 
.verde” sau .auriu” pentru zile 
mai negre...

RULETA RUSEASCA
nu-i pot înjura pe alții, am În
cercat să nu fac nici promisiuni, 
ascunse, eventual, între rindurile 
scrise.

In urmă cu doi ani, In același 
ziar, scriam despre un fenomen 
care-și făcea loc, în multiplicare 
geometrică : cererile necugetate. 
Se cereau salarii mari, cît mai 
mari, neținînd cont nici de ur
mări, nici de posibilități, nici de 
nevoile reale. Spuneam atunci 
că nu-mi folosește la nimic un 
salariu de 30 mii lei, dacă o pe
reche 
costă 
două 
parte 
au prețuri mai mari de 3 000 lei.

Tot atunci, opinam pentru in
vestiții In domeniul 
muncii, al mediului și al sănătă
ții, al vieții omului, care nu are 
preț. Acum ne dorim bani pen
tru aceste lucruri, căci moartea.

de mergători purtabili 
3 000 lei. Am greșit de 
ori, căci salariul este de- 
de 30 mii lei, iar pantofii

protecției

Din nou despre Ponorîci (II)
Daca im înțeles repede rolui 

bas.ioanelor — eie au fost con
struite in dreptul unor porțiuni 
mai lejere pentru urcat — mult 
mai grea a fost descoperirea func
ționalității micilor valuri. Se știe 
că romanii atacau fortificațiile 
în rinduri strinse, apărate de 
scuturi. Aceste formațiuni „blin
dat.-” se chemau „testudo” — In 
românește, broască țestoasă. Este 
lesne de înțeles că asediaților 
le-a convenit să înfrunte niște 
formațiuni Imbucătățite prin a- 
cele valuri perpendiculare. Iată 
o modalitate de a fărimița ți În
cetini elanul ofensiv roman l 
Cercetări mal noi au demonstrat 
că nu toate valurile perpendicu
lare ating valul cel mare. Ele 
se sfirșesc la circa trei metri 
printr-un șanț adine, piedică su
plimentară care aduce omul de 
înălțime potrivită, cu capul exact 
sub loviturile apărătorilor. De ce 
nu ex<stă un șanț continuu este 
greu de 
elemente 
structura 
terenului 
zale.
mai 
zilâți 
de la 
nou strategii au dat un examen 
de istețime. Majoritatea luptăto
rilor slnt dreptaci, poartă arma 
In dreapta și scutul in stingă. 

Conduși de un asemenea val lși 
apropiau flancul drept spre lo
viturile asediaților. Capcanele 
militare ale construcției nu se o- 
presc aici, lată de pildă un bas
tion dublu cu două valuri con
centrice precum spițele pe butu
cul roții. Mai lipsea doar invita
ția „venlți cît mai mulți, Inghe- 
«uiți-vă și deranjați-vă reciproc”.

Dacă o fortificație circulară Iți 
rezolvă In ea însăși problemele 
„de spate” — schimburi de stra
jă, odihnă, masă, ce se Intimpla 
cu apărătorii unui val de circa 
doi kilometri ? Cercetarea spațiu-

explicat. Mai intervin 
precum panta locului, 
mai moale sau tare a 
și poate altele nesesi- 

Construcția defensivă 
prezintă ți alte curio- 

precum acele valuri 
stingă spre dreapta. Din

lui din spatele valului a arătat 
că acolo există doua imense polii 
care puteau servi scopurilor a- 
minlile. Dar ostașii din spatele 
valului nu erau imobili. In anu
mite împrejurări erau scoși la 
atac. A sari peste o palisadă 
Înaltă nu era la indemlna oricui. 
Cercetări atente au relevat fap
tul că in două locuri dacă nu 
chiar trei, pe firul valului au e- 
xistat porți, fără îndoială solide, 
cu o deschidere de 5—6 metri 
care permiteau debușarea la atac 
iar după îndeplinirea misiunii, 
reintrarea ostașilor daci.

lată ce ploaie de informații mi
litare I Și pentru a nu se crede 

autohtonii au luptat doar cu 
binecunoscuta sabie curbă, tere
nul ne-a scos In cale două am
plasamente — unul circular cu 
diametrul de 12 metri, iar al doi
lea dreptunghiular de 5/15 m 
care, apreciem că erau siturile u- 
nor catapulte sau batiste

Iată, deci, „artileria” timpului, 
confirmată de altfel pe basore
liefurile Columnei traiane I

Cercetătorul dr. loan Glodarlu, 
prelulnd Idei și cifre din lucra
rea noastră, spune In „Acta 
Musei Napocensis”, XXII—XXIII, 
pag. 101, următoarele : „După ul- 
t mele măsurători, lungimea to
tală a zidului (astfel II numește 
d-.sa — n.n.) este circa 2 150 m, 
grosimea sa de 10 m. In antichi
tate el trebuie să fi avut mini
mum patru metri înălțime”. Lun
gimea totală a valurilor care în
tocmesc fortificațiile complexului l 
Ponorîci, întrece cu mult 20 km, I 
Insumînd un volum de peste 
150 000 metri cubl.

Toate acestea conturează ideea 
unor lucrări ieșite din comun, re- 
flectînd pe un alt plan forța e- 
conomică a statului dac ți ex
celenta organizare a munrii.

I 
I
I
I
I
I

FIRME LUMINOASE
Intrucît examenul alegerilor 

locale a fost trecut cu succes, ne 
putem considera inlrați deja în 
Europa. Și cum firmele cu neon 
dau nota dominantă, musai să ne 
adaptăm și noi, nu? In Intîmpi- 
narea dorinței celor ce vor să-și 
monteze astfel de f.rme, 
S.C. „UNIVERSAL P REST 
S.R.L. Petroșani, cu sediul

vineI»
in

Istr. 1 Decembrie, bloc 82, ap. 1, 
telefon 45064, care oferă firme

Itip neon, din litere de diferite 
culori (la alegere), cu aprindere
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programată pe computer. Ia pre
țul de aproximativ 3000 lei/seg- 
ment (literă), jncuferent de cu
loare. Alimentatorul costă 11500 
lei, programatorul 13000 lei, iar 
manopera se plătește doar în 
cazul in care firma este montată 
de specialiștii societății.

Doritorii slnt așteptați, cu co
mandă scrisă, la adresa de mai 
sus, ocazie cu care se achită 50 
la sută din contravaloare și se 
primește număr de ordine, Intru- 
cit cererea este foarte mare.
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(Sfirțit)

Dr. V. MORARII

în legalitate
Primim la redacție o știre interesantă. Urmare a Ilotărfrli 

Tr btinalului Municipal București, Partidul Socialist al Muncii a 
fost Înregistrat legal ți are dreptul de a participa ca formațiune 
politică distinctă sau In coaliție, cum dorește, In alegerile gene
rale din acest an. Comunicatul este semnat de membrii Biroului 
Comitetului Municipal al P.S.Mc
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Da roți Sorin, .de pămlnt* din comuna Budacu de Jos, Jude- 
BIstrița-NAsăud, ■ venit In Valea Jiului, să-și viziteze unchiul 
Ixjpeni. Cum-necum, a aflat că L.A., posesorul unei autoriza- 
pentru vlnzarea de bunuri .la tarabă” — este plecat din

țul 
din 
țh 
calitate, Împreună cu familia, la o Inmormlntare. Presupunlnd 
omul dispune de bani și alte bunuri de valoare, se gindește 
l-ar face un bine acestuia, scăpîndu-1 de „grija” lor. Astfel că, 
data de 8 februarie a.c. II „agață” pe minorul Mîhai Ion, de 
ani, pe care II roagă să-i dea o mină de ajutor, să intre In casă, 
fiindcă și-a pierdut cheile și soția e la serviciu. Puștiul, săritor, 
nu-1 refuză. Ajunși la domiciliul lui A.L., din Aleea Plopilor, blo
cul 2, parter, Daroși Sorin sparge geamul cu o piatră și îl ajută 
pe minor să pătrundă înăuntru. Acesta Ii deschide ușa, D.S. îi 
mulțumește, după care se apucă de „treabă”. Bunurile furate se 
ridică la valoarea de 150 mii Ici. I.a scurt timp, lucrătorii Poli
ției Lupeni II depistează. Momentan se găsește In arestul poliției 
municlpaile, pînă la definitivarea dosarului. După care va face, 
probabil, o „vizită” cu durată determinată In altă parte. (P.N.).
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Vă invit, acum, să priviți In 
jurul nostru și să rostiți cu voce 
tare, dacă vedeți pe cm».va care, 
din propria muncă, s-a descurcat

Se naște, firesc, întrebarea ; de 
unde au avut noii noștri între
prinzători, sumele necesare lansă» 
rii intr-o afacere ? Bănci parti
culare n-am avut, iar băncile sta
tului au reușit performanța blo», 
carii decontărilor între întreprin
deri.

Unii au avut ceva „cheag" nu
mai de ei știut, obținut pe căi 
mai mult sau mai puțin corecte. 
Alții au avut rude sau cunoș
tințe in exterior, așa că au avut 
o primă tranșă de mărfuri, chiar 
și soldate, dar erau de import. 
O altă categorie este a celor care 
au vîndut copii, fotbaliști, anima
toare, dar și lucruri mai puțin 
Însuflețite : tablouri, matrițe, ruj* 
menți, burghie, cuțite de strung, 
uraniu, mercur, conserve si al
tele.

Mal este însă o categorie, a 
celor care au gestionat averea 
statului, care și-au împrumutat 
singuri banii pentru a-i investi 
lntr-o afacere, deseori mai necu
rată decit diavolul Să nu cre
deți însă că. In caz de nereu
șită, au procedat precum texanul 
Cliff Barnes, înghițind o sticlă 
de whisky și una de somnifere. 
Au înghițit o sticlă de whisky, 
dar nu de cel libanez conținind 
doar ceva alcool, colorant și apă. 
Acești originali și proaspeți oa
meni de afaceri au initiat altceva, 
la fel de „rentabil” și au desco 
perit că o greșeală se poate a- 
coperi cu alta mai mare Pentru 
ca lanțul să fie complet, au în» 
ceput să vlndă puținele produse, 
ieșite pe poarta Intre irinderi’or 
pe care 
societăți 
nime și 
mitată.

îar e-ntm binele membrilor 
de sindicat, liderii lor s-au stră
duit și ei să investească sumele 
din cotizații In aro-t? societăți 
comerciale. In care se vfnd radia
toare Zass, candelabre de cristal 
și parfumuri franțuzești la pre
țuri incredibile.

Se pare, insă, că acum sintem 
mai realiști : vrem să oprim de
clinul, prin opțiunea creșterii 
„zero”. Probabil că „jocurile au 
fost făcute”, dar nu sîntem ia 
cheremul bilei buclucașe a unei 
rulete, ci la poziția glonțului u- 
cigaș al ruletei rusești ; d.-.că-i 
pe țea.ă, ne zburăm singuri cre
ierii, in văzul spectatori or cu
rioși, carp continuă să Pi' V.

le „directoriau” unor 
comerciale, ddne ano» 
deloc cu răspundere li-

lr<g. Ioan Nicuiae CAPRAR

binecunoscut faptul că,Este
după Revoluție, țara noastră a 
suferit un puternic bombarda
ment cu autoturisme de peste 
hotare. Și ce e râu in asta, veți 
întreba? N-ar fi nimic, dacă la 
încheierea actelor de vinzare- 

cumpărare, s-ar acorda mai mul
tă atenție. Desigur, este deosebit 
de tentantă oferta de a obține o 
mașina .ultimul răcnet”, la un 
preț deseori (chiar dacă pe va
lută) derizoriu. Puțini știu Insă 
cu acestea fac parte dintr-un 
trafic de autoturisme furate, pe 
care traficanții caută să le .fur
nizeze” unor cumpărători, d»- 

preferință din țările estice, care 
crczlnd că se află In fața „afa- 

| cerii vieții lor” cad In cursă. 
• Dar, din (ne)fericire, mașinile In

date în urmărire In
și, odată găsite, ele 

-po-

cauză slnt 
terpolului 
se confiscă. Astfel, fericit J1 
sesor” se trezește, peste noapte 
și fără mașina și fără banii dați 
pe ea.

Foarte mulți români au luat 
plasă, datorită implicării lor in
voluntare în traficul lntcrnațio- 
nai de autoturisme. Pentru a e- 
xemplifica, voi spune doar că In 
curtea Inspectoratului General al 
Poliției din capitala țării se află 
peste 200 de astfel de autoturis
me confiscate, majoritatea pro
venind din Italia (Alfa Romeo, 
Fiat) șl Franța (Peugeot).

Așadar, aviz amatorilor 
tranzacții de autoturisme.

Locuri, nu tot rr •• ieftin 
ut.

♦
surse demne de imre.eie, 
că România se bucura de

de 
In

Din 
afiăm 
o deosebită atenție ți din partea 
traficanp.or de narcotice -i ;e 
arme, inie tranzitează, cu Mis e 
deo - i it de periculoase „mărit 
îndeosebi regiunea Banatului 
vînd destinația Iugoslavia u 
toate acestea, mulți »int opriți a 
graniță de trupele noastre le 
grăniceri. Iată de ce, la Polria 
timișoreană se găseau, pfnă a 
data informării noastre peste 
2 000 de autoturisme sechestrate 
de la mai sus amintiții traficant!- 
Majoritatea mărci de lux din ță
rile occidentale.

T. VINȚA1Q
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SALVA MlN
U—o îlrmă de prestigiu, un nucleu 

de veghe, mereu ia datorie

»

\
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Profesionalism sau capacitatea de a 
interveni prompt și eficient

Mineritul, de cind e minerit — se știe — a 
i .i peri<.ok. riscuri >i chiar catastrofe.
De-a lungul întregii sale Istorii, mineritul Văii 
Jiului a in'.emnat o confruntare continuă si 
dirzd cu vicisitudinile lumii subterane, mai a- 
t . cu focurile endoacne si metanul. Tocmai 
pentru ca această confruntare sd <nb<5 ftorțt de 
r.usită cit mai deplină, pentru ca demisurile 
de prevenire a avariilor sau — cind acestea, 
t turi, s-au produs — ca acțiunile de salvare «ă 
fie cit mat eficiente, in cadrul RAH funcționea
ză „Salvqmin". Este Stafia centrală de salvare 
minieră, creată cu doi ani in urma — unică in-

— ..Suivamin", ca unitate a 
RAH, prestează servicii pentru 
exploatările miniere ale acesteia, 
tar In caz de solicitări și pentru 
»'-p unită’i din țară. Activitatea 
st iț ei cuprinde, practic. trei 
domenii principale : salvarea 
rr> merâ. proteja omului șl 
perfecționarea personalului In 
pi imul domeniu, cel de salvare, 
există druS formații de salva
tei rare execu'A. La tererea ex- 
p.nalârtk r. ia ordinu' RAH lu- 
c- ri ni rar.-.c’pr pr-.-vtrt:v sl 
d’ lichidare s ava*i::or Tot în 
a ■-si domeniu s» efectuează in- 
st ''•iien s’lvc'orilor din toate 
unitățile Regiei Activitatea din

CilXt s'nt salvatorii?
Sint ca toți oamenii șl ei... Și, 

to it .1 ..
rdonalorul laboratorului de 

p ...u.<«iie, doamna Lucia Ko- 
va-s ne precizează. Salvatorii 
treuuie să aibă o personali1 ate 
cu un echilibru emotiv perfect, 
iar nivelul d« intel.gență și cel 
a. aptitudinilor psihomotorii 
peste medie. Ii caracterizează, 
de asemenea, spiritul de echipă, 
p Jtereti de dăruire, de implicare, 
c i păci ta tea-» de a se adapta la 
n st. la neprevăzutul specific fie- 
efi- i acțiur.i de salvare.

Directorul staț;ei ne-a enume
ra. șefii echipelor de salvare i 
Con .tantln S'aafiu, Gheorghe Zăr- 

b E M H A L
l, . •» in U.t.mu din, U.ept e- l 

îeul ui niu.jUii.or ue p.o»e<.pe a
p.. t.e *n nu-
n C. d SCU2UI flUrilui Ui iniUul*
n..s n Jur ile in ui-
tuna, an se SviiUkH.uZa O i e
c. -»<i!.'.«.e<rță d uiiuutnu viriaur ue
’UUt 1 CJiOZd In rin_.ru perjondlu-
iu nun.ei

/». u-pe cum ne piec.ztdza
clb.u.rid doc or Veturid Cir.pe-
• J. șeful la xii atjiul Ji de me-

■ ...na muncii și proiecția o 
n. i'.. lecoinen >. este valabil 
pem.ru țoale ln'jdt.<ri<e Uin 
\ »cu Jiuiui și vizează. drept 
ficiori Je Imuolnăv.re, mai a- 
i» • rev<iT>vl a,m..it.ir. aouzul 
oe alcool și negii,area tra urii 
g ițelor infecții respiratorii.

n-jn jorâtoare est" ,, >t.u-
a'.< ! in domeniul a ..i.’.en ,e> 
n. a.e de spec.ahtate l, u-icsc

■ r ii special î i in domeniul I 
î ■ o:o>ir-i iar apa>atajiil le 
o ■.minare a îmbolnăvirilor de 
T ' este insuf ciont

i' fimd că. In cadrul un.t/i- 
ti >r miniere, e intr»prind a-
n jjI ront-OAle periodice d» Că- ' 
tre laboratorul de pneumoconioze i
• Stației rentrale de mlvare. .
este necesar să se acorde toată ■ 
atenția acestor examinări. | 

uumen.ul medical și de protecție 
s omului dispune de trei labo
ratoare — de pneumoconioze, 
meaicina muncii și de psihologie. 
Prin intermediul lor, se realizea
ză controlul medical al întregu
lui personal al RAH. precum și 
controlul medical și testarea sal
vator.lor. Perfecționarea per
sonalului se desfășoară în labo
ratoare special amenajate și se 
a. șură prin cercuri pentru o 
gamă larvă de specialități Tot 
a ci. în olaborare cu laborato
rul de psihol'gie, se efectuează 
testări și atestări pe post, cerute 
de agenții economici Deși sint 
domenii d.stinete. Intre cele trei 

nescu, Ioamchie Moldo van, Mihai 
Kiss și Constantin Sufragiu, cu 
precizarea că toți salvatorii — 
1 la număr, plus 2 ingineri mi
nieri — sint la fel de buni. Cali
tățile lor se completează reci- 
p.oc, iar echipele, ca entități, se 
structurează, se „așează“ singu
re. in practică. după afinități ca
re nu pot fi puse în tipare.

Ln'.rebind pe unul dintre sal
vatori, mant’-nl minier Constan
tin Spațiu, despre satisfacțiile 
pe care I le con eră activitatea 
de salvare, ne ră punde: „Este 
satisfacția pe care ț.-o dă un 
examen foarte greu, trecut cu 
nota mav ml Și nceastA notă
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stituție de acest fel din țară — avînd menirea 
ca. in colaborare cu stațiile proprii ale unită
ților minvre, să asigure un nivel calitativ su
perior activității de salvare, de lichidare a 
avariilor specifice unităților carbonifere, instru
irea personalului care activează in domeniul 
salvării și să conceapă mijloace specifice, dis
pozitive și echipamente de intervenție.

Despre modul cum și-a îndeplinit „Salva
min" menirea in cei doi ani de la crearea sa, 
ne-a vorbit domnul inoincr II,ARIE HORA, di
rectorul centrului:

activități există o strînsă conlu
crare.

— Ce concluzii se pot desprin
de din activitatea stației, după 
doi ani de existență ?

— Viața, experiența demon
strează, în pofida reticențelor 
privind utilitatea stației, viabi

litatea „Salvamin"-ului, atlt din 
punct de vedere organizatoric, cit 
și al eficienței economice. Pen
tru că, trebuie să precizez, nu 
avem prevăzut beneficiu precal- 
culat, dar nu sîntem nici sub
venționați. Trăim adică, pe pi
cioarele proprii.

— Care au fost acțiunile de 
salvare mai deosebite ?

nu este altceva decît aprecierea, 
recunoștința din partea mineri
lor, a specialiștilor minieri care, 
după intervenția noastră, în 
luptă cu flăcările, căldurile 
mari, cu stressul ce ne domină, 
Iși pot relua munca, activitatea 
productivă.

Flăcări, vizibilitate „de gradul 
zero", aerul încins, gaze și peri
colul exploziilor. Chiar nu vă e 
frică? Dacă ne-ar fi frică, n-am 
fi salvatori, ne răspunde un alt 
șef de echipă, maistrul minier 
Ioanichie Moldovan. De fapt, nu 
ne gindim ia frică, ci la faptul 
că salvăm zăcămîntul, mina, oa
menii și locurile lor de muncă

— Paradoxal, prima interven
ție am avut-o in afara RĂII, la 
L.upoaia II, una din cele mai 
mari mine din bazinul Gorjilitli. 
In Valea Jiului, dat fiind speci
ficul zăcămîntului, predispus la 
znutoaprindere, salvatorii noștri, 
împreună cu cei ai unităților 
miniere, au participat la o serie 
de intervenții pentru lichidarea 
avariilor. La Lupeni, Uricani, 
la Aninoasa, La Livezeni a fost 
salvat, în condiții dramatice, nu 
numai un abataj frontal de ma
re capacitate, ci a fost recupe
rat inclusiv complexul meca
nizat cu care a fost dotat. A- 
cesta prin izolarea focului, a 
fost mutat pe un alt panou, un
de funcționează din plin. Pro
fesionalismul salvatorilor a va
lorat, și în acest caz, miliarde 
Și nu cred că exagerez...

— Care este secretul reușite
lor în intervenții ?

— Tocmai profesionalismul sal
vatorilor, capacitatea lor de a 
acționa în orice moment, zi și 
noapte, cu competență, cu rapi
ditate șl eficiență.

Democrație ?
S-au înmulțit focurile endo

gene; sint mai multe focuri, mai 
de amploare și cu efecte pe mă
sură. Care sint cauzele lor ? în
trebarea am adres.it-o și inter
locutorului nostru, domnul ingi
ner Ilarie Bora Răspunsul a fost 
următorul :

— Sint două cauze principale. 
Una vine din anii anteriori, cind 
sub presiunea goanei după căr
bune, s-au neglijat o seamă de 
reguli privind deschiderea, pre
gătirea și exploatarea zăcămin- 
tului. Așa se explică săparea a 
o seamă de lucrări miniere de 
bază în cărbune și nu în steril. 
Dar există și alte cauze. Fă. A 
intenția de a supăra pe cineva, 
dar trebuie să semnalăm o înțe
legere greșită la foarte mulți a 
relației dintre democrație și ri
gorile profesionale. După unii,
democrația înseamnă să-și fa< ă
de cap, după bunul plac. Nu-i
interesează ce va fi mîine. Or, 
In minerit nu merge principiul 
„dau și fug" și nu mă interesea
ză ce va fi mîine, dimpotrivă.

Preocupări și perspectivă
Rralizun importante s-au înregistrat în cei doi am care au 

trecut de la crearea Salvamin-ului și în ceea ce privește dezvol
tarea bazei materiale. Atît pentru instruire dt și pentru an rena- 
nijjnte. Cele mai multe s-au obținut prin autodotare și reamena- 
juri de spații. Preocupări pentru dezvoltarea bazei materiale a 
compartimentelor, laboratoarelor, există și în prezent Ele vi
zează confecționarea, în atelierele propl'ii, a unor dispozitive, 
chiar utiiaje, specifice intervențiilor în minele Văii Jiu'ui, con
comitent cu preocupările de ordin teoretic, mai ales In studierea 
complexă a fenomenului focurilor de mină.

Un alt domeniu prioritar al strădaniilor colectivului vizează 
chiar domeniul acțiunilor de salvare și acordarea primului aju
tor. Preocupările, ce se vor conjugate cu cele ale unităților spita
licești, au în atenție găsirea unui sistem cît mal viabil de acor
dare a primului ajutor în subteran, urmat.de transportul acci
dentatului la supraf iță șl asigurarea asistenței de urgență.

Există propuneri și preocupări pentru crearea de puncte de 
prim ajutor în subteran, dotate corespunzător și deservite de 
așa-numiții paramedlci, deci cadre .pecial instruite in acordarea 
primului ajutor.

C'-ea ce va dclenriina calitatea și eficiența intervențiilor șl 
a acordării primului ajutor si, în general, creșterea gradului du 
eficiență a acțiunilor de salvare este îmbunătățirea dotării Stație^ 
cu njutorul RAPi, cu o scamă de dispozitive, apar.atu, io .talații șl 
echipamente moderne și strict necesare, unde chiar in resim 
de unicat, dat filnrl costul ridicat al diferitelor dotări Est« 
nem.iiA șl o mașină de int isenție, prevăzută, de althl, dar-« 
In' . z. -’i.i

Cu o rlo‘,r.-c supei ioaiă c.ilitaUv. va creși-- și eficiența inter» 
v< nținor, iar lciv iii iul va f< |r<t „I colectivilor m.niere.

Un bun ciștigi’t
in ultimul an, în calru Sta

ției centrale de salvare mlueră 
s-au derulat 43 tipuri de pro
grame de perfecționare, progra
me care au cuprins, de fapt, și 
cursuri de special.zare și instru
ire, cursuri de calificare, reca
lificare. respectiv, de policalifi
care. Cursurile, cu și fără »n>n- 
tere din producție, au cuprins 
în jur de 1000 de persoane și 
au fost absolvite de 40? munci
tori, 36 maiștri, 84 cadre cu 
studii medii și 438 speri,-Piști ou 
studii superioare

Instruirea, perfecționarea per
sonalului se impune, este nece
sară, inlrucît, vorbind de «raidul 
de securitate a minelor, de ca
litatea și eficiența activ Ații 
productive, inclusiv a interven
țiilor de salvare, este cit -e 
poate de clar că toate depind în 
cel mai înalt grad Je 
pregătirea și instruire î, res
pectiv, de compe'ența persona
lului de conducere și d< >.yecii- 
ție. In ultimul timp, în progra
mele do perfecționare s-au in
trodus tematici noi : organiza
re, conducere, elemente ' r a- 
nairement etc

Doamna inginer Tiber a Fodor, 
coordonatorul laboratorului de 
perfecționare, apreciază c î un bun 
cîștigat, schimbarea d° concep
ție net favorabilă pe: fecționării. 
în rândul tuturor categor. iJor de 
person<il. Dacă, pînă în 1989. oa
menii veneau la cursuri doar. , 
să aibă o hîrtje că au făcut un 
curs, in piezent există un inte
res real, o preocupare deosebită 
față de studiu, față de lecți ră și 
Însușirea diferitelor cunoștințe. 
A crescut interesul în rîndul lec
torilor, de altfel, cadre compe
tente buni specialiști, ceea ce 
este o garanție a creșterii cali
tății învățării, a eficientei cursu
rilor.

Pagină realizată de
Ioan DUBEK

rin_.ru
pem.ru
urmat.de
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ROMÂNIA Ambiguitățile post-revoiuționare (I) Programul TV.
Parfumul libertății plutește peste țară. Dar, îșl face loc deo

potrivă impresia apăsătoare a unei democrații 
partide jucate cu cărți măsluite.

Vechiul Rombac 111 al agen
ției Tarom trebuie să fi cunoscut 
șl zile mai bune. Interiorul răs- 
plndește un miros acru de tren 
local, mocheta este roasă, fotoli
ile desfundate. Cursa RO 342, 
Viena — București, evoCă preg
nant acele incerte companii ae
riene de la capăt de lume, 
mijlocul 
cum dă 
mâni se 
părături 
tncărcați asemenea unor animale 
de povară. Piese de schimb pen
tru autoturisme, veselă, tehnică 
de înaltă precizie, pe scurt, în
treg calabalicul unei caravane a 
timpurilor moderne. La sosire, 
In eternul semi-întuneric de pe 
aeroportul Otopeni, aceeași im-

Ia 
pachetelor îngrămădite 
Dumnezeu, pasagerii ro- 
Intorc acasă de la cum- 
pe meleaguri austriece.

amînate și a unei

de ruină, mizerie 
La trei ore de

presie jalnică 
și degradare.
Paris, în centrul- Europei, Româ
nia te impresionează neplăcut 
întocmai ca o piață din lumea a 
treia plină de miasme.

piu, libertatea! Fără îndoială, 
precară, și poate la discreția u- 
nei proxime lovituri de culise, 
ori a unei viitoare descinderi a 
minerilor la București; dar, toc
mai de aceea, mai evidentă. 
Poporul acesta devenise un po
por de umbre, niște siluete tă
cute, cu spinările încovoiate. De

nâ 
tot 
Nu 
de 
de 
ce 
*89

DIN PRESA STRĂINĂ
Totuși, pentru cel care nu a 

revăzut străzile Bucureștiului 
de pe vremea lui Ceaușescu, ce
va s-a schimbat. Ceva nedefinit 
și omniprezent care se citește pe 
fețele oamenilor și impregnează 
atmosfera. Ceva esențial pentru 
cine a cunoscut această țară vlă
guită, acest oraș pustiit și acești 
oameni umiliți. Este, pur și sim-

Regia autonomă de gospodărie comunală 
si locativă PETROȘANI - ANINOASA » •

ANUNȚA
In următoarele zile se vor efectua acțiuni de prinde

re a ciinilor vagabonzi- Locuitorii orașului Petroșani sînt 
rugați să sprijine aceste operațiuni prin 
incintele gospodărești a ciinilor de casă, 
facem răspunzători în cazul prinderii lor.

menținerea în 
întrucît nu ne

Societatea comercială
IMPEX PARADIS

cu sediul în Aeroport, str.
gros, la prețuri avantajoase (importator direct), fără adaos 
comercial, băuturi alcoolice, cafea, alune, berc lmpoit, 
țigaii, băuturi răcoritoare, dulciuri.

Aviatorilor nr. 70 B, vinde en

I
1
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

acum înainte, este, însă, un po
por care și-a regăsit verticalita
tea și demnitatea elementară. In 
ciuda cozilor zilnice, a golurilor 
existente în asigurarea încălzirii 
locuințelor și a inflației de 300% 
pe an. Și, în pofida întregii moș
teniri lăsate de un socialism 
lucinant, care a fost, aici, 
devastator decît oriunde.

Piața Universității: avînd 
fundal zidurile pe care se 
lează sloganuri 
„Jos Iliescu**, 
niștii" — un 
incorijibili cheamă, zi te zi, la

ha- 
mai

ea 
eta- 

vindicative — 
„Afară cu comu- 
grup de visători

schimbarea ordinii lucrurilor. 
Peste drum, la barul hotelului 
Intercontinental, o întreagă fau- 

de afaceriști și traficanți de 
felul se agită în plină zi. 
departe de aici, la Muzeul 
istorie al orașului, expoziția 
fotografii despre zilele istori- 
ale Revoluției din decembrie 
nu are succes de casă. La doi

ani după evenimente, ambiguita
tea Revoluției din România plu
tește încă în atmosferă. Par
fumul libertății se contopește 
cu impresia unei democrații a- 
mînate, a unei fără de sfîrșit 
partide jucate cu cărți măsluite 
Istoric și membru al opoziției, 
Andrei Pippldi, al cărui nume 
este legat de Grupul pentru 
Dialog Social, conchide. „Ilies- 
cu nu este și nu va fi niciodată 
decît un comunist prost deghi
zat, care predică democrația așa 
cum cineva ar vorbi o limbă 
străină însușită superficial. Ne
norocirea este că mii de români 
se află în această situație!**.

(Va urma)
„LE POINT", 28 dec. 1991

MICA PUBLICITATE

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. Sărutări fu

rate. (Franța, 1968).
11.55 Super Channel.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica.
14.45 Medicina pentru toți.
15,15 Bicentenar Rossinl.
15.30 Preuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muznă pentru toți.
16.55 Aciualități.
17,00 Emisiunea în limba germană* 
18,00 Pro Patria.
18.45
19,05
19.30
20,00
20.45

Ecranul.
Viața parlamentară.

Desene animate.
Actualități. Sport.
Film serial. Familia Chl»- 

holm. Episodul 3.
21,45 Pe aripile muzicii.
22.15 Simpozion.
23,00 Actualități.
23.15 Top 10.
23,50 Gong!
0,20 Călătorie in patru anotim- 

puri. Emisiune de diver
tisment.

DIVERSE
CU OCAZIA ieșirii la pensie, cadrele din CRCS Petroșani șl 

cele care au fost ajutate in momentele grele de la cumpăna vie
ții, îi doresc domnului doctor Samoilă Ion, medic șef secție ATI, 
viață lungă și multă sănătate. (660).

' VINZĂRJ
VlND televizor color, convenabil. Telefon 55138, Petrila, după 

ora 19. (644).
VlND mobilă cameră, bucătărie, aspirator, obiecte de tre 

casnic. Republicii 69/11/19. (667).
VlND „HISTODIL", telefon 70510, Vulcan. (666).
VlND instalație TV — satelit. Telefon 41271, după ora 14- (663).
VlND televizor color, convenabil. Telefon 43816, 41654 sau 

45055. (659).
VlND orgă „Casio” cinci octave și mixer cu reveb, str. Aleea 

Brazilor, bloc 62/7, Uricani. (658).
SCHIMBURI DE LOCUINȚĂ

SCHIMB casă colonie, două camere, bucătărie, bale, depen
dințe, Micu Klein, 29/1, cu apartament 2—3 camere, exclus Aero
port. Informații, Șt. O. Iosif 2 A/46, între orele 12—16. (640).

CEDEZ garsonieră mobilată zona Petrila, relații, telefon 50691, 
Intre orele 8—18 sau telefon 55191, după ora 18. (663).

DECES

Casa de Cultură Petroșani

— orele 11, 15, 17: VINZATO- 
RUL DE MAȘINI; acțiune, co
medie cu Robin Williams.

— ora 18,30: TRENUL GROA
ZEI; acțiune, suspans cu Mary 
Kohnert

RODICA, fiică, Aurelia, soră, Sandra, nepoată, Adrian, ginere, 
anunță cu profundă durere trecerea în neființă a dragei lor

ELENA OANCEA
Tnmormintarca va aven loc sîinbălă, 29 februarie, ora 11, do 

In domiciliul din l'ctrila.

COMEMORARE

SERV-COM AivilCil URiCANI

Relații la telefon 12102. (661)

execuți-pentru Societăți Comerciale și persoane particu
lare următoarele articole de lucrări : confecții metalice 
de orice tip (inclusiv garaje, chioșcuri, porți, garduri, în
chideri balcoane, etc.) ; prefabricate beton de orice tip 
(inclusiv stilpi și gard beton, borduri, dale trotuar, blocuii 
zidărie, etc.); blocuri zidărie ușoară ; tîmpkuie de lemn 
și obiecte de lemn diverse, cu sau fără materialul clien
tului ; lucrări de tinichigerie și ventilație.

Termenele de execuție sint prompte, iar prețurile sini 
avantajoase și negociabile.

Relații suplimentare in str. Vliliai Viteazul nr. 11, te
lefon I2G7O și 12671.

l’IUST și dureros omagiu la patru ani de la despărțirea de 
mai bun soț și tata

IOAN BARBU
Comemorarea la Siinta mănăstire Lainici. Familia. (642).

Lumea valutei, va'ute'e Eumii

așteaptă, cu multă plăcere, zilnic, între orele 10—21 și 
oferă la prețuri avantajoase băuturi de cea mai bună 

calitate, cafea, alune, bere import, băuturi răcoritoare și 
țiftă-fi.

Cj .'Ja principale?.»; vjlule la Casa rlc schimb valutar a Băn
cii Cim . o i.c -im P te. mi > In .t :.i ..ibii’tâ, j. uli u ziua de 27 fe- 
br u-irm, ■ i-Jjjj cum ui rn ,’

VALUTA r r'[pAi? *.;
D Har S’JA 3«e,

j ca > i iv. i;, ; 275
Li: v St ri.r.n Cei
F ’ : ' n 2'»"
G. fijf < ’■ 2';'.'
Fi mc (rm- . cu
Sfrijii.!? vu. 1,-|- 32

Ca-.n cric dv^chiiS zilnic Intre oțele 8—12,

VINZARE
383
2.31
r."0
2G2
21Q
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*»■)
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Vâ așteptăm! (662)

S.E.T.T.T.P.L. Petroșani
f

(fost UFET Petro* ani)
sediul în Petroșani, str. Angliei Saligny nr. 36, ânga- 

u gii — macarale PORTAL și II R-JN-
cil
,i'.' ZI lllglllt tuac: 
iști. Salar ncgochrbil-

ww mm» «aza» rara*

HOROSCOP ‘
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Migrenă insuportabilă, dublată- 

de sîcîiala unui coleg puțin naiv.
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)
Imaginația creatoare este bine 

aspectată, dar capacitatea dv. de 
efort dezamăgește...

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Fuga de idei, stimulată de di
versitatea informațiilor, vă pla
sează într-o postură inedită, în 
fața colegilor.

GEMENI 
mai — 21 iunie) 
voluntară, în

(22
Muncă 

Străină...
casă

RAO 
iunie — ?-X iulie) 

i importantă de
(22 i

O sumă 
vă este repartizată, dintr-un 

secret".

bani 
fond

LEU
(23 iulie — 22 august)

Lucrul miinilor dv. vă produce 
ne măsurată satisfacție.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Un debut promițător este dat 
peste cap de timiditatea dv. ex
cesivă.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Depuneți un efort, pentru a 

vă păstra intactă autoritatea, alt
fel veți fi călcat(ă) în picioare! 

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie) 
îndoială în suflet, întreținută 

de lipsa reacției de răspuns la 
tatonările dv.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
l.u cănlațl răspuns întrebărilor 

care nu s-au pus. Discreția e 
suficientă.

CAPRICORN
(21 dec. m' ri< - l'i ianuarie) 
l)i'l i un somn odihnitor, vi 

va r.-vcla o c.'i.le ascuns.i, i 
dreaptă...

VĂRSĂTOR
CC i.iniijite — is lebruari' 1

Un eveniment d<-0'. bi1 și 
mării? Im în sfera privata 
surin -ncază

i re 
dar

I
ur
lă
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