
O DIVERSIUNE CU ADEVĂRURI
Așa cum anunțam în ziarul 

n istru de ieri, publicăm astăzi 
fi mul întimplarii de la Primara 
îi. intcipiului Petroșani, din data 
o 5 ianuarie 1993.

Așa cum se spunea in no.a 
apatură ieri, la redacție s-a pre- 
;■ ntat intr-o avansată stare de 
iritare, doamna Laura Gyop'as 

i d.n Petroșan', care, printre la- 
cnmi și plinsete de-adevăratelea 

1 n -a spus, nici mai mult nici 
• mai puțin, că a fost bătută de 

cil. Gheorghe Stoicuța, primarul 
municipiului nostru. Faptul, de-a 
dreptul cutremurător, ne-a pus 
repede pe drumuri, mai ales că 
aii tnațiile sale erau susținute 
și de cei trei insoțitori ai doam
nei Gyopiaș, respectiv d-na Ca
melia Ciobanu, din Petroșani, 
S’r. Matei Basarab, bl. 7/4, d-na 
Elena Maxim, Petro .ani, str. D a
cia 41/1 și dl. Gh. Graure, Petro
șani, str. Oituz, bl. 1/1.

Așa cum stă bine unor gaze
tari, care doresc adevărul și iși 
respectă meseria, am ținut nea
părat să ascultăm ambele părți, 
incerclnd să stabilim un adevăr 
ce se impunea a fi dovedit cu 
martori oculari ai acestui inci
dent, ce ar fi putut intra în is
toria democrației noastre origi
nale. A‘a că, împreună cu cei 
amintiți ne-am deplasat la Pri
măria Petroșani ciî dorința de a 
afla care este adevărul și de 
partea cui este dreptatea. Sigur, 
noi, ca ziariști, nu avem preten
ția că d ,m vreun verdict sau 
stabilim adevărul absolut, dar, 
oricum, această tentativă merita 
încercată.

Așa că ne-am prezentat la dl. 
primar Stoicuța, expunind pe 
scurt motivul vizitei, prima pe 
acest an, pe care mărturisim că 
am fi dorit-o intr-un alt context. 
D.ir dacă așa s-a intimplat...K

Dl. primar, ca de obicei în re
lațiile cu presa, ne-a primit cu 
promptitudine și amabilitate și 
am înțeles de la dînsul că nici 
vorbă să o lovească pe d-na 
Gyopias. Dar nu a negat faptul 
că discuția cu dumneaei, o 
veche și irascibilă clientă a pri
măriei, s-a purtat la un nivel ri
dicat de decibeli .și de iritare.

Și cum auzisem ambele părți, 
am ținut neapărat să purtăm 

discuția împreună cu reclaman
ta și cu martorii celor două 
tabere. Pe de o parte, tabăra 
doamnei Gyopias, iar pe de altă 
parte tabăra domnului Stoicuța, 
adică d-na Morogan (pe post de 
secretară), dl. Hațegan (șoferul 
d-lui Stoicuța), portăreasa primă
riei, d-na Sfetcu, șefa spațiului 
locativ al primăriei și bineînțe
les doamna Irina Ambruș, ju
rist în cadrul oficiului juridic 
al primăriei.

Din păcate, probabil așa o fi 
obiceiul în primărie, tot circula, 
că de fapt a fost un adevărat 
circ, s-a desfășurat pe holul de 
la parter al primăriei, la care au 
asistat, vrînd-nevrînd și alte 
persoane, aflate la acea oră în 
primărie. Tedăm cîteva frin- 
turi din această penibilă discu
ție, in care noi. ziariștii, ne-am 

trezit pe post de anchetatori, căj- 
tînd să descifrăm adevărul într-o 
harmalaie absolută in care toți 
vorbeau și nimeni nu asculta.

— Doamnă, v-a lovit sau au 
dl. primar ?

— Da, m-a lovit cu palmele și 
m-a tirit pe scări în jos. (d-na 
Gyopias).

— Domnul, mă jur pe ce vreți, 
n-am lovit-o. Am condus-o de 
braț pe scări pînă în hol. Cînd 

a ajuns in holul de la intrarea 
în primărie s-a trîntit pe jos și 
a început să țipe că am bătut-o. 
A văzut atîta lume. Cum s-o 
bat domnule? (dl. Stoicuța)

— A văzut cineva că v-a bă
tut ?

— Da, sigur că da. (Gyopias).
Întrebam pe cej care au înso

țit-o pe reclamantă la noi la re
dacție.

— Eu am mers in urma lor pe 
scări. N-am văzut că a lovit-o 
domnul primar. Dar am văzut-o 
pe jos și am auz.it-o țipind că a 
lovit-o (d-na Camelia Ciobanu). 
La redacție dînsa afirmase sus 
și tare că văzuse cum fusese bă
tută. Ce repede se schimbă opi
niile in fața adversarului. Nici 
dl. Graure nu a mai susținut că 
a văzut cum a bătut-o primarul 
pe doamna Gyopiaș. La fel cum 

au >usținut și p-rsoanfle im.n- 
lite care jj fost mai tort oculari 
la întîmpiare. aiit in bir.ml dom
nului primar, cit și pe hol Doar 
d-na Elena Maxim (care im a- 
flat că ar -fi sora doamnei Gyo
pias, nu știm sigur) și-a susținut 
măituria spunind ca intr-adevar 
dl. primar a lovit-o pe persoana 
reclamantă

Trecem peste neciviliz.itia dis
putei la cart am asistat de am

bele părți. Trecem peste toate 
insultele aduse primarului și 
primăriei de către Laura Gyopiaș 
și Elena Maxim. Trecem peste 
toată penibilitatea acestui circ 
ad-hoc la care am fost marto-i, 
împinși de avatarurile meseriei 
și vom încerca să desprindem o 
concluzie logică, după discuții în
delungi cu mai multe persoane 
implicate mai mult sau mai pu
țin în acest incident, care nu
face cinste nici primăriei, dar 
nici celor ce l-au provocat, căci 
în definitiv incidentul are rădă
cini mai profunde, care are la 
origine nemulțumirea doamnei 
Gyopiaș, dar și blestemata tergi
versare pe care o practică pri
măria în rezolvarea unor proble
me sociale ale oamenilor. Iată 
de fapt care a fost cauza ce a 
generat acest regretabil inci
dent. Doamna Gyopiaș, incă de

anul trei jv a so.ii .i. l cuință 
pentru ea, a,aa p.n.ij l.ai Sllu, 
i'cii.i'u nu, •mi m i ; ri
nul, u ,.i csie o »c un i degra
da a. Vcin-e ia prim..rit la 
doamna ai^tcu sa se ini reseze 
oe cererea a, cu pasa m 9,')j. 
19? I și a c- i. itut c. a pi imit 

< rezoluție n .a. a al i... După 
insulte aiiresale Pincț:jnarei pri
mara i a ur.ul. in'.rind in b.roul 
domnului Sloicu.a. in lata'căruia 
a protcral aceb.a>i insulte și a- 
menințări, intr-un limbaj de ma
hala. Domnul primar, care cu
noștea situația ci. prohab 1 e- 
nsrval de aceasta, a luat-o de 
braț și a condus-o pe scări pînă 
în liolul de jos al primăriei, pe-

■ rioada in care aceasta a continuat 
să țipe la primar, iar cind a a- 
juns jos a făcut ceea ce am re
latat anterior. Deci putem con
sidera ca a fost de fapt o diver
siune cu scopul discreditării pri
marului, care și de dala aceasta 
a păcătuit prin temperament îl 
său și lipsa de stăpinire in si
tuațiile stresante.

N.N. Deși am cbscutaț și cu
doamna Irina Ambruș, peste pu
țin timp, dinsa, împreună cu
d-na Sfetcu au venit la redacție, 
la directorul nostru, cică pentru 
elucidarea cazului. S-o fi trimis 
dl. Stoicuța ? Sau doamna nu a 
auzit încă de independența gaze
tarului? Să fi venit să ne recla
me ? Să fj venit să cădem la 
pace ? Să fi venit să ne, inti
mideze ? Mărturisim cu părere 
de rău că n-am reușit să aflăm, 
căci nu i-am dat prilej să vor
bească între patru ochi cu șeful I 
nostru, care și așa n-ar fi in

fluențat cu nimic ceea ce noi am 
fi scris. Păcat, doamnă '

Gheorghe CIIIRVASA
Dorel NF.AMȚU
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POLITIE
Din cauza alcootuliui

N-a mai apucat Anul Nou
Cam pe la ora 19,30 a zilei de 

29 decembrie, poliția din Vul
can este sesizată că, în subsolul 
Uzinei termice din localitate, a 
fost găsit cadavrul unei femei. 
La fața locului s_a deplasat de 
urgență un echipaj alcătuit din 
polițiști, lucrători ai Procuratu
rii și un medic legist.

S_a stabilit că persoana dece
dată se numește David Ana, 36 
de ani. De eitva timp locuia în 
subsolul uzinei, loc în care, de 
altfel, s-a aciuit, de mai multă 
vreme, .și bătrînui PS, un fel de 
socru al ei. Despărțită cam de 
mult de soțul său legitim, D.A. 

trăia in concubinaj cu fiul lui ' 
P.S. Și acesta, adică fiul, și-a 
găsit sfir.șitul, în vara anului tre
cut, datorită consumului exage
rat de alcool.

După autopsiere» cadavrului, 
medicul legist a conchis că de
cesul femeii a survenit ca urmare 
a unui TJ}C pulmonar cavitar bi
lateral și consumului exagerat 
de .alcool Pentru scoaterea ca
davrului intrat în putrefacție (se 
afla acolo cam de două-trei zile) 
a fost nevoie ca bărbații care 
l-au transportat să apeleze la 
echipament de protecție
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V I
Ta începutul lunii trecute, în 

7 decembrie mai exact, Muntean 
Grcuccan, 21 ani, din Vulcan, s_a 
dus, împreună cu sora sa să 
bea o bere la locuința lui I.D, 
care desfăcea, la vînzare, cu 
forme legale, .acest produs.

După ce totuna in el conținu
tul a vreo zece sticle de lin li
tru, lui MG ii trece ceva prin

O L
cap. Nu un glonț, ea_n bancul 
cu lțig și Șirul, ci o idee. O 
expediază pe soră-sa, după caro 
intră în camera in care se afla 
proprietara casei. O lovește, a- 
ceasta cade, iar M.G. o violează. 
A fost prins a doua zi. Arestat, 
M.G. este cercetat pentru corni- ' 
terca infracțiunii de viol Un a- • 
mănunt: tocmai ieșise din puș
cărie.

s
I
I
I
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Valea Jiului în una din cele mai vestite iiniver Ș 
sități ale lumii.

§ 
liindațiii culltiraîă „I.D. Sirbu" ț. 

Petroșani *

I I PAGINI - 15 LEI
I

Mihaela Kelemen - laureată a premiului „ 1.I). Sîrhu 199Z
Din dorința de a încuraja personalitățile ri

dicate din zona noastră, Fundația Culturală 
„1 D. Sirbu" a in .tituit un premiu anual pentru 
reprezentarea imaginii Văii .Jiului în lume. A- 
n'il trecut ricest premiu a fost decernat scriito- 
r lini și politicianului Valeriu Butulescu, 
tru cărțile sale publii ate in Statele Unite 
Am-ricii. Premiul „I.D. Sirbu 1992“ revine l 
rei poete d.n Petroșani, Mihaela Kelemcn, 
are un palmares respectabil.

Mihaela Kelomen a absolvit, ca șefă de 
moțic, Academia de Știinte Economice 
București, ociipînd postul de asistent in cadrul 
acestui prestigios lăcaș de învățămint. Se înscrie 
la doctorat. Imediat după Revoluție cî.știgă prin 
concurs o bursă la Universitatea Oxford, An
glia, unde obține titlul postuniversitar „mașter 
of philosophy". Calitățile deosebite ale Mihaelel 
KeLemen l-au Impresionat pe profesorii englezi 
care acceptă ca ea să-și facă doctoratul în Ma
rea Britanic. La numjl 24 ani, Mihaela Kele- 
m.-n va lucra la două teze de doctorat: una ’a

pen
ale 

t ine
lare

p ro
din

București, cealaltă la Oxford.
Este autoarea unor valoroase cicluri de poe

zii — unele publicate în presa literară — strîn- 
se in volumul „( isa fără uși", care va vedea 
în curînd lumina tiparului.

Mihaela Kelemcn este și autoarea lucrai ilor 
de specialitate „Istoria calității", „Sistemul m i- 
nagementului calității totale". „Maturitatea c 1- 
lității produselor ți serviciilor", precum șl a 
unor traduceri din operele unor m ,ri econo
miști: Fredcric W. Taylor, Waltcr A. She.vharl 
W. Eduards Dcmig, ' .loscpf M. Juran, l’hilip 
B. Crosby și Armând V. Fcigcnbaum.

La acordarea premiului, juriul a formulat ur
mătoarea motivație: Pentru modul remarcabil 
în care Mihaela Kelcmcn reușește să impletras-

care va
Ce-ati tăcut es, tîihărie cheamă

Intimplarea s-a petrecut în 
21 noiembrie anul trecut In ziua 
aceea, Ghiciu.șcă Florin, 23 ani. 
și Cărăuța Marius, 25 ani, am
bii (foșli) muncitori la KM Viii-- 
< an, ieșiseră din schimbul Iutii. 
D' la minâ-n Jos au început sa 
intre din circiuma în circiuma. 
Și, slavă Domnului sint destule! 
Au băut ei piuă ce au băgat de 
semnă că nil mai au un șfanț.

Așa se face că, in jurul ore.l 
III, i| acostcaza pe Bl. Omul 
mergea liniștit spre casa II Io. 
ves •, il bii/una cs • și ii iau gea

ca de piele. Cu ma.'C lucru nu 
s-au ales: o bricheta, un pach 't 
de „Carpați", 35 de lei și, evi
dent. itetica. in va’o ire do lâ mii 
de lei.

N-mi apucat, sa se bucure de 
izbind» ui a veni: poliția. I-a 
luat pe fi' care, de acasă. Cu 
poli-taxm Acum sint cercetați 
în stare do arest de către procu
ratura. Ce-.Ui făcut ei tilharie se 
eh 'lunii.

’tuhrh a realizata 1 •
• hvorglie (U.TEAN1
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Ca în filmele
i Abia acum, in mijloc de iarnă, era cit pe-aci 
fcă cred că toți oamenii din țară o duc greu din 
pricina frigulu'. Și din alte motive, desigur. Bi
ne că nu m-am pripit deoarece aș fi ajuns la 
concluzii false. In București, la Suceava, dar și 
tn alte orașe mai răsărite ca ale noastre, li s-a 
comunicat locuitorilor că vor fi restricții în a- 
limentarea cu apă și furnizarea apei calde me
najere, prioritară fiind căldura. Ca să nu înghe
țe omul in casă. Deci ei au apă caldă, însă nu 
non-stop ca pînă acum.

Noi, in schimb, avem multă experiență ale 
cărei rădăcini ajung pînă în vremea cînd s-a 
trecut la revoluționara termoficare. De atunci 
se petrec cu consecvență două etape de suspen
dare a furnizării apei calde: una iarna (expli
cabilă, de altfel, întrucît priorithr e încălzirea) 
si alta vara. Pînă atunci ihai este multă vre
me însă nu-i chiar un nonsens să observăm 
că sintem singur ii, din toată țara, trăitori la un 
scăzut, foarte scăzut standard dc viață șî civili
zație. Dacă oameni! sînt răbdători, domnii răs
punzători la RAGCL de soarta termoficării dic
tează toate condițiile de confort. De ani în șir 
vi.:',a în orașele Văii Jiului a fost riguros pla
nificată : apă caldă de două ori pe săptămînă 
(rftimai 2 orc, nu mai mult, doamne ferește!).

de groaza
Deocamdată pilda noastră este urmată, volens- 

nolcns, de alte orașe. Insă și vara, din pricina 
reviziilor, reparațiilor etc., etc., destinate func
ționării ireproșabile a sistemului toată iarna, 
stăm fără apă caldă cite o lună și chiar mai 
mult. Cind vine vremea furnizării căldurii se 
vede ce și cum s-a lucrat deoarece multe Insta
lații funcționează anapoda, de aceea se încro
pesc tot felul de improvizații. Și uite-așa, din 
improvizații în impro\ izații, o ducem tot incon- 
fortabil. Bine că este înțelegere din partea noas
tră că, ce să facem, și ei sînt oameni, nu ?

Pe undeva la un bloc vecin, acum vreo lună 
s-a săpat, s-a sudat. Groapa a rămas. Nu știu ce 
s-o fi făcut, cît s-au priceput, însă nu mal 
este (adică n-a mai fost) apă caldă. Probabil 
s-a prevăzut, prin cine știe ce simțuri speciale 
frigul de acum.

Eram tentat să cred că în ceea ce privește 
apa caldă, toți locuitorii din țară, sîntern otova, 
egali în chip democratic la frig. Dar iată că nu-i 
chiar așa, ei au apă caldă, în chip rațional și 
pasager, iar noi nu mai avem deloc. Cu astfel 
de mentalităț', mereu aceleași, nu vom 
nicicînd din mizeria care ne cuprinde, tenta
cular, sfidind oricit de modestul standard de ci
vilizație. Tibcriu SPATARU

Ieși

DARURI
*

Asociația creștină dc raritate 
Jpimâ către inimă" Petroșani, în 
colaborare cu Asociația handica- 
pațiă>r „Libertatea" Valea Jiului, 
oferă copiilor handicapați 
dar. cu ocazia sărbătorilor 
iarna.

Acțiunea se 
8 ianuarie 1593. 
ruri beneficiază 
16 ani inclusiv.

Vă așteptăm la sediul nostru 
din strada 1 Decembrie 135 (fos
ta Casa a pionierilor), cu carne
tul de membru al copilului șl 
buletinul de identitate (al copi
lului sau al unuia dintre părinți), 
zilnic, intre orele 9—17.

un 
dc

incheie vineri, 
Dc aceste da_ 
copiii pînă la

« Inimă către Inimă'

■

■
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CURS DE
D • irtamentul jul țean al spor- 

Tu iior, Comisia municipală de 
arbitri Petroșani organizează un 
nou curs de arbitri (B-J-F) <u în
deplinirea următoarelor condiții 
pentru candid iți : virsta Intre 
16—24 ani, înălțime Lăbți 1.70 
m, înălțime fete 1,65 m, apți din 
punct de vedere m di< d. Se p: t

Biografii triste

r 
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o
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Cine se arde cu FISCUL,
suflă și-n

întrucît în această perioadă controversată din toate punstele 
de vedere, una dintre problemele care frămîntă agenții economici, 
societățile comerciale de toate tipurile, întreprinzătorii particulari 
esfe cca FINANCIARA, nc-am adresat pentru lămuriri necesare 
.și de ultimă oră dlui Ioan Lazăr, directorul Administrației Finan
ciare a municipiului Petroșani.

— Prima și cea mai importantă problemă este ridicarea co
durilor fiscale de la Administrația financiară, fiindcă, începînd 
din acest an, toate documentele cu caracter economico-financiar 
trebuie să poarte înscris codul de înregistrare fiscală. Apoi, pînă 
la data de 15 ianuarie toți agenții economici, autorizați ca inde
pendenți și asociații familiale au obligația de a prezenta dcclara- 
iile de impunere pentru anul 1993.

— Să înțelegem că pot exista situații în care acești agenți pot 
fi în neicgula?

— Noi plecăm 
credință și cunosc 
tră este să lucrăm 
tea că nerespectarea termenelor legale de prezentare a acestor do
cumente (coduri fiscale și declarații de impunere) conduc la im
plicații mai grave pentru buzunarele celor care nesocotesc preve
derile legii.

de la prem’sa că acești agent! sînt de bună 
actele normative în vigoare. Insă datoria noas- 
preventiv. Atragem, atenția, cu toată seriozita-

ARBITRI
8

care nu au practi- 
dar au înclinație 
disciplinei sportivă, 
alte relații le poa- 
Clubul sportiv Șco- 

r.porti-

înscrie și cei 
cat fotbalul, 
spre această 
Cine dorește 
te afla de la
l.ir Petroșani (fosta S.C. 
vă), la dl. Slaicu Băloi, metodist 
județean.

Suflet de mamă

;i

fan din 
;j multe

I1C
- i care 

e p' mi- 
1 — Li-

■■ '-"-nicia 
iilor

i Pura .-B d...im
ci. i.

Mama
n.i s-a »
I „• • sit înr,. ne ■ . ,r] , ; 

, p-'ini ‘ 8 Lui, 1 ,in< u 1 in .
m.i cc.r, il.'inu.’iii Con<jur..ehe

Șt-f-in. Aș.'i la . jt -u 
mu!fă f r; , R j3
ni: i ar <c u nțiu ’.n | u ; a 
C -!i' i riif’K’.n. ; In ;>■ 'iri .-..n- 
d țivni dl. Ccn-Lr-arhe n lnt> nt.v 
proces civil îma-it.'i- ■ , i u . r; |J. 
/•.n'-scu P.'CT. -
da j ti raî'.-.iii ;.i i ,ru] L'e n 
'or.trtbj! Li =s<ș(r;ea csft'ilulai. 
Din pro! pr :■ a' compîc - 
tulul d > j ■ I (dosar nr. -1631/ 
1991, acc -' t a do î;] n, |Ra sen- 
■.in’.’.i ci.iic nr. iiert/lj;;' obliga
rea numiui cJiilgăne-cn l’*ras- 
chiva Ia plata unei p r I dc în- 
tr-.’ne'.- do 1600 LI lunar, in 
f; -■ area minomlul Nirolae — 
Do / an, pînă La majoratul acc*-

C'.

f da. in ? • ce privește pe pî- 
tUul Bulgănc- cu Constantin ac
țiunea a fo.t respin.-ă, -avînd tu 
V-...că ac< .la se află în pre

ot ir stare dc .arest, m realizind 
nl'ui i.
Dlr..-olo de toate discuțiile să 

I-' z eem j’.i'liriarc, regretabil i<- 
mmr- inptul că iată, cer-a ce p n- 
tr i mulți parc incv rlibil, este din 
nr ciiciic adevărat. O mama care 
i i al; indom azii topilul, încăicîn- 
<1.1-șl pur -i simplu Siip.r. nia in- 
d itnrire dc mamă.

J >in

dnu
,'ă in

<b- 
tt.
nu
li -

discuția cu dl. Cond irachc, 
aflat că mama cojiillilui a 
'nit sni.it dcor b't de ini r<- 

a-1 lua p_? Bogdan „la 
l,| acum după cp a all it 

ini l-Tiței de |udc".i- 
apilul s a al a! mai

il c 
ho! rTr i 
TnfriP-ît ,

c' ( 1 < t l a e -c it fcc- 
(r-cioioca fiind și ca valabi- 

1 i) f'!. C'’r d'i'r hc nu mai poate 
nr. -p’n ca ci pe care-1 conside
ri dc pe acum fiul său să tră
ia ■ într-o familie imorală, care 
Ji început nici n a mai vrut 
știo rl» cxi.l nț i unui 
n-vlno. at.

Și atunci ne întrebăm, 
O'.ta înseamnă cu adevărat 
sufle! de ma iă?
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Astăzi: Șobolanul roșu i
i

Mare e grădina zoologică...

A fost odată ca niciodată — că de n-ar fi nu s-ar povesti, nu?
— un șobolan roșu. Acesta, pătruns pînă în vîrful cozii, dacă nul1
de doctrina partidului său unic, măcar de avantajele unui titlu | 
de șobolan al muncii socialiste, s-a înfipt într-o echipă de roză- . 
tori stahanovi.ști. Spera, prin aceasta, să crească în ochii șefilor de | 
parfid și implicit în ierahle. Asta se întîmpla demult, pe la in- .
ceputuri, cînd șobolanul nostru nu descoperise încă faptul că se I
poate trăi bine și în alte moduri. De exemplu, undeva într-o ma- I
gazie. A ros el ce a ros un timp cu mult spor. Avansările visate I
se lăsau însă, cam mult așteptate. Intr-o bună zi fu, în sfîrșit, I 
ales „eligibil" — la indicații prețioase — în funcția de secretar al 
unei organizații. Bucuria îi fu nesfârșit de mare. Ambiția sa era 
însă nemăsurată. A continuat să roadă în stînga, să scormoneas
că în dreapta, dar șefii, din motive probabil întemeiate, nu l-au 
mai băgat în seamă. Ba mai mult, prin natura meseriei de roză
tor de magazie, îl trimiteau de cîteva ori pe an la niște examene 
psihologice și, chiar, de competență. Știți cum e cînd unul șobolan 
1 se repetă metodic să consulte un medic psihiatru? La un mo
ment dat își dă seama că are, într-adevăr, nevoie de așa ceva. 
Intr-un astfel de moment de cumpănă l-au găsit pe șobolanul roșu 
niște evenimente zguduitoare (și la propriu și la figurat), care 
pot fi numite chiar și revoluție. In primele momente de după că
derea Șobolanului Suprem și a regimului său, amicul nostru a 
trăit mal mult ascuns prin cotloane, cu spaima în oase. Rareori 
1 se puteau zări mustățile pe după perdea, privind pe fereastră. 
Nu peste mult timp s-a mai liniștit, văzîndu-și tovarășii într-ale 
ideologiei din rîndurilg doi șl trei ale ierarhiei, ocupînd funcții 
în noua societate. Și-au schimbat puțin culoarea, s-au șatirat, s-au 
rimelat și, țuști în față, la ros ciolane! Șobolanul nostru cel roșu 
s-a prins de schemă, dar fiind puțin supraponderal și mișcîndu-sc 
mai încet a întîrziat la „coafor". Coada formată acolo era cam 
mare. In fine, retușat puțin — se cam terminaseră și cosmeticele
— a Ieșit în lume. Eligibil ales, domnul șobolan roșu a devenit 
liderul local al unei organizații salamandră.

Uitînd de spaima inițială, șobolanul nostru roșu, și alții ca el. 
au trecut La atac. Acum mișună nestingheriți, se mișcă natural, iși 
bagă mustățile peste tot, în politică șî comerț, avînd impresia că 
stăpînesc adevărul absolut. Atrag atenția, admonestează, asmut. 
Profită de legi scrise încâlcind grosolan legile nescrise ale bunului 
simț. Domnul șobolan roșu mai are de trecut încă examene psiho
logice. Deci, mai există o șansă. Deși...

Paul NICULESCl)
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P.S. Șobolanii sînt niște animale dăunătoare și dizgrațioase. 
Cind sînt tratați cu deratizante, devin măgari și violenți. Păziși!

ÎNFRĂȚIRE
Marți după amiază, la Casa de oaspeți, s_a semnat Carta 

de înfrățire între Asociația liandicapaților „Libertatea" — 
Petroșani și Fondul filantropico_social „AMOKOM" ■»- Citiși- 
nău. Ău fost invitați sponsorii, alte persoane oficiale, zia
riști. Vom reveni cu amănunte.

Parlamentarii noștri
Continuăm astăzi discuția cu dl. deputat IOAN IIOIITOPAN, 

prczc ntîndu_vă partea a doua a interviului acordat redacției noastre.

— Dumneavoastră ca deputat 
și grupul parlamentar din care 
faceți parte, ce proiecte legisla
tive aveți în vedere 
sprijini în perioada 
mătoare ?

— Voi sprijini și 
mătoarele proiecte 
Leg'-a resurselor minerale 
< reditelor miniere, 
tejeze dar să și oblige pe con
ducătorii unităților economice) 
reanalizarca legii salarizării pe în
treaga economie, reaelu .lizarea 
pensiilor pentru toți pensionarii, 
la nivelul de maxim 80 la sută 
din salariile actuale ale anului 
1993, suplimentate in continuare 
cu indexările dc rigoare; Legea 
falimentului, completarea lefii 
fondului funciar, legea asigură
rilor sociale, legea apărării na
ționale, în paralel cu statut’..1 
poliți»tilui și jandarmului pu
blic, completarea Fiii învăță- 
mintidiii sau o nouă lege privind 
repartițiile guvernamentale pen
tru nbsoj cenți.

— Printre cele 
nomene .de ai. ii 
din etapa aetu tiu 
i upți i, șura ijtil, c. 
lcnțci, <oncomilciit 
dare prog;..,lvă a 
trai 
-a se poale reveni ia o cotă 
normaiitale salisf icHoare ?

— Eu cred că destul de sim
plu, prin elaborarea și adoptarea 
unor legi foarte exigen! 
să corni atu toate aceste 
mene ne ga li v<- ce 
viața noastră. La ac< , ta 
bui adăugat i < reșten a re 
lui față 
nilor lață de legi, picotim și 
urmărire exacta a •plicurii 
ceslor 
vieții 
tice.

pcntru a le 
imediat ur-

voi vota ur- 
legislative : 

ți 
care să pro-

mal acute f«- 
noastre sociale 
■ e numără co- 

terca vio- 
cu o degra- 

nivelului de 
rd populației. Cum credeți 

fle

; care 
feno- 

Cul ti riati.'.zâ 
,r trei— 

•tu
ci'’ cetățeni și ; I crl.ițe- 

,i o 
a aplicai ii a- 

legi în toate .odoarele 
economic1', soclul-' și poli-,

oare
L"i!

tȘ — Jud«țul nostru, c
diberiu VINȚAN |g fol șl Valea Jiului au o

na de nlt- 
> impor-

tanță aparte în structura econo
mică a țarii. In viziunea dv care 
credeți că sînt direcțiile dc dez
voltare și cum le veți sprijini ?

— Este foarte important pen
tru județ și pentru Valea Jiului 
ca activitățile economice 
ționale, minerit siderurgie 
fie menținute și dezvoltate 
continuare. Dar pentru 
lucru e nevoie . să acționăm cu 
toții printr-o muncă onestă și 
cinslită, să aplicăm legislația în 
vigoare, să prevenim și să com
batem corupția și Îmbogățirea 
unora pe seama celor mulți.

Doresc să Informez elccl .râtul 
Județului că personal am susți
nut în P. rlamc nt ideea înfiin
țării Ministerului Resurselor și 
Energiei, idee ce și-a găsit ''ma
terializarea prin înființarea in 
prima fază a Departamentului 
Minelor .și ult> rior a unui minis
ter de special late. Informez, de 
asemenea, elector .tul 1’IIM și 
cc’l .Iți cd.îțmi. că împreuna 
cu grupul pailamcntar din care 
f.ic parte am inițiat propuneri 
)e-;i«Li‘ivc In domeniul legii 
fondul u funciar, jl anulării crc- 
d i ier nnp -farm. te pentru in
vestițiile sl'.t.'le, prin crearea 
unor avantaje acestora, funcție 
de prîoi itafea economică și de 
durata cii ltilui de producție. 
Prntru aceasta sistemul bancar 
trebuie coordonat și controlat 
dc Guvern în raport cil priorită
țile e-on ornice.

Folosesc Jețul pentru a asi
gura pe tați membrii și simp.itl- 
z.anții FW.M și .. .țițeiul județu
lui, p? toți ci .i ce cu 1 tidr-o 
Românie a <i,u șl puternică — 
lucru posibil — că voi depune 
toata priceperea și puterea mea 
de muncă pentru a le reprezen
ta cu cin‘m șl devotament inte
resele fn Parlamentul României.

— Fiecare parlamentar tre- 
bule să păstreze o legăturii lif 111-

tradi- 
să 
în 

acest

I 
să cu electoratul, atît pentru 
informare, cît și pentru repre
zentarea intereselor in forul le
gislativ al țării. Cum veți reali
za acest lucru ?

— Vreau să asigur pe toți cel 
care m-au ab s că in tot ceea ce 
voi întreprinde voj căuta să fiu 
înțelept și tolerant, să acționez 
cu responsabilitate patriotică, 
în conformitate cu legile și Con
stituția țării, astfel ca toți cetă
țenii județului, cei care 
cuget și simțire gîndesc 
neșto, indiferent de etnie 
convin; cri politice să trăiască în 
pace și bună înclegere, libert 
și demi pe pămîntul sfînt al 
Românie, și în hotarele sale fi
re.ti In ceea ce privește legătu
ra permanentă cu electoratul ju
dețului, care m-a ales și căruia 

i mulțumesc, pe această 
i căuta să acționez așa 

?ste prevăzut în programul 
măsuri pi Conferinței 
lui Județean al 1’llM din dec 
bile 1992: să informez 
trial Consiliul ji dețein al 
despre activitate mea r.i a 
ptilui parlarm it r din oare 
parte, despre inițiativele șl 
punerile form ilatc în 
Dcprtaților ori despre 
lările adresate 
verrulul, precum și de activita
tea mea în Comisia de industrie 
șl servicii a Parlamentului; lu
nar sau cînd i.int sol citat (vi
neri, simbti.ă, duminică), voi 
organiza întilniri cu electoralul 
din diferite localități ale Jude
țului, la care aș dori să participe 
și ceilalți parlamentari pentru 
a realiza un dialog util cu cctă- 
I nil bidețulul. In curînd în lo- 
c ditățile de domiciliu ale dep i- 
taților se vor înființa birouri’ par
lamentare cu secretariat șl tele
fon unde se vor adresa toți cei 
intcicsați, după un program 
bine definit.

prin 
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sau

cale, 
cum 

de 
Ccnsiliu- 

n-
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OBIECTIVI...
Prin cele două măsuri de protecție a cumpărătorilor adoptate 

la sfîrșitul unul an și începutul altuia — ne referim la reduce
rea prețurilor la carburanți și ieftinirea medicamentelor vitale — 
— guvernul ne-a dat semne bune, dovedind că este în mod real 
preocupat să găsească resurse cu care să mai atenueze șocul t; po
ziției. Am reținut și alte semne de „bune intenții" cum ar fi gră
birea procesului de privatizare în domeniile de care sfnt legate 
multe din speranțele cu care am pășit în 1993: comerțul și pres
tările de servicii. Alte semne se referă la „rezolvarea" vidului le
gislativ din agricultură, unde sînt promise pentru acest an aproa
pe toate actele normative conexe Legii fondului funciar. In orien
tările noului executiv, exploatarea pământului are același grad de 
Importanță cu proprietatea aupra pămîntului ceea ce poate fi de 
bun augur pentru producția agricolă a țării. Se mai vorbește des
pre relansarea industriei — sînt unități care au reluat exportul 
la un ni-frel mal mult decît promițător — și în general despre sto
parea declinului economic. Toate aceste orientări vor fi cuprinse 
în programul de guvernare pentru definitivarea căruia executivul 
a promis un termen apropiat. Este posibil ca înainte dc încheie
rea primului trimestru din 1993 să aflăm în mod concret obiecti
vele și strategia de guvernare pentru patru ani, ceea ce înseamnă 
că multe incertitudini, care încă ne însoțesc, vor A înlăturate.

Deci, semne bune anul arel
întrebarea este : ce vom face noi? Guvernul va propune legi, 

va elabora măsuri concrete de vindecare economică iar noi avem, 
ca de obicei, dreptul democratic sil alegem: Ce vom face? Ne dăm 
cu puterea sau trecem de partea opoziției? Susținem legile sau, 
după ce le-am cerut atît de insistent, întoarcem placa și invocăm 
„noi drepturi democratice”? Ne apucăm de muncă sau continuăm 
cu politica? Cred că în mare măsură aici se află un răspuns în ce 
privește ieșirea din impas. Am intrat în acest impas din greșea
lă și dacă perseverăm, nu ne vom vindeca de politică nici după 
anul 2000. Se înțelege că alte țări nu vor sta pe loc să ne aștep
te cu standardele lor de viață, cu performanțele tehnologice. Șan
sa noastră este ca din 1993 să nu mai risipim timpul atît de pre
cupețit de alții pentru „valoarea sa economică". Dacă ne vindecăm 
de politică, vom vindeca mult mal ușor suferințele care ne-au 
marcat în acești trei ani: frigul, corupția, specula, dobînzile, pes
te care s-a așternut ca o maladie greu de vindecat, neîncrederea.

Dacă recapitulăm, și dacă sîntem obiectivi, semnele bune ale 
acestui an sînt puține, sînt modeste, dar sînt totuși convingătoa
re. Ieftinirea medicamentelor se face în beneficiul unui mare 
număr de cetățeni, dc toate vhstele. Reducerea prețului .la car
buranți are, de asemenea, un efect mai larg decît aria proprieta
rilor de autoturisme, fiind vorba mai ales despre piața de legu
me a anului 1993. Urgentarea privatizării va rezolvă, pe calea 
bunei concurențe, problema prețurilor. Creșterea producției a- 
gricole va înlătura pericolul de a mai importa cereale. Relansa
rea industriei va stopa tendința spre revendicări nejustificate. Da
că se vor împlini aceste obiective ale guvernului, anul 1993 va 
marca cu adevărat începutul procesului de însănătoșire pe carc-1 
dorim atît de mult. Ion MUSTAȚA

V__________________________________________________ ______________J

...Se întreabă o mamă tînără : 
„Voi mai trăi oare, vreodată, zi
lele cînd nu mă va teroriza grija 
zilei de miine; dacă se va închide 
sau nu peste trei luni secția u- 
zinei în care lucrez? Sau: ce pun 
de micul dejun copiilor in ghioz
dan?

...Mă întreabă o gospodină: 
„Voi mai ajunge să trăiesc zilele 
bune cînd apa, apa caldă mai a- 
Ies, va fi ca altădată și nu mă 
va înnebuni gîndul că am vana 
plină iarăși cu rufe murdare și 
trebuie să le spăl, iar apă... nu-i“.

„...Se va mai scumpi mult car
nea anul acesta? Abia am reușit 
să iau de sărbători, 
s-au scumpit medicamentele 
mă mai 
sia mea 
Xările", 
miner.

...Oare 
reuși să 
Va fi al 
fost niciunde în vacanță, se tîn- 
guie o vecină. Și tot ea adaugă: 
Dar cine știe ce mai aduce Anul 
nou ?! t

Ei, dar cîți nu-.șl pot pune sau 
ciți nu-.și pun cu destulă îngrijo
rare această întrebare, acum la 
început de an! Că au trecut și 
sărbătorile Și aniversările. Des
tul de fad. Noroc cu puțina ză-

că de cind 
nu 

descurc nicicum cu pen- 
de urmaș. Noroc cu înde
se plinge o văduvă de

nici în acest an nu voi 
trimit copiii la mare? 

treilea an de cind n-am

padă care a mai acoperit cenu
șiul de fiecare zi și a mai „colo
rat" sobrietatea zilelor geroase 
care ne-au pictat cu flori de ghea
ță geamurile apartamentelor. Par
că și colindătorii au fost mal pu
țini, observă cineva. „Știi ce e 
interesant? aud pe altul. Ca nici
odată, aproape toți cu care am 
vorbit și i-am întrebat unde au 
făcut Revelionul, mi-au dat ace
lași răspuns placid — acasă 1“ 
Noroc cu tvlevizorull Au fost și
«■w # MW « *w» r «M» 9 9 •

întrebări 
post...sărbătorești 
a 

colinzi, și Sorcovă, și urări 
fericire 
fericiți, 
cristal".
nea „oaze de fericire", realitatea 
cotidiană își pune pecetea, odată 
cu gerul Iernii, destul de apăsat 
pe viață, pc gîndurile, pe fața oa
menilor. Adevărul e că sărbă
torile n-au reușit să șteargă, să 
atenueze cel puțin, crisparea, a- 
patia și deruta 
rînd. Pentru că 
torești au fost 
și promisiunile

X MW * « MW » ^*9 a MW * MW f

de 
și... da, chiar și oameni 
Bunăoară la „Balul de 
Dar, dincolo de aseme-

oamenilor de 
artificiile sărbă- 
artificii, urările 
optimiste. doar

vorbe in fața re ilităților de fieȚ 
care zi — a scumpitei, a infla
ției, a penuriei, a nesiguranței zi» 
Ici de miine. . i ■

După alegerile de anul trecut, 
după înscăunarea noului guvern,- 
după debutul dezbaterilor ful mi-' 
nante din noul for legislativ, 
speram că noul an va Însemna 
un început spre mal bine, sprd 
redresare. Speram, dacă nu la' 
altceva, cel puțin la încercări de’ 
stopare a crizei în economie, de 
frînare a degradării nivelului «le 
trai, de combatere a corupției, 
delăsării și lichelismului care Îm
ping societatea spre haos, sfidlnd 
bunul simț, tot ce c cinstit ți 
demn pe acest pămînt.

Săptăminile au trecut, lată se 
fac deja două luni, d.ar oamenii 
rncă nu simt că după alegeri 
s-a instalat o nouă formație gu
vernamentală.

Niciodată, însă, nil e prea tîr- 
ziu, spune o vorbă înțeleaptă. Șl, 
pentru că- oricum sîntem oblș- 
nuiți de decenii să sperăm, în 
mai bine, să sperăm șl de astă , 
dată că noul an. în care am pfi-1 
șil destul de nesiguri, ne ■* ’ 
duce, pc lingă alte noutăți, șl I 
un dram de bine. Să ne ajută 
Dumnezeu 1 tj
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Ioan DUBIM
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Bucureștiul s-a mutat pe strada Aviatorilor
Toată mass-media geme sub 

povara știrilor relatînd despre 
criza 
rești 
arată 
spre 
spre Regia Apelor Române. Rină 
la urmă este descoperit și princi
palul element destabilizator: ge
rul. Că ne-a luat prea tare.

lata, însă, că nu doar Capitala 
duce lipsă de apă. O situație a- 
semănătoare este și în cartierul 
Aeropoit — Petroșani. Mai pre
cis, pe strada Aviatorilor. In 
blocul nr. 52 robinetele au de
venit elemente decorative.

Dl. Farcaș Petru locu
iește la apartamentul 29 din sca-

de apă potabilă din Bucu- 
in bulibățala creată, se 
cu degetul în toate părțile 
Primărie, spre Prefectură,

ra a doua a acestui bloc. Pe bu
nă dreptate se întreabă cine o 
fi fost acela pe care l-a dus min
tea să debranșeze conducta de 
apă rece înainte de a fi montată 
cea nouă? „N-am apă la bucă
tărie, n-am nici la baie, spune 
omul. In plus, la baie coloanele 
de apă de la chiuvetă și de la 
grupul sanitar sînt înghețate. Am 
băgat și apă clocotită, dar tot nu 
și-a dat drumul. Am fost la 
pccerat și mi-a zis să revin, 
să-mi dea un om să vină să 
dem ce putem face".

In ce privește căldura și 
caldă, 
tiri.
caș mi-a mărturisit că, din '89,

dis
c-o
ve-

apa 
astea sînt doar în amin- 

Cu mîna pe inimă, dl. Far-

el și familia sa fao bale In atpl 
încălzită în mașina de spăl *, 
„Domnul meu, na 
sînt un răuvoitor. E prima datit 
cînd vin la ziar. Nu s-a mai po* 
menit ca acuma. Casa e de nes, 
locuit. Atit că am patru pereți 
și nu văd stelele și luna. Stau 
acolo de trei-ș’pe ani“.

Curioși am fl 
cunoaștem proprietarul ante* 
î ilor care poartă capul ce a dfs- 1 
pus debranșarca vechii conducte 
de apă rece mai înainte de a rt 
asigura că o alta, nouâ, li poa
te lua locul.

■
Ghcorghe OLTEANO b

Mediul înconjurător protecția vieții

Chiar dacă nu & tctd*
„Valea Jiului impresione iză pe oricine 

vine aici prin frumu-.ețile naturale — ale 
munților și dealurilor din împrejurimi. 
Dar aceasta e doar la prima impresie. Ci
ne vede Jiul negru, poienile răscolite și 
rc-piră aerul plin de noxe îți schimbă pă
rerea. Ceea ca e greu de înțeles este ci 
deși producția de cărbune a scăzut, polu
area se menține..." A fort una din opini
ile exprimate la recentul s'mpozion desfă
șurat in Valea Jiulu; pe tema „Mediul în
conjurător — Protecția vieții". S-au ex
primat și alte opinii cu acest prilej. S-.iu 
făcut referiri la ef -ctele poluante ale ex
ploatării, preparării și arderii cărbunelui

costul 
bkm.î delicata: 
invc 'im? Care

— Problemele poluării Văii 
Jiului nu sîr.t diferite de cele 
ale altor regiuni, a fost de pire- 
re dna mg. lulia Dinu. Dimpotri
vă, avem zone, atît în jud.ț cit 
ți in țară, cu probleme mult m ii 
acu'e O situație mai gravă ai< i 
nr fi poluarea apelor Jiului. C. 'i- 
zele se cunosc: instalațiile de cp i- 
rare ale prepatațiilor care n iu 
funitionat niciodată ca lumea, 
fund depășite chiar din conceo- 
ție. Desigur, se pune și proble
ma exploatării acestora. Rilmin 
l i păr» rea că, dacă instalațiile ar 
fi corect c”plcatatc, 
pot. ui ren 
po’mrer.

ani reduce 
Jiului la înr.aătate. Cu 
aerul ni problemele se 

pun In fel: ar trebui filtre, in- 
v'u'iv la Termocentrală. IVTin-Ie 
mal pun o problemă : hă'zilc re 
scot din circuit suprafețe mari de 
teren...

—- ■ Care sînt perspectivele so
luționării, ale eliminării fac toi ilor 
poluanți ?

— Problema se va putea dis
cuta 1a concret e-înd vom avea un 
program, o strategic economi fi 
pe tc-rrr’n lung. Să rut uităm efi 
*1 protejarea mediului Intră Jn

ssluția actuală e una 
chiar in județele limitrofe Văii Jiului : 
in Gorj, Caraș-Severin etc., constînd în mo
dificai i piicinuite ecosistemului acestora. 
Etcctcle vizează șl viitorul. Un exemplu 
ar li, au arătat vecinii noștri din Gorj, 
colmatarea vi orului baraj hidrotehnic de 
la Sadu, de Jiul „îngroșat" de particulele 
argilo-cârbunoase coloidale rezultate din 
procesul de preparare a cărbunelui. Dar 
nu s-'iu adus doar reproșuri. S-au făcut și 
sug știi privind strategia depoluării, edu
carea ecologică a 
pentru pregătirea 
ți. mediului, după 
tre reprezentantul

produc', ■ . E'.te deci o pr> 
merită sau nu să 
cJ.c perspectiva 

ra nclor? Poli'icienii promit, «înt 
optimei, dar c greu Srt di.sculăm 
la ora actuala pentru că nu a- 
vom clcmcrlele necesare. In ori
ce caz, ne trebu o b fiîkipe ca 
lumea, o lege a inediuiuj care să 
ns pi rmită să interi" nim, să a- 
înend.î.n, iar dacă se impune, să 
și includ m o unitate poluantă.

— Ce s- r putea face pcntiu 
Valea Jiului?

— Un lucru bun am f.,':ut, >i 
îl consider ci o primă reali t- 
r. : am scnsibiliz <t agenții econo
mici asu ,ra efectelor nocive a’e 
poluării ți am ajuns la relații de 
colaborare: noi cu ideile, ei cu 
soluțiile practice. Efortul tre
buie sa fie comun: reducerea po
luării. O problemă specifică pre
zintă minele, construcțiile minie
re părăsite, carierele. O lege a 
m?diului ne va permite să ne o- 
cupăm de reconsiderarea acestor 
constiucții, de utilizarea lor în 
alte scopuri, de r d rea în circui
tul agricol sau silvic n terenuri
lor degradate...

populat>ei. Preocuparea 
speciali tilor în protec- 
cim s-a rcb. vat de că- 
U l’B,

singură: să țipăm mai tare contra poluării

s-a și material!-

•— Se discută 
taica folosirii minelor abund vi.iie 
d i depozi'e...

— Este o pro! 1 mă complexă 
■și <’■licată care trebuie'să ne f1- 
c.î . i.'iil ‘nți. Adu vărul o c.i s-a 
v. n t eu oferte, clii :r cm «x!e- 
rior, pentru depozit.<i ■ .< în l’i 
cr'ri miniere vorbi, m.ii .dos în 
i iriercle din G rj, a diferitei ir 
de ciul... Do'i.giir. am refuzat ca
tegoric. I uorarde miniere pără
site vor pu'ira li \ aloi iile.do pen
tru d i'.ozitaroa unor r> dnuri, 

ar contribui "i la conac - 
tficnnhii, a snluli.i. Dar 
O vom face eventual n’i 

prrmriiip deșeuri. A- 
pentr i că la ora netin’ă

zat în deschiderea unei secții p ntru pre- 
gătirea specialiștilor în ingineria mediu
lui ambiant. S-a vorbit și de faptul că 
lucrările miniere vechi, abandonate, pot 
fi valorificate ca depozite ale unor deșeuri. 

S-a arătat că orice dezvoltare industrială se 
poale realiza doar în condiții ecolo
gice. Dar s-a mai spus .și altceva: faptul —• 
evidențiat la recentul Congres internațio
nal al mediului — cum că prin arderea 
cj rbnnclui ca și a celorlalți combustibili 
mineral', se degajă în atmosferă nu doar 
bio.'.id, sulf ele., cu efectele poluante cu
noscute, ci și alic substanțe, sub formă 
de pulbcri fine

dospi'? cvcntu.ili-

aceasta 
Udarea 
fi"' asta 
mai cu 
coastn 
nil dispunem dc capacitatea dc a 
arnliza calitatea dișciudlor nc 
caro ar fi tentați să ni 1 ■ aducă 
alții... Cum, o știm, unii an și 
adus, Dc i, avem în vedere doar 
reziduurile interne pe care do
rim să le ardem, c m.-d bine să 
le depozităm.

— S-a disent.'’t mult în idlin'ul 
timp despic educația ecologică.

— Da. S" impune cu necesl'a- 
te. Trebuie începută chiar din

dc metale și gaze toxice,

școli, la orele de dirigenție. In 
jud.'ț au fost cîtcva inițiative bu
ne ui rîndul unor c; die didacti
ce. Atit prufjsoiii, elevii cit ți 
orfan' .m: ie' obștești, ar trebui 
. viră cu mai miilL ,r țfiuni, i- 

n țiative pentru apararc i mediu
lui. In Bacefi, d? exemplu, alpi
ni ii au ciirăiat m'.<-i\iil de tot 
fe'ill di i " -iituuri. A i ar trei’ li 
și in Ri'le'ai, in 1‘ariii;;. In orice 
c.i educația c oi op că este loar- 
te import in.tă p"ntra a cunșticn- 
liza opin.a publică, inclu v fac- 
tm ii de deci-’o ..simra pericole
lor poluă'ii. D"0C'.mdal,ă, neaiînd 
bani iKmtru investiții, o soluție 
este M țiu m i 
ravea nu diubii.
seamniă ceva I

cu efecte acide cancerigene. Soluția ar 11 
renunțarea totală la arderea combustibil'; 
Iilor convenționali și trecerea la folosi-», 
rea resurselor ncpoluante. Dacă în Apus-! 
sul bogat s-au și făcut pași în acest senS 
la noi problemele sînt mai... specifice. Re-1 
ferilor la aceste probleme, specifice Vătf 
Jiului, am cerut opiniile unor persoana’ 
autorizate, prezente la simpozion — dnd 
ing. IULIA DINU, inspector pentru jude
țul Hunedoara în cadrul Inspectoratului 
de S‘at 
nlsterul 
BlTCA,

investiții,
mai tnrc în 

. Și ac :ta
<mâ- 
i n -

1 n inclu i- i\ i dlși ul irj ;■ i ■ 
lic.i.t in". T. R't.că. îl'
tocul ASP ’ I) va, cit", a i .■! roi 
la |> ’lu.intii mi'u.iici, ] rin rezi
duu, i’e nien.ilni".

— 1 >.i, in ultimul timp, am ,1 
pis! I în apele Jiului i.i polu.inți 
organici. Noi J. -um sr-si.at. A- 
consta o mon'rcn noastră. Dir 
eliminarea lor depinde de alții,

per.tru Protecția Mediului in ’l.»‘ 
Mediului și dL ing. TEODOR ‘ 
directorul ASPM Deva.

de organele de decizie, dc agen
ții poluanți. Și zic că dacă 
cu putere dc decizie în problemă 
ar im-ista. s-ar putea 
multe probleme. Tojid constă în 
exploatai-, a mai bună a instala
țiilor de epurare, în menținerea 
lor la capacitatea proiectată, în, 
eitinib-rca acestora. Dar pentru 
aieas i fondurile disponibile ar 
trebui chc’tiute nu doar peni.' 1 
Salarii, ci și pentru irvesti'ii D ir; 
)n mul1 locuri nit s- . făcut ni / 
<-"ca ce e a prevăzut F te vorba 
do ne.".' autor a 1 țiilar de epti-l 
rare -»1<» unor r.i; ' - întregi în
llrieani, Bărblteni ctc. Astfel n- 
pc’o rrv n.ij io s? revarsă direct I 
în J i'... Ar trg,' pi nea o st. -1
ți ii't"rm di ară pc 
i n cete pxi*M ntw- s 
l.i'e p ntru ni H- n 
î.h ' iii? an

m a?c-t sens.
ir»:i pină n j e

cof

solii Bonn

t
.1

4!• 
fi

Iiitcrv iu, i i Uzat dc
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Reuniunea Consliului European

De curind, la Edinburgh, a avat 
loc Reuniunea Consiliului Euro
pean. După întoarcerea sa de ia 
Edinburgh. Ministrul Federal 'le 
Externe, Kinkel, a declarat:

„Edinburgh a demonstrat: tre
nul european râmîne în mișcare. 
Vrem să trecem linia de sosire 
în 12 și acest lucru este posibil, 
ldeea europeana .și politica 
stat a celor 12 au înregistrat

de 
o 

victorie, cu toate că pronosticu
rile au fost mai degrabă scepti
ce. Acum, poarta către Uniunea 
Europeana este deschisă: pînă
în prezent, la nici una din intil- 
nirile la nivel înalt nu au fost 
soluționate atît de multe și im
portante probleme pentru viito
rul Comunității. Toți au contri
buit la aceasta. Soarta Uniunii 
Europene, asupra căreia s-a con
venit la Maastricht, se află acum 
în miinile Danemarcei .și Marii 
Britanii. La Edinburgh a fost 
respectată dorința poporului d î- 
nez fapt ce a solicitat c*--‘-s 
destul de mari din partea 
lalte țări, inclusiv din 
Ooastră. Am convingerea 
Iuția găsită la Edinburgh 
juta guvernul danez să facă față 
alegătorilor săi și că precizările 
privind 
parența 
britanic

. Europa

eforturi 
celor- 
part ’a 
că so- 
va a-

subsidiaritatea 
vor determina 
să r>u ezite a 
nu se edifică

și trans- 
guvernnl 
ne urma, 
prin lari-

tate și pesimism. Edinburgh a 
avut un rezultat demn de remar
cat".

S-a creat o bază solidă pentru 
viitoarea finanțare a celor 12, 
care include și o participare 
chitabilă a noilor landuri fede
rale privind fondul structurii. 
S-a reușit de asemenea reglemen
tarea altor probleme importanie 
— astfel majorarea cu 18 a nu
mărului parlamentarilor ger
mani în Parlamentul European, 
rezolvarea definitivă a problemei 
privind sediile instituțiilor 
ropene între Franța. Belgia 
Luxemburg ajungindu-se la 
înțelegere și în privința 
vclor referitoare la 
economică.

„Cîndva. poate că 
va deveni un simbol 
că Uniunea Europeană a ------ „
12 s-a achitat de răspunderea ce i $

e- 
' O-

I
J

eu-

o 
inițiati- 

dezvoltar a

revenea ca nucleu al stabilității 
in Europa .și astfel a început să 
extindă consecvent zona de sta
bilitate în Europa Centrală și de 
Est“. Pînă la o Europă unită și 
capabilă de acțiune este încă ca
le lungă, a afirmat Ministrul Fe
deral de Externe, Kinkel, dar 
„ea a depășit încă de pe acum 
stadiul de viziune contururile 
sale devenind foarte clare îa 
Edinburgh".

(PRESS RELEASE)

Știri
• Numărul exilaților din Aus

tria a scăzut în 1992 la 17 695 
persoane, față de 27 400 cFe 
și-au găsit masă și casă în 1991. 
Situația cuprinde lista țărilor, 
desigur din est, care, an de an, 
iși „trimit" emisari spre a cu
noaște tărîmurile abundenței. 
După Iugoslavia, cu 7900 persoa
ne aflate pe locul III, urmează 
România cu 2ă76 persoane, nu
mărul românilor de această dată 
fiind in scădere, mai ales după

externe
spectacolul cu... mîncatul lebede
lor

• Forțele ONU, sub coman
dament nord-american, se vor 
retrage cel mai tîrziu la 20 ia
nuarie din Somali;

Acțiunea „Redarea Speran
ței" va fi preluată în continuare 
de Organizația Națiunilor Unite 
care Lși va desfășura forțele sale 
multinaționale, numărul soldi- 
ților staționari va ajunge la 
20 000.

FOTBAL
Jiul Petroșani — 12 ianuarie 1993 ; Minerul Uricani — 11 ia

nuarie 1993; Minerul Lupeni — 8 ianuarie 1993; AS Paroșeni — 
14 ianuarie 1993; Minerul Vulcan — 12 ianuarie 1993; Parîngul 
Lonea — 11 ianuarie 1993; Minerul Aninoasa — 11 ianuarie 1993; 
Minerul Bărbăteni — 11 ianuarie 1993.

RUGBY
Știința Petroșani — 11 ianuarie; Minerul Lupeni — 11 ia

nuarie.
POPICE
Minerul Vulcan — 11 ianuarie 1993; Jiul Petrila — 11 ianuarie 

1993.

ANIVtllSARI
TOATE florile din lume pentru Raluca-AndnJea cu ocazia 

Împlinirii celor 2 anișori. Cu dragoste, mama Gabriela. (122)
„LA MULȚI ANI !“ și multă fericire, dragii mei Ion și Ion 1 

Buriec, vă urează nepoata, respectiv verișoara Ral uca-Andreea. 
(122)

PENTRU Crâciunescu Margareta, la aniversarea zilei 
de naștere, multe bucurii, fericire, putere de muncă, „La 
mulți ani !“. Colectivul Restaurantului „Prietenia" P.troșani. 
(117)

CU OCAZIA „Sfintuluj Ion", colectivul Restaurantului 
„Prietenia" Petroșani, imprennâ cu patronul Ieftimie Lucian, 
urează, din toată inima, domnilor Ieftimie Ion și Țigănuș 
Ionel, multă sănătate, fericire, prosperitate și un călduros 
„La mulți ani !“. (117)
CU OCAZIA zilei de naștere și a SIîntului Ion, uram dragu

lui nostru Ioan Mag, multă sănătate, bucurii și „La mulți ani !“. 
Cu dragoste, soția, fiii, nora .și nepoțelul. (103)

FAMILIA Wolf urează patronului Târăsescu Ioan. cu ocazia 
Sfintului Ion „La mulți ani !“. (115)

PENTRU Ioan Gușu și Ioan St in, fericire și „La mulți ani!". 
Familia Wolf — părinți, soția Mihaela și cumnații. (115)

SOȚIA Profira, copiii Mircea, Sorina și Ramona, urează soțu
lui și tatălui lor Ion Darie, „La mulți ani !“, sănătate și fericire. 
Pentru cea care a fost buna noastră mamă și bunică, Ioana Boș- 
neaga. cu același prilej, o lacrimă și o floare. (47)

VINZARI
VlND casă cu grădină și curte în Petroșani, Enăchiță Vacă- 

rescu. 1 (lingă Biserica maghiară). Telefon 092/251540. (9)
V1ND Volkswagen Polo, 85 000 km, înmatriculat. Stare per

fectă de funcționare. Telefon 542321. (40)
VlND schiuri „Dinamic", legături „Marcher", clăpari „Cobra", 

bețe ,i ochelari. Telefon 542790. (108)
VÎND ARO 210 Dusei cu remorcă (motor Brașov). Preț nego

ciabil. Telefon 555173. (43)
VlND apartament 2 camere, 2 balcoane, zona Petroșani Nord, 

bl. 59/14 (lingă CEC). (102)
VlND convenabil apartament Petroșani — Aeroport. Telefon 

513083. orele 15—18. (107)
VlND apartament 1 cameră, confort I. proprietate personală, 

tn strada Dacia, bloc Kl, apartament 21. (111)
DIVERSE

ȘOC1ETAIEA Comercială BMV Lux SRL Petroșani anunță 
angajarea prin concurs a următorului personal : contabil; munci
tori necalificați; ospatari-barm ni. Concursul va avea loc în dala 
de 11 ianuarie 1993. ora 10.

Înscrierile vor avea loc la „Bar-Cofetărie" Jiul pînă la data 
concursului. (111)

SC Disco-Bar (Parîngul) SRL angajează: ospătare, bucătărese, 
femei de serviciu, pentru Restaurantul Minerul. Relații la Braseria 
Minerul. (5)

PIERDERI

PIERDUT diplomă absolvire 10 clase pe numele Samoilă Do
rin, eliberată de Liceul industrial Petrila. O declar nulă. (101)

PIERDUT legitimații de serviciu nr. 2, 5, 6, eliberate de BC 
Lupeni. Se declară nule. (109)

decese

COLECTIV UL de cadre didactice de la Școala generală nr. 
1 Petroșani, este alături de colega Doina Moșie în durerea prici
nuită de deccjul tatălui. (118)

COLECTIVUL Liceului de Informatică aduce un ultim oma
giu celui care a fost unul dintre cei mai distinși dascăli ai săi

prof. MOȘIC ILIE
Transmitem condoleanțe familiei îndoliate. (113)

ÎNDURERATA soție Vcrzan Elena mulțumește din inimă 
tuturor celor care au luat parte Ia funeraliile mult iubitului ei 
soț Ionel. (105)

COMEMORĂRI

SOȚIA, fiica și soacra amintesc că a trecut un an de la de
cesul dragului lor soț, tată și ginere

ing. DRAGULESCU CONSTANTIN
Amintire veșnică.
Comemorarea are loc sîmbătă, 9 ianuarie, în comuna Alim- 

pești, județul Gorj. (50) ,

„ SOI IA, copiii, nurorile, ginerii și nepoții amintim cu durere 
ca s-au scurs 6 săptămîni de cînd ne-a părăsit pentru totdeauna bunul 
nostru

ȘANDOR ALEXANDRU
Vei rămînc mereu în sufletele noastre. (106)

SOȚIA, fiii, nurorile și nepoții amintesc că s-au scurs 6 săp 
tămini de cînd iubitul lor soț, tată, socru și bunic

JUGANARU TRAI AN
i-a părăsit pentru totdeauna.

Nu-1 vom uita niciodată 1 (110)
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cole aparține, în exclusivitate, auto
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HOROSCOP
CAPRICORN — BOU 

(21 decembrie — 19 ianuarie) 
Criza de inspirație în plan ar

tistic vă afectează din punct de 
vedere material.

VĂRSĂTOR — TIGRU 
(20 ianuarie — 18 februarie) 

Primiți cadouri mărunte și vești 
interesante.

PEȘTI — IEPURE 
(19 februarie — 20 martie)

Contribuția dv. la elucidarea 
cauzelor unui accident poate fi 
hotărîtoare.

BERBEC — DRAGON 
(21 martie — 20 aprilie) 

Șansele de cîștig sînt în relație 
directă cu farmecul dv. personal.

TAUR — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mai)

Nu trebuie să vă gîndiți prija 
mult la ceea ce veți spune, hi 
la felul cum arătați.

GEMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie)

Veți depăși ușor momentul 
critic și vă veți adapta rapid la 
noua situație.

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie)

Zi minunată presărată cu la
crimi... de fericire.

LEU — MAIMUȚA
(23 iulie — 22 august) 

Un „pion" destabilizator pă
trunde în anturajul dv.

FECIOARA — COCOȘUL 
(23 august — 22 septembrie) 

Mahmureală și antidot...
BALANȚA — CIINELE 

(23 septembrie — 22 octombrie) 
Intre două negații reușiți să 

strecurați un „DA‘‘, care cintă- 
rește mult.

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Incercînd să mușamalizați o 

afacere murdară, cădeți în pati
ma „periatului".

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Luptînd pe două fronturi, nu 

mai aveți timp să vă plictisiți...

•Dispariție
In 7 decembrie anul trecut, a 

dispărut copilul Andronache Spi- 
ridon Ionel, din Vulcan, în vîrs- 
tă de 8 ani. In acea zi, puștiul 
își însoțise mama la scara a 
doua a blocului 3B2. In timp 
ce dumneaei făcea curățenie pe 
scară, copilul a dispărut din fața 
blocului. Din cîte am aflat, se 
pare că nu este prima dată cînd 
Ionel procedează așa. Copilul es
te îmbrăcat într-o geacă maro 
îmblănită, pantaloni groși kaki 
cu dungă maronie, iar în picioa
re poartă bocanci de schi.

Persoanele care pot da rela
ții sînt rugate să anunțe părinții 
— Vulcan, strada Șt. O. Iosif, 
bloc 3, etaj 5, apartament 31 — 

sau cea mai apropiată circă de 
poliție. (Gh. OLTEANU)
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