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„ZORI NOI"-(ÎNCĂ) CEL MAI IEFTIN ZIAR|
Av i] m-a prețurilor. o<l ită 

pornită, nu se mai poate opri, 
nici m.icar prin violrnța. ti a 
cum anumite segmente profe
sionale ale societății <r fi rie pă
rere. Presa — a patra putere in 
stat — r spnetind principiul se
par iției puterilor și, firește, le

gile economiei de piață, nu se 
poate sustrage de la aplicarea 
criteriului rentabilității. Preț d 
birtiei de ziar s-a dublat, costu
rile de producție cresc, de la o 
zi la alta. Despre prețul trans
portului produsului finit la be
neficiar nu mai vorbim. O face.

cu destulă eficiență și compe-j 
tență. Sindicatul Șoferilor d.nj 
Ilomânia. Ziarul nostru se vin-®
de, însă, la vechiul preț, din 1 
respect pentru cititori și cu în-l
țelegere pentru... buzunarul lor.
Pină cind, vom vedea... |

"" —— imn 1 - r

Un cadou pentru 
cei mulți

E foarte corectă orientarea noului premier desemnat, dl. Ni- 
colae Văcâroiu, de a repune pe altă bază de calcul relația prețuri- 
salaril, pentru lunile noiembrie-decembrie, decît s-a preconizat 
inițial. Regîndirea acestei relații are drept cauză creșterea prețu
rilor la carburanți, avind un efect resimțit de întreaga economie. 
A spus dl. Văcăroiu — ale cărui bune intenții nu le punem la in 
doială — că mal întîi vor fi încheiate calculele privind evoluția 
prețurilor pe luna octombrie și abia pe urmă se va trece la sta
bilirea nivelelor de Indexare a salariilor și pensiilor. Deci, va 
fi trasată mal întîi curba creșterii prețurilor, pentru ca cealaltă 
curbă, a creșterii salariilor, să nu rămînă mai puțin curbată. Mai 
mult dectt lăudbilă această umană orientare economică. Dar 

undeva se pare că există totuși, un mic viciu de calcul.
Păi, bulversarea prețurilor pe întreaga economie, prin „dubla

rea" celor de la carburanți, afectează prea puține zile din buge
tul lunii octombrie și, in consecință, comparația poate să devină 
nerelevantă. Un calcul corect se poate transforma într-unul in
corect dacă nu-și mai păstrează actualitatea, .și atunci va avei 
același efect pe care-1 are o afirmație care, paradoxal, neagă, 
prin incorectitudinea ei. Curbele se vor îndepărla tot mai mult 
una de alta, fără .șanse ca în 1993 să se m ii atenueze impac
tul prețurilor asupra nivelului de trai.

E limpede că noul guvern își va începe mandatul cu această 
dificilă sarcină de a încerca să atenueze părțile dure ale refor
mei. Să prevină proliferarea părților nocive ale economiei d» 
piață și să sprijine acele categorii sociale care nici nu s au pri
vatizat și nici nu pot să facă acest pas liber consimțit. Sînt acele 
categorii înscrise dintotdeauna pe curba lor, cea de sacrificiu, 
trasată de o mină nemiloasă pe graficul macroeconomic al țării, 
grafic la care noi, nespecialiștii, dacă privim prea mult, facem 
strabism la ambii ochi.

Corect ar fi într-adevăr să se țină cont de creșterea aberan
tă a prețurilor la carburanți. Decît o comparație cu trecutul, cu 
luna octombrie, mai utilă ar -fi o estimare a viitorului, respectiv 
a lunii decembrie, cînd familiile vor resimți, mai mult decît e- 
conomia în ansamblul el, efectele rămînerii In urmă în ce priveș
te nivelul de trai.

Am spus „luna cadourilor"? Nu, dar spunem acum: decembrie 
va fi potrivit tradiției, luna în care cel buni .și înstăriți fac ca
douri celor nevoiași. Oare ce cadou ne va face viitorul guvern ? 
Poate, un bon de benzină? Sau, totuși, un altfel de „bon", de 
optimism, de sănătate, de viață mai prosperă ?

Ion MUSTAȚA

E vremea cățeilor...

Miunrul șoferilor*^"făcuFftimL
Așa jm a fost anunțat, mi

tingul autorizat al șoferilor a 
av it loc marți, pe artera prin
ți, ila. cu pornirea coloanei de 
nw-.in . pe-te 50, toate dc ton ij 
gri a, d;a Aeroport, oprirea 13- 
cindu .•■, in nori de luni, in l.iț.i 
Primare i Petroșani, unde V.isile 
B I h liderul Sind. atulni șo
ferilor, Filiala R Valea Jiului, a 
citit nota de protest, in fața ce
lor prczr-n’i — mai mult de 159 
part -’ip.ințt. Nota a fost ioturi,ă 
d' rli.'ur il directorului Auto
bazei Pi tio ani, care a atacat 
decizia Guvernului, privind ma
jorarea prețului la carburanți. 
S-a atras atenția asupra pi i ico- 
lulm scumpirii tuturor prolti- 
selor, a sărăcirii populației, a 
scăderii nivelului de trai In 
termeni duri, sa spc'iflcit că 
greva generală din 16 noi'lubric 
va paraliza întreaga viață eco
nomi'ă a. țării, cu repercusiuni 

imprevizibile, atit pe plan «o 
rial, cit și politic, clacă nu se va 
reveni la hotarirea luata. Preda 
re.i protestului de către repre
zentanții greviștilor primarului 
municipiului Petroșani, dl. ing.

Qlicorghe Stoictița, a fost „salu
tată" cu îndelungi claxoane și 
apoi cu tipasarea pedalei de ac
celerație.

Mitingul a avut un moment 
do suspans, cind un mucalit, 
„spărgător de gr> vă“, a introd ts 
verbal protestul sau pe ordinai 
de zi (alburind atmosfera: „Nu 
v-a plăcut cind benzina era 3 
lei ? V-a mușcat năpîrca capita
le.tă și acum țipați ca din gură 
de șarpe, Vă salut !“.

A fost prezentă și Poliția mu 
niclpiiilui Petroșani, care a așl- 
gurat protecția pentru desfășu
rarea în condiții civiliznte a mi
tingului.

Ex - libris

Din Valea Jiului, 
la Barcelona

l.a expoziția de artă plastică deschisă cu ocazia Olimpiadei de 
vară din acest an de la Barcelona au fost prezenți, prin lucrările 
de ex-libris trimise, și trei creatori din Valea Jiului: Dafinel Dui- 
nea, Iosif Tellmann și Vasile Vasino. De remarcat că în catalo
gul recent apărut, consacrat expoziției ex-librl* de la Barcelona 
prmtre lucrările cele mai reușite reținute în catalog, reprezentînd 
cele 18 țari participante la expoziție, figurează șl ereațiile lut 
Iosif Tellmann .și Vasile Vasinc, dedicate fostei stele a gimnasti
cii românești — Nadia Comâneci. (I.D.) j
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La m a
Abia după cc și guvernul nos

tru a aflat ca in județ-Ie perife
rice se face trafic (un fel dc ex 
port fără licență) cu benzină 
a hotărit să ia laurul dc coarne 
pentru a combate specula, abia 
atunci am înțeles de ce la stați
ile I’ECO din Valea fiului nu 
prea avem benzină. Sau, cind 
avem, rația nu-i îndestulează pe 
toți cei așezați la rind. Cam’ i 
e următoarea: slntem un mun ■ 
cipiu de gr miță! Ne aflăm la 
marginea centrală a țării sau. 
mă rog. intr-un centru mărginaș! 
Dc pe stadioanele noastre, dacă 
scapă o minge de fotbal trasă 
mai abitir, ca va sparge geam i- 
rilc unor locuințe din Belgrad 
sau măcar din Budapesta. Deci, 
e normal ca măsurile de stopare 
a flagelului numit trafic peste 
graniță să înceapă cu municipiul 
nostru, de unde zilnic sînt trans
ferate, la .irbi sau 
sute de canistre 
Mingea dc fotbal nu 
rol secundar, și, de 
sparge geamurile, ci 
frumoi în cui, ca 
care anunță sosirea 
zmeu numit benzină.

Așa ne trebuie! Guvernul știe 
cu cine trebuie să Înceapă cind

la unguri, 
Inflamabile, 
arc decît un 
fapt, ea nu 

se așează 
buzduganul 

fiorosului

1

r £ i n e d e

domnule Set iti

Știe de un- 
sau 
mai

vrea să facă ordine, 
de proliferează abuzurile, 
unde sint săvîrșite cele 
mari contravenții și infracțiuni. 
Valea Jiului trebuie pusă 
embargou. De la Dărăneștl 
Dealu 
că la 
nu se 
singur 
mînală. Jos risipa! Prea 
benzină strică I Jos canistra, jos

sub 
la 

Sca- 
să

Babii, de la Groapa 
Uricani, via Livezeni 
mal circule decît într-un 
sens, cu frecvență săptă- 

multă

Mergem la 
unguri!

Nu ne împiedică nimeni să 
mergem la ungurii Eî sînt vecinii 
și prietenii noștri. Dar trebuie 
să mergem organizat. Iată de ce, 
Societatea Comercială „Parîn- 
gul“ organizează, în fiecare zi da 
miercuri, excursii cu autocarul 
la Szeged șl Budapesta. înscrie
rile se pot face la Hotelul Pe
troșani. încercați șl o să vedeți, 
că e mal bine decît cu „stopul", 
Sau cu propriul automobili

(arc

minerii! — că tot lucrează el I 
în subteran, ce le mai trebuie J 
să circuit cu autoturismele? I-auzi 
colo, pretenții!

Spunea cu tristețe un miner 
automobilist pensionar: „Dacă
se face ordine cu benzina, mă 
voi duce să-mi ridic pașaportul. 
Altfel, nu ies din granițele mu
nicipiului". Cam așa e, de cînd 
cu „embargoul Valea Țiului" 1
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Iarna constructorilor, sub seninul lui 
„NU FACEM ANGAJĂRI”!

„Nu facem angajării" Astfel 
de anunțuri descurajatoare pot fi 
citite la intrarea in incintele so
cietăților comerciale cu capital 
preponderent de stat, cu profil 
de construcții din municipiul 
nostru. De construit se constru
iește puțin. Constructorii au fost 
nevoiți să-și reducă în ultimi: 
trei ani numărul salariaților, dar 
și volumul de activitate. Din 
acest punct de vedere ni se pa
re edificator exemplul Societă
ții Comerciale „Consmin" SA 
Petroșani. In anul 1989, pe cînd 
S.C. „Consmin" se numea în
treprinderea de Antrepriză Cons
trucții și Montaje miniere, sem
nau statele de plată 2200 de sa
lariați. în prezent societatea dis
pune doar de 1000 de salariați. 
S-a produs un adevărat proces 
de reducere. Au dispărut din 
structura de personal constructo
rii voi ,nți și pensionarii. Dar 
a avut loc și o binevenită se
lecție. S-au ales cei harnici, iar 
chiulangii au fost trimiși la plim
bare. Este semnificativ in aceas
tă ordine de idei că s-a menți
nut potențialul tehnic de lucru. 
Cu un număr mai mic de sala
riați se poate efectua un volum 
de lucrări comparabil cu cel din 
anii anteriori...

Despr nderca din structur i 
centralizată a permis constructo
rilor o mai mare libertate de 
inițiativă și acțiune. Balastul sec
țiilor care funcționau in pierde
re a fost aruncat peste bord. 
Drumul pe calea reformei econo
mice a fost și mai este anevo
ios. Numărul come nzilor, pentru 

efectuarea de lucrări de investi
ții oscilează de la o lună la alta. 
In prag de iarnă sînt mai puține 
comenzi. Din fericire, ponderea 
continuă să o dețină un mare 
beneficiar ; RCgia Autonomă pen
tru Huilă Petroșani. Numai pen
tru acest an, Societatea Comer
cială „Consmin" va efectua pen
tru RĂII un volum de lucrări 
de investiții în valoare de 1,5 
miliarde lei, ceea ce reprezin
tă peste 90 la sută din cupaciti-

Economia 
încotro ?

tea de producție. Costurile lu
crărilor de construcții au cres
cut și se prevede că vor mai 
crește. In prezent, pentru cons- 
tritcția unui simplu garaj, avînd 
dimensiunea de 6/3 m și o înăl
țime de 2 m un beneficiar tre
buie să plătească circa 500 000 
lei. Prețul de cost al unei case 
este de ordinul milioanelor.

Iarna care se apropie pune 
probleme grele în fața consiliilor 
de administrație și a sindicatelor 
din domeniul investițiilor, in mod 
suplimentar. Lipsei comenzilor 
la nivelul potențialului de pro
ducție i se adaugă condițiile de 
lucru grele. Practic în perioada 
de iarnă lucrul pe șantiere se 
reduce aproape la zero. Cum se 
va proceda pentru păstrarea po

tențialului de salariați ? Există 
pericolul de a Se pierde mese
riași buni, care nu acceptă să 
nu lucreze și să nu-și cîștige sa 
lariul pe timp de iarnă. Pină la 
primăvară e mult. In situația ex
ploziei prețurilor, care se anun 
ță ca urmare a creșterii prețuri, 
lor la carburanți și renunțării la 
subvenții este greu să trăiești 
două sau trei luni fără salariu 
Constructorii specializați în 
lucrări de investiții miniere au 
privilegiul de â beneficia in mod 
indirect de subvențiile industriei 
miniere. In programul de In 
vestiți! al RAH se prevăd im
portante fondurj și pentru lu
crările de la suprafață, pe care 
le execută constructorii din ca 
drul S.G. „Consmin". Dar cu fie
care an care trece, în dome
niul investițiilor se simte su
flul nou al concurenței. In acest 
an unele comenzi de lucrări mai 
importante, cum sînt Policlinica 
din Lupeni, Captarea de apă de 
Ia Polâti.ște și Spitalul din Vul
can, au fost cîștigate prin lici
tație, de diferite societăți corner 
ciale. La 12 noiembrie a.c., va 
avea loc licitația pentru reluarea 
și finalizarea construcției Casei 
de cultură a studenților din Pe
troșani.

Deși angajări de salariați nu 
sc mai fac pe șantiere, motive de 
speranțe maj sînt. Vor supravie
țui după perioada de tranziți; 
cei ce se vor dovedi mai bine 
organizați, mai competitivi și 
mai compctenți în ale construc
țiilor. *

Viorcl STRAUȚ

SPOTT
Fotbal, divizia C

MINERUL VULCAN — AU
RUL BRAD 3—1 (0—0). Fără pa
tru titulari — Iszak, Rusu, Do- 
roș, Topor — Minerul a abordat 
partida cu seriozitate, fnchizînd 
culoarele adversarului, prin Dan 
Voicu, pe post de libero, și a 
atacat, în special pe aripi, unde 
Barbu și Szoradi au creat des
tule breșe, mai ales în partea a 
doua a întîlnirii. După cîteva ra
tări și imprecizii în șuturi, de 
O parte și de alta, repriza s-a 
încheiat la egalitate. La reluare, 
Postelnicu a „spart" gheața, în
scriind spectaculos. Barbu a ma
jorat scorul la 2—0 și, din nou, 
Postelnicu a marcat pentru gaz
de. Oaspeții au redus din handi
cap, prin Costar, min. 84.

Minerul continuă să conducă 
în clasament. Ultimele două par
tide vor fi decisive pentru titlul 
de lider al turului.

Fără drept de apel l
FAVIOR ORA.ȘTIE — PARINGUL LONEA 1—7 (0—3). Oas

peții qu fost net superiori, făcînd un joc eminamente ofensiv, pu- 
nînd, pur și simplu „la zid" formația locală. Crețu a deschis sco
rul cu un șut sec din apropiere, după care tot el l-a majorat la 
2—0. A venit Ursu cu golul trei și repriza a luat sfîrșit. Oaspeții 
au punctat în continuare prin Movilă, de două ori, apoi Nichî- 
miș, 6—0. Gazdele au înscris și ele, 6—1, iar Nichimiș a punctat 
pentru ultima dată, 7—1.

Victorie clară, ca și diferența de valoare dintre celo două 
echipe.

MINERUL BARBATENI — 
CONSTRUCTORUL HUNEDOA- 
RA 1—1 (0—1). Meci deosebit de 
disputat, în care oaspeții au lup
tat pentru două puncte aflîndu-se 
în lupta directă pentru primul 
loc. Scorul a fost deschis de 
Constructorul, în min. 16, dar Mi. 
nerul a luptat exemplar pentru 
egalare. Și dacă ea nu a venit 
pînă la pauză, s-a datorat unor 
momente mai puțin inspirate ale 
atacanților echipei gazdă. Am- 
bruș a reușit însă, spre bucuria 
celor prezenți, să înscrie golul 
egalizator, făcînd oarecum drep
tate.

Păcat de cele trei ocazii mari 
de gol ale atacanților echipei 
gazdă care au „frustrat" echipa 
de o victorie meritată.

Griji pentru 
iarnă

Un cetățean, al cfii ui nume 
nu reprezintă decit simbolul gri
jilor pentru iarnă pe care și le 
fac cetățenii din zona Aeroport 
— Petroșani, ne-a relatat zilele 
trecute o situație cc ne face să 
semnalizăm celor în cauză as
pectul, in dorința de a mișca re
sortul cc poate conduce la so
luția așteptată.

Omul ne povestea că, nu se 
știe din care motive, cineva, pro
babil constructorul, a săpat de 
mai multă vreme o groapă in zo
na magazinului de pc strada A- 
Viitorilor o groapă imensă ce a 
descoperit o mar,, lungime din 
țevile de alimentare cu apă a 
b’ocurii r din împrejurimi.

Groapa a fost săpata, țevile 
s u de: socrit, lucrătorii au 
dispărut, iar i.irn.1 bate la ușă 
și, dacă nu se întreprinde ceva, 
frigul va conduce la spargerea 
icestor.i iar oamenii vor r..mîne 
Iară apă. A' că grija lor este 
justificată. (G.C.)

Vrabia mălai visează.♦♦
Interprelind intr-lin mod per

sonal cele scrise în nota „Da- 
rurj pentru cei necăjiți", apărută 
în ziarul nostru de sîmbătă, 7 
noiembrie, mulți nevoiași au bă
tut la „porțile" Asociației han- 
dicapaților, doar-doar o pica oa

rece. Precizăm, dacă nu s a în
țeles clar, că donația a avut loc 
joi, la Teatrul „I.D. Sirbu". Deci 
asia A FOST, s-a consumat. Ge 
va mm fi... vom vedea și va vom 
anunța din timp. (Șt. G.)

POPICE
REZULTATE TEHNICE : CFR Cluj — Minerul Vulcan 5017 

— 5109 p.d.; Gloria București — UNIO Satu Mare 5395—5220 p.d.j 
Metalul Tîrgovî.ște — Voința Bucureștj 5253 — 4940 p.d.; Jiul Pe- 
trila — CFR Iași 5231 — 5068 p.d.; Aurul Baia Mare — Construc-
torul Galați 5461 — 5110 p.d. (meci disputat în devans.

CLASAMENT

1. Minerul Vulcan 6 6 0 0 (-j-1466) 12
2. Aurul Baia Mare 6600 (4-1308) 12
3. Gloria București 6 4 0 2 (4- 491) 8
4. Jiul Petrila 5 4 0 1 (4- 303) «
5. Unio Satu Mare 6 3 0 3 (4- 142) 6
6. Metalurgistul Tirgoviste 6 2 0 4 (— 201) 4
7, CFR Cluj 4 1 0 3 (— 352) 2
8. CFR Iași 5 1 0 4 (— 662) 2
9. Constructorul Galați 6 1 0 5 (— 883) 2

10. Voința București 5 0 0 5 (—1040) 0

ETAPA VIITOARE, 13—14 noiembrie: Jiul Petrila — Gloria
București (13 noiembrie); Unio Satu Mare — CFR Cluj; Voința 
București — GFR Iași; Constructorul Galați — Metalul T’Tgoviș- 
fc; Minerul Vulcan — Aurul Baia Marc (14 noiembrie).

VOLEI FOTBAL

SPAllTACUS BRAȘOV 
JIUL PETROȘANI 3—0. 
o evoluție bună acasă, în 
lugojencclor, echipa lui

— Jos hoțul 
— Care hoț ?

A1 o. ația handicapaților „Libertatea", din Valea Jiului, eli- 
Ln ,iz,i membrilor săi legitimații pe baza cărora posesorii pot 
călători gratuit pe mijloacele de transport in comun, în conformi
tate cu legea. Dc acest drept beneficiază și însoțitorul celui han
dicapat, dacă acest lucru este specificat pc legitimație, iar legiti
mația este vizată la zi. Acest aspect ne-a fost adus la cunoștință 
de dl. Ștefan Nagy, pr< din'mle asociației, care ne-a relatat și un 
caz interesant

G.V., din Lonea, handicapat, av-.a treaba, in data de 13 oc
tombrie, la urgență. Fiind zi de 13, ghinionul lui a apărut brusc, 
chiar in autobuz, personificat în taxatoare, care l-a somat să ia 
bilet. Degeaba a scos bieți.1 om legitimația, pe care era trecuta 
și soția si, ca însoțitoare. Taxatoarea tuna .și fulgera: „Hoție a 
fost pină a trăit Ceaușescu, hoție se face și acum". N-a spus clan 
cîne-i hoțul, in schimb a vrut să-l di a jos pe cei doi, care, con- 
v.n i de li'|,t,it a lor. au rămas locului, obscrvînd, între altele, 
ca, la cap d linie, calatorii dădeau înapoi biletele cu care au că
lătorit, iar ca nu Ie refuza. Dispunem de toate amănuntele, in
clusiv numărul autobuzului, dar nu le facem publice... dcocam- 
djită, considcrînd situația relatata drept im incident izolat, ne
plăcut desigur, dar care nu caractcriz, aza atitudinea întreg ilui 
per onaJ al RATL Petroșani. (Șt. (? )

împroprietărire
Peste 19 mii dc cctațenj din 

Vulcan au intrat în posesia cer
tificatelor dc proprietate, prin 
intermediul celor cinci centre, 
organiz.de pentru distribuirea a- 
ccstor „valori", în cadrul proce
sului dc privatizare generală. Du
pă cum nc-a relatat dl. Nicolae 
Drăghici, consilierul juridic al 
primăriei, cifra reprezintă mai 
mult de 85 la sută din cei în
scriși pc Este. Pentru diferența 
dc 15 la sută, interlocutorul nos
tru a ținut să facă doua preci
zări: cei care încă nu ay intrat 
în posesia certificatelor de pro
prietate să nu lase pentru ulti
ma zi rezolvarea acestei proble
me, fiind în interesul lor să e- 
vite aglomerația; cetățenii cu 
drept dc succesiune să urgente
ze actele dc notariat necesare. 
Recomandările sînt valabile și 
pentru alte localități. Reamintim 
ultima zi: 27 noiembrie 1992 I

final în campionat al 
III .și al cadcțilop.

JIUL PETROȘANI — MINERUL 
--------------- _ . ...

avea ■ PETROȘANI — MINERUL URI-i 
s’a E GANI 2—0 (juniori III). Vînătoru 

n°măcaar ■ Rcmus și Bărtă.șan sînt autorii 

necesar pentru o reface- 2 golurilor, din meciul 
puțin morală, dacă nu ;Ilh antrenor „Bombo

■ Vacanță plăcută, copii

— ; Fluier 
Duj.ă ; jUnioriior 

1 ii, »i “
- ___ ____ ___ -— Puiu - , .

Săsăran a pierdut la Brașov un ■ URIGANI 5—0 (cădeți); 
meci care, intr-un fel, nu ------ “----------- ------’’
cum să-l cîștigc. Deplasarea 
făcut cu trenul, toată 
jucătoarele neavînd nici 
timpul 
re, cel 
fizica.

Fotbal feminin

juniorilor 
lonescu. 

j

REZULTATE TEHNICE: Ardeleana Alba Iulia — Colorom 
Godlca -t—1; Mucart Cluj — îndes Sibiu 3—1; GFR Tg. Mureș —• 
Flamura Satu Mare 0—3; Universitatea Petroșani — IU Oradea 
J1—0; Flamura Sf. Ghcorghe — a stat.

CLASAMENT

1. Unii crsitatca Petroșani 8 7 11 0 31— 5 15
2. Ardeleana Alba Iulia 8 6 1 1 49— 4 13
3. Flamura Satu Marc 8 0 2 1 14— 7 12
4. Colorom Godlca 8 5 0 3 20—11 1.0
5. Mucart Cluj 8 4 1 3 18— 0 9
C. îndes Sibiu 8 2 1 0 11—18 5,

7. GFR Tg. Mureș 8 0 4 4 5—38 t
8. Femina Sf. Ghcorghe 8 1 1 G 11—33 J

n IU Oradea « 0 1 7 3—37 4

organiz.de
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„Eu știu câ veșnicia s-a 
născut la sat”

Lucian Blaga

VIAȚA 
UNUI SAL 

SATUL UNOR VIEȚI 
4

Numarînd boboci
Ce face momirlanul in această perioadă în gospodăria 

ltii? Păi, finul l-a cosit de mult. Cartofii i-a recoltat. Sfe
cla furajeră, cele cîteva legume care ,,se fac“ în zonă au 
ax ut aceeași „soartă“. Fructele au fost depozitate. Prunele, 
un fruct de importanță „strategică** sînt pe cale de a se 

asforma în „zamă**. Producția de anul acesta a fost mai 
..tină decit cea de anul trecut, dar inai slabă, comparativ 
cu media. Se face bilanțul muncii de un an. Se numără 
bobocii, cu alte cuvinte. Și ex idet că, (ine a muncit, arc 
ce număra. Cu toate acestea momîrlanii nu au intrat în 
vacanță. Alai sînt destule treburi de făcut intr-o gospodă
rie. In primul rînd trebuie îngrijit de animale. Iii a) doi
lea si in ui treilea, sj-n ultimul rînd, la fel, pentru că ocu
pația lor de bază, sensul existenței lor a lost și rămine 
creșterea animalelor.

I Leagănul spiritual al sătenilor
1 lor i br i’ra. in i din Da.di, B.ibii, I ig mul spiritual al săte

, >r, .- ••te f'arte îndelungată și fu,ut . mnplii'ata, Nc-ar trebui 
poate pagini intregi pentru a-i reda „povestea1*. Cert este faptul 
ca. pe locul undo fu se ridicat, în anii '00, noul lăcaș de cult al 
momiri.nilor, s-a aflat o mică bisericuță (ie lemn, înscrisă în 
patrimoniul național al monumentelor istorice. După ce aceasta 
a f'--t pîngârită, sătenii au cerut con truirca unei noi biserici. 
'3ind, în anul lr,70 dl Hațr-gap a adus aprobarea do la ofici dită- 
țde comun'-*--, faptul ., fost considerat „o minune de la Dumne-

/ t'talmcnte, Li-- ri<a d n D< al i Babii se alia sub directa 
îngrijire a sătenilor, o dată la două ăpimninl preotul Eugen 
NMboo efectulnd sluiba religioasă.

Pădurea...
In ce privește Legea fondului 

funciar, aceasta are aplicabilita
te aici doar la atribuirea supra
fețelor de pădure celor în drept. 
Datorită faptului că sînt proble
me cu terenurile defrișate, și 
reîmpâdurite, practic nimeni nu 
a fost pus în posesie, pînă la mo
mentul actual. O plantație nu 
aduce nici un fel de venit, timp 
de 30—50 de ani, pînă cind pă
durea nu ajunge la maturitate. 
Cu toate acestea, unii ar accepta 
varianta, cu gîndul la urinași. O- 
colul silvic însă, nu este de a 
cord. Pe motiv că s-a cheltuit pe 
puieți, pe manopera de planta
re. Dar pădurea care a fost tă
iată, exploatată, nu a adus be
neficii cuiva, rect,’ statului ? Ci
ne i-a despăgubit vreodată pen
tru asta ? l’in.l una, alta, situa
ția e ncclai ă.

Ursu’
Daca întreb, și un copil» de 

grădiniță iți va spune că ursul 
trăiește în pădure. Cind acesta 
se satina de zmeura, mure, mie
re și i se face poftă de-un „cot
let", dă iama printre animalele 
din gospodăriile oamenilor. Exact 
așa se întimpla acum în Dealu

măăă!
B.ibii. Localnicii nu au ce-i face. 
De aceea apelează la Filiala de 
vinătoare, să-i scape de belea, 
pînă nu le va fi decimat șepte- 
lul. Altfel s-ar putea spune — 
vorba aia — că cineva ține cu 
ursul.

înainte vreme, din Deal se cobora la oraș cu 
' aiul, încărcat cu donițe cu lapte și smintină. 
lot de demult vino o vorbă, cum că toate dru
murile duc la Roma. Spre Dealu Babii duce 
unul singur. De aceea, starea lui are o însemnă
tate deosebit.! pentru localnici. Cai; nu se mai 
folosesc, decît foarte rar. Drumul a fost repa
rat astă vară de către Direcția județeană de 
Drumuri și Poduri, in a cărei sfera de compe
tență se află. Partea proastă este că nu a fost 
angajat și un diumar care sa se ocupe de în 
trcțincrea lui. lata, a v nit toamna cu ploile și 
torentele care se formează, sapă, incet dai si
gur, suprafața drumului, S-a făcut nn dome; 
pe lingă primărie, în speranța imej rezolvări su. 
mărar a meii rii acestei probleme p lîng.i in -

•o

re

5
a.

tituția in drept. Cu atît mai mult cu cît, de la 
1 noiembrie, cu sprijinul (și generozitatea) dom
nului Drumuș. directorul EAI Vulcan, al dom
nilor consilieri Fodor .și Hațegan, s-au introdus 
două curse pe traseul Vulcan — Dealu Babii. 
Una dimineața, cealaltă la amiază. Un lucru 
foarte bun, în special pentru copiii care nn rg 
la școlile din oraș.

Fiindcă tot e vorba de drum, Secția UFET 
de pe raza satului — sînt de părere localnicii 
— ar trebui să se implice nițelnș mai mult în 
iuti ețincrea lui, mai .des că și dumnealor il 
folosesc.

De.dn Babii nu e buricul pămintiilui, ca toa
te drumurile să duca spre el. E suficient un. 1. 
Dar bun!

D'n primuv ara, < ind am făcut 
0 primă vizita in Di alu Babii 
și pînă mai zilele liecule, ou 
ocazia unei noi incursiuni în zo
nă, am constatat ca mare lucru 
nu s-a schimbat. Oamenii sînt 
același șl conlocuicsc, în gene
ral, în bună înțelegere, cu toate 
mlcilo disensiuni pe temj pro 
priclățil pămînlului. Chestiuni 
lela „tradiționale". Voi ba (sa'J

E toamnă iar ...
mintea C'-a de pe urma '!!) 
a unul 1 o e a t n 1 o „nn 
valorează pamîntul cit procesul** 
Orice comunitate are problemele 
•1. Dealu Babii nu face excep
ție. Ghinr dacă acestea nu vînf 
multe, sînt esențiale.

A trecut doar mi anotimp p< •- 
te sat, cu multă munca l.i vimp, 
cU animalele, pe lingă iasă. M a 
nou, chiar pc lingă cazanul c'J 
țuică. Sa cosit finul, s a strins 
m ciul. Dccoiul .și-a schimbat 
Culoarea, galbenul, rugin.nl, ma
roniul IU1 luat locul vrrdclilî 
crud. Nuanțe,

rugin.nl
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S.C. Rom. OIL - S.R.L. 
Petroșani

în calitate de reprezentanță unică în Valea Jiului a 
S.C. ELECTROCONTACT — S.A. Botoșani, vă pune la 

dispoziție echipamente electrice și piese de schimb.

după cum urmează :

Aparataj antigrizutos; Aparataj pentru mine norma
le; Aparataj antiexploziv; Comutatoare cu came ; Prize 
cu fișe ; Aparataj de comandă, semnalizare și derivație ; 
Controlere; Limitatoare de cursă; Limitatoare de turație 
centrifugale tip „L1M1CRON**; iXIicrointrerupătoare cap- 
sul te ; Separatoare și întrerupătoare; Aparataj electric de 
instalații; Aparataj cu destinație specială; Limitatoare in
ductive; Aparataj optoelectronic; Aparataj electronic cu 
destinație specială; Aparataj electronic pentru îmbunătă
țirea microclimatului; Transformatoare; Tablouri capsu
late; Tablouri de apartament; Tablouri și echipamente e- 
lectrice pentru inașini-unelte; Tablouri de comandă pen
tru aparate de sudură și grupuri electrogene; Dulapuri de 
automatizare pentru poduii rulante și macarale; Dulapuri 
de automatizare pentru cazane; Tablouri și pupitre de 
comandă, distribuție și automatizări; Pretgarnituri; A- 
parataj divers.

Nomenclatorul de produse vă stă la dispoziție, la 
sediul firmei noastre-

Adaos comercial pradit al zero

Contactați-ne la telefon 515511, telefax 515893 sau 
la sediul societății în Petroșani, str. Livezeni, nr. 11 (lingă 
PECO).

Sintem șansa dumneavoastră de a vă aproviziona 
ieftin și operativ. (Factura 817)

_ _______ __ ____J 
î

S.C. „IMPACT EI FCTRQNIC“ SI! 1,.

urmează procedura legală pentru înființarea unui 
post de televiziune cu circuit închis prin cablu in orașul 
Pe tril a.

IMPACT IV.
vă oferă 12 programe simultan astfel: programul 

propriu, programele naționale și programe de satelit.

Taxa lunară de întreținere — 300 lei.

laxa de înscriere se poate plăti în rate de minim 
30 10 lei și este de 12 000 lei. Deci, pentru înscriere aveți 

;o,c de minim 3000 lei și Buletinul de identitate.

■ Pentru înscriere sau informații suplimentare vă 
toți prezenta la sediul firmei „IMPACT ELECTRO- 

MC“ SRL — Petrila, str. 8 Martie, bl. 39, ap. 11, etaj II. 
Administrator Repași Adrian- (5652)
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AN IV ERSAKE

MICA PUBLICrVaTEI
PENTRU Martin Vegh, cîte zile pe pămînt și stele pe cer, eu 

te voi iubi și cu o durere in suflet îți urez un călduros „La mulți 
ani !“. Eva. (5634)

V1NZARI
VlND ARO 10—4, 12 000 km, cu remorcă. Tg. Jiu, telefon 

929/42434, după ora 16. (5655)
VlND autoturism Trabant 601 S cu piese rezervă. Petroșani, 

Aviatorilor. 51A/26, zilnic după ora 13. (5657)
VlND cameră video „Panasonic“ și player Orion. Informații: 

telefon 541432. (5653)
VlND Dacia 1300, an fabricație 1985, telefon 545812, orele 

10—19. (5649)
VlND cîine lup (pui), rasa ciobănesc-german. Telefon 5/0689. 

(5651)
VlND apartament 3 camere, Petroșani, Constructorul, bloc 

C, sc. 2. ap. 13. (5640)
VlND spațiu comercial. Relații Vulcan, str. Gării 25, telefon 

570087 după ora 15. (5641)
VlND video player Funai. combină muzicală Levis, dublu ra- 

diocasetofon Aciko, magnetofon EK 2f7. stație cu boxe, piese 
auto. Informații : „AIDA", Petrila. (5642)

VlND autoturism Mitsiibishi, stare foarte bună, preț negocia
bil. Petrila, 8 Martie. 56/30. (5618)

DIVERSE
SOCIETATEA Comercială „Pet-Pet Travel" SRL vinde en 

gros margarină import la cutie. Relații și comenzi la telefon 
5 15262, 541718. (5531)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB casă colonie cu apartament 3—4 camere, zonă cen

tralii. Informații str. M. Eminescu nr 22A (lingă RAGCL) Petro- 
șani. (5656)

SCHIMB apartament 2 camere (parchet), proprietate, str. 
Șt. O. Iosif 2 C. ap. 40, zona Hermes, cu apartament 3 camere a- 
ceeasi 7onă sau Petroșani Nord. Informații telefon 544334. (5648)

PIERDERI
PIERDUT cal alb. coama pe dreapta, piciorul sting spate fără 

potcoavă. Cimponer Petru, Uricani, Valea de Brazi, 20. Recom
pensă. (5614)

PIERDUT buletin identitate, permis conducere, carnet șomer 
pe numele Cucii Adrian. Găsitorului recompensă. Vulcan, bloc 
N, ap. 15. (5645)

PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 886, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. (5635)

PIERDUI’ legitimație bibliotecă nr. 1079, eliberată de UT Pe
troșani. O declar nulă. (5636)

PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Sleam Alexandru, 
eliberată de UT Petroșani. O declar nulă. (5637)

PIERDUT legitimație periodice pe numele Burzo Marius, e- 
liberată de UT Petroșani. O declar nulă. (5650)

DECESE

FAMILIA îndurerată anunță cunoștințele din Petroșani și 
foștii colegi, că in data de 1 noiembrie 1992 după o grea sufe
rință, a încetat din viață la Suceava.

Ing. ROTAR GEORGE CALIN 
absolvent al l.M.P. (5651)

COLECTIV UI compartimentului financiai-contabil, prețuri, din 
cadrul l'PSRUEEM aduce un ultim omagiu celei care a fost o 
bună colegă și prietenă

GRIGORAȘ DOINA
și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate! (5613)

FAMILIA lilip loan și Paula este alături de familia îndure
rată prin dispariția dragei lor

GRIGORAȘ DOINA
și transmite sincere condoleanțe. (5658)

COLECTIVUL electromecanic de proiectări subterane drn 
ICI’M—SA este alături de colegul lor Tril Constantin, în laomen- 
telc grele pri< inuite de decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe familiei. (5617)

COMEMORĂRI

PIOS și dureros omagiu celui mai drag fiu, soț, tată, frate 
și cumnat

ing. LATKULIK RUDOI.F
la doi ani de la dispariție.

Eternă amintire I (5646)

SOȚIA mulțumește tuturor celor care i-au fost alături In 
greaua încercare pricinuită de dispariția soțului,

LATKULIK RUDOLF
(5643)

1 Uo^oscop
SCORPION

In spatele unei uși „prea-înal- 
te“, vi se adm.nistrează un tra
tament dur.

SĂGETĂTOR
Veți constata cît de ușor se 

poate trăi, lăsînd grija schimbă
rii pe seama altora.

CAPRICORN
Copilul pe care v-ațl propus 

să-l creșteți în manieră proprie 
a sărit deja gardul, de mai mul
te ori...

VĂRSĂTOR
Dacă vreți liniște, nu nesoco

tiți dreptul întîiulul venitl
PEȘTI

Vid informațional și, implicit, 
plictiseală de calibru...

BERBEC
Cu ocazia unei vizite, despi- 

cînd firul in patru, vă descono, 
riți o nouă vocație.

TAUR
Un telefon la o „casă mare” 

vă poate ridica, în mod substan
țial, moralul.

GEMENI
Cele două extreme — rîs și 

plins — se îmbrățișează și 
sting într-un pahar tulbure...

RAO
Mediile „elevate", pe care le 

frecventați, sînt pline de escroci 
ordinari. Atenție, e molipsitori

LEU
Aluzia cu „miinile murdare” 

nu se referă la apă, ci la conști
ință...

FECIOARA
Starea sănătății — bună. Per

sista tensiunile in familie.
BALANȚA

Divulgați, fără intenție, in 
secret care poate fi folosit un- ' 
potriva dv.

PROGRAMUL 
TV,

JOI, 12 NOIEMBRIE / 
7,00 Programul Televiziunii Na- 

țiunale din Republica Mol
dova. Telematinjl.

10.00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.30 VVorldnet US1A.
12.10 Ora de muzică.
13.00 Oameni de lingă noi.
13.30 Jazz-magazin.
14.00 Actualități.
14.15 Avanpremiera TV.
11.20 Tradiții.
14.50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Dialog cu iubitorii muzicii 

simfonice.
16.30 Drumuri in memorie.
16,55 Actualități.
17,00 Repere moldave.
17.30 Tele-discul muzicii i- 

lare.
17.50 Forum.
18.20 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate. 
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 Film serial. DALLAS.

Episodul 179.
21.45 Reflecții rutiere. 
22,00 Microrecital.
22.15 Reporter '92.
23.15 Actualități.
23.30 Stadion.
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