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Record
Aflăm cu neplăcută surprin

dere un fapt care nu poate sa nu 
ni pună pe ginduri acum, in 
piina campanie electorală. In 
primele șapte luni ale acestui 

an, in județul Hunedoara au fost 
date in folosință 82 de aparta
mente noi. Cifra este oficială. A 
fost prezentată, printre altele, la 
o conferință de presă organizata, 

i t nivelul prefecturii județene. 
Nu se spune insă nici un cuvin- 
țel di spre numărul celor ce so
licită o locuință, care numai in 
localitățile din municipiul nos

tru sint de ordinul miilor.
Pentru a avea o imagine asu

pra nivelului scăzut al investi
țiilor din domeniul construcțiilor 
de locuințe este suficient să re
memorăm citeva date.

fn 1989 se planificase să fie 
date in folosință, numai pentru 
locuitorii din localitățile Văii 
Jiului 3 00o de apartamente. N-au 
fost ele (Iute, toate Dar cu ceva 
mai mult de 2400 s-au construit. 
Un an mai tirziu, constructorii 
au predat beneficiarilor 860 de 
apartamente Iar în anul 1991 
abia s-au finalizat alte 230 de

B I F E ’92
O REUȘITĂ DEPLINĂ

La București i-a încheiat duminică, 6 septembrie. prima ediție 
a Tirgului Internațional de mobilă București — B1FE '92.

Pe patcursul unei săptămini, In pavilionul expozițional cen
tral din cadrul SC ROMEXPO SA, peste 120 de societății comer
ciale cu cațiital românesc sau mixt și-au expus produsele mobi- 
iiere de o înaltă ținută estetică și calitativa. Dintre principalele 
firme participante la B1FE ’92 s-au remarcat binecunoscutele șl 
apreciatele societăți „Alfa" din Oradea, „Oz.ana" din Tg. Neamț, 
„Relaxa” din Mizij pi ecirni și alb- societăți de prestigiu din in
dustria mobilei.

La corifei ința de presă de duminică, ce s-a dcsfastirat ca de 
obicei in ultima zi a tirgului, la centrul de presă, dl. ministru Ni- 
col.ie Marin a apreciat această primă ediție a Tirgului Internațio
nal de mobilă de la București, cu fiind realmente o reușită, mai 
ales in c <■ i ce privește relațiile de afaceri și contractele semnate 
jm- parcursul celor 6 zile ale tirgului. Chiar dacă, din criză de 
timp, organizatorii s-au confruntat cu citeva neconcordanțe admi
nistrați v-organizatorice, care insă nu se vor mai repeta la ediția 
viitoare n acestui tirg internațional.

Revenind la actuala ediție, putem spune că s-a realizat o 
cifră de afaceri deosebit de ridicată, față de alte tirgnri de profil. 
Deoarece aici s-au Încheiat contracte externe însumind aproxima
tiv 46 milioane dolari SUA, din care peste 10 milioane sint con
tracte ferme. Totodată s-au încheiat corrtț-nzi pentru fondul pieței 
Iri valoare- totală de peste 600 milioane lei.

Așadar, BIFE ’92 s a Încheiat Organizarea acestuia a consti
tuitdupă c im apreciau la unison organizatorii și jiarticipanții, un 
a< t de dreptate pentru industria mobilei din țara noastră. Dc ce? 
Pentru ca, pînă la ora actuală România este una din cele mai cău
tate țări producătoare de mobilă, situindu-se pe locul 5 In lume 
din acest punct de vedere. De unde sr vede că totuși România a 
pătruns deja nu numai In Europa cl și In lume. Chiar dacă numai 
In materie de mobilă...

Tiberiu V1NȚAN
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retro în investiții
apartamente. De fapt, in ultimii 
doi ani și jumătate s-au construit 
și s-au dat in folosința in loca
litățile Văii Jiului, in total, abia 
jumătate din cite s-au construit 
in 1989. Asistăm, deci, la un re
cord retro, in investiții. f iindcă 
și in alte multe domenii, lucră
rile de investiții au cunoscut o 
scădere asemănătoare. Unitățile 
de construcții mari, bine dotate 
cu mijloace tehnice și stații pro
prii de transport, ateliere de 
confecții prefabricate și centre de 
preparare a betoanelor s-au des
trămat. O parte a constructorilor 
au îngroșat rindurile șomerilor. 
O altă parte s-au risipit prin 
țară. Putini au mai rămas. Din 
marile unități s-au fărimițat prin 
reorganizare citeva societăți co
merciale cu profil de construcții, 
care i.și dispută luarea în antre
priză a puținelor lucrări de con
strucții. De ctirînd. Societatea 
Comercială „Compet” SA Petro
șani a cistigat o licitație pentru 
construirea unui nou spital In 
orașul Vulcan. Cu toate acestea 
tendința de restringere a activi
tății de construcții se menține
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ca o amenințare, din lipsa fon- t 
durilor de investiții. Beneficiarii J 
sint mai mulți, dar cu bani mai • 
puțini, de regulă mici întreprin- | 
zători particulari care își con
struiesc cite un garaj, o casă sau î 
o baracă pentru activități comer
ciale. Marii beneficiari au du-j 
părut. Dar și costurile materia-J 
ielor de construcții au crescut 
vertiginos. Se fac oferte pentru 1 
construcții noi, de apartamente,! 
în zone centrale. Dar puțini sint ■> 
cei care se încumetă și au din j 
ce să plătească peste două mi-î 
lioane de lei cit costă în pezent | 
construcția unui apartament cu 
două camere... I

în orașul Petrila, cîteva blocuri 1 
și fundații săpate au rămas în’ 
aceleași stadii de construcție, la 1 
structură din 1989 și nu sint î• 
semne că lucrările vor fi reluate _ 
în acest an în Petroșani a ră-j 
mas neterminat blocul F3 de pe | 
Bulevardul Aviatorilor, alături de ■ 
el fiind o groapă plină cu apă]

Viorcl STRAUT 
----------------------------------------------------I

(Continuare in pag. a 2-a)

H Șl DE CE SE OPUNE PRIVATIZĂRII ?
Subsemnatul Esman Iosif, ad

ministrator al SC „Esman_
Bugy Bar” SNC, cu sediul în Pe
troșani, str. Aviatorilor, bloc 
38/2, vă rog să mă ajutați în 
următoarea problemă:

în luna febr arie 1991 am so
licitat Primăriei Petroșani un 
spațiu pentru înființarea acestei 
societăți. După mai multe insis
tențe de la spațiul locativ mi s-a 
dat o listă cu apartamentele de
gradate din cartierul Aeroport 
pentru a alege. L-am găsit pe 
col de la adresa amintită șl fn 
două zile am avut în mină con
tractul fie închiriere nr. 388/ 
19.03 1991 cu specificul „pentru 
activități comerciale". Aparta
mentul era conform PV nr. 619/ 
14 02 1991 „complet degradat”.

Pentru morii ficările ce trebii- 
ian aduse apartamentului m-am 
adresat f| Ini Botornapă, care m-n 
trimis la IPH Deva, conform ce
rerii nr 4478/22 94 1 "91 prin care 
am solicitat acceptul TtAGCT Pe
troșani privind modificările ce 
trebuiesc efectuate, accept pe rare 
l-am primit, am obfinul proiectul 
nr 3883/16 07 al IPH Deva sl a- 
cordul Inspecției pentru calita
tea construcțiilor Deva nr. 224/ 
17.01 1991. Aceste acte împreună 
cu o cerere prin care am speci

Porcii bolnavi au șanse de însănătoșire
„Trichinella spiralis44, 

pusă Ia zid!
• S-a descoperit metoda de depistare a trichinclozei înainte 

de sacrificarea porcului • Sint utilizate medicamente de prove
niență străină • Rezultatele ? Mai mult decit încurajatoare ■ La 
sfirșitul tratamentului, analizele de laborator au evidențiat lipsa 
totală a chi.știlor de trichină O Putem afirma că este vorba de 
un experiment unic, deocamdată, pe plan mondial • Metoda va fi 
prezentata, pe larg, specialiștilor prezenți la primul simpozion in
ternațional „Actualități in zoonozele parazitare”

Mulți porci sacrificați n-au pu
tut fi consumați și, de aceea, au 
fost transformați in... săpun de
oarece erau infestați cu parazitul 
„Trichinella spiralis”. Numai ci
ne n-a mers zilnic cu găleata de 

lături să dea de mincare godinașu- 
lui nu poate înțelege amărăciu
nea gospodarului la aflarea veștii 
că, de Crăciun, nu va avea parte 
de sarmale preparate din carnea 
porcului crescut de el.

Iată, insă, că s-a întrezărit o 
rază de speranță. La Vulcan, stră
daniile d-lui doctor Gheorghe 
Cristea. șeful Poliției sanitar ve
terinare, au fost incununate de 
succes: domnia sa a experimentat 
și pus la punct o metodă prin 
care trichinelloza este depistată 
la porcii aflați inca în viață.

— Domnule doctor, e ceva ui
mitor! Cum ați reușit acest lu
cru?

— In urma castrării, am prele
vat din mușchii cremasteri, efec- 
tuînd examene de laborator la 
un număr de 212 porci. Am iden
tificat, astfel, 15 cazuri pozitive, 
porcii respectivi fiind infestați cu 
parazitul „Trichinella spiralis”. 
La toți acești porci s-au efectuat 
tratamente cu medicamentele AL- 
BENDAZOL, FENBENDAZOL, 

OXBENDAZOL și MEBENDAZOL, 
de proveniență olandeză, engleză 
și americană.

— Care au fost rezultatele?
— Edificatoare, în sensul că

— după efectuarea tratamentului
— examenele de laborator au 
pus în evidență lipsa totală a chiș- 

Vreți să învățați limba germană ?
■ PRECIZĂRI din partea filialei f.d.g.r.

Fidel obiectivelor sale specifice — cultivarea limbii germane, 
a culturii și tradițiilor etnicilor germani, filiala din Petroșani a Fo
rumului Democrat German are pe agenda preocupărilor sale ac
tuale cîteva inițiative de larg interes, nu doar pentru minoritatea 
germană, ci și pentru alți doritori să învețe ]imba lui Gocthe, să 
se familiarizeze cu cultura și civilizația germană.

In cadrul filialei FDGR Petroșani funcționează, bunăoară, o bi
bliotecă germană ce cuprinde peste 400 volume de literatură bele
tristică. tehnico-științificii etc., cu vreo 60 de cititori permanenți, 
o colecție de reviste și alte publicații, un fond bogat de casete au-

(Continuare in pag. a 2-a)

ficat câ obiectul de activitate 
este:

— atelier tricotaje;
— magazin fie prezentare;
— cafe-bar,

am solicitat Primăriei Petroșani 
acceptul privind modificările ce 
trebuiesc aduse apartamentului 

Acest accept l-am primit, am 
efectuat modificările prevăzute 
in proiect, am fost verificat dacă 
l-am respectat și am început 
funcționarea cu cafe-bar — ne- 
avînd lucrători la atelierul de 
tricotaje. M-am adresat forțelor 
de muncă și mi-au fost trimise 
cîteva muncitoare, care însă nu 
au corespuns.

In luna septembrie am întocmii 
devizul de plată, privind con
struirea terasei în fața aparta
mentului. Datorită mineriadel 

cînd absolut totid a fost distrus 
și ziarul dv a scris, n-am mai 
putut continua lucrarea din lipsă 
de bani, și nici atelierul dc tri
cotaje să funcționeze pentru că 
a fost furata mașina de tricotat. 
Tot In această perioadă d-n i 
Făgaș luliana m-a chemat să mă 
anunțe că acceptul inițial dat de 
Primărie trebuie schimbat și că 
am nevoie la dosar de acceptul 
locatarilor și al Asociației de 
locatari. M-am executat și am 
depus la dosar și acest document. 

tilor de trichină, carnea puțind 
fi consumată fără nici un risc.

— Putem vorbi de o premieră 
mondială?

— Este un experiment. Noi am 
încercat mai multe medicamenta, 
in doze diferite. Astea sint rezul
tatele noastre care — vă mărtu
risesc — sînt uimitoare chiar și 
pentru noi. Intenționăm să le pre
zentăm la primul simpozion inter
național „Actualități in zoonozele 
parazitare”, care va avea loc la 
Cluj în zilele de 1 și 2 octom
brie anul curent. Avem, deja, 
trimisă acolo o lucrare — „Aspec
te epizootologicc și terapeutice ia 
trichinelloză intr-un focar din Va
lea Jiului” —, lucrare ce va fi 
inclusă în cartea ce va apare cu

Gheorghe OLTEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

în primăvara anului 1992 cînd* 
trebuiau continuate lucrările la 
terasă, m-am adresat d-nei Fă
gaș, să-mi elibereze autorizația 
de construcții. Am fost informat 
că mai trebuie să plătesc o taxă 
de construcții de 1200 Ici. M-am 
conformat dar n-a mai avut cine 
să semneze autorizația pentru că 
încă nu s-a instalat noua con
ducere a Primăriei. Am așteptat 
și la fiecare intervenție mi s-a 
răspuns că „nu sint probleme”. 
Nici nu au fost pentru că înce- 
pînd cu 19 iunie 1992, am primit 
4 (patru) P V. de contravenție 
pentru același motiv, ultimul fi
ind și pentru firmă (pentru care 
am achitat taxă). Adrcsîndu-mă 
unui jurist mi s-a indicat să a- 
chit amenda și apoi să fac con
testație.

In prezent nu am nici contract 
dc închiriere dc la RAGCL. cu 
toate că plătesc la zi toate chel
tuielile, deoarece „nu vrea pri
marul" — așa mi s-a răspuns.

Or, o asemenea atitudine eu 
nu o pot considera decit drept 
o piedica in calea celor ce do
resc să se privatizeze și acest 
lucru este Împotriva mersului re
formei.

Iosif ESMAN. 
Petroșani — patron



: NOTA

... Mai
Cînd după cîteva luni bune, in 

cartierul Carpați din Petroșani 
s-a „inaugurat" șantierul menit 
să pună capăt „izvorului" apărut 
în mijlocul străzii, mulți au zis 
că c un semn bun. Mulți, adică, 
din rindul locatarilor blocurilor 
din acest vechi cartier care, ca 
și locatarii altor cartiere ale Pe- 
troșaniului, sînt supuși de mulți 
ani unui regim mai mult decit 
de austeritate în ceea ce privește 
consumul de apă potabilă.

’i blocuri, adică, ntt-i apă, 
cîtcva ore pe zi, iar intre 
curi, apa bună, curată, 
girlâ..., datorită unei 
in conducta de aducțiunc, 
turi caic apar tot mai multe prin 
orașele noastre.

Așadar, după cîteva luni, dc la 
apariția acestui „izvor", au apă
rut la fața locului, în colțul blo
cului II dc pe strada Carpați, 
meseriașii. Au săpat pe zona 
verde, în colțul blocului, și vă- 
zind că fură folos, că spărtura

i

In 
decit 
blo- 

curge 
spărturi 

spăr-

I

ZORI NOI

lipsește cumpăna
conductei se află chiar 
ca turnată din beton a 
lulul, în baza deciziei mai mari
lor de la RAGCL s-a trecut la 
„atacul" decisiv: spargerea plăcii 
de beton a străzii. Astfel, de-a 
lungul a cîtorva săptămînl, în 
fiecare dimineață, la ora cînd co
piii aflați in vacanță mai dor
meau, somnul lc-a fost întrerupt 
de vacarmul ciocanelor pneuma
tice care au păcănit, zi de zi, cam 
cile o oră, cît a ținut motorina 
repartizată motocompresorului a- 
dus la fața locului, pentru a da 
viață ciocanului pneumatic. După 
ceasul dc vacarm, groapa s-a 
adîncit zilnic cîțiva centimetri 
ca, a doua zi, operația să fie re
luată cu același elan. Și, cu acest 
clan, s-a ajuns, iată, după cîtcva 
sâptămîni la conductă, să fie de
pistată spărtura și... Cu asta 
basta I „Intcrvenționiștii" de la 
RAGCL nu mai deranjează car
tierul cu păcănitul matinal. Pe 
locul „intervenției", în locul „iz-

0 mare nedreptate !
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sub pla- 
carosabi-

I 
Ivorului", a rămas o fîntînă plină 

ochi cu apă și pămîntul excavat I 
din groapa cu pricina, transfor- • 
mat în noroi, ca și betonul sfă- | 
rimat care acoperă aproape tot | 
carosabilul străzii intens circula- g 
te. De cc stoparea lucrărilor la I 
acest punct de intervenție care, : 
după spargerea betonului, era să I 
devină o reușită în eliminarea u- I 
nci defecțiuni în rețeaua dc apă? I 
Gurile rele din cartier, care | 
au tras și cu urechea, spun că • 
meseriașii echipei s-au retras su- I 
parați deoarece nu li s-a asigu- , 
ral o pompă pentru evacuarea I 
apei ca să poată interveni pentru • 
remedierea spărturii conductei. |

Așa că, în locul izvorului 
clucaș, în cartierul 
părut o fîntînă. Se 
apă cu gălețile. Ar 
cumpănă. Dar, cine 
sc va ivi și aceasta. Ar fi chiar 
romantic. Nu ? (I. DRĂGAN)

„Trichinella spiralis”
(Urmare din pagina I) Aș mai dori să fao

bu-
Carpați a a- 
poate căra 
mai lipsi o 
știe, poate

Este știut că in mai toate zonele țârii se receptează și pro
gramul doi al Televiziunii Române, program mult gustat de public, 
te m ii pentru diversitatea sa tematică și distractivă. Din păcate 
la noi. in Valea Jiului, acest program nu se receptează, probabil 
din lipsa unor emițătoare adecvate. Dar tot din păcate, deși nu 
receptam acest al doilea program al TVR, plata unui abonament 
de teh viziune pentru oamenii din Valea Jiului nu diferă cu ni
mic de costul unui abonament al altui cetățean ce receptează am- 
bel' programe. Cu alte cuvinte nouă ni se face o marc nedrepta
te, nu atit prin prețul abonamentului, cit prin faptul că nu putem 
recenta un program de televiziune pe care l-am dori și in casele 
noast lată un subiect de studiu pentru primăriile din Valea 
J>itui. c irc pot face ceva in aceasta direcție, daca iși unesc forțele.

•
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Cît a fost I 
vara de lungă,,,|

Cuvintele cunoscutului cînteo '

I 
I

ocazia desfășurării acestui simpo. 
zion. Lucrarea respectivă aparți
ne subsemnatului și d-lui dr. Dăn- 
cescu Cornel, de la Direcția Sa- 
nitar-Veterinară Deva. Sînt maî 
multe instituții medicale și sani- 
tar-veterinare din țară și străină
tate care publică lucrări specifi
ce combaterii și prevenirii bolilor 
parazitare la om și animale.

— Domnule doctor, m-am ui
tat în registru, am văzut și reți
nut cîteva nume ale unor cetă
țeni cărora le-ați făcut un enorm 
bine, le-ați salvat porcii, i-ați 
scăpat de un mare necaz — îi a- 
mintesc pe cîțiva: dl. Jbancă I- 
lie din blocul 9, de pe Aleea Cri
zantemelor, d-na Butușină Maria 
din blocul 55, str. Nicolae Titu- 
lescu, d-na Micloș Rodîca, de pe 
strada Brazilor. Vreau să vă în
treb: nu vă e teamă că, după 
apariția acestui interviu, veți fi 
asaltat de persoane care doreso 
ca și porcii lor să fie verificați 
înainte de sacrificare?

— Avem posibilitatea să 
asigurăm tratament preventiv. A- 
cest experiment este, de 
realizat în colaborare 
scripția de asistență 
terinară din Vulcan, 
de d-ra doctor Maria 
camdată doar noi avem

;e

popular pot fi foarte bine însuși
te și dc meseriașii RAGCL Pe
troșani, care sc ocupă de pro
blemele tcrmoficării. Și asta pen
tru că, deși dc mai multe săptă- 
mini, conform programului a- 
nunțat, ar fi trebuit ca la robi
netele noastre să curgă apă cal- I 
dă. Minunea nu s-a înfăptuit, mai 
ales prin uncie cartiere, care și - 
in anii din urmă au fost lăsate - 
uitării.

Un asemenea cartier este și _ 
Petroșani Nord, mai ales tronso- ~ 
nul de blocuri ce se alimentează | 
dc la PT 18 B. Acest tronson ce ] 
n-a beneficiat de apă caldă 
anul trecut nu beneficiază 
acum, motivele rămînînd 
camdată necunoscute, deși 
ranțelc oamenilor se leagă 
lucrările începute prin primăva
ră, < 
pe strada Constructorul, la - - 
18 A, lucrări care s-au reluat 
doar acum de cînd vremea ne a- 
rată că toamna a cam venit.

Cu alte cuvinte, cît a fost vara 
de lungă nu s-a putut face 
mic, iar acum, cînd oamenii

fapt, 
cu circum- 
sanitar-ve- 
coordonată 
Lado. Dco- 

aceste

medicamente, 
o mențiune...

— Vă rog...
— Intrucît 

rece și incep 
porci, trebuie 
pentru un examen 
este necesar să fie aduse probe 
din mușchii pilier ai diafragmei 
sau din porțiunea radială a dia
fragmei, cu două trei coaste. In 
acest an, au fost efectuate 2372 
probe de laborator, identifieîndu-. 
se 275 cazuri pozitive. In 1991 
numărul cazurilor pozitive au fost 
doar de 50. Deci, din nefericire, 
se constată o creștere a inciden
ței cazurilor de trichinellozâ. Și 
încă o precizare legată de trata
mentul de care vorbeam înainte. 
Deși la noi condițiile. dotarea 
tehnică se situează sub nivelul 
celei din Vest, noi lucrăm Ia a- 
celași nivel profesional cu al lor* 
Specialiști de pe lingă Piața Co
mună au fost aici, la noi. și sînt 
interesați de rezultatele noastre. 
De fapt, o parte din medicamente 
ne-au fost puse la dispoziție toc
mai de către ei. Nu e vorba — 
cum poate unii vor să 
de faptul că ei ar fi 
să ne fure invențiile 
știu ce. E vorba, pur 
de o colaborare, de ale cărei re
zultate vor beneficia ambele părți.

se apropie sezonul 
tăierile masive da 
să se înțeleagă că, 

concludent.

creadă — 
interesați 
sau mai 
și simplii*

Ctitor de școală muzicală

I

I

I

I 
fr-

Vreți să învățați limba germană ?|
(Urmare din pag. 1)

<Jio și 41 cas te cu xidio-filmc dc scurt și lung metraj. Cei inte
resați se pot adresa la sediul l'DGR — atit pentru împrumuturi de 
curți cit și pLntru vizionări dc filme.

In ceia cc plivește învățarea limbii germane, pe lingă grupa 
germană a grădiniței cc funcționează de mal mulți ani precum și 
• ursul intensiv, anul II, de învățare a limbii germane, Filiala 
FDGR are in preocupare și deschiderea unor cursuri pentru adulți. 
Astfel, începind rlin aceasta toamnă, la sediul Forumului se vor 
organiza cursuri de limba germană pentru începători și avansați, 
cu lectori din rindul cadrelor didactice din invățămîntul supe
rior și cu ajutorul unui bogat și modern material audio-vizual. 
Cursurile vor inc: pe de sîmbătă, 3 octombrie a.c., ora 9. înscrie
rile sc fac zilnic (9—14) la sediul Forumului, din strada 1 De
cembrie nr. 90 camera 41, telefon 544028.

In cadrul acțiunilor culturale programate pentru această pe
rioadă, la sediul Filialei sc fac înscrieri pentru o excursie la Birt- 
lam. Este o localitate lingă Sibiu dc unde, cu circa 450 de ani 
in urma, a inci-put răspindirca religiei protestante în Transilva
nia. Excursia e prevăzută pentru 19 septembrie a.c., iar informații 
sc pot obține la sediul Forumului. (I.D.)

Record retro
(Urmare din pagina I)

— fundația altui bloc începută 
in 1989. La \ ulcan. cel puțin, au 
mai fost d. le în folosință cîteva 
«lin blocurile , căror construcție 
a ineeput in 1989. .S-a mai con
struit cile ceva și la Lupcni. Dar 
în Uricani, in loc de a se da in 
folosința noi construcții s-au mai 
degradat și din ccca cc fusese 
«onstruit. Două Mocnii foste alo

< on t ru< lorilor, ui ajuns intr-o 
fără stăpfn. Dc alt- 
apartamcntclor de- 
prezent și la Lu
zi Petroșani. Din

starc jalnică, 
fc), fenomenul 
gradate, este 
j>eni, Vulcan

în investiții | 
cele citcva sute dc apartamente 
părăsite de locatari .și supuse 
degradării, doar cîteva zeci au 
fost reamenajate din inițiativa 
și în beneficiul sindicatelor mi
niere libere sub presiunea sute
lor dc cereri de locuințe solici
tate dc mineri.

Sezonul bun de 
constructori e pe 
acest an. Și nu sc 
o rază 
rea activităților dc 
Vom atinge, oare, la 
tul record retro, dc a 
construi apartamente 
calitățile Viții Jiului?

lucru pentru 
sfirșite și în 
întrevede nici 

dc speranță in revigora- 
pe șantiere.

anul, tris- 
nti sc mai 
noi in lo-

■I

I
I
I

ariiu nitepuiu prin prinicivu- . 
dc racordare a blocurilor de 1 
strada Constructorul, la PT

I 
I 
I 
I
•

(105 ani de la nașterea lui George Breazul)

nici 
nici 

deo- 
spe- 

de

ni- 
ar 

trebui să aibă apă caldă, se în- 
a 

fost dat uitării o vară întreagă. 
Oare de unde atîta indiferență 
față dc confortul oamenilor ? 
(G.C.)

cearcă a se recupera ceea ce

GRIJA PÎINII

s

I 
I
I
I
I

In ziua de 14 septembrie 1887 vedea lumina zilei eminentul 
muzicolog, pedagog și folclorist George Breazul, personalitate de 
prim rang a culturii române, pe nedrept trecută sub tăcere ani 
în șir. Elev al lui D.G. Kiriac și Alfonso Castaldi, absolvent al A- 
cademici de muzică din Berlin și al Conservatorului bucureștean, 
George Breazul și-a dedicat întreaga putere creatoare întemeierii 
învățămintului muzical în România și așezării acestuia pe baze 
ștințifice, în concordanță cu cele mai noi cuceriri ale pedagogiei 
europene. Atenția sa s-a îndreptat în principal asupra copiilor de 
vîrstă preșcolară, școlară mică și gimnazială. Pe drept cuvipt poate 
fi considerat un ctitor al sistemului românesc de educație estetică 
a copiilor. Lucrările sale sînt recunoscute în toată lumea și va
labile și astăzi.

Personalitate enciclopedică, George Breazul a fondat Arhiva 
fonografică a Academici Române în anul 1927, a fost membru al 
Academici din Berlin și al Academiei Române, a făcut cunoscută 
viața muzicală a românilor în publicații prestigioase din Germa
nia, Franța, Italia, Rusia. După 35 de ani de activitate la catedra 
de muzicologie a Conservatorului „Ciprian Porumbescu" din Bucu
rești, se stinge din viață în același an cu marii săi prieteni, Mi- 
hail Sadovcanu și Lucian Blaga, 1961, la București. Principiile sale 
de pedagogie artistică sînt astăzi revalorificate, în context contem
poran, valabilitatea lor fiind recunoscută în toată lumea. Din ne
fericire, ele, deși aplicate pe toate meridianele, nu au fost înțelese 
și aplicate tocmai la noi. Poate acum, cînd invățămîntul așteap
tă o reformă...

Ilorațiu ALEXANDRESCU

Un pas înainte, doi pași înapoi
_ a făcut un pas înainte pe 

calea unei bune aprovizionări ci 
piinc, dar grija piinii rămîne. 
Rccurgînd la politica faptului îm
plinit, cei ce produc pîinea au 
scumpit-o cu abilitate peste pre
vederile stabilite prin Ordonan
ța Guvernului privind noile pre
țuri. Orice om care cumpără, a 
observat că pîinea cea obișnuită, 
raționalizată s-a scumpit cu 30 
la sută, dc la 15 la 20 lei, dar 
arc un gramaj mai mic decît îna
inte de creșterea prețurilor. Cui 
să te mai adresezi cînd ești pus 
în fața unor astfel de fapte? Vor
ba poetului „M-aș plinge dar 
n am cui". Toate greutățile cad 
și sc tot adaugă în sarcina cum
părătorilor. Sc vorbește Insa ^U 
mult aplomb și tragere de ini
mă despre necesitatea protecției 
sociale în perioada dc tranziție. 
Din păcate, grija piinii rămîne 
și de acum încolo, in cc privește 
cumpărătorii din localitățile Văii 
Jiului, rlin motive mai puțin cu
noscute, dar care ar treimi să 
pună pe gînduri oficialitățile lo- 

< dc. Capacitățile dc producție a- 
lc fabricilor dc pîinc, eu capit 1) 
preponderent dc stat din locali
tățile municipiului nostru sint dc 
90 dc tone in 24 de ore. Dar 
prin raționalizări s-au „acordat" 
populației 120 de tone pîinc zil
nic — iii mențiunea cu )a acest

calcul nu s-au luat în considerație 
sporurile de pîine acordate, de
sigur justificat, minerilor. încă 
din start, deci, pentru un sfert 
din totalul populației, care benefi
ciază de cartele, pîinea raționali
zată se asigură în mod birocratic, 
doar pe hîrtie.

Să nu creadă unii că nu sîntent 
de acord cu măsura de raționali
zare a vînzării piinii. Măsura a 
fost necesară. Este notoriu faptul 
că mulți cetățeni au folosit pli
nea drept furaj pentru porci și 
păsări. Cotețele improvizate con
tinuă stî împinzcască marginile 
cartierelor de blocuri. Oare cîți 
oameni sînt nevoiți să-și mențină 
cotețele, să-și cumpere și să-și 
hrănească cile un porc și cîtcva 
păsări pentru a putea face față 
scumpirilor? Greu de spus. Șc 
mal cară piinc și spre județele 
alăturate... Raționalizarea arc de
sigur laturile ci bune. Asigura 
pîinea chiar dacă c mai mica, 
cel puțin fuiă a mai fi nevoit să 
aștepte la cozi interminabile, ea 
dovadă, crtzilc la pîini au dispă
rut în ultimele două zile.

Cei ce falnică pîinea, au și «A 
motivele lor <lc îngrijorare. Nu nu
mai pentru că liniile dc fabricație 
pot produce doar 90 de tone dc 
pline in 24 de orc, ci din cauza 
griului. Chiar în condițiile ideale, 
care de fapt nu prea sini, notorii

fiind golurile în aprovizionarea 
cu grîu, rămîne un mare semn 
de întrebare la măciniș. Singura 
moară, cea din Lupeni, are utila
je vechi și produce zilnic doar cu 
ceva mai mult de jumătate din 
cît are capacitatea. Liniile de 
măciniș își întrerup activitatea din 
cauza unor repetate defecțiuni* 
De la ultimul remont au trecu# 
cîteva luni bune. Gurile rele spun 
că niște utilaje moderne, nou-nou- 
țe, care trebuiau să fie montate 
în acest an la moara din Lupcni 
au ajuns pe mîna unor întreprin
zători particulari...

Se poate spune, deci, că s-a 
făcut un pas înainte pe calea a- 
provizionării cu pîinc. Dar s-au 
făcut alți doi înapoi. Singura spe-. 
ranță rămîne privatizarea. Pîi-. 
nea mai mică, dar fără subvenții, 
fabricată dc particulari e și mai 
scumpă dar se găsește. Ghiar da-, 
că nu e mai bună, se cumpără.

Cînd îi auzi pe unii reprezen
tanți ai partidelor politice, cum 
sc laudă cu cc ar face și ar drege 
ei dacă ar fi aleși, zău că ți se 
face lehamite! Poate ar fi cazul 
ca guvernanții din ultimii doi 
ani să ne mai dea niscaiva ra
poarte despre ceea ce au făcut. 
Gă în afară de democrație și ds 
vorbe nu sc prea vede cc-au fă-
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Nici la anul nu vom minca dulceață de trandafiri'
De mai mult de 6 luni, criza 

acută de zahăr subvenționat stag
nează. După „bomba“ lansată in 
cursul săptăminii trecute de dom
nul Ion Horia Neamțu, secretar 
de stat, .șeful Departamentului de 
control al Guvernului, referitor 
la specula căreia este predesti
nat în ultimul timp zahărul sub
venționat, o altă „bombă" a fost 
aruncată presei, de astă dată au
torii ei fiind persoane importan
te din cadrul Ministerului Agri
culturii și Alimentației și a Re
giei Autonome ROMCEREAL. 
Chestiunea este insă de natură 
să ne îngrijoreze. Despre ce este 
vorba ?

E greu să tragi în piept gazetarii
Ceea ce ne-ați scris este foar

te interesant, domnule Alecu Pe
tru, și imi pusesem in gînd să 
scot, din cele relatate, o anchetă 
trăsnet. Evident că doream să 
incep tocmai cu cel care sesizase 
redacției faptul care urma să 
constituie miezul articolului. Nu
mai că, domnul meu, căutindu-vă 
la adresa indicată pe scrisoare 
— blocul E5, sc. 4, apartament 16, 
Vulcan — nu v-am găsit. Zadar
nic am întrebat locatarii din bloc. 
Nici unul nu auzise de cineva 
pe nume Alecu. Mai mult, la 
scara a patra nici nu există a-

Pe teme electorale |
In fapt inedit l-am surprins zilele trecute la secția de votare f 

nr. 204 din Vulcan. I
Aici, respectindu-.se programul electoral, de citeva săptămîni - 

bune au fost afișate listele electorale cu cetățenii care se vor pre- I 
zenta la vot in cadrul acestei secții. Numai că, dat fiind arșița I 
soarelui torid din această vară, cerneala de pe amintitele liste s-a 
evaporat, lăsindu-le „goale pușcă"... |

și cum listele respective sint la ora actuală imaculate ne în- I 
trebăm cine va vota aici ]a 27 septembrie, și vom exclama în ton " 
cu cei direct implicați în această campanie electorală „Doamne g 
fetește să arate la fel și după numărarea buletinelor de vot". (T.V.) I

Incepînd cu luna septembrie, 
se va purcede eșalonat la recol
tarea producției acestui an la 
sfecla de zahăr, de pe terenurile 
de la Bechct, Olt și Giurgiu. Din 
citeva date preliminare primite 
de la instituțiile sus amintite re
iese că anul acesta s-a cultivat 
sfecla de zahăr pe o suprafață 
mult mai redusă decit anul tre
cut. mai precis cu circa 20 100 
de hectare. Acest fapt coroborat 
cu seceta care s-a abătut asupra 
noastră anul acesta, producția de 
sfeclă brută pe țară, nu va depă
și anul acesta 3,5 milioane tone 
rădăcini. Și dacă vom spune că 
anul trecut s-au obținut de pe <- 

partamentul 16! Ca să fiu, cum g 
se spune, cu conștiința împăcată, 
am verificat și la biroul de evi
dență a populației al Poliției din . 
Vulcan. Culmea, există cîțiva * 
de Alecu, dar nici unul cu pre- * 
numele Petru.

De ce ați semnat, atunci, in J 
numele a peste 25 de locatari ai 
blocului E5 ? Păcat de cerneala j 
consumată la scrisul misivei. Da- j 
că, totuși, vă răzgîndiți și doriți • 
să ieșiți din anonimat, semnata- ■ 
rul acestor rinduri vă așteaptă, k

Gheorghe OLTEANU

I

ceeași suprafață circa 4,5 milion- 5 
ne tone, care s-a văzut că ne-au 
ajuns „grămadă", imaginați vă * 
cum va fi la anul ?

Dacă vom privi problema și 
sub aspectul producției de pre- • 
lucrare vom constata că practic f 
vom rămine după prelucrarea * 
acestei cantități de rădăcini cu 
numai 300 000 tone de zahăr Ne
cesarul este insa cu mult mii î 
mare. Și dat fiind faptul că mai * 
există o restanță de 5 luni la za- • 
hărul raționalizat pentru popu- • 
lație și că mai sint alte 4 luni pi- J 
nu la finele acestui an. rezultă g
— după cum bine aprecia și dl. 
prim ministru Tfmodor Stoloian, j 
la o recentă conferință de presă •
— că zahărul obținut în acest 
an din recolta proprie ne-ar a- ■ 
junge cam pină prin martie 1993. I 
Și asta dacă vom ști să-l dră- f 
muim eficient. După care... pau
ză ’

Singura soluție pentru noi este I 
și rămîne aceea de a importa. Si * 
cum de la iugoslavi nu putem | 
lua, de la cubanezi nici atît, ne] 
vom îndulci mai departe cu za- & 
hăr turcesc. Al cărui preț ne în- | 
dreptățește să anticipăm chiar 
dacă nu sîntem în asentimentul î 
gospodinelor — că nici anul vi-1 
itor nu vom gusta dulceață de “ 
„trandafir" cu zahăr „stolojan" j 
(a se citi autohton).

Tibcriu VINȚAN

„FEMEIA CONTEAZĂ"
Din dorința de a demonstra si ( 

justifica existența teatrului in I 
Valea Jiului, actorul Corvin A- • 
lexe va susține, începind de azi I 
10 septembrie, un turneu de I 
spectacole pe scenele Văii Jiului. ■ 
Iată programul manifestărilor : I 
10 septembrie — Lonea, 11 sep- . 
tembric — Uricani, 12 septembrie I 
— Petrila și 13 septembrie — A- ’ 
ninoasa. Pe parcursul întregului I 
turneu, Corvin Alexe va încerca I 
să-i facă pe mineri sa se convin- I 
gă că tot... „Femeia contează". ■

Gooooi, cu Seoasoan iiomo/’n;
— Bun venit, din nou la Pe

troșani, într-o transmisie directă 
de divizia A, și vă așteptăm ia 
anul pentru „reluarea”, etapă de 
etapă, a transmisiilor directe 
Jiul — Divizia Națională.

— Vă mulțumesc și va rog să 
transmiteți tuturor oltenilor mei 
și simpatizanților Jiului salutul 
meu de crainic al Jiului, făcîn- 
du-mi plăcerea să-i rcîntilnesc în 
„înalta” societate.

— Două cuvinte despre echipa 
gazdă...

— jiul este într-o creștere de 
formă, mult mai matură decit 
anul trecut, are o bună așezare 
in teren, cu o linie de fundași 
(Dodu în mod remarcabil) com
pletată de un mijloc Radu, Stoica 
și un atac Militarii, Stancu, Ră- 
ducu cum puține echipe le po
sedă. Văd „disputa" între Jiul

Republicanii și-au luat „zborul"
A început campionatul junio

rilor, primii care au intrat pe 
gazonul verde au fost juniorii 
I și II.

In prima etapă, la 3 septembrie, 
la Petroșani, echipa lui Dosan — 
republicanii I — a întrecut la 
limită CSS Vîlcea, cu 1—0 prin 
golul lui Frumoca, după ce la 
pauză rezultatul a fost 0—0. Cel 
mai bun jucător de pe teren a 
fost Petra, iar de la Jiul s-au 
remarcat Frumoca, Mihai Vasi'e 
și frații Filip.

în cealaltă partidă, juniorii 
II, antrenor Aurel Buză, au ter

și Corvinul și cred in Mitică 
Marcu, nu că este de-al meu, ci 
este un om prea serios.

— Altceva despre oemisionarii 
Cîrțu, Negrilă, Fane Cioacă ?

— Cîrțu, în mod cert, va pleca 
în Grecia, unde și Pigulea are 
relația. Negrilă, se pare, îl va 
ajuta pe Tilihoi la Jiul 1EELIF, 
iar Fane Cioacă va reveni la . 
atletism. Despărțirea era inevi 
tabilă, părțile n-au ajuns la nici 
un dialog, la nici un „consens 
(mă refer la conducere-antrenori- 
public), iar între jucători și an
trenori, după înfrîngerea de la 
Timișoara s-a produs ruptura, 
nu lin, ci cu „altercații”, desigur 
verbale, în urma cărora supra
viețuirea „minorităților” era im
posibilă. Vă doresc revenirea în 
prima ligă, să mai pot veni și 
eu din cînd în cînd, pe la prie
teni.

minat la egalitate cu formația 
similară a i îleenilor, după ce 
Marin Petraru, Micloș și Cosmin 
Dosan au ratat... copilărește.

In acest an compctițional, ho- 
tărîrea FRF este de a urmări la 
toate nivelele activitatea clubu
rilor la eșalonul copiilor, ca sin
gură soluție viabilă de a desco
peri și încuraja talentele în acest 
sport al cărui izvor se pare că 
a cam secat. Să vedem.

Duminică, la Mătăsuri, Mine
rul — Jiul I 0—4 și Minerul — 
Jiul II 1—9. Frumoca a marcat 
trei goluri pentru republicani 1.

— Au vă știam om c.l surprize
lor, domnule director...

— Cum așa?
— Foarte simplu. Din prece

dentele și destul de recentele, 
noastre discuții privind, stringen
țele mineritului Văii Jiului nu 
s-a desprins niciodată, deci nici 
nu ne-ar fi trecut prin minte i- 
dcea că dl. ing. Cornel Burice, di
rectorul tehnic cu investițiile al 
Regiei, iți cere pensionarea. A 
fost o noutate, o surpriză.

— Și pentru mine a fost o năl
țate. Dar, viața, în anumite con
juncturi, îți rezervă și surprize. 
In orice caz, eu zic că este un 
moment oportun pentru pasul pe 
care l-am făcut...

—...Un pas care încheie o ca 
rieră de peste trei decenii — ca
rieră de .specialist minier în in
dustria carboniferă a Văii Jiului. 
O carieră începută ca inginer 
stagiar șl care a cuprins, ca o 
ipostază de vîrf, și aceea de mi
nistru al minelor. Care au fost 
etapele mai proeminente, mai me 
morabile ale acestei cariere, ale 
destinului inginerului minier Cor
nel Burice ?

— Toate etapele au fost fru
moase, chiar de la debut, din 
1960. După absolvirea Institutului 
de mine, am început stagiatura 
fa mina Aninoasa, în cel mai mi
re sector al minei, I, al doilea ae 
Vale, după sectorul IV Lupeni, 
sub îndrumarea unor ingineri da 
valoare — Tarcca și regretatul 
Dumitra?, alături de prim maiș
trii Cosma, Bembea, Chinda. Au 
fost oameni îndrăgostiți de mine
rit. De aceea au și făcut-o cu 
înalt profesionalism, în primul 
rind calitativ. Iată dc ce, perioa
da de debut, de stagiatură a fost 
decisivă pentru activitatea mea 
profesională ultmuoră, stimulîn- 
du-mt pasiunea pentru minerit, 
pentru riscurile ei. îmi păstrez 
mereu in memoi ie activitatea de 
salvator minier in caic m am 
înrolat de Ia început, parlicipind 
efectiv la toate evenimentele mai 
deosebite Ia lupta cu focurile de 

mină, cu metanul. Am fost și 
ars, prin ’63, intr-un foc de mi
nă. După perioada de debut, am 
devenit șef de sector Ja Priboi, 
unde am început să trăiesc d:n 
plin răspunderile de conducător 
al producției. Și zic că am făcut 
treabă bună, la sectorul nostru, 
desfâșurindu-se, prin anii '66, 
schimburi dc experiență cu spe
cialiști din întreaga Vale, privind 
exploatarea stratului 3. Și, ca să 
terminăm cu Aninoasa, unde am 
revenit, în ’80, după cîțiva ani, 
ca director dc exploatare, aș spu-

CU ING, CORNEL BURLEC, DESPRE

Minerit, ca moștenire de suflet 
și pasiune de o viață

ne că și această perioadă mi-a 
dat satisfacții. Eram doar a treia 
generație care și-a legat destinul 
dc această mină. Tata, ca și bu
nicul, s-au pensionat tot la Anl- 
noasa, iar în prezent fiul meu lu
crează tot la Aninoasa, ca ingi
ner minier.

— După cile știm, în cariera 
dumneavoastră a mai fost un mo. 
ment important, care, ca specia
litate, diferă oarecum dc mineritul 
propriu-zis. Dumncavoastiă ați 
pus bazele centrului dc calcul 
penhu mineritul văii Jiului..,

— Da, timp de 10 ani am lu 
crat in domeniul informaticii. R.- 
venind la Combinat, după doi am 
cit am lucrat in cadrul Cabine
tului dc organizare care mi-a o- 
ri< nt.it preocupările spre activi 
taica de cercctarc-concepție și, ia 
acest timp, respectiv in ’70,' tur- 
minînd și a doua facultate 1 i 
Politehnica București, oblinin I 
diploma de inginer economi t cu 
o lucrare pe tema perfecționări' 

sistcmului informațional în ca
drul CMVJ, mi s-a propus organi
zarea centrului de calcul. De a- 
cest lucru, respectiv de recruta
rea și formarea cadrelor, de fi
nalizarea investițiilor, m-am o- 
cupat pină în '76 cînd s-a inau
gurat centrul de calcul electronic 
al cărui director am fost pină în 
1900. Tot în această perioadă am 
avut colaboratori de valoare din 
rîndul unor absolvenți — infor- 
maticieni de excepție, dc la Tl- 
wâșoara și Cluj. Cu ajutorul lor, 
și la propunerea mea am trans- 

formal liceul din Petroșani in 
liceu de informatică. Au fost 
puse, deci, bazele informatizării
— pas decisiv pc calea moderni
zării gestionării și conducerii in
dustriei huilei, iar de efectele a- 
cestci baze abia de acum inain 
te se va beneficia cu adevărat,

— în ce alic domenii ați avut 
o cont ribuțic nemijlocită la pro
gresul mineritului Văii Jiului ?

— Am prins o peri iadă foarte 
grea <a inginer șef cu protecția 
muncii pc Valea Jiului, o perioa
dă cu dese evenim nte și avar i
— focuri și explozii, inclusiv cc
le dotiâ dc la mina Vulcan Dar. 
tot în .... .ista perio irlă, am avlil
realizai i deosebite privind per
fecționarea sistemelor de control 
creștere, i < ipacituții dc aerisire 
a mini lor. S-a reali/il un întreg 
arsenal pentru doi irea minelor 
<n Ivim ilo.eii de pici nire și 
comb.itor ■ a focurilor wl i ai 
și .im pus bazele școlii de ■ ii 

valori minieri. în această perioa
dă am colaborat cu mulți ingi
neri dc înaltă specialitate dintre 
caic o admirație deosebită am 
avut pentru un om dc mare ca
pacitate și suflet pentru mineri
tul Văii Jiului, ing. Iosif Rcmcte.

— A venit Revoluția și v-a 
propulsat mai sus...

— Da. Am prins și treapta 
a treia, a... rachetei. Din primă
vara lui '90 am fost numit ad- 
jupet al ministrului minelor, a- 
poi subsecretar dc stat pentru 
minerit, revenindu-mi sarcina să 

coordonez extracția huilei, apoi 
întreaga industrie carboniferă.

— După atîtca funcții, pe dife
rite trepte ierarhice, cum vedeți 
viitorul mineritului nostru ?

— După Revoluție, s-ali ela
borat o scrie de strategii de re- 
tehnologizare și restructurare a 
mineritului, potrivit noilor con 
diții. îmbucurător c faptul că 
după doi am de evoluție descen
dentă, s-a reușit stoparea decă
derii și rediu sarea extracției, ce
ea ce se materialize iză in zeci 
de mii do tone de hul..a și circa 
6 milioane tone de lignit. Sc m ii 
poate spun'' ea se .il'la in curs 
de finalizare, cu eforturi d • con
cepție deosebite un pro:,ram dc
restructurai'.-, prin j. iner a ba
zelor obțin rii un t indicatori 
tehnico economi i mai perl'or- 
m inți, eu a -e nt p” clin unica pro
ducții lății muncii c ir ..i asigu- 
i • sporirea producției -i a oii 
eienței ,< Gnomice, i.i irmator'i 
mi \ a pan i. nt ,.i p c'rc'j- 

tcrca siguranței în funcționare 
a minelor, prin retehnologizarea 
și îmbunătățirea calitativă a c- 
chipamentclor, printr-o exploa
tare mai bună a acestora.

— Cu ce satisfacții vă retragețt 
din activitatea profesională?

— In toți anii am avut satis
facția că lucrez intr-un domeniu 
la care țineam ca la propria-mi 
familie. Mă retrag cu satisfacția 
că lucrurile incep să evolueze, 
după doi ani, spre mai bine. Și 
zic, că dacă se va reuși elabora
rea și materializarea operativă a 
programelor de restructurare, 
șansele dc mai bine sint sigure. 
In ceea ce mă privește, cînd voi 
fi solicitat, voi contribui la solu
ționarea problemelor de care de
pinde supraviețuirea mineritu
lui Văii Jiului. De altfel, vreau 
să spun că la locul de muncă de 
uncie plec rămîne un colectiv de 
specialiști de valoare, capabil sa 
soluționeze problemele actuale ex
trem <ie dificile în domeniul in
vestițiilor miniere. Folosesc pri- 
lc.lul pentru a mulțumi tuturor 
celor cu caro am lucrat în toți 
acești ani mulți și care, în majo
ritatea lor. și-au făcut cu priso
sință datoria fața de mineritul 
românesc.

— Aveți și /nsatisjaițd ?
— Aș avea. O insatisfacție con

sta in faptul ca n-am reușit să 
restabilim in ultimii ani climatul 
profesional, responsabil și rigu- 
i os, care a caracterizat intotdeau- 
ni mineritul Văii Jiului. Și a- 
ce.asta la toati nivelele. Ma ne 
mulțumește și Iaptul ca mai sînt 
oameni care nu sînt convinși efl 
doar printr-o restructurare de 
fon i este posibilă supraviețuirea 
și consolidări a industriei de 
huilă. Dar. probabil, viața ii va 
învăța...

— t a mulțumim și < <i unui otn 
/nlofii' iniH'i apropiat ziarului nos
tru. i a dorim sănătate, nni mulți, 
pentru <. li neficia din pîin 
l>in -merii ala pensie.

Infeiniii consemnai <le
luau Dl BFK
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informații și cola- 
asile Săvescu, stra- 

lamn nr. 1 I 'lL 
Hunedoara, tele 
îi.

lai in avuția națională (uzine, 
magazine, hoteluri, restaurante, etc) 
lei (la prețurile din august 1992). In 
/o, reprezenlind resursele d<> mono- 

■ să rămină în mina statului, restul 
e 12 0011 <le miliarde de lei. Va trece 
u alta, in proprietatea particulară. 
l- proprietari ai avuției naționale și

deci cui să rivină imensul profil anual?
•.><: I se continuă actuala reformă Roman — Severin (carac 
i ni M»'iial prin continua mărire a prețurilor și prin vîn- 
dim ilor si urinelor, a restaurantelor și hotelurilor, a ma- 

?i mașinilor, a utilajelor către cei care au bani să le 
_  rleci către foști privilegiați și către speculanți) se va 

ca in sjurt timp cea mai mare parte a avuției naționale să 
pe mina unui grup restrins de bogătași a căror avere însă 

! f n-mat cinstit, prin liberă concurență, ci prin speculă și 
"ii. Mai grav este insă faptul, dovedit in istorie, că ei voi 
o oligarhie economică și vor domina România de miinc 

-imitară cu cea din America Latină — vezi Mexic, Gua- 
Nicaragua, Salvador, llaili. Chile. Peru, Brazilia — ori din 
■au Asia) cu toate consecințele care decurg din aceasta: 

de democrație, corupție la toate nivelurile, sărăcie pentru 
populație, transformată in mină de lucru ieftină, masivi 
sociale crun| reprimate, dezordine și haos, dezmăț, pro 
valorilor naționale, subordonare față de capitalul mon- 

su^minarea independenței naționale.
:. V \R1 ANTA COJOCARII in combinație cu VARIANTA 

RUG1S \ hi propun o cale opusă: distribuirea GRATUITA a ca- 
pitalu ui. v’alorind deci 42 000 de miliarde ici, către cei care l-au 
creat in 15 de ani de muncă și privațiuni, cele 6 milioane de fa
milii de rom ini, criteriul principal constituindu-l vechimea in mun
că. In medie fiecărei familii i ar reveni un capital echivalent cu 
7 milioane lei (la prețurile de acum), care i ar aduce un profit a- 
ntial de 000 000 lei. In acest mod s-ar forma in scurt timp o pu
ternică clasă de mijloc, compusă din majoritatea cetățenilor, cla
să ce v,t deține grosul avuției naționale (structură de proprietate 
similar* cu cea clin țăr.l - cele mai dezvoltate ale lumii: SUA. 
Luropa de \ est, ( anada, Japonia, Australia).

AII f \\!SM( L prin care se va face împroprietărirea cetățe
nilor s mizează pe niște bani speciali: LEII—ÎMPROPRIETĂRI
RE, as, mănători cu banii obișnuiți dar avind un format și o cu
loare diL-rilă. Vor avea valori de la 1000 la 1 milion lei iar pe 
-pilele I <r Un spațiu al > pe care vor fi trecute datele de identi 
la.e ale posesorilor lor (spre a se evita pierderea drepturilor de 
proprietare prin furt, vinzare pe nimica ori pierdere). Acești bani 
nu vor pitea fi folosiți decit de cei al căror nume este trecut pe 
spatele lor și cu ci nu se vor putea cumpăra bunuri de consum 
ci iși pol lua doar partea cuvenită din avuția națională. Se folo
sesc o singură dată, fiind anulați după folosire. Acești bani vor 
fi impărțiți GRATUIT, conform vechimii in muncă, către toți ce
tățenii României.

5. Aceasta este deci calea ieșirii din criză și marasm — ÎM
PROPRIETĂRIREA CETĂȚENILOR după REFORMA ( OJOCA 
RU _ R1 GIN A.

6. Partidul care promovează acest tip nou de reformă este 
SOLIDARITATEA Național-Dcmocrată (președinte dr. CONSTAN
TIN COJOC ARI ). avind drept simbol de suflet CEASUL care 
indică ora 21 fără .1 minute — nllima oră, ora decisivă pentru 
România.

SOLIDARITATEA Național-Deniocrată este partidul 
‘care promovează reforma Cojocarii — Rugină. Președin
tele sân este doctor in economie C. Cojocarii. Simbolul 
lectora] CEASUL, indicind ultima •ră.

Daniel SAVESCU, 
membru in delegația 

permanentă națională
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Uniunea economică română 
a întreprinzătorilor particulari 

SUBFILIALA PETROȘANI 
ANUNȚA:

începerea pe data de 12 septembrie orele 8 a celei de a 4-a 
ediții a cursurilor

M ARKETING — MANAGEMENT — CONTABILITA
TE FINANȚE.

Persoanele care încă nu au reușit să se înscrie din 
timp, se pot prezenta direct la deschiderea cursurilor.

Relații la telefon: 512106. (1411)

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redarțio 
Gheorghe CHIR VAS A 

Responsabil de număr 
Tibcritl VINȚAN 

Corrctura i
• Iir> ACHHIFI '1 Viorica FirnUI.FSrU

JOI, 10 SEPTEMBRIE 1992

VINZARI — CUMPĂRĂRI

CUMPzAR sau închiriez garsonieră nemobilată în zona Ae- 
roport. Petrila sau Lonea. Telefon 544760, orele 9—11 și 17_ 21.
(4433)

ui IND trabant Combi, Vulcan, str. Aleea Crizantemelor nr. 
12, bloc 10, sc. 1, ap. 16. zilnic, orele 16—20. (4424)

VIND microbuz Volk,swagon, an de fabricație 1984 Preț con
venabil. Telefon 550736. (4430)

VlND certificat de proprietate, preț informativ 50 000 lei. Te
lefon 541447. (4418)

VlND apartament Petroșani Nord. Relații: Petroșani Gh Ba- 
rițiu. nr. 24. (4416)

VlND urgent Dacia 1100. motocicletă MZ 250. motoretă Hoi
nar. Vulcan, str. Platoului, bloc 35A, ap. 28. (4425)

VlND convenabil baracă metalică 16x8 m. Relații telefon 
545923, după ora 17. (4434)

DIVERSE

AGFtOl RANSPORT (ITSAIA) Deva cu sediul în Petroșani, 
angajează mecanici și șoferi cu școală profesională. Relații: str. 
Dacia, nr. 2A, telefon 541777. (4432)

FORMAȚIA „Ergoton" prestează servicii la nunți, botezuri, 
mese organizate, Revelion 1993. Informații la telefon 545047, Pe
troșani. (4439)

CLUBUL SPORTIV școlar Petroșani, înființează o nouă clasă 
(I) gimnastică și schi. Relații : la secretariatul școlii, zilnic între 
orele 8—14, telefon 542833. Preselecțiile se fac începînd de azi, 
la club, de la ora 11. (4437)

SOCOM UNIREA, prin unitatea nr. 124 MULTISERVICE Pe
troșani. str. Avram Iancu nr. 8, informează că, începînd cu 1 oc
tombrie 1992, organizează cursuri de învățare a limbii germane 
pentru copii (8—18 ani).

înscrieri, pînă la 25 septembrie 1992.
Efectuează traduceri în/din limbile germană și engleză.
Relații : telefon 541572 între orele 18—21 si la sediul firmei, 

între orele 17—18. (4420)
FIRMA PARTICULARA asigură, prin contracte de consultan

ță, următoarele servicii: statute și contracte de societate, soluții 
pentru retrageri din societate sau cooptarea de noi asociați, ana
lize economice, contabilitate, relații prețuri, dosare brevetare. 
Telefon 544541. (4405)

PIERDERI
PIERDUT carnet student pe numele Boceanu Emilia, eliberat 

de UT Petroșani. îl declar nul. (4422)
PIERDUT carnet student pe numele Condurache Dan, eliberat 

de UT Petroșani. 11 declar nul. (4423)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Farkaș Sandor, 

eliberată de L.CC Petrila. O declar nulă. (4421)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Cucu Valeria, e- 

liberată de EM Petrila. O declar nulă. (4431)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Voican Georgeta, 

eliberată de UPC Petrila. O declar nulă. (4429)

DECES

SINTEM alături de colega noastră Vuierich Marin kt trista des
părțire de soțul său

VUIERICII ADALBERT
Sincere condoleanțe! Spitalul Bolj infecțioase Vulcan. (-1435)

Dreptul Ia replică
Cu privire Ia articolul din zia

rul dv din 26 august 1992 prin 
care Rad Marcel anunță că dom
nul Calrlarar Vaier (Liri) a fost 
exclus din Uniunea Democrată 
a Romilor, conducerea Uniunii 
Generale a Romilor din Româ
nia precizează următoarele:

Uniunea Democrată a Romilor 
din România nu mai există, a- 
ceasta schimbindu-și denumirea 
în Uniunea Generală a Romilor 
din România, conform sentinței 
civile dos. 305 din 3 iunie 1991 ce 
este rămasă definitivă.

Președinte al filialei Valea 
Jiului a Uniunii Generale a Ro-

ULTIMA ORA
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milor din România este domnul 
Căldârar Vaier (Liri), iar anun
țul că este exclus din UDR nu 
are valoare, întructt această or
ganizație la nivel de țară nu mai

I 
I
I

există.
Mai mult, la alegerile parla

mentare de la 27 septembrie 1992 
participă Uniunea Generală a 
Romilor din România și nu (J- 
niunea Democrată a Romilor, ast
fel îneît conducerea anunțată în 
ziar avind ca președinte pe Rad 
Marcel nu are nici o valoare Ju
ridică.

Președinte U.G.R.R. 
Av. Nicolae BOHU I

I
Miron Cozma, la mare I
Aflat in concediu la marc, cazat fiind la hotelul „Europa" din 

Eforie Nord, Miron Cozma, liderul ultimelor două mineriade — . 
cea din iunie l(190 și cea din septembrie 1991 — a fost recunoscut 
pc plaja de cițiva cetățeni care l-nu apostrofat și 1 au obligat ,să se 1 
retragă intr-un loc mai puțin expus. (A.M. Prcss) I

Cotidianul de opinii șl informații el 
Văii Jiului „ZORI NOI" este r»*alizal de 

'-or H J AIEA COMERCIALA 
„ZORI NO|“ S A 

iidiin(ală contorm De
ciziei nr. 2118/12 (Hi 1991 
a l’refniluri» Județului 
Hunedoara

Oir<-< tor
MIRt IA Itll lORESCI'

Materialele necomandnîe și nePU- 
blicate nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparține, in exclusivitate, autori
lor.

HOROSCOP
FECIOARA {

(23 august — 22 septembrie)
Nu intîrziați Ia intilnire. Este 

un semn distinct al unei compor
tări meritorii. Totul vă este fa
vorabil.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Dacă ridicați tonul nu uitați să 
lăsați din pretenții. Un echilibru 
sentimental este singura premisă 
a unei lungi călătorii.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Pe orice drum veți merge 

ține-ți ochii deschiși. S-ar putea 
să intrați pe cărări lăturalnice. 
Nu vă speriați de urcușuri.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Deși aveți un suflet bun, el 
este confundat cu o masă „amor
fă". încă mai răbdați. Recu
noașterea este pe aproape.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 Ianuarie)

Și soarele și stelele vă stau la 
picioare. Nu căleați „iarba" se
mănată de... amindoi. Nu totul vi 
se cuvine.

VĂRSĂTOR
(20 Ianuarie — 18 februarie)

Se împlinește ziua unor afa
ceri nu prea curate. Spălați-vă 
doar în apa conștiinței dv fără 
săpunul obișnuit.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Dacă sînteți calm(ă), sîntețl 
adulat(ă). O altă stare vă pune 
la colț. Evitați furia si lingușirea.

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Chiar astăzi aveți sentimentul 
unei frustrări care era de mult 
programată. Depinde cum apre- 
ciați gestuj celor din jur. S-ar 
putea să aveți dreplate.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Locul dv de întîlnire nu mai 
corespunde vîrstei. Pâziți-vă de 
aleile cu multe bănci. Pe una 
din ele stă „bîrfa".

GEMENI
(21 mal — 21 iunie)

Singura problemă care vă preo
cupă este... costumația. Deși a- 
veți bani, nu totul este pe gustul 
dv.

RAO
(22 Iunie — 22 Inii»)

Dacă toți ochii care vă „zîm- 
besc" ar fi sinceri, ați fi o per
soană „intangibilă". Nu aruncați 
priviri în vînt.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Numai „consecvența" vă mal 
ține parte. Cei din jur vă oco
lesc cu premeditare. Dar, linia 
dv este cea dreaptă.

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.20 Agenda electorală.
10.30 Calendarul zilei.
10,40 Super Channel. Ț-ț ■'
12,10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lingă noi.
14,00 Actualități.
14.20 Conviețuiri. *.
14.50 Preuniversltarla.
15.30 Cursuri de limbi străine. 
16,00 Agenda muzicală.
16.20 Reportaj anchetă. Nu vi 

jucați cu focul!
16.50 Actualități.
16.55 Forum.
17,15 Tele-discul muzicii populare.
18.20 Studioul economic.
18.55 Studioul electoral,
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Film serial. DALLAS.
22,00 Studioul electoral.
23,00 Actualități.
23.20 Sport.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nicolae BAIcescu nr. I 
Telefoane : 511662 idlrector-redactot șefii 
545972 (director escrutlv-ndmlnlitratlv di
fuzare); 511663, 542164 (secții).
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TIPARUL > Tipografia Petroșani itf.
Nicolae n.âlcesru nr. 2.- Telefon 511365.


