
Guvernul „taie” subvențiile
Intr-o declarație făcută publică, domnul prim ministru Nl- 

colae Văcăroiu anunță că, din luna mai a acestui an, Guvernul 
nu va mai acorda subvenții pentru produsele de bază, prețurile 
acestora urmînd să cunoască o nouă majorare, ce va fi compen
sată de indexările de rigoare. Această renunțare la subvenții 
pentru anumite grupe de produse, precum și introducerea taxei

pe valoarea adăugată, prevăzută a se aplica cu luna iunie, consti
tuie, potrivit părerii premierului român, momente esențiale ale 
continuării reformei, de tranziție spre economia de piață, mo
mente ce trebuie înțelese Și sprijinite de populația României. 
Bine, bine domnule Văcăroiu, dar tot pe seama buzunarului nos
tru trebuie să se facă totul ?
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|Valea Jiului, in 
| atenția noului 

prefect
j! Miercuri, 10 februarie, la nt- 
s mai trei zue ue la instalarea in 
> funcție, noul prefect ai județu- 
h lui Hunedoara, dl. ing. Georgel 
? R.iican a întreprins o deplasare 
«j în Val a Jiului unde a purtat 
5 discuții asupra p-incipalelor prj- 
§ Lleme cconr mice și sociale de 
5 municipiului. La Regia Autono- 
Ș mă a lluilei, împreună cu con- 
$ ducerea Regiei și reprezentanți 
Ș ai Ligii sindicat' lor miniere, 
t fost analizate, în cadrul unei 
j prune discuții de mlormarc, pro- 
v blenie de dezvoltare a extracției 
tț cărbunelui și unele probleme 
^sociale privind condițiile 

de viață ale m.narilor. La Pri-
S măria n unicipiului Petroșani 
v interesul noului prefect «a în- 
J dreptat spre măsurile ce trebuie 
5 întreprinse de Poliția munioipi- 
■ la pentru îmbunătățirea ordinii, 
•j reducerea in tracțiunilor, comba- 
£ terca manifestărilor antisociale 
§ An fost atenționate conducerile 
• l’.AGCI, și Societății Comercia- 
$5 le „Spicul", ambele din Petro- 
s șani, pentru a lua măsuri de îm

bunătățire a prestărilor

A CUI E TALPA ?
1 Mai întîi a trebuit să vină cineva din 
afara Televiziunii — este vorba de dl. Ilie 
Șerbănescu, redactorul șef al revistei „Ex
pres» — per.uu ca. în fine, și din studiou
rile respectivei 5”>ciîtuții să se audă ceva 
despre un lupt titrat pe prima pagină de 
către majoritatea ziarelor: convocarea la 
Procuratură a doamnei Doina Cornea. Pî- 
nă în acel moment, știrea cu pricina a 
fost, probabil, considerată de redactorii de 
ta „Actualități1* ca fiind nesemnificativă- 
In consecință, dumnealor au excelat in a 
ne bombarda tuburile electronice proprie
tate personală cu informații și imagini ca
re de care mai jalnice, primite de la cores
pondenții județeni.

Nici dl. Paul Everac, care își poartă 
barba â la Ilici cam de vreo lună pe cu
loarele principalului (deocamdată) post na
țional de televiziune, n-a catadicsit să 
scoată o vorbă despre acest subiect. Mai 
ales că, așa cum mărturisea la puțin timp 
de la ungerea sa în postul pe care-1 ocu
pa, își dorea comentariile ceva în genul 
celor ale d-lui Stroiescu — Stînișoară de 
la „Europa liberă*4. Dar după cum s-a 
putut observa, dl. dramaturg nu s-a ri
dicat nici măcar pinii la șiretul de la pan
tofii acestuia din 
mul speach, mulți 
dezamăgiți. Și nu 
timent i s-a mai 
de indignare. Nu 
mult pentru a-ți
bate dl. Everac. In orice caz, cei care l-au

urmă. Chiar dc la pri- 
tclespcctatori au rămas 
doar atît. Acestui sen- 

adăugat un altul: acela 
trebuie să te muncești 
da seama a cui tobă o
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Sîmbăta, Martotii 
lui Wiborova ies

Sîmbăta de sîmbâtă, toți acești cucernici ies 
buluc pe străzile Vulcanului. Te lovești la fiece 
pas de ei. Uneori nici nu-i mai deosebești, în- 
tr-atît de multe asemănări există între ci. In 
primul rînd și unii și alții au cel puțin o casă 
de adunare. Primii se adună, dar nu mai ridică 
mina la gură, pentru că și-au pierdut de mult 
capul. Cei din urmă au relații intime cu Divi
nitatea lor îmbuteliată, numită 2
iau în mină, o duc la gură și o pupă pînă cînd 
aceasta oftează. Ea pătrunde în 
la cap.

-Și unii și alții se clatină și acostează trecăto
rii. Primii, pentru că vor să le dea ceva de 
citit, ceilalți pentru că au „citit” deja ceva. Toți 
sînt mincători de ceață. Toți încep să-și pledeze 
cauza de la orele 6 dimineața, cînd mai este 
Încă ceață, pe care o „mănincă” tot desclilzînd 
și închizînd gura în timpul pledoariei.

Locul de adunare al Martorilor lui Wiborova 
sînt circiumile și bărulețele. în niod sigur este 

șl 
El 
în

Wiborova. O

ei, nrcindu li-se

secta stăpînită de cca mai mare sete 
care are cel mai mare număr de prozeliți, 
se au, intr-adevăr, ca frații: la despărțire, 
fața circiumii, se pupă întotdeauna. „Rugăciu
nile” le fac ducînd o mină cu un pahar la 
gură și sorbind ,,agheasma" din el. Intr_un fel, 
el au obținut „fericirea" aici, pe pumînt.
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propulsat la etajul unsprezece al Telcvi- ; 
ziunii pot fi mîndri de achiziția lor. Proas- I 
patul președinte este un toboșar de nădej- | 
de. E precum piesele sale de teatru.

Reacția firească vis-a-vis dc cazul celei 
aflate, după Revoluție, la poziția numărul | 
unu pe lista CNFSN a venit după sosirea ; 
delegației de parlamentari carp ne-a re- I 
prezentat la Strasbourg. Respectiv din par- ; 
tea .șefului acesteia, dl. senator Florca Du- I 
diță. Referitor la convocarea d-nei Cornea, ; 
domnia sa a numit-o ca fiind „o întîmpla- ; 
re neintîmplătoare**. Direct, fără ocolișuri, ! 
fără ascunzișuri. Este, trebuie să recunoaș- | 
tem, un act de curaj al unui senator clin I 
rîndurile FDSN. Un punct dc vedere care | 
făcut public, îl ridică mai sus cu cîtcva ; 
trepte față dc colegii dumnealui de partid- I 
In plus, același senator n-a evitat să cri- ! 
ticc și ingerințele noului ștab al televiziuni' 
în programele politice din emisiunile mi- ! 
norităților.

Să deducem de aici că, aflindu-te „afară11 
sesizezi mai lcsnc ceea ce se petrece în 
țară? Poate că da. Mai ales că, nefiind in
tr-un voiaj de plăcere, ci într-o misiune 
dc o importanță vitală pentru țară, 
în contact cu persoane care cunosc exact 
ceea Cc Se petrece aici. Dc această 
nu mai poate fi invocată scuza mereu re
petată că fel și fel do „alții pun talpe" 
mersului nostru victorios înainte. Cel care 
pune talpe se află aici. Rămînc de văzul 
cine este.

Moldova și integrarea 
cornunitnă

Este foarte posibil, ca președintele Snegur și guvernul condus 
de Andrei Sangheli să facă un joc dublu. Adică pe de o parte, 
fața de noi și pe de altă parte față de Moscova și comunitatea 
statelor fostei URSS.

Din tot derulajul evenimentelor se poate trage și această 
concluzie. Noi, și din păcate mai mult noi, decît frații noștri
moldoveni vorbim pe șleau despre o integrare economică și fi
nanciară între România și surata ei mai mică dc dincolo de Trut, 
Nu ne-am pus și probabil nu o să ne punem prea curind și în
trebarea de esență: moldovenii și conducatoi ii lor do-acum v:ir
reîntregirea României ?

(In pag. a 3-a — un posibil răspuns).

intri
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Glicorglic OLTEANU

lui lehova și cei ai\ 
buluc în stradă

Nimic nu c mai 
acești cuvioși cum 
tind trudiți, în hainele 
conductă cu apă calda, 
fericiți, pentru că ei — 
hălăduiesc In Arcadia I 
cu un gust amar în gură, cu o durere de șale 
Și cu o vinătaie la ochi. Jă nu credeți 2 
ceste flecuștețe îi pot opri de Li munca cre>ti- 
i ” ' ’ _ _____ _
mahmuri, ci se vor întoarce în cîrciuml pentru 
a se drege, umilindu-se în fața unei fătuci vi
rile, cjtelncriță de felul ei.

Aceste secte se cred reciproc pierdute, In 
ciuda unor asemănări care există între ele. 
Martorii Iui Wiborova spun că cei ai lui lehova 
au pierdut viața dc dinainte de moarte, 
aceștia din urmă vor avea o dezamăgire 
tastică după ce vor muri, pentru că vor 
că nu există nimic din ce-au sperat să 
Ceilalți spun despre primii că au 
de după moarte, etc.

rină cînd această chestiune 
soarele va străluci în continuare, 
plină stradă, vom fi noi, făcînd 
printre muritori.

înduioșător clccît să-i vezi pe 
trec •sugliițfnd și cum se în- 

lor slinoase, pe 
Cum adorm, 

sa credeți asta - 
Dimineața se

cîte-o 
zîmbind 
- atunci 

trezesc

că a-
„ jmzu upi i ut ia munca crești

nească de auto-anulare a personalității 1 Chiar

pierdut

Gă 
fan- 

vedea 
fie. 

viața

se va lămuri. 
Sub soare, în 

același slalom

Vuli LOCOTA

aa
• I 
ai 
a i 
aa 
81
• • 
aa 
j;
8 I
• I
8 I
• I 
a i 
a i 
a | 
a i 
aa
• i 
aa
• i 
aa 
aa
8 i 
aa 
a a 
a i 
a i 
aa 
a i 
aa 
aa 
aa 
aa 
a i
• i 
a i 
81 
a a 
a a 
a i
• a 
a a 
a a 
a i 
a i 
a i 
a a 
aa 
a i 
aa 
a i 
a » 
8 • 
a I
• • 
a a 
a i
• •
• i
• • 
a a 
a i
• I 
a •
• « 
a i 
81 
a • 
81 
a i
• • 
a i 
a | 
81 
a i 
II 
<1 

rXi

I 
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
I 
I

PAC-ul și adminislrația
în zilele de 5 și 6 februarie a avut loc în București o înlilnire 

a primarilor și viceprimarilor Partidului Alianței Civice. Au mai 
participat președintele partidului, membri ai Comitetului Națio
nal, senatori și deputați PAC, consilieri. S a apreciat că principala 
piedică in calea unei activități de administrație publică locală 
eficiente o reprezintă lipsa unei legi a bugetului local. Grupurile 
de parlamentari PAC din cele două Camere vor interpela Guver
nul și vor prezenta Parlamentului inițiative legislative bazate 
pe proiecte de lege întocmite de corpul de specialiști ai PAC. 
Printre acestea, un proiect de lege a bugetului local. S-a redactat 
un apel destinat tuturor primarilor din țară prin care sînt che
mați să adere la solicitarea ca Parlamentul să adopte de urgența 
o lege a bugetului local care să satisfacă interesele legitime ale 
colectivităților locale. (P.N.)

Patrimoniul societăților 
și disputa autorităților

Ca și cum societățile comercia
le, înființate toate in baza unui 
statut propriu și cu un obiect de 
activitate bine definit, nu ar ști 
exact ce au de făcut .și nu s-ar 
interesa fiecare să devină cit 
mai rentabile, de o bună buca
tă de timp există o crîncenă dis
pută între autorități pentru sub
ordonarea lor.

Nu știm cc hram o avea accaslă 
subordonare, de care unii fac 
atîta caz, dar știm că de multe 
ori pasiunile o iau înaintea lo
gicii, primăriile susținind sus 
și tare dreptul lor în a-și sub
ordona societățile comerciale de 
pe raza lor teritorială. Să se în
țeleagă oare de către fruntașii 
obștii că această arondare teri
torială este echivalentă cu o 
subordonare exclusivă a respec
tivelor societăți? Să se înț leagă 
oare de către primării că odată 
ieșită decizia de arondare, a- 
cestca pol să se amestcce cum 
vor în viața acestor societăți? Ia
tă cîtcva întrebări la care este 
greu dc răspuns, dar la care, 
dacă ar fi să nt lu im după toa

tă zdroaba primăriilor, se pat 
găsi o multitudine de răspunsuri. 
Numai un singur lucru nu se 
ințelege prea exact de către u- 
nele primării .și anume faptul 
că această arondare se refera la 
arondarea societăților la consili
ile locale și nicidecum la sub
ordonarea lor față dc primării. 
Doar cine știe dacă nu cumva 
unii primari sau primării con
fundă executivul cu consiliul lo
cal, care. în teritoriu, este de 
fapt expresia legislativului. Luat 
din punct dc vedere legal, chiar 
este dc neînțeles incrîncenarea 
pentru subordonarea in speță de 
care fac caz primăriile.

Un lucru insă ar treimi știut 
din start. Și anume faptul că fiind 
arondată teritorial consiliului lo
cal dintr-un oraș, societatea res
pectivă trebuie să-șl desfășoare 
întreaga activitate doar pc te
ritoriul acelui oraș și nicidecum 
pe înlieaga Vale a Jiului, cum 
cste cazul m.ii multor societăți

(Continuare in pat;, a 2-a)

V1ND loc vila, in Petroșani, str. Rovinei nr. 19, cu dimensiuni: 
18/12 m, drum acces betonat, elevație ridicată, canalizare .și upă 
potabilă branșată. Telefon 541055, după ora 18, (873)
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O dramă ca nu trebuie să se mai repete

Doliui întrebărilor dăinuie
ii

I
în sufletele

•f Ni s-ar putea reproșa că am demarat 
nnclieta de fața ca iinnarL. a unei sesizări 
cu iz dc denunț calomnios. Mărturisim că 
pe noi ne-a interesat mai puțin acest as
pect. Cum de altfel este și acela că, în ca
zul pe care vi-1 prezentăm, sancțiunile a- 
plicate au constat în.-. „Avertisment** (?!) 
De acest lucru ne-am convins odată cu

unor părinți
fii care pas parcurs, după fiecare mărtu
risire a celor cu care am discutat. Ceea 
c<< este de reținut e că un copii a murit. 
S-ar putea invoca acel dintotdeauna „atît 
i-a fost dat să trăiască". Tot cc-i posibil. 
Dar la fel de probabil este că mai avea 
o șansă. I-a fost sau nu dată?

I
„Noi sintem mărunți..**

Familia lo.in și Tincuța Adia- 
coniiei 1 miște inir-o garsonie
ra clin blocul G6, de pe strada 
JJ'j.ura. Slut tineri. El este în 
L ii de 4 ani. De vind lucrea
ză la mină, 1’e Tinjuța a adus-o 
in urma Cu un an. Ea își mai 
păstrează bin^ arce ntijl moldove- 

Aici s-a născut și fiul lor 
Vădim — Alexandru. Perechea 
Alinei, fetiță de doi ani Ș> Șap- 
te luni. Totul ar !i fost bine 
da ă. în 7 octombrie 1902, cînd 
copilul avea o lună .-.i ceva... Dar 
s-o lăsăm pc mamă să povesteas
că: „Pe la 12 am văzut că co- 
pi.u-i cam boln.ivior. M am dus 
la dis, nsar. M-ain pus pe scaun. 
E ni multe femei. Scaunele c- 
rau ocupate. Eiau si in picioare. 
Am văzut pe d-na Filipaș cu le 
lua la întrebai! Dacă ain văzut 
că nu ma bagă-n seamă, am
zis să ma ia și pc mii. ■ M-o 
întrebat unde stau, l-am zis un
de. A zis că tura mea e a d ma 
zi. I-am zis, uitați-vu la dineul 
cum arata. Mi-o răspuns că mai 
lăsați-mă in pac , voi, marnele 
astea! Că așa sîfitcți voi! Am 
început să pitng și să o rog să 
mă îndrume undeva. Nu mi-o 
răspuns, s a dus la d-na doctor 
și eu am plecat plingind".

Aici, credem, se impun cîteva 
precizări. Locul in cuie s-au pe
trecut cele relatate tic d-na A- 
diaconițci este sala de aștepta
re a cabinetului de consultații 
din circa 2—3 pediatiic din Lu
ptai. Cea Un Bruia. Coj ilul era 
înregistrat la circa nr. 2, la d-na 
dr. Candua Doinea. Aceasta, la 
ora ciad d-na Adi.iconiței s-a 
pre cutat la circa (era în jur de 
două și jumătate), •;.• af i, con
form iei iturii sale, pe t.rcn, la 
blo-ul 1:2, vis-a-iis de Iligir. 
Dumneaei acordase consultații 
piuă la ora 13. Dc la această 
ora intra in tură doctorița din 
circa 3, d na Samfira Eva, a 
căr. i asistenț i de cabinet e-te 
d-na Filipaș Mitrița.

„N-am Întrebat de d-na dr. 
C.mdrea — nc spune, mai de
parte, doamna Adiaronițci. Era 
acolo și o femeii cu părul pe 
f.a i. Macar daca-mi .spunea su 
merg la pediatric, la urgență. 
Dimineață, pe la • inci jum.de, 
copilul era mort". „Doamnă, pu
teți jura că s-a întlmplat ciiiar 
așa?" „Pentru nimic in lume 
nu pot uita. Era copilul meu. 
Poate ca să caute o mie dc mo- 
livel"

Și domnul Adiaconițci își a- 
mintc7te ce a simțit <1 în acele 
momente: „Eiam in schimbul 
patru. Mia dat telefon în mină 
un vecia. Dc la ' aL.nii. 7.1a m a 

In biroul d lui dir ~to. al spitalului am fo t 
linei p.Tsoan.-: dl. dr Uiontuș Josif, <1 na dr. 
Matccscu Mariana, yi i de policlinică, d-na dr. 
Ecaterina Rcsiga, șei .secție p. diatrie, medic 
metoclolog, și substr,.nații reporteri. Discuția, 
derulata de-a lungul a două ore, n-a limpezit 
Intru totul cin stiunca în cauza. Spunem aceas
ta, dcoai îce, la întrebau a — pe cere o credeți 
din cele tri i ? — In birou s-a așternut tăcerpa. 
Am dedus, așadar, că, in consiliul de idminis- 
trație, decesul urmi roț ii sa n des la o proble
mă de indi .clplină a doi n Jici, doamnele 
doe’orițe Candrea și ,'lamlir. i. Ba, mai mult, 
decesul nrcuțului Vădim Ale ane' ii a foj nu
mai „picătura" o ie a umplut paharul. Fără 
a se lămuri esențialul problemei — dacă mama 
a solticltat ri i a fost refuzată consultația — 
s-au luat măsuri de ordin general privind di»- 
Ciplina muncii. Înclinăm s.'i credem că, da ă 
declarația mamei e conformă cu realitatea, pro- 
tJlem.-i d'-pășește competența consiliului. Slngu- 
M cr»estiune care rumîne este cca a părinților.

Faptul că s-au dat două avertismente nu e 
important. îndeosebi pentru ei. Ceea ce ar tre
bui limpezit este că, dacă solicitîndu-i-se o 
consultație, cadrul medical a refuzat sau nu. 
Părinții copilului — caie ar fi dorit, poate, să 
se facă lumină în această privință — nu au 
sesizat organele competente. Motivele sînt cele 
pe care nl le-au Invoc at. Nesiguri că vor găsi 
pe cineva care să-i asculte, n-au mers nici 
măcar la dl. director ,al spitalului, dr. Iosif 
Cionloș, unde — credem — găseau înțelegere. 
Ei n-au făcut plingcrl. Am observat, Insă, du
rerea dc pe chipul mamei șl mînia neputincioa
să din ochii tatălui. O femeie îndurerată s-a 
temut că ar fi plătit cu preț prea mare pentru 
aflarea adevărului. Acum, pentru cei doi soți 
Important este că o asemenea dramă — prin 
care au trecut ej — sa nu se mai repete. Nimă
nui.

Ghi-orghe OLTEANU 
Vilii LOCOTA

anunțat. Am căutat-o .și eu pe 
asistentă. Eram cam nervos. As
ta a fost după înmormintarc. E- 
ra acolo alții doamnă. După aia 
n-am mai umblat să dezgrop 
morții. Noi sintem mărunți aici. 
Ei pot veni cu martori minci
noși..."

„Mi-a spus că n-a venit 
pentru consultație**

T.n început am avut Impresia 
că d-na asistentă Filipaș Mitri'a 
nu-.șl amintește bine cazul care 
ne interesa. A fost doar o pâ
rele, deoarece, apoi, dumneaei 
ne-a rcl itat faptele de parcă s-ar 
fi petrecut cu o zi în urmă : „E- 
ra pe la două și Jumătate, trei 
fării un sfert. Aveam două mă
mici în sală. A intrat pe ușă o 
mamă cu un copil, cu acoperi
tor pe față. Cum o chema? Ce
va cu Aaaa... Adiaconițen Eu, 
fiind după concediu, nu prea 

îi .știam. Mă duc să-1 caut fișa. 
N-o găsesc. Am întrebat-o de 
ce a venit. Mi-a zis c-a fost che
mată. Ai probleme cu copilul? 
Nu, a zis ea, am fost chemată. 
Atunci, vii pe circa ta, miine du
pă amiază. De fapt, copilul a 
murit înecat. De aici tot scanda
lul. D-na doctor Samfira nici 
n-a știut. îmi pare foarte rău 
de copil. N-a fost nici indolență, 
nici iresponsabilitate. Mi-a spus 
că n-a fost niciodată și c-a fost 
chemată. Eventual, îi ziceam, 
du-te la pediatrii! Eu am dat și 
declarații. Mama nu a zis că co
pilul are ceva. Și n-a cerut con
sultații. Nici acum nu se c |:nonș- 
te care-i adevărul adevăr..t. Am 
20 de ani de pediatric. A’ta o 
spun pe sufletul meu. Că fe
rm ia asia m-a băgat pc nune 
în bucluc. I’e mine și pe d-na 
dr. Samfira. Din<a nici n-a știut 
ca este copilul la u a. Asta pen
tru ca doctoiița Candrca are 
un cui împotriv i d-nei Samfira. 
E un caz accidental, iar cineva 
vrea să scoală un țap ispășitor. 
Dar vă spun eu : ăsta este ade
vărul" I

Intre timp, auzind di 11. 
din cabinetul său vine d-n, ir. 
Samfira. Solicităm și op,i ia 
dumneaei: „Eu nici n-am știut 
că a fost aici. Eu sint șc'a și 
ră-.pund de orice se Intimplă în 
d'sponmr. De aceea am fost mus
trată cu avertisment. N-ain pro
testat, pcntiii că, la v rra urmei, 
înțeleg și părinții. M. na a min
țit față dc soț. Ea n a cerut con
sult. Iii, n-a zis in soră că e 
bolnav copilul. Trebuia să-i spu
nă. A zis c-a fost chemată Ia 
control. Sigur că soțul ci s-a e- 
n< rvat. Cred că nici nu știa că 
copilul o bolnav. Putea să mear
gă și la pc li.brie. Copilul cred 

c-a vomitat, noaptea, ,și s-a îne
cat. Ori a fost ca mototoală și 
n-a zis, ori n-a observat că co
pilul e bolnav. Stai liniștită a- 
casă și numai cînd vezi ca-i bol
nav, fugj cu copilul la spital... 
Doamna Candrca a întrebaDo, 
ai ierut consultații? Ea a zis că 
nu".

A fost sau nu chemată 
în ziua aceea?

Cu d-ra Ghcncean Camelia, 
soră de teren, am discutat spre 
după amiază. Dumneaei ne-a 
confirmat că a fost acasă la 
d-na Adiaconiței și că i-a zis să 
se prezinte Ci.i copilul la control. 
Cînd a fost asta nu-.și maț a- 
minte.ște. „Anunț pe fiecare ma
mă să se prezinte la control cînd 
copilul împlinește o lună și a- 
poi șase săptămîni". Le preci
zați mamelor exact ziua cînd 
să se prezinte? „Nu. Le spun să 
vină cu o zi, două înainte sau 
după ce copilul face virsta res
pectivă".

D-na Rădoi Mariana, asistentă 
pc tura doctoriței Candrca: „Cu 
citeva zile înainte, a fost cu 
fetița cea marc pentru picături. 
Și i-am zis să vina și cu cel 
mic".

Doar două puncte 
convergente

Cc-am putea concluziona pină 
aici? Un singur lucru. Anume 
că există doar două puncte în 
care opiniile tutror converg. Că 
mama s-a prezentat cu copilul 
la dispensar și că, a doua zi 
dimineața, acesta a murit. In 
rest, după cum v-ați dat seama, 
versiunile protagoniștilor dife
ră ca de la cer la pâmînt. In 
plus, d-na Filipaș beneficiază de 
un blindaj; declarațiile a două 
martore.

Nu sîntem noi comisia de îm
păciuire de la ziar, nici chiar 
dl gen de instanță. Ce am sesi
zat este că maj toată vina cade 
pe capul mamei copilului. De
sigur, are și ea partea ei (pu
tea să insiste, să alerge în altă 
parte, să întrebe în stingă .și-n 
dreapta, să oprească, în dispe
rare, trecători care s-o îndru
me ctc. Aceasta avînd în vedere 
că Lupcniul nu-i nicidecum me
tropolă). ■ Frapează, totuși, rela
tările consemnate. Spusele ma
mei cad sub „focul" Încrucișat 
al celorlalte. Să se fi trecut prea 
ușor cu vederea peste un aspect 
esențial? Acela că o femeie, cu 
un bebeluș în brațe, nu vine șl 
nu pleacă plîngînd, dintr-un dis- 
pei ar, așa de florile m.irului ? 
Su' I la sulă că, într-o asemenea 
situație, durerea ci izvorăște din 
inana dc mamă.

i

i

i 
i 
i 
i

Omul care trăiește gratis ;
In acești ani post revoluționari, cînd viața este atît de scum- ! 

pă, un om posedat de geniu economic a descoperit că-.și poate I 
trăi traiul și mînca mălaiul pe gratis. De-a lungul a cî'țiva ani. ■ 
el .și-a format o rețea de creditori în toată Valea Jiului. Lunar, | 
el iși găsește doi „cioloveci" care sâ-1 împrumute: cu banii de la > 
primul își plătește datoria din luna trecută, i ir cu ajutorul celui I 
de-al doilea trăiește luna in curs. Figura aceasta o repetă de 12 ’ 
ori pe an. Și an de an I

Sâ nu credeți că omul acesta este un prăpădit. Nici vorbă l* 
E un om mai venerabil .și mult mai onorabil decîl un erou de-al I 
lui I.L. Caragiale. E căsătorit — deci are chiar și o nevastă ofi- | 
cială — și în ograda Iul cresc doi copii frumoși, concepție proprie. . 
Are un loc de muncă, ca noi toți, unde este înjurat de colegi ți I 
promovat de superiori.

Sistemul lui se bazează pe o aritmetică infailibilă, care n-a I 
dat greș niciodată pînă acum — așa după curp mi-a spus el, bom- • 
bindu-.și pieptul cu mîndrie. Are citcva caiete in care-.și ține ccn- | 
tabilitatea. Totul este pus pe hîrtie, calculat și fiecare pas de al I 
lui are o precizie de metronom.

Omul meu — căruia i-am promis că nu-i dau numele în ziar ! 
— este de o moralitate Ireproșabilă. Nimeni din cei care l-au 1 * * * * * * * 9 
împruimitat vreodată nu l-a putut acuza că a intîrziat cu o sin- I 
gură zi la rambursarea datoriei. Mai mult, are grijă să nu-și stre- I 
seze creditorii. Ciclul este calculat astfel incit să existe cel puțin I 
IreJ luni între două împrumuturi de la aceeași persoană. I

i comerciale solicitate, spre exem
plu, cu insistență de către primă
ria Petroșani' pentru a-i intra in 
„subordine".

Dar iată, concret, dcspre ce 
iste vorba.

Încă din septembrie anul tre
cut, primăria l’ctroșani, prin a- 
dresa nr. 5755, sc adresa Con
siliului Județean Hunedoara so-
licitînd trecerea în subordine pro-

> pric a patrimoniului următoare-
I* lor societăți comerciale (odată cu
9 numirile îm.putcrniciților statu- 

1 lui); Diamant, Spicul, Devii, Re
tezatul, Decebal și — atenție — 

1 Zori Noi. Deci sc reînnoiește 
cererea ca ziarul nostru să fie 
trecut in subordinca primăriei, 
ca și cum pe aici nu s-ar fi auzit 
dc independența ziarelor și a pre
sei, în general. Și asta In condi
țiile în care primăria nici mă
car nu face abonamente la zia
rul nostru, Iar acum vrea din 
nou să ne subordoneze. Or avea 
ei motive, nimic de zis, dar la
tă că nu merge. La fel cum nu 
merge nici cu subordonarea ce
lorlalte societăți solicitate, din 
citcva motive lesne de înțeles, 
dar care, pe la primăria Petro
șani, nu prea se înțeleg. Să le 
luăm pi rînd. Societatea Dia
mant este o societate nou înfiin
țată, cu activitate pc toată Va

Eu pot să vă asigur că a trecut de multe ori pe strada 
d-vo.astră. Că v-a sunat cel puțin o dată la ușă, că l-ați împrumu-* • 
tat fără a bănui că în acel moment intrați într-o „roată a țigana- I 
lui" care se învîrte în jurul omului meu. I

Cred că vă întrebați ce Sc înlîmplă cu salariul Iul, pentru ■ 
că și cl muncește pe bani. Ei bine, il pune în întregime la CEC ! I 
Pe tot. Lună de lună, an de an. Nu știu cîți bani a strîns pînă | 
la ora cînd scriu aceste rinduri, însă știu că omul nu poate fi 
acuzat nici că-și irose.ște salariul — din moment ce nu cheltuiește 
din el nici un leuț; nici dc zgîrccnie — pentru că, totuși, arc ți 
cheltuiește bani.

Pentru toate aceste motive, el este cel maj iubit soț dintre 
pămînteni. Tăticul genial care agonisește cel mai mult pentru 
copiii săi. Omul cel mai salutat pe stradă. Și, nu in ultimul rînd: 
omul care trăiește de ani de zile degeaba — vreau să spun pc 
gratis. O tempora 1 O mores 1

Va l i LOCOTA »

, . . Scoateri țapii !
Lucru dracii’ .și cu berea as

ta! Inccreînd fel și fel de moti
ve, ba că s-a scumpit aia, ba 
ailalli, producătorii i-au saltat 

«prețul Incit lichidul în cauză 
tinde, și el, să fie inclus în rîn- 
dul băuturilor de lux. Păi, nu-i 
așa? E, că, de la 55 lei halba de 
bere, s-a ajuns ca aceasta să cos
te 90 și chiar 95 de lei. Este ade
vărat, am întîlnit și negustori 
mai inimoși care — gindindu-se 
și la buzunarul cam gol al o- 
mv.luj muncii — au lăsat-o la fiO 
de lei halba.

N-am amintit nimic despre 
berea la sticlă, ambalată „la ju
mătate" ori „la litru", l’rețul ăs
tora împușcă suta. Deci, tot hal
ba rămîne la putere. Dar cînd 
ești în „pană" și nu poți aduna 
cci 90 de țechini pe care să-l
«uoie#»**»»»»»»»»»»•«»•••••••••«•♦;

Patrimoniul
(Urmaic din pag. 1) 

pui pe tejgheaua negustorul ui? 
Treci mai departe și îți amintești 
dc țapi. Evident, nu de cei is
pășitori. M-am referit Ia butel- 
cuța aceea, cam dc 300 de mi-, 
lilitri, mai mică deci ca halba, 
pc care o întilneai odinioară în 
cîrciumioare. Atunci, un țap de 
bere costa 1,80 lei. In perioada 
de tranziție pe care cu onor o 
parcurgem (apropo, cam cile 
cincinale o dura?) prețul lui „ar 
bate", după socoteala subsemna
tului, I jurul a 50 dc lei. Plu$ 
sau minus cîțiva leuți. acolo, 
Deci cam cit un pahar ți jumă
tate dc băutură răcoritoare. între
barea este unde-s țapii? Că de 
mamele lor, halbele, sînt pline 
cîrciumile.

Ghcorghc OLTEANU

lea Jiului; Spicul, ce su mo) vor
bim, grosul activității este in 
alte orașe dicît Petroșani, la fel 
și cu Devii, care este filială a 
Firmei din Deva și care desface 
produse pe toată Valea. La fel 
.și cu Retezatul și altele. Deci 
oricare dintre primăriile din mu
nicipiul nostru ar fi p ’tut cere 
subordonarea, iar cererile ar fi 
fost, la fel, nefondate.

Și pentru ca primăria Petro
șani să nu ne acuze de alte mi
nuni, continuăm cu , exemplul 
RAGCL, care, pînă la urmă, a 
fost trecută sub tutela primă
riei, dar pentru preluarea căreia 
a trebuit să treacă mult timp, 
deoarece o altă adresă a primă
riei, către Consiliul județean, 
reitera un principiu călăuzitor 
nemaipomenit, potrivit cărufa 
primăria din Petroșani vrea „ord 
totul ori nimic". Foarte Intere
sant, nu? O crede oare primăria 
Petroșani că cu cit va avea mai 
multe societăți subordonate va 
fi mai puternică și va rezolva 
mai bine treburile orașului? Greu 
dc crezut, dacă avem în vedere 
că dc Ia preluarea de către pri
mărie, RAGCL Petroșani nu 
merge nici mal bine nici mal 
rău. Adică tot nu avem apă cal
dă, tot nu avem apă de băut, 
tot nu avem căldură suficientă, 
lot avem gheață pe stradă șl 
multe alte rele pe care ie-ani 
avut și piuă acum. (G.C.j

jum.de
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Trenul, ca o pradă
Călătorind cu trenul de la Bărbăteni la Petroșani în celebrul, 

de acum „Expres" sau „Metro aerian", stai și te crucești, pur și 
simplu, de cele ce vezi și auzi. Se fură ca-n codru. De toate. Per
dele, oglinzi, corpuri de iluminat, componente ale instalațiilor 
sanitare, pînă și banchete. Și cînd nu se fură, se distrug. Se sparg 
geamuri, se taie canapele. Costuri: o canapea — 36 mii lei numai 
îmbrăcămintea din vinilin. O oglindă — 500, un geam securit, 
alte mii de lei, perdele — alte mii. „Și parcă numai atîta ar fi" 
— îmi mărturisește șeful trenului de persoane în care mă aflam, 
domnul Niculae Cîrncală. Ea sosirea în stația de destinație, se 
face inventarierea vagoanelor. Cine plătește ? Șeful de tren. Din 
buzunar. Dar el este unul Jar borfașii, cu duiumul. Trenul în 
care m-am urcat din Lupcni a plecat din stația Bărbăteni, curat. 
In vagoane — cald, atmosferă plăcută pentru călătorie. Pînă la 
Petroșani a ajuns ca vai de lume. O mizerie de nedescris. Fero
viarii sesizează mereu poliția pentru furturi. Pe unii, dintre bor
fași aceasta îi mai găsește și le dă cîte o amendă. Un „fleac", a- 
coio. Și asta cînd îi găsește. Șeful de tren, dacă prinde vreun 
făptaș, in flagrant delict n-are cum să ia măsuri. Nici eu forța 
„nu ține", pentru că, de obicei, indivizii declasați de acest fel 
umblă și acționează în haite. Ca lupii la prădat. Numai domnul 
Cîrneală a-depistat și deferit legii într-o singură lună, doi indi
vizi care furaseră 4 și, respectiv. 2 perdele precum și un individ 
care furaja 4 acumulatori electrici. Ne mai mirăm că în unele 
vagoane este iarna frig ca în codru. Ce să mai spunem de uși 
care slnt ‘mulse de pe șinele lor, de scrumiere furate, de comu
tatoare sparte și altele. Situația nu este numai intr-un singur 
tren. Ea tinde să se generalizeze. Huliganismul pe calea ferată 
a ajuns și la noi o problemă. Poliția TF, redusă numericește, este, 
nu o dată, pusă in situația de a constata și... atit. In această vre
me, călătorii coiecți, care plătesc bani grei pe biletul de călătorie 
și care au dreptul la un anumit grad de confort, sînt nemulțu
miți. Dincolo de prezentarea unei situații, se naște și întrebarea: 
„ce este de făcut 7". Polițiști în tren, mal mulți ? Poate. Pînă 
una alta, o înăsprire a legislației care pedepsește faptele antiso
ciale comise în tren n-ar strica. Infractorii prinși în flagrant, 
sancționați penal și p' ;i să plătească bani grei, ar mai ști si de 
dreptatea legii. Cum insă infractorii sînt în majoritate tuciurii la 
față șl destul de tineri, problema capătă șl alte aspecte sociale. 
Trenul a devenit, „ca 2 pradă". Călătorii cinstiți și interesele lor 
nu au nici o protecție de la nimeni, nici măcar de la actele 
normative in vigoare.

Ilorațiu ALEXANDRESCU

Cum se mai fură 
în București ?

Obișnuința de a băga mina în buzunarul ve
cinului în mult prea aglomeratele mijloace de 
transport este deja un fapt devenit ban.il, de 
care se mai ocupă doar cei mai umili hoți. 
Micile găinarii nocturne sint și ele depășite de 
vremuri.

Adevăratele cîștiguri necinstite se procură 
la lumina zilei și sub ochii cetățeanului păgu
bit, pe străzi, în piețe, tîrguri, eLc.

Astfel în marele tîrg ce se organizează în 
fiecare duminică în cartierul bucureștean Dris- 
tor, cunoscut ca piață de mașmj în special, se 
operează în bandă, folosindu-se spray-uri la
crimogene sau, după caz, paralizante. Aceste 
mijloace odată folosite, proprietarului de drept 
al bunurilor furate îi trebuiesc minute bune 
pentru a-și reveni, timp in care banda dispare 
în mulțimea celor care nu mal au curajul să 
intervină. Se fură, în afara bunurilor mărunte, 
rsdio-casctofoane, butelii, anvelope și dolari.

Din complexul expozițional care găzduiește 
anual TIB, și care în timpul anului servește ca 
depozit diverselor firme, mărfurile se fură eu 
tot cu mașina în care momentan se află.

La fel dispar mașinile turiștilor străini par
cate în preajma marilor hoteluri ce nu dispun 
de pază. Mai întîi este furat bușonul rezervo
rului de carburant, mai apoi cu cheia, făcută 
după modelul acestuia, hoțul revine luînd și 
mașina. Metoda a devenit intre timp banală. 
Doamne, ce vremuri...

Robcrt HUMEL

Ne vînd translatorii ?
Deunăzi reporterul a fost invitat Ia o mani

festare organizată de Ciucea Roșie, la Petro
șani. Invitat, un oaspete de marcă, un adevărat 
prieten al României, din Germania. Omul a 
venit cu inima deschisă să ajute material și nu 
numai, la refacerea rețelei de asistență medi
cală și socială din Petroșani. La întilnire au 
luat parte, firesc, notabilități ale orașului, ini 
clusiv domnul primar Gheorghe Stoicuța. Dom
nul primar a fost o adevărată gazdă, numai 
că, lingă oaspetele din Germania se afla un 
translator de la noi. Domnul translator, din 
decență nu îi dăm numele, a găsit cu ca1e însă 
să traducă oaspetelui nu numai cele spuse de 
interlocutorii români, ci și altele, inventate de 
domnia sa. Cu alte cuvinte, traducere inexactă 
și tendențioasă, neștiind că între cei prezenți 
se mai aflau și alți vorbitori de limbă germană. 
Ascultînd traducerea, oaspetele nu putea OW- 
hoa.ște exact cele spuse de partenerii români. 
Ce impresie și-o fi făcut omul, e treaba Iul. 
Fiind martor la scenă, reporterul a fost pus în 
situația să constate valabilitatea deplină a 
proverbului cu cozile de topor. Cum să mal 
vorbești de imaginea României în străinătate 
cînd „cozile noastre de topor" o calcă in pi
cioare ? Oricum, domnule translator, ne pare 
rău că nu ați înțeles că a trecut vremea trai 
ducerilor trunchiate și că „rolul" translatorilor 
de odinioară a dispărut I Ja wohl, herr... wni» 
meni" l (Călin IIOLBAN) I

Moldova și integrarea comunitară
(Urmare din pag. 1)

Instruire aniînată
Sindicatele miniere afiliate C.S.M.R. se xor intîlni în

13 februarie
Pruîtr-un comunicat de presă, semnat de dl. Miron Cozma, 

liderul Confederației sindicatelor miniere din România (cu sediul 
în Petro-ani), se aduce la cunoștința opiniei publice că întrunirea 
programată pentru data de 13 februarie, ce urma să aibă loc în 
Valea Jiului, se amină j înâ la o dată ce urmează a fi anunțată 
ulterior. Decizia dc aminare a acestei întruniri este motivată de 
faptul că marea majoritate a sindicatelor ce urmau să-și trimită 
reprezentanții in Valea Jiului ‘.Int antrenate în negocierile cu 
Guvernul, pentru stabilirea contractului de muncă la nivel na
țional. (G.C.)

Mulți politicieni, mai mult sau 
mai puțin cunoscători s-au gră
bit prea curînd să tragă con
cluzii despre Unirea Basarabiei 
cu România. Ba, au cțiticat și 
mai critică încă Guvernul și Par
lamentul, ca să nu mai vorbim 
de Președinție că nu grăbesc a- 
cest proces, logic, din punctul 
nostru de vedere, dar nedorit se 
paie din punctul de vedere al 
conducătorilor actuali ai Mol
dovei.

Și în astă vreme, Basarabia, 
Basarabia noastră, sub mina dic-. 
tatorială a președintelui Sne- 
gur se îndepărtează pe zi ce tre
ce de idealul sfînt al Unirii, ce 
a ținut trează conștiința romă- 
niior, chiar și în cele mai ama-, 
re clipe. Pentru președintele Sne- 
gur a fost mai aproape Parisul, 
dccit Bucureștiul, iar acum este 
și mal aproape Moscova.

Recenta vizită la Moscova a 
președintelui Moldovei, a pre
mierului Sanglicli a fost așteptată

cu interes enorm, atit dc noi, cît 
și de moldoveni. Ea avea darul 
să limpezească apele bărcii d-lui 
Snegur ca și viitorul apropiat al 
Basarabiei noastre. Tătucul El- 
țîn mai tare ca niciodată, a aș
teptat .și el întîlnirea cu „prie
tenul" Snegur, căci l<reml,nul nu 
este deloc, indiferent la eventua-. 
lele desprinderi din imperiu. Nu
mai că în ceea ce privește Ba
sarabia, deocamdată, nu e cazul. 
Dl. Snegur și-a făcut ordine în 
Parlament, „mâturînd" adepții 
Unirii și acest lucru trebuia ra
portat la Moscova, după bine
cunoscutul principiu al anilor 
dinainte de 1990. Nimic mai sim
plu. Dl. Snegur era și atunci pre
ședinte și este și acum și obiceiu
rile bune nu se uită. Iar Mosco
va se pare că este recunoscătoa
re față de „fiii devotați". Drept 
urmare, vizita d-lui Snegur la 
Moscova a fost plină dc roade. 
Ea a întărit încă o dată convin
gerea că Basarabia nu va rupe 
lanțul CSI nicicum și drept răs
plată stau acordurile favorabile

încheiate între cele două Părțî, , 
acorduri ce vizează in principal 
integrarea Moldovei în CSI.

In treacăt cel doi președinți 
au abordat și mult discutata pro
blema a Armatei a XlV-a, statioi 
nată în Transnistria. Promisiui 
nea evazivă a d-lui Elțîn că sa i 
va gîndi și la o eventuală retrăi j 
gere a trupelor de pe teritoriul, 
Moldovei este mai mult o păcân 
leală, așa ca să se spună că nu 
se ia în discuție șl acest puncta 
punind condiția clarificării stan 
lutului politic al Transnistrleâ. 

Insă este greu de crezut că vă 
renunța Moscova la contactul cu 
Balcanii, zonă geografică strate
gică, pentru care a fost creată 
această armată, printr-o retrăi 
gere a trupelor. Maj ales cînd^ 
dl. Snegur dorește mai mult na 
sigur o apropiere mult mai ma
rc de Moscova, decît lasă să se ■ 

• întrevadă. Așa că surprize pot ' 
exista orieînd. Atît pentru noi 
cît și pentru Moldova și ele in . 
mod sigur vor veni tot de la , 
Kremlin. Ce să-i faci? Obișnuinu 
ța c a doua natură! (Gh. C.) u I

Intr-ades ăr, Urican; il este un 
ttaș in care doar aparent nu se 
intimplă nimic. Cite ceva se mai 
face și pe aici. Ce anume? Să 
enumerăm:

ăl Rețeaua de tcriTiOfh are, de 
la CT 2 But ura a fost pozată 
dm nou, la supraf., ța terenului, 
pe cta mai mare parte a traseu
lui. După o p.rioadă de 5 ani 
(cincinal!) blo-urile 63, CI, 65 
(două scări), 59 (o scai ), blocul 
DC și 58 (o scară) sint încălzi
te. In viitorul apropiat, se pot 
branșa alte două blocuri: cele 
cu nr. U (6 scări) și 13. Lucrarea 
nu s-a putut definitiva datorită 
faptului că de la Județ nu s-au 
virat fondurile promise către 
IRAGCL Lupeni —- Uricani, care 
la rîndu-i trebuie să 1 plutească 
pe consti uctor („Consmin" SA 
Petroșani). Concret, rcttanța în 
luna decembrie a anului trecut 
se ridica la cifra de 28,5 milioa
ne iei. După primirea hanilor — 
evenim-nt care nu se știe cîr,d 
se va produce — urmează tra
tativele cu comtructorul în ve
derea reluării lucrului. Chestia 
cic putere dc convingere.

■ Apoi, niște „oameni dc bi- 
n “ au furat becurile, globurile 
și clteva zeci de metri de cablu 
electric de la stîlpii de iluminat, 
Instalați pe podul spre Bucura. 
S-au cheltuit peste 100 000 lei 

pentru completarea și repunerea 
in funcțiunc a instalației.

■ Anul trecut trebuia fina
lizată și construcția din stația 
de autobuz Sterminos. Nu s-a 
realizat, deoarece, firma CONS- 
MIN SA nu și-a onorat contrac
tul. S-au pierdut alte sute de 
mii, deoarece banii nefoior.iți de 
primării se returnează, la în
cheierea anului, in bugetul sta
tului.

3 La b ifurcația conductei ma
gistrale ce vine de la Volta de 
Pești s-a executat un fel de bal- 
pas, care ocolește vann de închi
dere in caz de restiicții. Urmă
ri a este că, în asemenea situa
ții, centrala termică nr. 1 nu 
mai răminc fără apă.

H S-a mai întimplat că. în 
turna vizite] noastre anterioare, 
a fost pornită o acțiune de sa
lubrizare a orașului. Rezultatul
— gunoaiele strinse au umplut 
benele a 39 de rabclll Acestea 
au o capacitate de 16 tone fie
care. înmulțind, rezultă 621 tone 
de gunoi. Poate că n-a fost, chiar 
ntlt, dar 4—5UU, tot nu fost.

■ In cazul în care conduco- 
rea șl sindicatul minelor Valea 
de Brazi și Uricnnj n ar sprijini
— cu ce șl cînd pot și dumnea
lor — administrația locală, ora
șul ar fi „pierdut in spnțiu".

Dacă e mult sau puțin, asta

Orașul în 
i?u se 

numai uricăncnii o pot spune.
Domnul primar afirmă că în 

ziua in care am documentat pa
gina despre oraș, dl. secretar se 
afla în Primărie. Atunci, cine 
cr.i persoana carc ne-a informat 
despre plecarea dumnealor, „in^ 
corporc", la CTmpu lui Ncag, din' 
moment ce ieșea din biroul pe 
care scria „SECRETAR", dar nu 
era dl. secretar? I.a această di
lemă nu am primit răspuns. 
Scopul pentru carc primarul și 
vicele împreună cu o r umeroasă 
comisie, s-au deplasat la Cimp 
a fost de a lămuri situația Juri
dica a unui număr de 11 caba
ne p.j ticului c, situate pc un te
ren considerat în iitravilan.

Cea ii ii imporți.rtii „realiza
re", în’iii. pentru tiricuneni este 
disputa dintre primar șl Con

siliul local. Așa cum am promis 
revenim cu am.murite.

Un număr dc 10 consilieri 
(dintr-un total de 19) an trimis 
o sesizare Consiliului județean. 
Un exemplar ul acestei petiții 
ne a parvenit și iiuwu. Aceasta 
se referă la „o scrie de nereguli 
ce s-au acumulat in activitatea 
executivului, cu repercusiuni și 
în activitatea consiliului local". 
Ruptura s-a produs după cum 
reiese din document la sflrșilul 
ședinței ordinare din 3 decem
brie 1992 (convocată doar cu o

care doar aparent 
întîmplă nimic

zi înainte?!) cind citindu-sc pro
cesul verbal al ședinței ante- 
rioure, consilierii au sesizat că 
ii lipsește finalul. Acest fapt 
s-a petrecut datorită învoirii de 
către primar a doamnei Mia Ro
șu, cea care redacta respectivul 
document, fără Ca ședința sa fi 
luat siir.șit. Părerea domnului 
primar este alta: „Ședința se in- 
cheiase de drept. Discuțiile care 
au urmat nu făceau parte din 
ordinea de zi. Nici măcar la ru
brica Diverse. In aceste condi
ții piczența doamnei Ilo-.u nu 
mal era n cesară".

De fapt, în cauză era construi
rea unei barăci drept stație da 
autobuz pentru muncitorii mi
nei Val.a d« Brazi. Consilierii 
preznți nu au fost dc acord cu 
ac< v tă construcție, motivind că: 
„Zona este neterminată din punct 
dc vedere al sistematizării pe 
verticală și este în afara trase
elor de Lată ale autobuzului". 
Totuși construcția a fost începu
tă. Acum zace, ncfinalizată, în 
așteptarea unor... concluzii.

Semnatarii acestei sesizări mal 
reclamă șl alte nereguli, ca de 
exemplu: „Ședințele ordinare
sînt convocate și pregătite su
perficial; notărîrile Consiliului 
local nu sînt duse la îndeplini
re; executivul întocmește ra
poarte în locul comisiilor de 

specialitate, pe care nu Ie eoni 
sultă; problemele ridicate de 
consilieri sînt tratate superficial j 
și nu sînt soluționate". Dl. prii | 
mar este în principiu do ncord 
cu unele observații, dar... na-> 
cestea sînt interpretabile". Ast
fel, chestiunea cu comisiile de 
specialitate. Dumnealui afirmă 
că intr-adevăr executivul întoc
mește rapoarte. O face deoarece 
comisiile nu se întrunesc. Cît 
despre problemele ridicate de 
consilieri, „acestea nu se con-, 
cretizează in proiecte dc hotărîrl 
care să fie avansate sprc apro
bare".

„Ruptura la carc se referă con
silierii, există. Ea se bazeaxă tn-i 
să pe considerente politice, în , 
primul rînd. In al doilea rînd, I 
nu se respectă regulamentul do 
desfășurare a ședințelor. Asta 
deoarece nivelul de pregătire și 
înțelegere al unora dintre consii 
lieri este redus".

Nu sîntem noi în măsuri! să 
tragem concluzii. Poate că o 
comisie dc anchetă — solicitați 
de petenți — va fl cea ma) în
dreptățită sâ limpezească apele 
la Uricani. Trist este că ruptura 
dintre primar și consiliu se re 
flcctă negativ în starea orașului

I’.iui NICULESCU 
Tibci iu VINȚAN
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BĂRBAȚII GERMANI SE 
Îndoiesc tot mai mult de 

VIRILITATEA LOR 
(ITAR—TASS)

DIVERS horoscop
VĂRSĂTOR — TIGRU

Nu e lege să te lege, de 
nu te-nțelege...

ANIVERSARI

In ultimul timp, tot mai mulți 
Lăi bați germani au început 

îndoiască de virilitatea
,.i bâția lor. Cel puțin aceasta 

concluzia la care a ajuns 
boratoarea unei reviste pen- 

î f mei, analizînd ; 
. sondaj de opinii.

acționarului, numai 48 
Jn’.rc bărbații abordați 
virajul să se declare 
î caii". Motivul ? 
teama ratării momentului 
blim, teama de a deveni penibil 
și ridicol în ochii partenerei. 
„Oare voi reuși ?“, se întreabă 
nemții aflați într-o intimitate 
avansată cu aleasa inima.

O treime din bărbații între
18 și 29 de ani au recunoscut că 
nu o dată, în cea mai solemnă 
clipă, au fost dezamăgiți de pro
pria reacție, fapt ce-i determină, 
probabil pe tot mai mulți nemți, 
să se considere nu prea atrăgă
tori și interesanți pentru a se 
lansa Intr-o aventură sexuală.

In ce privește imaginea „fe
meii visurilor tuturor bărbați
lor", aceasta n-a suferit mari 
modificări de-a lungul anilor: o 
necunoscută misterioasă, cu o 
gură senzuală, picioare lungi, o 
alură zvcltă, cu un piept bine

P u blicif af e

să
Și

rezultatele 
Potrivit 
la sută 

au avut 
„amanți 

Nesiguranța, 
su

Numai 
peste

dotat și cu plete blonde curgînd 
în rîuri unduitoare pe umerii 
ademenitori. Majoritatea parti- 
cipanților la sondaj ar dori ca 
partenera, prietena sau soția lor 
să corespundă, în cit mai multe 
privințe, acestui model: îmbră
cămintea trebuie neapărat să 
respecte stilul „sexi", punînd i.n 
valoare formele femeii, 
bărbații săriți cu mult
pragul celor 40 de ani ar dori să 
vadă in tinerele fete ceva din 
„femeia mamă".

Sondajul a evidențiat, totoda
tă, și un alt aspect. Anume, că 
în Germania homosexualii se 
6imt din ce în ce mai liberi. 
Dacă acum zece ani numai 55 
la sută găseau puterea necesară 
pentru a recunoaște că întrețin 
relații cu un partener de 
lași sex, astăzi acest lucru 
declarat fără jenă de 62 la

fin

ace- 
este 
sută

din populație. Temîndu-se de o 
eventuală „achiziționare" a SIDA, 
36 la sută din femei renunță 
imediat la un partener aflînd că 
trebuie să-l împartă cu „un tai
nic necunoscut".

Pot fi oare crezute In totalita
te lucrătoarele ziarului german ? 
— se întreabă agenția 
TASS, conchizînd: 
nu sînt departe de 
vreme ce sondajul
tuat pe un eșantion de 3800 re
prezentanți ai „sexului puternic".

ITAR— 
probabil, ele 
adevăr, de 
a fost efec-

Librăria nr. 33 Petroșani
str- Republicii nr. G8

Pune in vinzare, începind cu data de 22 februarie 1993, 
imprimate tipizate, dosare cu șină, dosare încopciat, hîrtic 
scris și alte rechizite. Plata se face în numerar sau cu CEC.

Informații la telefon 545765. (905)

I

cine

Magazinul MAREX
Uricani, cartier Bucura, Aleea Teilor

(in spatele Spitalului — lingă Jiu)

VINDE EN GROS
adaos comercial zero

H ȚIGĂRI ASSOS (Grecia) — 320 lei/pachet

■ JTGARI /XSSOS (SUA) — 270 lei/pachet

■ flGARl LiVI — 310 lei/pachet

■ CIOCOLATA KISS — 132 Iei/bucată

■ GUMA DE MESTECAT (A.C. 6 la sulă)

■ WHISKY (A.C. 10 la sută) (910)

Cotidianul de opinii șl Informații „ZORI NOI** apare sub eridi 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" SA.

înregistrată |a Rogislrul Comerțului tub ar
•' 1 '621/1991

>r>t virament: 307060201 — BCR Petroșani,
. ■ < lor ; MIRCEA BUJORESCU
m>rdnr execuției log. Alexandru HOGOAM

TIPARUL: Tipografia Petroșani str.
Nicolae Dălcescti ar. 8. Telefon 511388.

TOATE florile din lume pentru Mirea Viorica, cu ocazia zilei 
de naștere, la împlinirea celei mai frumoase vîrste pe care o 
poate avea a femeie, soție, mamă, dar în prim plan șefă de uni
tate la Magazinul 15 din orașul Vulcan. Colectivul magazinului 
pe care îl conduce îi urează „La mulți ani !“, sănătate și fericire. 
(897)

CU OCAZIA zilei de naștere, Nicu Mioara și Stela urează lui 
Minerva Miron un sincer „La mulți ani !“. (903)

PENTRU cea mai frumoasă fată din Baru — Flora — doresc 
sincer „La mulți ani !“. Adrian. (908)
FIICA Mirela, ginerele Toni, nepoții Geanina și Sergiu urea- 

părinților și, respectiv, bunicilor lor Alexandru și Ida Sălăjan, 
ocazia aniversării nunții de aur, multă sănătate și fericire.

un

ză
cu
precum și tradiționalul „La mulți ani !“. (863)

FIICA Veronica, ginerele Virgil, nepoții Adina, Alina, Aurel 
și strănepoții Lucian și Raluca urează părinților și, respectiv, bu- 

nunțil 
„La

ri icilor Alexandru și Ida Sălăjăn, cu ocazia sărbătoririi 
de aur, multă sănătate, fericire, precum și tradiționalul 
mulți ani !“. (864)

„LA MULȚI ANI !“, toate florile din lume pentru Sîrbu 
dica, cu ocazia zilei de naștere. Cu dragoste finii Miși, Gica 
finuțul Tco. (891)

ACUM cînd a înflorit și cea 
domnișoarei Eva David îi doresc 
ani !“ Bubu și Ramona. (892)

CU OCAZIA zilei de naștere
„La mulți ani !“ pentru Fuerii Cornel, din partea lui 
Lucica, Olăeru Dora și Ion Gabricla. (845)

Ro
și

de-a 19 petală din floarea vieții 
un sincer .și călduros „La mulți

un buchet de flori și un sincer
Zăgrean

VINZAR1

VÎND apartament 2 camere, Petroșani, zonă centrală. Telefon 
543978, între orele 16—18. (911)

SC ARDELEAN SRL, în colaborare cu SC PRESTO TORENTE, 
vinde: detergenți, hîrtie igienică, mase plastice, săpunuri, mături, 
chibrituri, confecții și Jucării. Înscrieri pentru frigidere, mașini 
de spălat, televizoare alb-negru și color, congelatoare. Telefon 
545905, 542018. Adresa firmei: 22 Decembrie, nr. 2 (fost magazin 
Parîngul),

V1ND 
pioni. 300 
(852)

VlND 
amenajat.

VlND

Petroșani. (756)
puj ciobănesc scoțian (collie), pedegree, părinți 
DM. Petroșani, 1 Decembrie 1918, bloc 97, sc. 1.

cam-
ap. 39.

PEȘTI — IEPURE
Folosiți firul scurt și veți 

o poveste cu... prelungiri.
afla

BERBEC — DRA<-"'J
Deficitul financiar e "Oh., 

în plan afectiv.

TAUR — ȘARPE
Dinamica jocului vă obligă la 

sacrificii nebănuite.

it

GEMENI — CAL
Pericolul contractării unui (anu

me) virus nu trebuie subestimat.

RAO — OAIi
Aveți adversari mărunți, da» 

perseverenți.

LEU — MAIMUȚA
Un neadevăr, scăpat într-o cli

pă de derută, se răzbună crunt.

FECIOARA — COCOȘUL
Discuții aprinse în jurul bani

lor. Nu turnați gaz pe foc.

BALANȚA — ClINELB
Partenerul dv. de ocazie ara 

argumente valabile.

SCORPION — MISTREȚ
Nu uitați legea de aur a orică

rei dispute: al treilea ciștigăl

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Dați totul pe una — dar bu

nă!...

CAPRICORN — BOU
Astăzi puteți cîntări valoarea 

după preț.
binemobilă sufragerie, Fiat 1300 șl chioșc 

Informații : Petroșani, Gh. Barițiu, 24. 
urgent apartament 3 camere, preț negociabil. 1 

șani Nord, str. Zorilor, bloc 3, et. 1, ap. 14. (882)
VlND video player Orion cu telecomandă, nou, și joc 

puter cu 135 de jocuri. Petroșani, Republicii, 109/2. (888)
VlND televizor color Philips și video Fishcr. Petroșani, Gh. 

Barițiu, 22. (893)
VlND apartament 2 camere, cartier Carpați. Informații Bucu

rești, telefon 01630259. (603)
VlND medicamentele: Tyrcoton, pentru glanda tiroidă, Keta- 

zon (fablete), pentru tratarea reumatismului și Histodil, pentru 
tratarea ulcerului. Preț foarte avantajos. Telefon 570510. (876)

VlND remorcă descoperită, 7 tone, amplasată pe strada 9 Mai 
(Piață) și televizor color. Relații telefon 545125. (900)

VlND urgent ARO 10.04, stare perfectă de funcționare, 3 ani 
vechime, 30 000 km reali, preț 2000 dolari sau 3000 DM orj 1,5 
milioane lei. Telefon 543643, între orele 18—20. (901)

VlND Opel Kadet. Petroșani, str. Vișinilor, bloc 1 A/5, Baciu 
Nicu. (907)

SOCIETATE Comercială, vinde camion IFA, rulaj 15000 km 
.șl anvelope auto 1100 x 20, import. Telefon 094/17969, după ora 16. 
(909)

SCHIMBURI LOCUINȚA

metalic, 
(875)

Pelro-

com-

SCHIMB garsonieră confort I, balcon, Petroșani, Aviatorilor, 
27 A/ll, etaj 2, cu apartament 2—3 camere. (894)

PIERDERI

r//Z/Z/Z//Z//Z/ZZ/Z////Z//»7Z//7//Z/////i

PROGRAMUI,

tv
VINERI, 12 FEBRUARIE

7,00 TVM. Telematinal. 
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. VIRGINIE IȘI 

FACE DE CAPI Episodul 
5. (Reluare).
Descoperirea Planetei. 
Desene animate. CUPIDO.

PIERDUT 
rat de Oficiul

carnet șomer pc numele Iordaclie Aurelia, clibe- 
de Muncă și Protecție Socială. 11 declar nul. (896)

DECES

COLECTIVUL Laboratorului Preparare împărtășește durerea 
colegei lor ing. Pălrașcti Niculina pricinuită de decesul tatălui său.

Condoleanțe familiei îndoliate. (902)

COMEMORARE

AU TRECUT 6 săptămîni de lacrimi și durere de la dispari
ția bunului nostru soț, tată, socru și bunic

IIAJAS FRANCISO
Amintire veșnică. Familia. (898)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2071 
Petroșani tir. Nicolae Bălccscu nr. I 
Telefoane: 511662 (director-redactor șef)| 
515972 (director executiv-odminlstratlv 
difuzare), 511663, 542164 (secții).

Materialele recomandate și 
nepublicate nu te restituie. Res
ponsabilitatea morală șl (urldl.ă 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse tn articole eparția, In 
exclusivitate, autorilor.

13,00
13.30
14,00 Actualități. Meteo.
14,15
15,00
15,25
15,50
16,00
16.30
17,00
17,05
17.35
18.35

Ora de muzică. 
Prcunlversitaria. 
Tcleșcoală. 
Tragerea Loto. 
Cheia succesului 
Arte vizuale. 
Actualități. 
Gongl 
Pro Patria.
Cîntecc populare de dra
goste.
Cultura în lume.
Desene animate. 
Actualități.

19,00
19,30
20,00
20,35 Sport.
20,45 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI IIOWARD. Episo
dul 55.

Cosi fan... tulti I
Azj în prim plan. 
Actualități.
Miss World ’92.

ECHIPA DB SERVICIU 
Secretar do redacția 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de numlf 

Tibcriu VlNȚAN 
— Corectura i .■»* 

Krtlfa ACHIRM 1 
Viorica riHȚULESCU


