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K Ar putea exista „gena 
divorțului**?

■ Soția mafiotului nr. 1
H Bobby Ewing — e și el om
■ O mică partidă de chef
■ Știți să jucați șah?
■ Programul TV săptăminal

BAROMETRU
• Ieri, la Odesa, în Ucraina 

au început negocieri între o de
legație a Ministerului de Exter
ne român și una a Ministerului 
de Externe al Ucrainei, privind 
colaborarea In privința embar
goului internațional impus Iu
goslaviei. In același timp, noi 
nave slrbe.ști solicită obraznic pă
trunderea prin Porțile de Fier 
II. iar americanii ne trimit drept 
ajutor șalupe civile de patrula
re, de mare viteză, pentru a ne 
impune punctul de vedere. (G.C.)

g Situația din Republica Mol
dova râmine deosebit de ten
sionată, m urma aprobării de
misiei a trei din membrii pre
zidiului Parlamentului. Ieri ur
ma sa se aleagă un nou preșe
dinte, funcție pentru care candi
dează trei parlamentari. Poziția 
dubioasă a președintelui Snc- 
gur, față de viitorul republicii, 
determină, zi de zi, manifestații 
in Piața Marii Adunări Națio
nale, la care opozanții președin
telui scandează tot mai des „.Jos 
dictatorul" și „Demisia*. (Gli.C.)

O In zona Termocentralei I’a- 
roșeni, acum cîteva zile, o con
ductă spartă a bulversat pur și 
s.mplu traficul rutier, pe artera 
principală de circulație. Inter
venția edililor a înlăturat de
fecțiunea, dar urmările dever
sară apei au rămas. Adică dru
mul este foarte greu și probabil 
numai puneiea in funcțiune a 
unui buldozer cu lamă in acea 
zonă ar reda traficului rutier 
condiții normale de fluență. Dar 
cine o face? (G.C.)

PREȚUL BERII
De miercuri, 3 februarie, fur

nizorul principal de bere in Va
lea J.ului, Fabrica din Iluțcg, a 
scumpit produsul pentru piața 
de desfacere, motivind creșterea 
prețului orzului, care a ajuns sâ 
iie cumpărat de la producător 
la prețul de 5 lei kg față de 2 
iei cit era pînă la data reașe
zării lui.

In consecință, balanța a în
clinat imedjat, reechilibrînd ac
tivul cu pasivul, stabilindu-se fă
ră echivoc prețurile pe sortimen
te, capacități și calități care se 
și fac simțite în „economia"... 
lăuturilor de bere și nu numii.

Am reușit să aflăm citeva din 
piețurile cu care ne vom in- 
tilni ck-acum in fața vânzătoru
lui, a barmanului, ospatai ului 
sau particularului, redindu-le 
nu pentru liniștire, ci doar pen
tru informare. Bere 1/1, desfa
cere 130 Ivi, cu amănuntul 16!) 
hi (preț de vînzare către popu
lație), bcre 1/2 desfacere 70 lei, 
cu amănuntul 91 lei. Aceste pre
țuri nu includ ambalajul și se 
practică in sectorul alimentar.

Pentru alimentație publică, 
prețul unui butoi (100 litri) a 
crescut de la 11 800 lei la 11950 
I i, la care se adaugă serviciile 

caracteristicile acestui sector 
de activitate, dci ivind prețul per 
halbă: 95 lei.

Atît la berea îmbuteliată cit 
și la cea vărsata prețul poate să 
difere în funcție de adaosul co
mercial declarat de societățile 
comerciale sau agenții particu
lari la organele fiscale din teri
toriu.

Orzul, bată-1 vinal 
Dorcl NEAMȚU

AGRICULTURA, 
PRIURITATIA lllllillllll

Nu obosesc cei angajați și plătiți să sadeasca neîncrederea 
în rindul milioanelor de conaționali, au dumnealor încă multă 
imaginație cind e vorba să tulbure climatul social al țării dar 
penibila lor truda rămine in Cvde din urmă zadarnică și gratuită. 
Reforma iși vede de mersul obișnuit, mai împiedicat uneori, par
lamentarii — ei se ceartă, ei se împacă, iar cînd e vorba de in- 
terese generale se apropie de un consens — miniștrii rămîn^ ne- 
clintiți în încercarea de a scoate țara din impas. Doar „cîte-o 
muscă la arat" iși aduce aminte să bîziie cerind clasica medalie 
de recunoștință pentru „contribuția" la realizarea recoltei. Deci 
și la noi ca pretutindeni, nimic nou sub soarele democrației, 
soare care-i încălzește atît de bine pe cei cuprinși de amorțeală 
și de o genetică neputință.

Reforma, vasăzică, se derulează după program. Proiectele de 
legi propuse de guvern se raportează la o ordine de priorități 
iar Parlamentul iși asumă, în aceeași idee, dezbaterea unora din
tre ele în procedură de urgență. Înseamnă că ambele puteri — 
legislativă și executivă — se orientează după urgențe și priorități 
ceea ce le conferă o notă bună in ochii tuturor. Mai puțin, de
sigur, în ochii încețoșați de regrete ai celor care văd că țara 
merge mai bine fără contribuția dumnealor. Reține atenția im
portanța pe care atît Guvernul cît și Parlamentul o acordă agri
culturii din dorința ca apropiatele munci de primăvară să înceapă 
pe fondul unui climat sănătos, sens în care este grăbită comple
tarea cadrului legislativ actual. Nu ne facem iluzii că această 
dorință va fi împlinită peste tot (sînt încă sate și comune unde 
împărțirea pămîntului încă nu 0 încheiata) dar este evident că 
se depun eforturi pentru ca primăvara să-i găsească pe țărani eu 
cit mai multă poftă de lucru.

Sîntem orășeni, dar nu sîntem dezinteresați de ceea ce se 
petrece în agricultura țarii. De altfel, in actuala organizare a 
executivului ministerul de resort este „al agriculturii și alimen
tației" ceea ce se răsfrîngc și asupra orășenilor. Multe greutăți 
din agricultură încep de la oraș, unde are loc bulversarea prețu
rilor, de la griul pe care-1 cumpărăm pînă la tractorul pe carc-1 
vindem țăranilor. Relația economică sat — oraș este foarte în- 
cîlcită și trebuie să constatăm cu regret ca obiceiul mai vechi de 
a ajuta satul dc către oraș a încetat definitiv, mai mult sub pen
siuni ideologice decit din pierderea unor sentimente tradiționale. 
Dac i tot veni vorba, „musca la arat" care-i incurcă pe țărani 
provine tot de la oraș, este personificarea unui complex dc men
talități create prin pierderea totală a poftei dc muncă de către 
ccl ce se crede „numărul 1" in orice anturaj și privește înjositor 
spre străbuni.

In privința modului în care merge reforma, țăranii cei atît 
de înțelepți sînt și cei mai neîncrezători. Dar cel puțin ci nu 
asculta de gura înveninată a megafoanelor care vor să le am
plifice neîncrederea. Și cind c vorba de muncă, ies in cîmp cu 
sau fără încredere, ară și însămînțează cu sau fără legi, adună 
apoi recolta și nimic nu c mai sfint in mîncarca noastră decît 
stropul de efort din fiecare bob de griu sau de porumb cu care 
încearcă s:i îndestuleze țara.

Spre norocul satului romanesc, chipul aproape cl tsic al țăra
nului înăsprit dc vremuri grele poate li citit si pe fețele unor 
miniștri sau pai lamentări. LP face cinste iccasta asemănare și 
ea explică de ce prioritățile reformei sînt numerotate începînd 
cu agricultura, cu hrana țării. Ion MUSTAȚA
\_ ______________________________

MAXIMA ZILEI
Lipsit dc ceea ce este păcat, omul n-ar putea trăi; în 

schimb, lipsit de ceea ce este sfint, ar trăi cit se poate de 
bine.

CAMTJS

Curățenia sa mas și
Dialog fulgi r cu doi dintre ci i care î-.i di f.îșoar.î activitale.i 

in cadrul serviciului de urbanism și gospodărie comunalii al Pri
măriei din Petroșani. Este vorba de ing Nieolae iernași u, șelul 
compai timentului, și Islvan llodoș.

— Domnule, orașul estu mur
dar. Care este cauza?

N.l — „Departe di noi gîndul 
de a pune starea necorcspunză- 
toare a curățeniei orașului nu
mai pe seama altora. Nici Primă
ria și nici RAGCI -ul nu au făcut 
totdeauna ceea ce trebuia fă
cut. Mai ales în punctele gospo
dărești, nu o dală s-au ridicat 
cu întirzierc, nciitmic containe
rele cu reziduurile menajere. Lip
sa de motorină, lipsa utilajelor 
corespunzătoare acestei activități 
nc-au pus probleme destule. M ii 
ales la sfirșitul anului trecut am 
avut necazuri. Dar curățenia o- 
rașului nu trebuie numai făcu

ta, ci și pastr.ita. Est o regula 
denunțării".

I.H.: — „lî amintim tuturor 
cetățenilor i’Ctroșanil.illii ca exis
ta o lege cmc stipulează OBLI
GATIVITATEA întreținerii cu
rățeniei orașului de cătie lo
catari, in fața propriilor imobile, 
pinii la axul drumului, și de că
tre agenți economici cu capital 
de stat sun privat, în zona unde 
își d< sfașoarii activitatea. Pen
tru că mai ales în zonele unde 
ființează localuri de alimentație 
publică în regim de unitate pri
vată, punctele gospodărești ara
tă Jalnic. In fața acestei situații, 
vom fi obligați să aplli im a-

Vino, Doamne, 
că s-a votat 

Codul Penal !
Mai dă Dumnezeu ca. printre 

atîtea nenorociri, să avem și cîte 
o bucurie. Astăzi, la ora 17, la 
Galeriile de artă „Cameleonul", 
Vali Sterian va lansa două dis
curi de mare succes. înghesu

menține
menzilc legale pentru c< i vino- 
vați. Aruncatul I i întimplarc a 
cutiilor di- bere goale și a altor 
reziduuri creca; i un aspect de
plorabil in oraș. De multe ori 
contairr rele Sînt goale iar per
soane de tot fi Iul arunca gu
noaiele pe Jos. Și daca mai l ate 
și vîntul, toata zona gospodăreas
ca este afectata".

N.l — „Vine in cuiînd pri
măvara. Am luat măsuri să facem 
orașul frumos, chiar dacă nu a- 
vem Mani la primărie suficienți 
pentru asta. Dar nu depinde nu
mai de noi. Cind un puiet de 
arbore, abia plantat de o lună, 
o zi sau un an care a costat bani 
grei și pentru care s-a muncit 
li găseșli rupt, cum este cazul

Ilnrațiu AI.EXANDRESCU

(Continuare in pag. a 2_a) 

iala nu se pedepsește. Mulțumim, 
Vali Sterian! Mai vino, Doam
ne, pe la noi, că s-a votat Co
dul Penal. Și ferește-ne tu da 
Legea Presei... (M.B.)
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Turneu artistic
Sub gida Clubului sindicate

lor din l’etrila, în zilele de 14— 
16 febi u.u ie, vor avea loc mai 
multe spectacole folclorice cu 
invitați de marca — adevărate 
stele ale ciuleiului nostru popu
lar. Intre aceștia se află Ghcor- 
ghe Turda. Dirijorul orchestrei, 
Gheorghc Cilțea. Momente vese
le, Glieorglie Ncgraru și loan 
Vclica. Spectacolele vor avea loc 
după cum urmează, duminică, 
14 februarie, la l’etrila și Lonca, 
luni, 15 februarie, la Uricani și 
Lupcni iar marți, 16 februarie, 
la Vulcan și Petroșani. Informa
ția nc-a fost furnizată dc orga
nizatorul turneului, domnul Au
rel IIlușcu, directorul clubului 
din l’etrila. (Al. H.)
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(Jn nou profet în tara profeților
în cadrul unui program gene

ral de restaurare a trecutulai, 
simbălă scara l-am văzut pc mi
cul ecran pc dl. Paul Eteric, 
noul director general al Tclevi- 
z.iu iii. JDumnelui ne-a vorbit cu 
înțelepciune, precum Moise popo
rului său aflat jn rătăcire. N” a 
dăscălit pe toți, fură să se gră
bească, pentru eă dumnealui îm
parte minutele de emisie. Drama
turgul din Arad — pe vremuri, 
Un pictor fidel al realismului so
cialist — le-a pus rmninilor mai 
mufte întrebări încuietoare. De 
ce bem iviskhy prefăcut. cînd 
avem zeama noastră de corco
dușe naționale ? Dc cc noi. c irc 
avem oase domnești în mănăstiri, 
Pe încurcăm cu vagabonzii de 
americani care i>U au 
De cc primim pomeni 
de 
de 
cc
în
cită vreme România 
mușețel și sunătoare? 
tituatele noastre fac 
turcii, pe valută, lii.J s-ar puica
culca gratis cu roiniiiași, produc
ție locală?

După ce nc-a muștruluit in ina. 
reamintit că 

De- 
a- 

tre- 
en_

să, dl. Everac ne-a 
sintem nepoții lui Troian și 
cebtil, persoane față de care 
vem numeroase obligații. Ar 
bui să le dăm cil tifla la
glezi, olandezi, nemți și suedezi — 
— popoare care nici măcar nu

noi, Z 
șiră. Z

am ; 
leac ;

LACRIMA
ÎNDOIELII

scurtissime

la străini, cfnd ani 
bine să răbil'm dc 
acceptăm ajutoare 
medicamente dc 1

așa ceva? 
alimc ntare 

învățat așa 
foame? De 
umanitare 

Ia pagini, 
<•. plină de 

De ce pros- 
dragoste cu

existau pe vremea cînd soldații 
lui ’ITaian se inviiteau pc lingă 
nevestele dacilor. Cit privește per
soana Lui Vinci Țepeș, domnul E- 
verac propune să fie amendat 
orice străin caic va îndrăzni să-i 
spună Dracula.

Europa este 
vcrac de sus. 
ne guulim 
vremelnic 
TV. După 
are nevoie

privită de dl. E- 
I’rea de sus, dacă 
dumnealui ocupă 

scaun de director 
România

că
un
dinstil, Remania nil 
de Europa. Dimpolri-

vă. Europa are nevoie de 
pentru că c întemeiată de 
moșul nostru Traian.

In discursul d-lui Everac 
redescoperit două boli fără
ale comunismuui: prolocronismul 3 
și izolaționismul conservator, r, î I 
ma este o teză conform căreia " 
noi sintem buricul planetei, am • 
inventat stiloul și ar trebui să ; 
Privim de sus alte popoare, care; 
sînt alit de inculte incit nici nu ; 
știu să vorbească 
doua 
duri, 
dccit 
țării.
tatea
hrănim cu mălaiul tradiției Orale, 3•• 
să purtăm cojoace mioritice, să ; 
cînlăm din cobză si nai, să ne de 3■ 
Plasăm clasic, adică doar cala. ; 
re, pc cal, eventual pe băț.

Aștept cu nerăbdare simbăfa3 
viitoare cînd, prin intermediul ; 
Televiziunii, dl. Everac va ține: 
o nouă predică românilor, incer-; 
cînd să-i aducă pe toți pc drii- " 
mul cel drepl și neabătut, ;

românește. A ; 
— dorința de a ridica zi-; 
mai inaltc și mai elanșe; 
cel chinezesc, la hotarele » 

Să ne închidem în intimi- I 
noastră patriarhală, să ne -

V.Hcriu BUTUEESCU

Foileton

Despre
prost

\ â mai amintiți d'- Ion Ci 
gă? De atit de îndrăgitele 
pov ‘i și povestiri? Este 
acolo cai" cheamă „Prostia 
omeneai..-,;". O po’.. .te unde e- 
ro'jl, singurul cu mintea înl -a- 
gâ, se izbește u 
„manifestări" 
tc ani. odaia 
„intrarea" in 
trlmbițată și 
zincă declt ' 
iun" u: ți i i noi I 
j iinire". Iată una

Și-a'J f. ■ u’ unii - 
trimite prin j gta 
simplu, punindu-lc 
„andrisanți

iscăli.

Ce mai e nou la Cimpa?
fost *i rămînc tina dintrc zonele foarte imjMir- 

Importantă nu prin putere economică, nu pi n
Satul Cimpa a 

fante ale Petrilei. 
o anume dezvoltare, ci prin permanența tradiției sâte.ști ce o de
finește ca pe ceva aparte. In ultimul timp, insistențele primari- 1 
au rezolvat o serie de aspecte ce au așteptat .mi întregi. Iată
numai cîteva exemple. Drumul de ac s a fost finalizat, fiind 
astazj un drum modern, betonat in întregime. S iu efectuat, ii 
sprijinul E.M. Lonea, reparații la podul piste rii.il Cimpa. Anul 
acesta se va repara ți podul peste Jiu, in zona Colonie Cimpa, 
ceea ce va asigura cale de acces pentru sătenii din Biiăoni

La Cimpa circulă ți un autobuz cu un orar convenabil pentru 
săteni. Ar fi nevoie de încă o stație, la jumătatea traseului, așa 
cum era mai înainte. Se speră că va fi găsită înțelegerea ne s.ira. 
Dc cunnd, un întreprinzător particular de ispravă din zonă a reu
șit punerea pe picioare a unui magazin universal, precum și a 
unui restaurant, care vin totalmente în ajutorul cimpenilor, prin- 
tr-o aprovizionare constantă cu tot ceea ce îi interesează, inclusiv 
pro.fuse agricole. Peste puțin timp, aici se va pune la punct și 
o sală de nunți, lucru absolut necesar pentru săteni. Așadar, tind 
există înțelegere totul se rezolvă.

Curățenia se
(Urmare din pag. I)

în zona „Jiul" pe bulevardul 1 
Decembrie 1918, sau in Parcul

mai și menține
Central și nimeni dintre polip Iii 
care patrulează ziua sau m ap
tei* nu prinde nici uu individ 
cu astfel de apucături, cînd nici 
un cetățean cinstit nu bece de 
la vorbă la fapte, adică nu pune 
mina pentru a ajuta Primai ia 
deferind Poliției indivizii care 
produc pagube, ce mai pot face 
cei 2—3 lucrători ai Primăriei 
care se ocupă de urbanism și 
gospodăiie? Practic, nimic"'.

— Și atunci ?
N.I. : — „Totul ține d<* educa

ție. Cum însă la noi educația ci
vică a rămas doar o vorbă, sub 
pretextul stupid că „E DEMO
CRAȚIE ȘI FAC CE VREAU!!".-.

— Să înțelegem deci ap'.'ni 
dumneavoastră pentru civism a- 
.dresat pctrosenenilor.

I.II. — Exact. Totul ține de 
necesitatea de a păstra ceea ce 
avem ți ceea ce se face bun, 
zXltfcl, muncim in zadar.

DE ANIARE APROAPf

fol de fel d_. 
ale pr< sti i. Pcs- 

i u ■ mani if » a și 
Eui . o aia mult 
d.'.vi-nită mai lu- 

• •'in ■11'', prustia a 
forme de „îm- 
rl irit re ele.

i.il de 
pur 
cutii 

f ,r» însă 
, scrisorile 

sînt n.tiui- 
ndrcsantul 
bani. Ce 
scrisoare ?

o’-ic 
aii

: in 
“ s i‘ i, 1 

b iscăli. Mal hazliu, 
trimise p in poștă 
Lr dc. Ca uimare 
mai plătește și niște 
conține o astfel do 
Nimic altijsva 
a copia 
In 20 și 
rc i de 
urmînd 
nezi ca 
prin „Străinezia". „. 
mai intii te linș ... .tc 
po, ,i cuminte o .i fie 
1.?... tii ce b' 
și aici minune, ești pur ți -implu 
amenințat cu mo.irtca. To ie 
lele, toate cataclismele 
1.otice din lume vltl P'î 
bietului om. Cunosc 
tre CPl păc'.lițî care 
rrunți și au cnpi.it 
ic au trimis la alți 
tare curios dacă a
um'l vrro 
cedes" a 
Și mei cei 
pățit vreo filosofic.

Ei, dacă Nică a Ini f.'n a 
Petrei din llurnulcșt' ar li l,i..it, 
eroul său din povestea cu pros
tia omenească s-ar fi închinat 
râu, ar fi dat poate cu cușma 
d> ^.irmnt, s-ar fi dus uc.isâ ți 
și-ar fi sărutat pină ți soacra. 
D: ița minune mare .

tic 't invita’ a <1 
un Ut i ■ ido religios 
mai mult d-.? cv< mpl 

a-1 trimite la ilți liaie 
ca pe plic să n.cnți< - 
expeditor un nume de 

.Străinczia". „Binevoitorul" 
„dacă t ■ 
și-o s.i 

Dacă nu...

rc- 
apoca- 
capul 

cițiva din-
UW fost cu- 
lirti.le ți 
fr.ii> ri. Sini 
p; imit vre- 

> moștenire, un „Mcr 
LO, sa tic! âLr.i-m-aș.

„rccaJ< it; anți" n au

P.S. Obiceiul • reaprut de 
cT. ‘Va Săpl/imînl. Apare și dis
pare. Prinde orbul șl da bani.

»*( ' A

•j •

de altfel |In Depoul din Petroșani, pe cupon de șină, așa cum
1 ni.ii informul, se află expusă o locomotivă fabricată în pc- t 

rioada J'JOă—1907, dc firma FOR IN DO RE — V1ENA. Locomotiva ’ 
fuivționcaza cu abur, poartă numărul -10.Oul ți are cutia de foc

i ne-a oferit domnul ing. FLORIN DAN, .șeful 
Depoului din Petroșani.

— Locomotiva am adus-o de la .Subcclalc. la a funcționat 
pînă prin 1978 pe rata Subcetate — B ițari Sarmizegi tusa. In 
ț.iră ai fost 7 astfel dc locomotive, din i’uiie 1 se găsesc la Sub- 
ecta’", ,-ivind cutiile de foc din oțel sau run cupru, iar 2 se află 
pe ia? i Regionalelor CF Jași ți Brașov. Tractează un tonaj maxim 
de .70 de tune și pot urca, datorită mecanismului lor sp<< ial 
creia.ilicră, pante cil înclinare dc pînă la 153 la mie.

— Cum funcționa acest mecanism cu cromalic-ră?
— Este un mecanism cu o roata dințat» caic Sg angrenează 

pe o r remalicr., așezată între cele don.i .șine ale căii forate. Prac- 
tic, o cale ferată cu tivi ține. Ceea cc îi permitea să urce panta. 
Pentru comparație, pot spune că o locomotiva dr azi urcă jxintă 
fu d-divitate (înclinare) de numai 111—20 la mie. Noi am constr
uit locomoție a, ca un exponat dc muzeu, ci o aducere aminte a 
istoriei feroviarilor din România. Ea este expusă in incinla de
poului.

— Ce se intenționează cu aceste locomotive?
— Cele dc Ia Subcetate vor tracta un trtn „arhaic", de 

grement, pe traseul pe care au circulat, in plină inima a mun
ți, iui, de la Subcetate spre Bouțari — Sarmis. Să sperăm că vom 
reuși. v.,

— Și noi credem c;î veți reuși. Turismul Județului are nevoite 
dc mei cu tinerele locomotive care să ne poarte în inima muntelui.

Horațiu ALEXANDRESCU

I
| din oțel. Amănunte 
I Depoului din Petros 
l,.l
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POST SCRIPTUM. Ulterior in
terviului, „soarta" ni J-a scos in 
cale pe domnul ing. I.ad-iskul 
Husz.ir, du-ecti il RAGCT.. Dis
cutăm pe aceeași temă. „Ce fao 
asociațiile de locatari, pentru cu
rățenie?" — se întreabă domnul 
Iluszar. Răspunsul: „Nimic sau 
mai nimic.. Dau „indicații". Per
sonal, consider că ar trebui des
ființate. Sînt inutile. O rămășiță 
dc pe vremea „muncii patrioti
ce", Scririle imobilelor se pot 
preda locatarilor pc bază dc con
tract încheiat cu RAGCL-ul. .M 
fi mult 
curilor 
ușoară, 
țiile de
de pomană".

mai atentă îngrijlica Llo-: 
și întreținerea lor mal 
fără birocrație. Asocia- 
locatari „înănîncă baiu1*PUBLICITATE

S.C. MIJLIISTA - ErJPEX SHL LtPENl
eu sediul in ’.upcni, str Bârbătcni PT 15 

angajează urgent personal calificat ir, următoarele meserii:
— mecanic auto
— tinichigiu auto
— vopsitor aulo
— strungar
-— pi îmitor-disti ilmitor piese auto
— șef depozit produse alimentare
— inginer, sul/mgincr, maistru sau tehnician penfro 

funcțiile de : șef secție reparații auto, șef birou aprovizio
na ro

—- secretară
— colaboratori externi pentru traduceri în'din ger

mană, engleză, franceză.
I’entru orice relații vă puteți adresa direct la sediul 

firmei sau la telefonul 560570 zilnic între orele 9—17. 
Prezentarea se face cu documentele de studii și calificare. 
Pentru funcțiile TESA doritorii vor depune curicuUum- 
vîtae și recomandare de In ultimul loc de muncă- Anga
jăm și pensionari. Salariile se negociază. (Factura nr. 327)

cnpi.it
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Mineritul, ca activitate industrială 
precumpănitoare în municipiul nostru, a 
ajuns într-un moment decisiv. Reforma 
economică, legea privind înființarea re
giilor autonome șf a societăților corner, 
ciale au condus in ultimii ani la restruc
turări masive, la menținerea industriei 

miniere cu ajutorul unor substanțiale sub
venții acordate de la bugetul de stat. De 
bine, de rau, în 1991, și 1992 subvențiile 
au fost acordate. Dar, pentru 1993, în 
condițiile in care Bugetul de stat n-a 
fost încă aprobat și va fi cunoscut abia 
după 15 februarie, subvențiile n-au fost 
acordate la timp și stau sub semnul in
certitudinii pentru viiturii ani. Se fac 

demersuri de către RAH șl Liga Sindi
catelor Miniere Libere ți se poartă ne
gocieri cu Guvernul, dar certitudini nu 
sînt pentru salvarea mineritului din Va
lea Jiului. In schimb se înmulțesc, pe zi 
ce trece, semnele de îngrijorare. Se vor
bește, la nivel guvernamental, de o even
tuală reconversiune a mineritului. In 
anul trecut s-au făcut restructurări în 
cadrul Regiei Autonome pentru Huilă. 
Posibilitățile de acordare a subvențiilor, 

la nivelul justificat și necesar la care sînt 
solicitate de către RĂII și sindicate, sînt 
reduse, datorită bugetului național defi
citar.

Pe plan social, se adaugă alte semne 
de îngrijorare. Șomajul e în creștere. 
Sînt amenințate cu noi reduceri de cfec- 
tive unele societăți comerciale din indus
tria ușoară, transporturi și construcții. 
Se resimte nevoia de locuințe, îndeosebi 
pentru familiile tinere, întemeiate de mi
neri, dar și pe un plan mai larg, pentru 
alte categorii de salariațî.

In acest context economic și social, 
a fost constituită Asociația „Salvăm Va
lea Jiului" care își propune un scop în
drăzneț. Să contribuie, în condițiile re
glementărilor legale actuale, la elabora
rea .și fundamentarea de soluții concrete 

pe baza unor studii și analize, la redre
sarea economică a industriei miniere a 
Văii Jiului, la îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață a locuitorilor.

Pagina noastră își propune să prezinte 
primele demersuri făcute de membrii 
fondatori ai Asociației „Salvăm Valea 
Jiului", uimind să fie oglindite șl preo
cupările de viitor, cu speranța că vom 
atrage Interesul șl chiar vom stirnl do- 
rința de colaborare a celor ce trăim șl 
muncim în localitățile de la izvoarele 
Jiului, cărora nu ne poate fi indiferentă 
soarta generațiilor viitoare.

Viorel STRAUȚ

NEVOIA
' Intilnirca recentă a membii- 
lor fondatori ai Asociației 
„Salvăm Valea Jiului" a reunit 
la masa verde a discuțiilor zece 
personalități binecunoscute în 

industria minieră din municipiul 
nostru. Este vorba de domnii 
ingineri Alexandru Blaj, direc
torul EM Lupeni, Iacob Stoica, 
directorul EM Uricani, Carol 

Schretc-r, directorul 'EM Dilja, 
.Virgil Costinaș, directorul EM 
Lonea Pilier, Nicolae Vucr.n, di
rectorul EM Cînipu lui Neag, Io- 
sif Kelemen, directorul UM1R0M 
Petroșani, Constantin Cimponer, 
diicctorul EM Bărbăteni, loan 
Lăbarf, directorul EM Aninoasa, 
Iacob Jitea, director tehnic la 
EM Aninoasa, Tudor Geamănu, 
directorul Exploatării de Prepa
rare a Cărbunelui, dr. cc. Zoltan 
Kiraly.

In urma dezbaterilor s-au 
desprins idei interesante. Por- 
nindu-se de la ipoteza de lucru 
a existenței unui z.icămînt geo
logic de huilă în \ alea fiului 
care va putea fi exploatat mulți 
ani în viitor și de la existența 
pericolului real de a se reduce 
producția de cărbune, discuțiile 
au Încercat să dea răspunsuri 
întrebării: cc-1 de făcut? Iată 
citeva din opiniile exprimate de 
participanți:

Ing. ALEXANDRU BLAJ! 
„Demersurile legale pentru în
chegarea cadrului organizatoric) 

al Asociației au fost finalizate. 
Asociația are cont deschis ia 
bancă, ștampilă, legitimații, un

„Salvăm Valea Jiului" este o 
asociație profesională născută — 
de ce să nu recunoaștem — 
dintr-un act de curaj civic. Do
vada curajului o face tocmai 

primul cuvint al sintagmei. 
„Salvăm" nu este termenul cel 
mai potrivit, el poate să inspire 
neliniște, iar neliniștea se trans
mite asemenea cercurilor con
centrice făcute de piatra arun
cată »n lac. „Salvăm" Inv.tă la 
intrebăii retoric-: pe cine, cind, 
cum, de la ce? In tine, „salvam" 
presupune iminenta unei stări 

deosebit do critice. Dar, au fă
cut organizatorii asociației multe 
eforturi să găsească cel mai po
trivit cuvint și de fiecare uată 
•-au oprit asupra unuia singur, 
cc-1 mai nepotrivit. Altul nu a 
răspuns temei, astfel incit în 
cele din urmă cineva o fi între
bat: în fond, ne temem de cu
vinte sau de adevărul lor? Nici 
Turnul din Pisa nu se prăbu
șește dar „cazul" declanșat
înființarea unul număr aprecia
bil dă comitete și societăți care

DE ORGANIZARE A FI SAU A NU FI
statut de organizare și funcțio
nare. IToblema care se pune 
pentru lărgirea acestui cadru 

este să atragem la colaborare 
profesori, medici, 
directori de societăți co
merciale care au alt profil decât 
ccl al mineritului, economiști, 
directori ai sucursalelor locale 

ale băncilor, patroni și al ți 
rpeciali.sti".

Ing. CARCfc SCIIRETER: „țn 
privința lărgirii Asociației, prin 
cooptarea de noi membri, cred 
că e bine să atragem oam._ni care 
au atribuții în domeniul social 
și administrativ. De ce nu și. 
primarii orașelor? Asta ar da 
un plus de caracter practic A- 
sociației".

Ing. VIRGIL COSTINAȘ: 
„E-,te clar că va trebui să sta
bilim niște priorități, dircaț'i 
princi, île de acțiune, dacă do
rim să aibă finalitate acțiunile 
noastre. Problemele minerii lui 

sînt urgente, grave șl deci aici 
va trebui să ne conturăm ac
tivitățile".

Ing. TUDOR GEAMANU: „Se 
ridică problema fondurilor. 1 ară 
bani, acțiunile noastre vor fl 
limitate Ia simple discuții. Cred 
că putem folosi ceea cc avem 
deja, pînă la dobîndirca unor 
fonduri substanțiale. Avem avan
tajul de a fi administratori de 
patrimoniu și active. I’utcm să 
folosim acest avant 1. De exem
plu, o clădi, e a vechii flctațil, 

la rîndul lor au pus în mișcare 
forțe imense pentru finalitatea 
unui act salvator.

Ca să nu n_> mai ascundem 
după cuvinte, vom afirma și noi 
câ Vaka Jiului nu se prăbușește, 

Teama de cuvinte sau de adevărul lor ?
dar anumite stări pe care le 
știm prea bine ne trimit cu ghi
dul la adevărul că acest istoric 
bazin carbonifer sc apropie de 
un prag critic. Se îndreaptă spre 
o criză care nu va fi di termi
nată, obligatoriu, de un Singur 
factor. Cărbunele Lși poate lace 
datoria pentru încă vreo sută 
de ani de aici încolo, dar ca
racterul unilateral al economiei 
va deveni — dacă nu a devenit 
deja — o (rină In dezvoltarea 
socială a municipiului. Rezer
vele de cărbune, estimate cu 

de pe fluxul de preparare a căr
bunelui. Astfel de clădiri au 
intrat in conservare. Dar spațiul 
și organizarea clădirii ar oferi 
posibilitatea amenajării unei 
fabrici de bere. Există sedii și 
birouri administrative intrate în 
conservare, cărora li se poate da 
o altă destinație, de la hotel 
pină la închirieri pentru diferite 
activități cu caracter productiv. 
Cred că Se impune o astfel de 
inventariere a posibilităților 
practice și la nivelul altor a- 
genți economici care fac parte, 
prin reprezentanții lor, din Aso
ciația noastră".

ing. IOSIF KELEMEN: „Turcii' 
nu privatizat numai minele ne
rentabile. Și ele au devenit ren
tabile. Ungurii au făcut la fel, 
cu rezultate hune. Poate ar fi 
bună și pentru noi o astfel de 
soluție. Dar cu condiția să ex- 
ploa* m și să livrăm ca marfă 
numai cărbune, producție care 

să fie plutită după l.ilocaloriil"
Din dezbateri au rezultat șl 

alte idei valoroase, cum sînt ne
voia acută de a proteja mineri
tul prin elaborarea și promovarea 
unei legi a mir.elor, cu spriji
nul dcputaților șl senatorilor 
care reprezintă județul Hune
doara în Pailamentul României, 
organizarea unei bănci care sâ 
acorde credite sectorului minier 
în condiții avantajoase.

Următoarea dezbatere estc Pro
gramată pentru ultima zi de Joi 
din luna februarie.

Viorel STRAIȚ

riult peste 1,5 miliarde tone, 
pot fi asemănate cu franzela 
din care pînă acum nu 6-au 
con.uniat decît colțul și citeva 
felii. Criza poate fi determinată 
«u de epuizarea rezervelor ci de 

un posibil conflict intre cărbune 
și ecanonih", iu condițiile ln Care 
economia își va re-orienta slra- 
Ugij și conținutul în următoa
rele decenii. Iar dacă ceretea de 
cărbune se va înscrie pe o curbă 
descrcscîndă, atunci Valea Jiu

lui va tiebui intr-adevăr să fie 
salvată. In aceste condiții, orice 
măsură de prevedere luată din 
timp, este o dovadă de înțe
lepciune...

Dar, generoasa idee, născută 
cum spuneam dirPr-un act de 

cui aj, civic nu sc limitează nu- 

ln cadrul recentelor discuții 
în plen referitoare la strategia 
asociației „Salvăm Valea Jiului", 
unul dintre membrii fondatori 
ai acesteia a pus în mod tran
șant o întrebare: „Dar Valea 
Jiului se află chiar în pericol?l“ 
întrebarea viza, neîndoios, o 
chestiune de fond. Chiar rațiu
nea de a fi, obiectivul strategio 
al asociației. Or, dacă obiecti
vul fixat — salvarea Văii Jiului 
— este justificat, este firesc că 
și pericolul care impune salva
rea există undeva. In ce constă 
pericolul? Există el în realitate 
sau este doar o născocire în 
mintea unor pesimiști?

în legătură cu chestiunea în 
discuție imi vine în minte un 
titlu de articol, citit în anii co
pilăriei, într-un ziar îngălbenit 
da vreme, o publicație ținută 
în lada de campanie a bunicu
lui și care punea pe tapet, tot 
tranșant și tot într-o perioadă 
de criză, dar din alte timpuri, 
soarta Văii Jiului — a fl sau a 
nu fi? Titlul articolului spunea, 
de fapt, totul: „VALEA JIULUI 
TRĂIEȘTE SAU SUCOMBA DA
TORITA CĂRBUNELUI".

De un timp, mai precis în 
perioada de criză pe. care o trăim 
din nou plenar și cu tot drama
tismul el și cînd, în fiecare în
ceput de an se ridică acut pro
blema subvențiilor de la Buget 
pentru supraviețuirea mineritului, 
titlul articolului din ziarul vechi 
al bun icului mă obsedează tot 
mai mult. Mă obsedează pentru 
ca in afara acutizăril problemei 

mai la salvarea unui viitor în
depărtat sau relativ apropiat. 
„Prezentul" dominat de mult 
imobilism oferă un teren la fel 
de vast pentru o acțiune salva
toare. Inițiativele politice nu vor

soltiționa problemele Văii Jiu
lui, ele fiind constrinse unor 
interese limitate în timp și cu 
preponderență electorale. Este 

posibil ca scena politică, încur
cată de confruntări de princ’piu 
să abată atenția încă vreo doi, 
trei ani de la suferințele care 
afectează populația (nivel de 
trai, viața culturală, afirmare 

profesională). Șl d>n acest punct 
da vedere „Salvăm Valea Jiu
lui" este binevenită ca acțiune 
orientală de marea generozitate 
a scopului propus. ...... ......... 

alocațiilor pentru investițiile 
niere, se discută tot mai frec
vent în rîndul unor oficialități, 
evaziv sau tranșant, de eficiența 
și nopeficiența mineritului, de 
reconversiune, de închiderea mi
nelor în Vestul Europei etc.

Adevărul e că, față de plițsț 
externă, unde o tonă de buil< 
brută costă 24 de dolari, huilat 
autohtonă coscă 28 <le dolari. 

Deci, este o diferență. Ea ridică i 
problema eficienței, a restructuv | 
rării — un proces întreg șt com- i 
plex care cere eforturi atît mai , 
nagcriale, cit și de productivii ; 
tale, reducerea cheltuielilor.

Efortul merită făcut! Ne con-i 
vingem din ce în ce mal multi 
câ economia de piață, în perioa- , 
de de criză, îndeosebi, nu iartă. 
Dar, pentru a face față rigo
rilor, np poate exista decît O 
replică pe măsură: o str^'cgler 
de proiecție fermă și raț.onală. 
menită să alerteze, să conștient 
tizeze, să pună în mișcare inii 
țiative și energii, să biruie obtu-, 
zități și inerții. Valea Jiu
lui este un complex industrial 
ș! urban, un spațiu de istorie 
în care de un secol și cîtervă 
decenii s-au Investit val1 ”1 —
inteligență, sudoare, sînga șl 
speranțe. în beneficiul acestui 

spațiu vital, glasul răspicat, ar
gumentele judicioase ți demer
surile „la obiect" ale unei tor 
obștesc, ca asociația .Salvăm 
Valea JiuJui", nu pot fi decît 
salutare. Deci — mult succes 
și consecvență!.

loan DUBEM

Ca orice asociație obștească 
nonprofit și apatrimonială, „Sal
văm Valea Jiului" este săracă 
dar în același timp e șt bogată. 
Săracă, prin lipsa totală a mij
loacelor și condițiilor de lucru. 
Nu facem inventarul acestei să-, 
răcii care cuprinde totul, de la 
hîrtia de scris pînă la sed'-j. 
Bogată e prin experiența profc-i 
. ională și socială a membrilor 
aaociați. Predomină conducă-, I 
torn exploatărilor miniere, dd! 
preparare a cărbunelui, din Re-, 
gia Autonomă a Huilei, d.l!ț | 
după cum se înțelege chiar didj 
Statut, asociația are o largă des-j 
chidere către specialiștii din* 
multe aItQ domenii: cercetare,1 

învățămînt superior șl liceal, șă-jJ 
nptate sa Intr-un cuvint, sluti’ 
l.ineveniți toți cei care prin na- ț 
tuia activității pot contribui la 
redresarea economică a Văii Jiu
lui și îmbunătățirea «milițiilor 

de viață din acest perimetru 
urban.

Ion MUSTAȚA ,
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P y blicitaf e
Regia Autonomă a Huilei 

din România
cu sediul în Petroșani, str. Timișoarei nr. 2, telefon 541460; 
541461; 542270 int. 462, 440,

ANUNȚA
In vederea contractării execuției unor lucrări de re

parații la blocul nr. 13 din str. Venus Petroșani, pune la 
dispoziția antreprenorilor de construcții interesați, înce- 
pînd cu data de 4 februarie 1993, documentația tehnică 
necesară.

Depunerea ofertelor se va face de către antreprenori, 
pînă în data de 15 februarie a.c., la sediul regiei — Direc
ția lucrări investiții, în condițiile precizate în documenta
ție.

Selectarea ofertelor și contractarea lucrărilor se va 
face în data de 22 februarie 1993-

StllPPl PlHiDȘANl
ANGAJEAZĂ DE URGENȚĂ

■ MECANICI AUTO

■ CONDUCĂTORI AUTO (șoferi), pentru transport 

material lemnos, pentru coloana Uricani.

Sucursala căi ferate 
drumuri si poduri 

PETROȘANI>

ANUNȚĂ CONCURS 

pentru ocuparea următorului post : 

■ UN REVIZOR CONTABIL (cu pregătire superioa
ră sau liceu specialitate);

Candidații vor prezenta, Ia compartimentul Personal 
al unității noastre, dosarul cu următoarele acte :

— cererea de înscriere la concurs;
— carnet de muncă (copie sau original);
— diplomă de studii (copie sau original);
— caracterizare (recomandare) de Ia două persoane 

din unitatea unde a lucrat pînă in prezent ;
— cazier judiciar ;

adeverință de la fosta unitate că nu a produs pre
judicii.

Dosarul cu actele solicitate va fi depus la sediul 11- 
nității noastre — comp. Personal — piuă la dala de 12 
februaiic 1993.

Concursul va avea loc in data de 21 februarie 1993, 
ora 10, la sediul Sucursalei.

Relații suplimentare se pot solicita la Compartimen
tul ITIS, telefon 511596 sau 542702

(OSCA RUBL.ICITĂTEI
DIVERSE

SOCIETATEA Comercială „Gabi Lux" SRL Vulcan, str. Gării, 
nr. 19, achiziționează deșeuri de cupru, bronz și plumb. Ofer 250 
lei/kg. (723)

VÎNZARI
VIND urgent mobilă, casă cu grădină și curte, în Petroșani, 

Enăchiță Văcărescu 1 (lîngă Biserica ungurească). (681)
SC IBS SRL vinde filme color AGFA, la preț importator. Re

lații: telefon 543468, între orele 16—22. (689)
VIND apartament 3 camere Petroșani Nord, preț negociabil. 

Informații Petroșani, str. Zorilor, bloc 3, ap. 14. (711)
VIND camion 6,5 tone, motor Saviem. Telefon 545544, după 

ora 15. (669)
VIND Dacia 1310. Petroșani, telefon 545767, după ora 14. (719) 
VIND Dacia 1310, Peugeot 305 Diesel, televizor color, preț 

convenabil. Vulcan, str. Gării, nr. 19, (în curtea Brutăriei). (721)
VIND receptor stereo radio TV satelit, englez și antenă. Ga

ranție și montaj (eventual). Telefon 541271. (725)
VIND convenabil video player Funai cu telecomandă, sigilat 

Petroșani, Aviatorilor bloc H5/3/34. (726)
VIND urgent Volkswagen Golf și video player Akal cu în

registrare. Vulcan, str. Parc Octogon, bloc S, sc. 2, ap. 12. (731)
ÎNCHIRIERI

DAU CU chirie garsonieră, zonă Dacia, Petroșani. Relații: te
lefon 560634, Lupeni. (718)

SCIIIMB LOCUINȚA
SCHIMB casă colonie, curte, garaj, cu apartament 2—3 ca

mere exclus Șerpărie. Informații: familia Mălăele, Păcii, 14/3. (715)
OFERTE SERVICIU

RESTAURANTUL BAR-INTIM ANINOASA. angajează ur
gent 2 barmane cu școală profesională, profil ospătar-barman, 
vîrsta 18—40 ani. Salariul negociabil. Relații la restaurantul Bar 
Aninoasa, între orele 16—20. (735)

PIERDERI
PIERDUT chitanțe nr. 01986 și 01987/29 ianuarie 1993, pe 

numele Perneș Veronica și Băișan Marioara, eliberate de Liga 
Pensionarilor Minieri Valea Jiului, Petroșani. Le declarăm nule. 
(720)

DECESE

COLECTIVUL SC TLVJ SA Petroșani (fost AUTL) aduce un 
ultim omagiu celui care a fost omul deosebit, un bun coleg 

ERMOIU MI1IAI 
și transmite condoleanțe familiei îndurerate. (730)________________

SINTEM alături de fostele colege Jancă Victoria și Tamara 
la durerea pricinuită prin decesul mamei și bunicii lor. Colecti
vul ICRA Petroșani. (713)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINESC 3 ani de la trecerea în neființă a aceleia 
care a fost

MICLEA MARTIIA
O vom regreta veșnic. Soțul, fiica, ginerele și nepoții. (675)

SOȚIA Elisabeta, copiii, nurorile șl nepoții anunță, cu sufle
tele îndurerate, împlinirea a trei ani de cînd i-a părăsit dragul lor 

STELESCU CONSTANTIN
Nu te vom uita niciodată! (691)

A TRECUT un an de cînd bunul nostru fiu, frate și cumnat 
STRO1A FRANCISO

a plecat dintre noi. Sufletul tău nobil nu-1 vom uita niciodată. 
(714)

CU DURERE în suflet soțul, fiul, nora șl nepoții amintesc că 
s-au scurs 10 ani de cînd inima caldă, zîmbetul și sufletul bun 
al dragei lor

JITEA ILINA (NICA) 
a plecat pe drumul fără de întoarcere.

Amintire veșnică. (716)

Exploatarea minieră Diija 
Petroșani

str. Cărbunelui nr. 20, 
ORG/YNIZEAZĂ CONCURS 
pentru ocuparea postului de

A GESTIONAR
Concursul va avea loc în data de 22 februarie 1993, 

la sediul unității. Condițiile de participare la concurs, 
precum si încadrarea, sint cele prevăzute de legislația în 
vigoare.

HOROSCOP
VĂRSĂTOR — TIGRU

Dacă vi se impun condiții ii 
nacceptabile, n-aveți decît să 
nu le acceptați—

PEȘTI — IEPURE
O rețea dezinformatoare v-a 

ales drept țintă. Nu vă pripiți 
în luarea deciziilor.

BERBEC — DRAGOR
O farsă aproape reușită vă 

bulversează total.
TAUR — ȘARPE

Astăzi exercitați o puternică 
influență asupra sexului opus. 
Profitați!

GEMENI — CAE
Veți avea ocazia să constatați 

că există un „prea tîrziu"...

RAC — OAIE
Posibile deranjamente intes

tinale cu efect asupra sferei 
psihice,

LEU — MAIMUȚA
împlinirea unui vis înseamnă 

adesea un capăt de drum...
FECIOARA — COCOȘUL

Aparențele înșeală. Partenerul 
dv. — nu!

BALANȚA — CIINELB
Cea mai dureroasă e întoarce

rea la fîntîna in care ai scuipat...

SCORPION — MISTREȚ
„Umbra" dv. își depășește a- 

tribu țiile.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Zi fierbinte, marcată de nai 

promisiuni de colaborare.
CAPRICORN — BOU

Libertatea de acțiune presu
pune creșterea pi oporțională a 
răspunderii.

Programul TV
VINERI, 5 FEBRUARIE

7,00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR Iași,
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. VIRGIN1E IȘf 

FACE DE CAP. Episodul 4. 
(Reluare).

13.00 Descoperirea Planetei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria
15,25 Tcleșcoală.
15,50 Tragerea Loto.
16,00 S.O.S. Natura!
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități. «
17,05 Gong!
17.35 Pro Patria.
18.35 Melodii populare.
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate

NILS IIOLGERSSON
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. DESTINUL FA

MILII'! IIOWARD. Episo
dul 51.

21.15 Meridianele d.uisului.
22,î5 Azi jn prim-plan.
23,00 Actualități.
23.15 Magazin cinematografic.
0,15 Inlîlnirca de la miezul nop

ții.

TIPARUL: Tipografia Petroșani str. 
Nlcolae nălcescu nr. 2. Telefon 541363.
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