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HI La Vulcan, primăria —sprijinită 
de armată și toți ceilalți factori; 
— a fost la înalt me,

' i
gg La Petroșani, reprezentanții 
armatei n-au putut suplini indo
lența primarului Gheorghe 

Stoicuța 
«y La monumentul de la Lainici, ! 
la „spiciul“ domnului St oi cu ța 1 
a plîns „oratorul”, auplîns; 
participanții, a plîns pînă și sta- ’ 
tuia generalului Dragalina, Era ’ 
frig, lin grup de copiii a fost i 
lăsat „pe jos“, în plin defileu I 
Curat murdar ! I 
• O••••99999V99 9O999999999V•••9o•9• j

O comisie împuternicită de Prefectura județului Hunedoara,1, 
la solicitarea Consiliului local, analizează (uneori, chiar anche-! 
tează), în aceste zile, activitatea Administrației publice Petroșani ) 
Sint vizate acțiunile întreprinse de Executiv — in speță Primarul 
de Petroșani — în perioada de la alegerile din februarie (libere?),1 
precum și unele (multei) abuzuri, săvîrșite în numele fragilei șl | 
originalei noastre democrații. , i

Cetățenii care au de adus probe și dovezi concludente sînt1 
așteptați la Primărie, zilnic. între orele 10—13, solicitînd audiență - 
la Comisia Prefecturii. , i

LA PETROȘANI S-A JUCAT 
„ALBA NEAGRA" !

La Vulcan oamenii 
simt și gîndesc 

românește
Marți. 1 Decembrie, d- Ziua R «mâniei, îrn â de la pri

mele orc ale dimineții, Monumentul eroilor a fost insial tă o 
gardă militară. La Primărie, orc’nizatoii« puneau pe tapet ulti
mele preparative ale programului zilei. In jurul orei 11 la monu
mentul amintit a avut loc deschiderea ciclului de manifestări or
ganizate cu prilejul Zilei Naționale, prin art monia depunerii de 
coroane și jerbe d flori în memoria, eroilor neamului românesc 
Rind pe rind, in acordurile Imnu.ui Eroilor reprezentanți al 
Pr'miriel, Con iliulul local, garnizoanei militare, veteranilor dt 
război, poliției, unitățdor de învăț,imfnt și a parii 141or politice 
și-au adus prinosul de recunoștință pentru jertfa tuturor eroilor 
români. Preotul Eugen Nălboc a oficiat o slujbă de pomenire.

In<i, cu toată eleganța ceremoniei de dimineață, cel mal 
..gustat" eveniment ș-.a desfășurat la orele serii, cînrl numeroși) 
cetățeni aflați p,- bulevardul Mihhl Viteazul, au fost martorii 
unui spectacol de excepție, oferit de explozia multicoloră a foca 
lui de artificii lansat pe bolta orașului, lucru care a dat Vulcanii 
lui imaginea unui adevărat „vulcan în erupție".

Pe acest fond feeric, în acordurile marșului fanfarei minerilor 
s-n desfășurat. d?-a lungul unu) bulevard înțesat de oameni și 
mai ales de copii, care au umplut trotuarele și balcoanele blocu
rilor. retragerea cu torțe a ostașilor din garnizoana Vulcan. Pro 
cesiunea a mai cuprins un număr însemnat de oficialități ale 
orașului, profesori, medici, artiști, consilieri, veterani de război etc

Marcul s-a înche’at în dreptul garnizoanei militare Vulcan 
und-> sub un rf'r plin de „itr-le" multicolore, care au inundat cu 
raze dp lumină ‘mosfera. fanfara minerilor a intonat fmnul de 
St-lt o] p.omAniei. Pentru mulți din locuitorii orașului Vulcan a- 
cc.asi . manifestare a fost d: fapt un „vis". Cu atit mai mult pentru 
pleiada de copii care au ’nsoțit pe tot traseul defilării coloana 
oficialii arreptlnd cu greu faptul că... s-ă terminat.

Sărbătorirea Zilei Naționale a României la Vulr in a readus 
in fața populației adevărata însemnătate a anostul zile și mod 11 
in care tr-bule ea marcată. Pentru o zl, șl, mal cu scamă, pentru 
o seară minunată, merită evidențiate eforturile de organizare fm- 
l>ec.ahMe pe care le-au depus Primăria orașului și Cercul Militar 
■ ndus de dl. cpt. Toan Aldescu. De asemenea trebuie remarcat 
aportul substanțial al garnizoanei militare, al consiliului local 
al Poliției, al fanfarei, al veteranilor de război, al unităților de 
invățâmlnt și, nu în ultimul rînd, al populației. Pentru că, la 
Vulcan, sub un cer plin de „stele", s.a sărbătorit, cu adevărat, 
Ziua Națională a României.

Tiberiu VINȚAN

Vaka Jiului e așezată, prin 
l'irea lucrurilor, la granița fostu
lui imperiu uustro-ungar cu 
România. 1 iresc ar fi fost ca, în 
condițiile actuale. Ziua Naționa
la a României să fie sărbătorită 
ca atare. Ca gorjean n-aș accep 
ta niciodată sa mă duc acasa la 
mama cu pașaport...

Tocmai de aceea, înțelegeam 
ca, la sărbătoarea de suliet a 
neamului românesc, la Petroșani 
să mă simt mai român di it 
in Gorjul meu natal. N-a fost să 
fie a-.a... Prim Iria, administrația 
locala, sau cum vreți să le spu
neți, fiindcă nimeni nu mai în
țelege nimic, a organizat o „ca- 
ricatuiă" de manifestare. Aproi- 
pe că a fost tendențios organiza
tă și, pentru a-i- da forță și cre
dibilitate, s-a cerut sprijin ar
matei, oameni pe care îi re'pic
tăm și cărora le apreciem me
nirea. De fapt, la Petroșani, doar 
armata a marcat Ziua Naționala 
a Româmei.

l’rintr-o manevră greu de în
țeles, Primăria din Petroșani a 
mobilizat, in cele mai multe 
cazuri, in ultima clipă șl un 
grup rostrins de consilieri, care 
urmau sa participe la manifes
tări. Este de-a dreptul o Jignire 
adusa consilierilor aleși din P' 
trojani ca aceasta mani testare 
dragă poporului român să fie 
organizată in pripă, pompieristic 
ți ră fie tratată <u o asemenea 
indolență. Primarul Pctroșiniu- 
lui, dipl. ing. Gheorghe Stoicuț > 
a venit special din concediul său 
legal ți de odihna pentru a par
ticipa la sărbătorirea Zilei Ni 
ționale. Era vorba de retrageri cu 
torțe ți asta creează un anume 
capital politio și atrage atenția 
concetățenilor. Trecind peste fap
tul că mulți dintre consilierii 
locali au aflat abia cu două ore 
înainte de manifestare, nu este 
lipsit de importanță că In frun
tea coloanei de... „oficiali" au 
pășit „românii" Edelhauser (so

țul consilier, soția membră a 
MEII, apoi membră a l’NL, mem
bră a Partidului Radical, Trans
național, Tradițional, Eschibi- 
ționist cu sediul pe la Budapes
ta sau dracu mai știe pe unde, 
ex-deputat, șomer politic, plim- 
bătoare de clini, etc).

Încă de la orele- prînzului, la 
Casa de cultură, în balcon (știți, 
balconul din cure a vorbit Ceau- 
șescu, chiar și dl. Cozma) a fost 
montată o stație de amplificare. 
Se anunța deci o sărbătoare la 
nivelul importanței Zilej Națio 
nale a României. Cu mina pe 
inimă, vă informăm că la acel 
microfon a vorbit doar un copil, 
maj mult în joacă și un angajat 
al Casei de cultură care lucea 
probe „doi-zece". Uneori, din 
balconul Casei d(- cultură răz
bateau în eter binecunoscutele 
clntece patriotice „La mindra 
c.ire-i buzată,/punc-l dopul ea 
la vaca", sau „Adu caii Simioa- 
ne“.

Păcat de armată, păcat de e- 
forturilc garnizoanei local1», pen
tru a organiza o asemenea săr
bătoare. Nc-am fi adoptat c.i) la

Veronica și Cocufa 
nu știu cine e Stoicuța

„Coloana" oficială se deplasa 
mîndiă. Lumeț civila — puțină. 
Cițiva tinerj priveau mirați, mal 
mult nepăsători, o manifestare 
curo s-ar fi dorit înălțătoare. Do
ua fele cucuiete discutau cu un 
bâiețandru care le explica faptul 
că „defilarea" era condusă da 
dl. primar Stolcuța.

— Care e Stoicuț.i. tu ? întrea
bă Veronica. 

microfoanele Casei de cultură,’ 
cineva să vorbească oamenilor) 
despre semnificația Zilei Națio-î 
nale a României, sau măcar să 
le explice de ce s-a petrecut a- , 
ceasta tevatură cu torțe .ți sol- ' 
dați aproape înghețați. Culmea; 
culmilor este că, in timp co prl- ] 
mărul defila pe Corso, la sediul ' 
Primăriei „ofițer de serviciu" ră- I 
măsese dl. consilier Emerlcb : 
Kovacs, pentru a sărbători, prin 
lipsă, Ziua Națională a României. !

După ce toată lumea n-a înțe
les nimic, după ce mulți s-au ț 
speriat, trezind că se pornește ; 
o nouă mineriadă, după ce poli
ția locală a asigurat impecabil] 
desfășurarea manifestării, prl-l
mărul pîrit s-a retras cu un
grup restrins de consilieri șl a-i 
propiați intr-un salon al restau
rantului 1IP, unde printre nenu-i 
mar.de cîntcce patriotice dedicate; 
UNIRII s-a remarcat „Ieftinește ■ 
Doamiii, băutura". |

Întrebare: I.a Petro-nnl B-a !
sărbătorit Ziua Nații nală a 1 
României? Dată nu, cine e de) 
v na ? !

Mircca BUJORESCU '

— Nu știu tu, dar sigur pe ; 
doamna aceea din coloană o. 
cheamă Edelhauser, răspunde' 
Cocuța. Am văzut-o eu la telo- i 
vizor, cind au dat minerii buzna 
în Parlament. Dînsa e ala care 
țipa din toți bojocii „Să vină h I 
liescu" I Și Illescu n-a venit

Veronica și Cocuța nu șttuj 
Cine e dl. Stoicuța. Ceva tot știu1 
ele- !

mar.de
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Cenzură-a fost

IM

și mai e încă...

cu 
stai 

la 
în 

din

ÎU

Profesiunea de caricaturist nu te obli
gă să explorezi zone îndepărtate, acoperi
te de ghețuri veșnice sau jungle de ne
pătruns, sălbatice. Nu trebuie nici să te 
cațerj pe un virf semeț ca Himalaya, nici 
să te scufunzi la mii de metri sub apă. 
Nu, nimic din toate acestea 1

Nu trebuie decit să bați la pas locurile 
comune, străzile întunecoase și murdare, 
să întorci capul și după femeile dizgra
țioase, să discuți tot felul de prostii 
oameni stupizi. Nu trebuie decit să 
ore-n șir la coadă la pîine, la salam, 
pastă de dinți, la hîrtie igienică și, 
general, să faci tot ceea ce fac cei 
jurul tău.

Dacă respecți toate acestea, viața
poate deveni o nesfîrșită îneîntare! Umo
rul tău ii va face pe unii să rîdă, pe alții 
să plingă, însă niciodată nu va rămîne 
neobservat. Un excelent exemplu e viața 
unui mare artist; care s-a numit Ilonore 
Daumier. In 1831 ii reușește atît dc bine 
caricatura regelui Ludovic-Filip, incit e 
condamnat la șase luni de închisoare și 
trei sute de franci amendă. Ce-i drept, 
Curtea ii face favoarea dc a-1 lăsa să-și 
aleagă singur data intrării în închisoare. 
Cert e că Daumier nu prea s-a gindit la 
asta, lucrind în continuare, publicînd 
litografii care n-au rămas neobservate. A- 
pariția lor a determinat, de data aceasta, 
trimiterea lui neîntirziată In închisoare 
Omul nostru obține încuviințarea să de

seneze chiar și acolo, astfel că reușește 
să lucreze de o sută dc or; mai mult ca 
acasă. La puțin timp după eliberarea Iul,

Casa dc cultură din Petroșani | 
a găzduit zilele trecute simpozio- I 
nul cu tema: „Doi ani de la apa- * 
riția pe scena politică a Romă- | 
nici a Partidului Socialist al I 
Muncii". Simpozionul la care au I 
participat membri și simpati- - 
zanți ai acestui partid a fost I 
organizat de filiala municipală I 
Petroșani. Au rostit expuneri

SIMPOZION
domnii: Dumitru Borna, de la | 
Arhivele Statului Deva; Gheor- I 
ghe Popescu, secretar al comite- | 
tului județean al partidului;
Nicolae Vîlcea, din conducerea I 

^filialei municipale; Ioan Velica, I 
invitat, președintele Filialei ju ® 

• dețenc a Partidului România | 
î-Mare. I

Simpozionul ,a constituit tot- I 
odată și prilejul unui interesant - 

ț moment evocator al zilei dc 1 I 
1 Decembrie 1918, Ziua Națională I 

a României.
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regele a determinat votarea unei legi care, 
sub sancțiune foarte aspră, interzicea a- 
pariția oricărei caricaturi cu subiect poli
tic.

Și în cazul lui Daumier e foarte intere
santă soarta omului, altminteri perfect 
normal, dar care-și închină viața slujirii 
dezinteresate a artelor. Soarta aceasta, 
cu rare excepții, îl transformă pe un om 
cu o situație materială acceptabilă .și cu 
o sănătate de fier, într-o biată ființă bol
năvicioasă, gălbejită și lipsită de 
mijloace materiale.

In ciuda acestora, cu 
acest „Michelangelo" al 
cum l-a numit Apollinaire — continua să 
lucreze la opera lui, care devine conside
rabilă: mii de litografii, xilogravuri, sute 
de desene .și acuarele, peste două sute 
de picturi în ulei. In 1879, Daumier moa
re. N-a căzut atunci nici o stea și nici un 
steag nu s-a aplecat în bernă. Să nu cre
deți că a murit uitat de lume: el a fost 
înmormîntat cu „ajutorul Republicii, care 
a acordat suma de 12 franci, plata pentru 
cei patru gropari.

Din păcate, nici el. nici desenele Iul, 
n-au schimbat niciodată nimic pe supra
fața pămîntului. Toate acestea au fost, 
sînt și vor fi mereu: prostia, trufia, par
venirea, invidia. In zadar au fost ele 
șarjate și răs-șarjate, nimeni nu le-a pu
tut face să dispară pentru totdeauna! 
Dar, v-ați întrebat vreodată, ce s-ar întîm- 
pla dacă împotriva acestora nu ar _ face 
nimeni absolut nimic, dar absolut nimic ?

Vali LOCOTA

orice

zîmbetul pe buze, 
litografiei —

„Stai că vine mașina !”
Nu este prima oară, cînd — in paginile ziarului — poliția ru

tieră a avertizat asupra consecințelor la care sint expuși copiii 
lăsați nesupravegheați. Uneori, părinții, prinși cu diferite treburi 
și necazuri (și astea, din păcate, sînt destule), uită pe unde le 
umblă pruncii, li cred la locul de joacă, din fața blocului, pe cînd 
ei, naivi, se aventurează în traversarea străzii, a bulevardului. Și 
asta o fac fără să se asigure.

Vineri, 20 noiembrie. Minorul G. Ioan, de trei ani, venea ți- 
nîndu-se de mină cu alți doi copii. Cel mai mare, de cinci ani. 
Ajung la strada Bucura (drumul de centură al orașului), în drep. 
tul imobilului cu numărul 2. Dau să traverseze. Cel mai mare îi 
avertizează pe cei doi țînci: „Stai că vine mașina!" Intr-adevăr, 
dinspre Uricani venea autobasculanta de 16 tone cu numărul de 
înmatriculare 31 IID 8903, aparținînd S.C. „STARTRANS" SRL, 
condusă de C.heorghe P. Numai că Ionuț n-a ascultat sfatul. Și-a 
tras minuța din cea a prietenului și a fugit peste stradă. Pus 
în fața unei astfel de situații, șoferul autobasculantei a căutat să 
evite accidentul. A tras mult dreapta, s-a urcat cu autovehiculul 
pe trotuar, „a ras" cițiva arbuști ornamentali aflați acolo, dar . 
Prins de roțile autovehiculului, copilul a decedat pe loc.

Reînnoim, așadar, apelul pe care agenții dc circulație il fac 
părinților: Nu vă lasaț; copiii nesupravegheați! Invățați-i cum 
se traversează strada! Numai așa ii veți putea feri de pericol!

Gheorghe OLTEANU

I

scurtissîmel
Concurs de radioamator sn

In 30 noiembrie a avut loc Concursul național de radioamatorism 
dotat cu „Trofeul minerului" și organizat de comisia municipală 
de radioamatorism Petroșani. Au participat radioamatori din 
întreaga țară. Rezultatele concursului se vor afla după evaluarea 
fișelor de concurs ale participanților. Vor fi declarați cîștigătorl 
radioamatorii care au realizat cele mai multe legături radio cu 
radioamatorii din Valea Jiului. (I.D.)

A luat parapetu-n bot
Chestia e. de-acum, știută: ce! 

cu mașini străine, înglobînd în 
ele o herghelie de caj putere, le 
„calcă" de le ia naiba. Și la fi
gurat, dar mai ales la propriu. 
Doar așa se explică faptul că, din 
nou, un autoturism marca Opel 
Kadett 1,3, cu numărul de în
matriculare 06—06517, a luat in 
bot, vineri seara, parapetul me
talic care desparte sensurile de 
mers pe podul de peste pîrîul 
Sălătruc. Diferența dintre ulti

mul accident petrecut în acela 4 
loc în firmă cu cîteva luni și a- 
cesta de acum constă în marca 
autoturismelor și direcția de de
plasare. Opel-ul a lovit parape
tul venind dinspre Livezeni.

Un sfat: conducînd cu atenție, 
veți putea observa din timp sem
nul de circulație care vă obligă 
să ocoliți parapetul cu ghinion. 
Cu viteză, vă paște ghinionul. 
Urmarea se vede. (Gh. O.)

Telegrafic, după... 7 zile ?
Fiul domnului Ion Glăvan din Lonea este soldat în garnizoa

na dc la Lugoj. La mijlocul lunii trecute, un caz excepțional în 
familie solicita prezența acestuia acasă. In acest scop s-au obți
nut formalitățile militare necesare, dar a intervenit un alt impe
diment: banii. Și cum solda (încă neprimită) nu putea fi folosită 
în procurarea unui bilet CFR pe ruta Lugoj — Petroșani, db 
Glăvan i-a trimis suma necesară, respectiv 3000 lei, fiului său, 
prin cel mai rapid mijloc, și anume, mandatul telegrafic. Astfel, 
în data de 11 noiembrie, cei 3000 lei „pleacă" la Lugoj, prin man
datul telegrafic seria P 51/11.11.92, serviciu pentru care oficiul 
Rom-Post din Petrila încasează o taxă de 235 lei. Cu toate aces
tea, bănii vor ajunge la Lugoj abia în data de 18 noiembrie, cînd 
evenimentul familiei Glăvan se consumase, iar permisia fiului 
lor expirase... Și cînd te gîndești că un mandat telegrafic ar tre
bui să ajungă la destinație în cîteva orc! (T.V.)

Accident
In scara zilej de 25 noiembrie, 

in jurul orei 19,40, pe DN 66, la 
kilometrul 155-j-100 (în comuna 
Baru-Mare), Radu Ion, 41 de 
ani, administrator la SC „Flip- 
per" SRL din Tg. Jiu, aflat la 
volanul autoturismului „Dacia 
1310“ (2 GJ 2717), a accidentat

mortal
mortal pe numitul Bâlușă H> 
mulus, 54 de ani, muncitor la 
CFR Petroșani — sectorul Baru.

Biroul circulație din cadrul 
Poliției municipiului Petroșani, 
efectuează cercetări în vederea 
stabilirii cauzelor accidentului. 
(Gh. O.)

Oameni abandonați in oceanul indiferenței
O realitate sot i.da zguri.Jitoa. 

n se constată in Valea Jiului. 
Din cei 20 000 de pension iri ciți 
există la ora actfialâ, majoritatea 
o_constituic cei cu pensii mici, 
de urmaș, de invaliditate dato
rită bolilor profesionale sau de 
„ajutor social". Cuantumul pen
siei lunare h situează pe aceștia 
sub pragul, declarat oficial, al 
sărăciei. Aprecierile oficiale con
sideră drept prag al sărăciei o 
sumă care se apropie de sălariul 
mediu pe economie. Or, celor din 
categoria pensionarilor cu pen
sii mici, lc revin lunar sume de 
bani care reprezintă in cele mai 
bune cazuri circa o treime din 
salariul mediu pe economie.., 
Conform reglementărilor legile

creat vestitele comisii 
caro au redus in mod 
numărul celor ce au beneficiat 
de pensii de gradul III. Catcgo. 
riilc de salariați care au fost 
nevoiți să lucreze cu jumătate 
de normă „în regim de program 
redus" au beneficiat de 
mici, ia atingerea anilor 
lc-au dat drept de

medicale 
drastic

pensii 
care 

pensionare.

n.dii cartofi au ajuns sa fie pre
ferați in locul unui kilogram de 
mere, dc nevoie. Dar din ce să 
mai plătești chiria, electricita
tea, încălzirea, îmbrăcămintea ? 
Și cîți alți pensionari, din în
treaga țară nu se zbat sub im
periul acelorași nevoi, abando
nați într-un adevărat ocean al 
indiferenței !

a treia

|De la Politia 
i t. kmult decît salariile. Au fost a- 

nunțate de noul ministru al 
Muncii și Protecției Sociale, in
tenții de modificări structurale, 
care urmează să fie supuse deci, 
zici camerelor legislative.

De mai bine de doi ani, pen
sionarii din yalea Jiului, repre- 
zentați prin Asociația lor din 
Petroșani, au umblat cu Jalba 
in băț pe Ia oficialități, ajungînd 
pînă la nivel guvernamental cu 
numeroase și bine chibzuite pro
puneri dc înlăturare a inechită
ților. In ultima instanță, inechi
tățile se mențin și se regăsesc la 
nivelul vechilor legislații. Spe
ranțele pensionarilor se îndreap
tă, în prezent, spre Camera Dc- 
putaților și Senat, unde Valea 
Jiului are reprezentanți aleși. E- 
xistă în actualul set de legi care 
urmează să fie propuse de gu
vern spre aprobare camerelor 
legislative și un proiect da lege 
privind reașezarea pensiilor. Ne 
facem ecoul doleanțelor pensio
narilor solicilînd pe această 
calc celor ce ne reprezintă Va
lea Jiului ca deputați sau sena
tori să țină seama de pensionari 
ți să facă ce le stă în putință 
pentru promovarca noii legi .s 
pensiilor.

Viorcl STRAI Ț

\Boi braconieri...

IDeși povestea e mai veche — 
datînd din luna octombrie a.s.

— considerăm că este încă de I actualitate. S.P, .și P.I. din Pe- 
| trila au sustras de la exploatarea I minieră din zonă 11 patroane de

exploziv antigrizutos, 6 capse 
explozive și o baterie 3R20. Do- 

Itați cu aceste „scule", au plecai 
la pescuit, după cum ei înșiși 
declarau. Gă n-au mal prins

Acestora li s-au luat în calcul 
pentru pensie salariul realizat 
Jn regim de lucru redus...

Ne aflăm în fața unei cumpli
te nedreptăți sociale. După o 
viață dc trudă, anii pe care-i mai 
au de trăit mulți din cei ajunși 
la vlrsta pensionării sînt ani 
negri. Pensionarii se află aban
donați și marglnalizați. Ei sînt 
dc fapt, condamnați pe nedrept 
Ia'o viață de mizerie. Cu ce se 
pot ^hrănl niște b J t r i n i 
care'nu pot cumpăra din pensia 
lor mizeră pe o lună nimic mal 

i în 
__ _ j de

res^^i’carne^?'. Fructele constituie pen-
S-au , ,ru"un lux dc ’nepermis, Ba-

i
* . - - „ --

In vigoare, intre pensiile calcu- 
j late pentru limită de vîrstă • cu 
vechime integrală în munca, 

I calculate pină la 1 septembrie 
IJ983 și cele dc după anul 1983, 
în condițiile aceluiași salariu de 
bază'luat.drept bâză de calcul 
există^diferențe enorme. Legea 

[nr. , 3/1977, care v„ declanșat 
«cînțeia~si>ajprodus 4 explozia 

, socială'a'grevei'm.norilor .'W, r’-'

Sejștio ^c^r^cu^pjomișipn e fă-^TcH ma.'_ bun caz cîteva kg'

.socială a grevei, .minerilord.n .m/xiu pe u mnu runue 
I Valea' Uuiuj jTrămas’In^igoare. £ mult decît pîinca zilnică .și 
rSe.știe doar^cu “promisiun Ir ---- 1 ...

^-P'tate B.țjrdimpotrixă'r
i

BaT’dimpotrixă'P iru*ci un lux dc nepermis.

Alegerile dc la 27 septembrie 
au demonstrat, printre altele, 
că electoratul a optat pentru o 
politică națională carc să țină 
scama dc necesitatea protecției 
sociale. Partidele care și-au dis
putat accesul la putere au pro, 
mis multe. Nu întîmplutor FDSN 
a obținut un număr mal mare 
de mandate, în competiția sa cu 
celelalte partide și grupări poli
tice. Spre speranța celor mulți, 
noul guvern a înscris în progra
mul său de guvernare, . , uncie 
din mult așteptatele rnăsurj de 
protecție socială. Pensiile vor fi 
indexate începînd cu luna no- 
4< mbrie cu cîteva procente m d

I „bătaia peștelui" asta se datorea-, 
ză polițiștilor TF din stația Pe
troșani. „Premiul" a constat din 

I trimiterea lor în judecată, pen
tru deținere ilegală de material 

I explozibil, lntrucît sezonul de
pescuit la copcă nu e prea d9, 
parte, atragem respectuos atenția 

I amatorilor de dat la peste cu., 
dinamită că nu se merită, orlcîî 
de bogată ar fi recolta. Pentru 

Ică s-ar putea să vă ia cu (laJ
„răcoare" ! (P N.) ‘

I
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Trichinella Spiralis /
A începui sezonul de sacrificare a porcilor. Am constatat acest 

lucru, zilele trecute, cînd la sediul Circumscripției sanitar-veterl- 
nare din Vulcan erau adunați foarte mulți cetățeni, veniți cu car
nea la analize. Cu greu am reușit să pătrundem în interior, unde 
personalul condus de dl dr. Gheorghe Cristea lucra intens la a- 
nalize, pentru a depista dacă porcii sînt sau nu infestați cu trl- 
chineloză. Aruncind o privire in registrul ele control am putut 
constata că la ultimele 70 de probe ale zilei, 11 cazuri au fost 
pozitive. De altfel, cum spunea și dl. dr. Cristea, „pînă în prezent, 
din 3300 de probe efectuate, 338 au fost pozitive". Adică ceva mal 
mult de 10 la sută.

Cine este de fapt „trichinella spiralis"? Și ce este, în fond, 
tricineloza? După afirmațiile dintr-un tratat științific pe această 
temă, trichineloza este „o boală a mizeriei, sărăciei și lipsei de 
civilizație". Și e firesc să fie așa, de vreme ce șobolani] sînt cea 
mai frecventă sursă de răspîndire a larvelor de trichină, la porci, 
cai, pisici sau cîine. Trichinella spiralis este de fapt singurul ne. 
matod parazit care își petrece întreaga evoluție în același individ; 
formele larvare din mușchii striați evoluind și trecind în intestin 
în forma lor adultă. Larvele se transformă în numai 2 zile în 
viermi adulți, masculi și femele, după alte 7 zile femela dcpu- 
nînd 1 500—2 000 de noi larve de trichină.

La om, infestarea cu trichineloză se face prin ingestia cărnii 
infestate, primele simptome fiind dureri difuze, stare febrilă șl 
manifestări alergice cu complicații neurologice, care, în 5—10 la 
sută din cazuri, provoacă decesul.

Pentru a se elim.na pericolul de îmbolnăvire la om, singurul 
mod de evitare este examenul trichineloscopic, care stabilește diag
nosticul de prezență sau absență a bolii. In vederea stabilirii diag
nosticului la examenul trichineloscopic, se recoltează de la fiecare 
semicarcasă, cîte o probă de carne de 15—20 g din pilierii diafrag
mei, cu o parte din inserția tendinoasă. In cazul cînd, în mod 
accidental, au fost înlăturați mușchii pilieri ai diafragmei, pro
bele se recoltează din porțiunea musculară radiară a diafragmei 
sau din mușchii intercostaîi (două probe din regiunea costală, a 
cite două coaste, de 8—10 cm lungime).

In cazul infestării, carnea și subprodusele ci se denaturează 
prin ardere sau, în cel mai „fericit" caz, prin fabricarea săpu
nului .In cazul in care infestarea este .slabă, carnea, organele șt 
subprodusele pot fj consumate, după ce au fost în prealabil ste
rilizate, prin fierbere la temperatura de 80—100 grade, timp de 
o oră.

Tratamentul se efectuează cu Tiabcndazol, Albcndazol, Me- 
bendazol. Fenbendazol. Avermcctine — medicamente ce se găsc.so 
la circumscripțiile sanitar-veterinare.

im
im

Fotbal» divizia B

Victorie în... devans
AS PAROȘENI — CS TIRGOVIȘTE 3—1 (2—1). Jocul s-a des

fășurat sîmbătă, cu acordul ambelor echipe, oaspeții beneficiind 
de avantajul zilei de duminică, ciștigînd „dreptul" de a vedea pe 
micul ecran partida Cipru — România.

Combatantele s-au lansat intr-un joc aprig, bărbătesc, cu faze 
palpitante la ambele porți, raportul ocaziilor înclinînd balanța, 
în proporție de 70 la sută, în favoarea echipei lui Gogu Tonca. 
AS Paroșcni a deschis scorul în min. 5, dintr-o lovitură liberă 
directă, la care au participat ambii fundași laterali. A centrat 
Dodenciu, a înscris cu capul, fulgerător, Ispir. A urmat presingul 
oaspeților, cu un Zamfir în zi mare, cu extrema Bondoc (Sportul 
Studențesc) intr-o necontenită mișcare, dar cei care înscriu sînt 
tot gazdele, prin Constantinescu, min. 27, gol cu latul. A centrat 
fundașul-aripă Dodenciu. Farkaș prinde la rădăcina barei (min. 
35) o ghiulea trimisă de Zamfir, Constantinescu ratează un 3—0 și. 
în min. 38, CS Tirgoviște reduce din handicap. A marcat Bondoc, 
cu un șut de Ia 16 m. Soare (portarul oaspeților) scoate golul, 
min. 45, din picioarele lui Ciglinean și repriza se încheie cu avan
taj, 2—1. Se operează schimbări în ambele formați; și jocul începe 
să aibă un singur sens, cel spre poarta lui Soare. In min. 57, sco
rul devine 3—1. Fault în careu, 11 m, execută Necreală șl gol. 
Neiconi și Zamfir încearcă vigilența ultimilor apărători, -dar e- 
fortul își spune cuvintul și partida se încheie cu o victorie me
ritată, dar muncită, mai mult ca-n alte dăți, de ambițioasa echi
pă din Paroșcni, cca cu cei mai puțini suporteri.

Tibcria V1NȚAN

CA UN FULG

ISTORIE REPETATĂ
MINERUL MATASARI — MINERUL URICANI 3—0 (2—0). 

Același scenariu ca și în meciul cu AS Paroșeni, pentru jocul din 
penultima etapă dintre cele două echipe. Joc dur, arbitraj păr
tinitor, intimidare .și rezultat în consecință. E adevărat, nici oas
peții nu au făcut un joc pe măsura ultimelor rezultate, căzînd 
în capcana jocului la ofsaid, marea „artă" folosită și practicată 
de tu.șicri.

Gazdele au deschis scorul prin Ion Vasile, un jucător abil, 
care a scăpat printre fundașii centrali pînă in careu, trimițînd 
balonul în plasă, pe lingă portarul Popescu, ieșit în întîmpinare. 
Ceacusta a încercat un șut de la 25 m,dar a fost reținut chiar pe 
linia porții. Au urmat desprinderea, prin Căileanu, gol din ofsaid 
clar, 5—6 m, validat de central care nu a putut trece peste... „ca
pul" colegului de linie. Cu’2—0 la pauză oaspeții și-au organizat 
jocul, pentru partea a doua a întilnirli, pe ofensivă, trimițînd prin 
fundașul Tolciu, Ceacusta și Lăcătușu, cîtcva șuturi extrem de 
puternice, jocul menținîndu-se la marginea celor două careuri, 
dar finalul, care trebuia să confirme victoria clară, la scor, a 
echipei din Matăsari, s-a concretizat din nou printr-un gol din 
ofsaid, același Căileanu, min. 75, ultimul de fapt al partidei.

Popice
Jiul Petrila, în „bețe”

cri: cluj — jiul petrila 
4932—4963 (3—3). Intilnire dispu
tată ,mai ales după succesul clu
jenilor în etapa trecută, cînd au 
învins afară pe Unio Satu Mare. 
Ambele echipe au luptat din 
răsputeri pentru încă două 
puncte care să le asigure „liniș
tea iernii". Jiuliștii au urcat, și 
dc astă dată, treptele succesului, 
învingînd de o manieră detașa
tă, spre deziluzia gazdelor. Pri
ma pereche Dobrică C. — Ilor- 
dilă (Covaci) a reușit un 842 J 
780 pd deschizând apetitul pen
tru victorie, după care Dobrică

M. — Andrei Mai ian a mai a- 
dăugat celc 807 | 864 pd, fâcînd 
posibila impunerea ultimului 
sprint: Glmțca — Scorțca 861 |- 
809 pd.

Victorie prețioasă în perspec
tiva dcrby-ului ultimei etape: 
Jiul — Aurul Baia Mare. Acest 
meci se joacă vineri, 4 decem
brie 1992, pe arena din Vulcan. 
Credem, cu ușile... închise.

O victorie a jiuli.știlor ar în
semna liniștea sportivilor din 
Valea Jiului și, de ce nu, chiar 
atacarea titlului de către... echi
pa fraților Dobrică.

1 n vint răzleț zbîrlește calendarul a iarnă. Premii fulgi nu 
tîrzia să ne amintească de anul — încă unul — care s-a 
In casa familiei Barta, din Petroșani, iarna aceasta vine 
bucurie mai puțin. Micuța lor Maura Mihaela lipsește la în 
cu prima zăpadă și cu toate cele ce vor urma... de-a pururi. A 
trecut la o alta viață, acolo unde nu există nici întristare, nici 
suspin... Rochia de mireasă i-a fost giulgiu, la nevreme...

Era 15 aprilie 1992, ora 15,40. Laura ieșise dc doar citeva 
minute din casă. „Nu pleca departe, că vin și cu imediat și-țl 
cumpăr niște bomboane", i-a spus tatăl, grijuliu, ultima dată cînd 
a mai avut cu cine vorbi...

Laura e_ acum foarte departe. Pc mormlntul ci, șoferul a 
cărui mașină a lovit-o n-a pus, nici măcar de „Ziua morților", o 
floare. Poate că Laura, abandonată acum, pe veci, îmbrățișării 
reci a țărlnei, n-ar fi știut, n-ar fi simțit, nu iar fi folosit Ia ni 
mic. Asemenea gesturi sînt pentru noi, ccl din lumea aceasta, 
părinți de copii care încă mal sînt, care încă mal sîntem. care 
încă simțim SUB picioare negrul pămînt... Pentru că Laura tră
iește încă în sufletele alor săi, ca un uriaș 
Dc ce ne părăsesc cel pe care-1 Iubim ? N-o 
dc bună pentru ei ? Pentru ce plătim ?

semn de Întrebare... 
fi lumea asta destul

Ștefan CIMPOI

JIUL PETROȘANI — SPAR- S 
TACUS BRAȘOV 3—0. Partida;; 
programată duminică 29 noiem [• 
bric, ora 11, Ja Petroșani, în [■ 
sala polivalentă nu s-a disputat ;■ 
echipa brașoveană noprezcntîn- j; 
du-sc în teren. La ora 11,15 prin- j; 
cipalul Ghiță Damaschin și se- j; 
cun lul Gheorghe Davidoiu (Hm !!

VOLEI
I ■ 

Vilcc.a) au fluierat regulamentar 1! 
neprezentarca, gazdele cfștigînd !! 
deci fură luptă. Pentru Jiul, ur- !! 
mează, sîmbătă, o deplasare la '! 
Cluj, după care va sta o etapă II 
acasă (Toplițana s-a retras din !■ 
campionat), iar la 20 decembrie I! 
vom asista, dacă Oltcit Craiova !■ 
se va prezenta, la ultima partidă !■ 
din acest tur de campionat. '!

„furt” de... puncte

ELECTRICA F1ENI — MINE
RUL LUPENI 1—0 (0—0). Ple
cată pentru ambele puncte la 
Fieni, Minerul s-a întors fără 
nici unul, atît din cauza jocul ji 
mai slab al înaintării, cit. mai 
ales, a prestației mediocre a 
centralului Rotaru (fost jucător 
de fotbal la Galați) care. în re
priza a doua, a intuit remiza si 
a fluierat un penaltv. la faza în 
care mingea l-a „lovit" De Co- 
dcscu în mîna lipită de corn. 
Fluier contrariant pentru ambele 
echipe, din care una a reușit 
victoria, prin golul înscris de 
Petre Ion. în min. 52. Jocul a 
fost anost, fără mari veleități 
tehnico-tactice, dar cu mare an
gajament la mijlocul terenului 
unde Krautil a reușit câteva de
posedări și puține lansări De 
contraatac, două dintre ele fiind 
pierdute pe drum de Păuna. 
Greul a fost dus de apărare. în 
frunte cu „bătrînul" Colceag, u- 
nul dintre cei mal buni jucători 
din teren. A fost faultat grosolan 
tînărul Brănețiu II, fără măcar 
să se fluiere fault la această fază 
și s-au trecut cu vederea si alte 
neregularități în contul gazdelor 
care se luptă cu retrogradarea. 
A mai ajuns la poartă și Ungu- 
reanu, dar mingea n-a intrat în 
poartă. Este tot mai greu să 
scoți puncte de afară în condi
țiile în care observatorii „obser
vă" una și scriu în rapoarte alta. 
Să vedem ce notă o fi primit dl. 
Rotiru.
w , a a a a ~~ a

Rubrică realizată dc 
Dorel NEAMȚU

• MM 4 4 4 MM 4 «MV 4 * •

Popice superligă

A doua iniringere
METALUL TlRGOVIȘiE — 

MINERUL VULCAN 5255—5204 
pd. Partida de la Tirgoviște era 
așteptată ca un reviriment pe 
pian psihologic al fostei cam. 
pioane, dar lupta de pe cele pa
tru piste a dat cî-știg de cauză 
gazdelor. De altfel, cel mai mare 
punctaj a fost obținut de I. Gri- 
gorescu (Metalul) — 933 pd, în 
timp ce componenții Minerulu 
s-au situat sub recordul meciu
lui. Bisok — 914 pd, Lupu — 883 
pd, Ardac — 876 pd, Popp — 
871 pd, Silivestru — 840 p 1. 
Cărare — 820 pd.

Pentru Minerul, aceasta a fost 
ultima partidă, celelalte fiin i 
jucate în devans, pentru a fani 
lita participarea la Cupa Mon
dială.

Dar pauza competițională va 
fi un sfetnic bun și orice cam
pionat se joacă pînă la fluierul 
final al competițiilor. Minerul 
trebuie să stea însă în picioare 
chiar dacă nu mai doboară re
cordul dc... partide cîștigate.

Sancțiuni ale Comisiei de fotbal
In urma memoriului și a foii de arbitraj d.n meciul de fotbal

Minerul Bărbăteni — Parîngul Lonea, depuse la Comisia jude
țeană dc fotbal, pentru slaba organizare a acestei întilnirl, Comisia 
județeană de fotbal a dispus următoarele: pierderea jocului cu sco
rul de 3—0 (în teren rezultatul a fost 1—1); suspendarea terenu
lui echipej Minerul Bărbăteni pentru două etape; amendarea cu 
20 mii lei a clubului.

Iată că, pentru cîțiva suporteri prea „înflăcărați" de patima 
băuturii, consecințele le suportă echipa și nu cei vinovați. Credem 
că harnica echipă Minerul Bărbăteni va avea de învățat din a- 
ccastă situație și își va organiza activitatea fără a mai fi purtată 
la „Tribunalul fotbalului" și a fi privată de avantajul terenului 
și al punctelor.

„Jocul" suporterilor se poate organiza pe oricare alt teren, 
numai pe terenurile de fotbal nu.

Minerul Bărbăteni trebuie să devină. în primul rînd, echipi 
pentru suporterii corecți, cinstiți, "are știu si pot aprecia și ad
versarul.i
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u", TOATE florile din lume pentru Nemeș Franclso, Ia împlinirea 
frumoasei vlrste de 45 ani, „La mulți ani !“, sănătate, fericire 

j. șl putere să Învingă greutățile vieții, ii urează soția lucika, fiica 
Enike, fiul Ocsi. (6002) i *11-1 i

£ 
r
i? i-

DRAGA Grlgor Angelica-Nicoleta, părinții șl fratele îți urea
ză „ba mulți ani !“, noroc, fericire, acum cînd îți prinzi al 16-lea 
trandafir în buchetul vieții, (6037)

i
t
S‘L 

s
Ir-

VINZARI

VIND garsonieră conferi I, Petroșanl-Nord, str. Intrarea E- 
roilor, 1/35 (în spatele Comisariatului). (6056)

VIND Dacia 1300, m le îmbunătățiri, contra apartament, 
garsonieră, variante. Telefon 541430, Intre orele 16—19. (6019)

VIND video player slgih Funal șl Orlon șl combină muzica
lă cu telecomandă. Telefon 545181, între orele 8—20. (6027) 

autodubă TV, preț convenabil, Gimpă, Birăonl, nr. 78VIND
{6036)

■ VIND
{6042)

VIND
ămiaza. (6041)

ifle satelit complete si televizoare color Samsung. Deva, 
095611261. (60391 l rt -

VIND sobă pe motorină, Vulcan, Aleea Muncii, bloc E2, so
2. ăp. 31. (6044) I

’ V1ND pechinez. Relații: str. Republfaii, bloc 99, ap. 32, Pe- 
troșan”. (6047)

10—12Dacia 1300. Telefon 542120, zilnic între orele
i ■

garaj Petroșani, zonă centrală. Telefon 545586,
i

QUASAR ELEGTRO SRL vinde părți componente, instalații 
telefon 

I

dup 5-
t -

DIVERSE

CEDEZ spațiu comercial amenajat. Telefon 542761, după ora 
15. (6026)

FIRMA particulară caut bar mană, fără obligații, Vulcan, te
lefon 570526, între orele 17—21. (6013)

PIERDERI

PIERDUT carnet CEG cu limită de sumă de Ia fila nr. 153877 
la lila 153900. eliberat de Banca Comercială Timișoara pentru 
Direcția de ra ’io șl televiziune Timișoara. 11 declar nul. (6038)

PIERDUT certifica? de calificare în meseria de miner 
numele Bîrsan Alexandru, eliberat de EM Lupeni. 11 declar 
(6034)

PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 
troș mi. O declar rudă. (6031)

PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 
tro.ani. O declar nulă. (6032)

6, eliberată de UT
I

18, eliberată de UT

PIERDUT legitimație de serviciu pe
fan, el berată de PC I’ctrila. O declar nulă. (6051)

numele Ungureanu

I»

r

Pe 
nul.

Pe-

Pe-

Ștc-

PIFRDUT carnet student pe numele Olteanu Florin, eliberat 
de ’ T Petroșani. I) declar ruil. (6015)

PIERDUT mrnet stud» nt pe numele Ion Marius, eliberat de 
UT Petroșani. 11 declar nul. (6080)

PIERDUT le ltim.ație bibliotecă periodice pe numele Dobrl- 
noiu George. eliberată de UT Petro1 ani. O declar nulă. (6051)

PIERDUT legitimație bibliotecă periodice nr. 8797, eliberată 
de UT Petroșani. O deci, r nulă. (6053)
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O critică a

evoluționismului (II)
In urma descoperirii a numeroase schelete de animale care 

au trăit în perioada de timp mult îndepărtate de noi și unele de 
altele, Darwin a susținut că în urma adaptării continue la me
diu, șl în urma luptei pentru existență, printr-o continuă selec
ție naturală, unele specii de animale s-au transformat în altele 
cu caractere superioare acestora culminînd cu apariția omului. 
Diferența între epocile in care au trăit speciile respective este 
de milioane de ani. Numai că modificările ce le suportă o specie 
în procesul de adaptare la mediu, se fao foarte lent și în mod 
logic, trecerea de la o specie Inferioară la o alta superioară nu 
se poate face brusc, ci ar trebui să se facă în mod obligatoriu, 
prin ceea ce s-ar putea numi specii intermediare. Deci dacă am 
considera, în mod ipotetic, două specii succesive A și B, succe
siunea procesului de evoluție ar fi trebuit să fie:

A A' A“ A11 B _ ................
Darwin și urmașii săi ău descoperit scheletele speciilor prin, 

cipale (în cazul nostru A și B) dar nu au putut dovedi existența 
scheletelor speciilor intermediare (în cazul nostru A’, A“ șî A“), 
deși acestea din urmă ar fi trebuit să fie mult mal recente decît 
ale primei specii, deci mult mai ușor de demonstrat existența lor, 
cu atît mal mult cu cît conform teoriei existente suprapopulați! 
ale respectivelor specii. Nedovedirea existenței acestor specii In
termediere, creează mari „găuri negre11 care invalidează catego
ric această ipoteză. J ' ' ■ 1

Un alt aspect neclucidat este cel al înmulțirii sexuate. Or-; 
ganismele simple se înmulțesc prin autodiviziune. acest tip de 
înmulțire fiind cel mai facil în natură, asigurînd in mod cert su
praviețuirea și perpetuarea speciei respective. Atunci se pune 
întrebarea, cînd și de ce a apărut înmulțirea sexuată?

Acest tip de înmulțire este mult mal complicat șl, cel puțin 
la început, punea un mare semn de întrebare în ceea ce pri
vește supraviețuirea și perpetuarea speciei sau speciilor care 
au dobîndit acest țip de înmulțire. Să privim acest aspect dife. 
rențiat pe regnuri.

Foarte multe plante, pentru a se înmulți, au nevoie să fie po- 
lenizate în mod obligatoriu de către vectori, de cele mal multe 
insecte. Deci, logic, ar fi trebuit ca plantele ce se înmulțesc în 
acest mod să fi apărut simultan cu insectele polenizatoare, sau 
încă de Ia apariție să posede calități care să atragă în mod speci
al acele Insecte, în caz contrar primele plante de acest tip ar fl 
fost sortite pieirii. Oricare din cele două ipoteze este greu da 
crezut. i i i

Șl mal greu se poate explica operația înmulțirii sexuate Ia 
animale, unde existența indivizilor de sexe diferite este obligato
rie. Deci trebuie presupus că intr-o anumită specie a trebuit să 
apară simultan un mascul șl o femelă cu toate organele genitale 
specifice fiecărui sex, necesare procreării. Mai mult, în mod obli, 
gatorlu acești primi indivizi trebuiau să se nască cu instinct se
xual, or știut fiind faptul că animalele respectă cu strictețe' ins
tinctele părinților, se pune întrebarea cum au dobîndit acest 
instinct, din moment ce nu l-au moștenit ? 1 ’

In fine, cam în aceeași perioadă cu elaborarea teoriei cvo- 
luționismului în Anglia, în Austria," Gregor Mendel punea bazele 
geneticii șl a elaborat legile geneticii, acestea fiind demonstrata 
prin numeroase experiențe, descopcrindu-se modul șl mecanis
mul de transmitere a ceea ce 
transmis atît de mamă cit și 
ractcre ale ambilor părinți.
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ACH1REI și Viorica FIRȚI LESCU

ale geneticii spune că de la părinți 
Ia urmași se transmite în mod obligatoriu caracterul de specie, 
care este invariabil, oricîte adaptări la mediu ar avea loc. fn 
cadrul speciei, ca urmare a acestor adaptări la mediu, pot să 
apară diferite rase, dar caracterul de specie rămîne nemodificat. 
Deci din această perspectivă este limpede că nu se poate evolua 
de Ia o specie la alta, deoarece mecanismul 
implacabil, ci, ccl mult pot să se producă, în 
cil, modificările impuse de mecanismul de 
Orice modificate genetică in acest sens ar
individului care prezenta o astfel de abatere genetică majoră.

Mal mult decît atît, codul genetic este specific fiecărei spe
cii în parte, orice încrucișare, în mod natural, între specii diferi
te, fiind iînposibiiă, deoarece ca nu duce la apariția de urmați 
care să aibă caracterele celor două specii.

Așadar din toată teoria evoluționistă, rămîn
două afirmații: adaptabilitatea continuă la mediu și selecția na 
turală. i

Omul este o ființă mult 
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ceasta f

genetic funcționează 
cadrul aceleiași spe- 
adaptare Ia mediu, 
fi țlus la dispariția
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