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REGIA AUTONOMĂ A HUILEI PETROȘANI
NOUA CONDUCcKE ȘI oTRATEGIA IMEDIATĂ (I)

Intr-O primă, dar obișnuită întâlnire cu presa, ce se dorește 
permanentizată, dl. director general a] RAH, ing. Alexandru Blaj, 
a avut amabilitatea să ne împărtășească unele din gândurile cu 
care a pornit de puțină vreme la drum.

Amănuntele, pentru că ele privesc pe toți locuitorii Văii 
Jiului, legați intr-un fel sau altul de cărbunele dat de minerii 
Regiei, in cele ce urmează :

— Domnule director general, 
considerăm că, pentru început, 

punere in temă, cu principalele 
aspecte existente în momentul 
de față, la nivelul Regie, ar fi 
utilă pentru toată lumea. care 
oricum are ochii ațintiți asupra 
celui maj important agent eco
nomic din municipiul nostru.

— Aș porni de la a preciza câ
teva lucruri legate de relația ad
ministrația RAH — presă. Vreau 
să spun câ toate speculațiile care 
se fac pe această temă aș dori să 
fie reflectate in mod realist. A.ș 
dor' să încetățenim, din acest 
motiv Întâlnirile cu presa. res
pectiv, în prima săptămână a 
fiecărei luni să facem această 
întrunire, nu neapărat sub gene
ricul „Conferință de presă**, lu
nară sau săptămânală, ci pur și 
simplu de a realiza o informare 
a opiniei publice din Valea Jiu
lui cu preocupările, cu greutățile, 
cu necazurile care sunt la nivelul 
Regiei.

Din păcate toate evenimentele 
care au avut loc aici s-au produs 
din cauza necunoașterii adevăru
lui, neaprofundării unor aspecte, 
iar suspiciunile apar în mod fi
resc, mai ales când sunt alimen
tate de niște „zvoni.ști", care

Interviu cu di. ing- Alexandru Blaj, 
directorul general al Regiei

încearcă din asta să-și facă și 
nume și renume. Deci acest dia
log al administrației cu populația 
Văii Jiului prin presă se va des
fășura în maniera în care am 
precizat, pornind de la o relație 
reciprocă de obiectivitate.

A doua problemă ar fi legată 
de ședința Consiliului de Admi
nistrație. Poate ar fi bine să 
facem cunoscută și noua compo
nență a Consiliului de adminis
trație al RAH deși a mai fost

COLECȚIONARUL DE CARACTERE
Imj e frică de colecția mea. 

De ce mi-e frică. Mi-e frică pen
tru că eu colecționez „caractere". 
In orice moment al fricii melc 
cotidiene am in față un anume 
tip ele caracter.

încă de dimineață mi-e frică. 
Mie frică întâi de mine apoi de 
ceea ce aș putea face în acea zi- 
Nu sunt cu de vină. De vină e 
frica morbidă a caracterului tl. 
pului pe care l-am crezut că se 

făcută publică. Deci, Alexandtu 
Blaj președinte, dl. Iosif Drumuș 
directorul de la EM Vulcan, Au
rel Marhan, directorul cu protec
ția muncii și mediului, dl. rector 
al UTP prof. Nicolae Iliaș, dl. 
Gheorghe Itancea din minister, 
dl. loan Lazăr de la Administra, 
na financiară și dl. inspector 
Săvulescu.

In urma ședinței de vinerea 
trecută, care a avut o ordine de 
zi cam încărcată, de .șase ore, 

potrivește dimineții mele. E tip 
de caracter american. La ei ne- 
fiind „tranziție" trece direct în 
zi, în ziua făgăduielilor, în ziua 
de care și-a legat toate speran. 
țele. E „bisnissman". E „omul de 
afaceri" care n-a reușit prima 
oară și încearcă să reușească la 
următoarea.

Caracter?!... Dar de fapt în a- 
faceri nici nti-ți trebuie caracter. 
Bani și... „cc vrea mușchii tăi!"

Nici nu pășești bine pe trotuar 
că te inundă „caracterele". N-ai 
cumva, ceva, sau pe cineva care 
să-l ajute la... Am. le răspund la 
toți. Am colecția mea de caie 

cam obositoare, putem spune eu 
satisfacție, că s-au obținut re
zultatele pe care le doream. in 
sensul că putem stabili unele 
hotărâri care se impun în mo
mentul de față.

Ceț mai important sau cel maj 
tai punct de pe ordinea de zi a 
fost cel care privește pagubele 
produse RAH de diferiți fo ti sau 
actuali salariați, care s-an dat

Gheorghe (TIIRVAS ' 
Dorel NE \MTU, 

Sorin OPREA

(Continuare in pag a ta)

mi-c frică, am „caracterul" meu 
pe care-1 port și nu știu să-l fo
losesc. Sunt pur și simplu șomerul 
caracterului meu. Îmi pare rău. 
Mi-e frică de caracterul meu în 
tranziție. Așa că, feriți-vă!

Colecția mea s-ar putea să ex
plodeze. Caracterele colecției mele 
sunt pretutindeni ca un cancer. 
Ne însoțește pe toți toată viața 
fură să ne dăm seama dacă 'un- 
tem sau nu „oameni de caracter".

Când ne vom învinge frica vom 
„apune"

I n viitor carat t-r'.nlng. 
loan tll.ll .t

Motelul Valea de Pești. O 
bijuterie arhitectonică, plasa
ta într-un mic colț de rai, 
care merită mult mai multă 
atenție. Atât din partea pro
prietarului, cât și din partea 
oaspeților.

Eclipsa prin care trece în 
prezent turismul românesc și-a

pus apăsat amprenta pe acest 
minunat loc. Lipsa unui con
sistent sprijin material, ab
sența unei soluții viabile de 
valorificare a potențialului tu
ristic din zonă, au făcut ra 
degradarea să-și spună tot mai 
mult cuvântul. La toate acestea

se mai adaugă cu succes și 
lipsa de educație și barbaria 
de care dau dovadă, din pă
cate tot mai mult, tinerii 
noștri „turiști". O clădire »i- 
tuată înti-un loc părăsit, „a- 
sediată" mereu și ajutată foarte 
puțin, riscă să devină o ruină. 
Păcat. (Sorin OPREA)
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St a i că

Jiul trece pe iângă Casa afaă?
Consiliul Europei .și-a dat acordul de principiu pentru acccptnroa 

României in acest organism. Asta nu înseamnă insa ca putem să 
spunem „hop". Discuțiile și hotărârea definitiva asupra acestei 
chest.uni vor avea loc abia în martie anul următor, timp dc gân
dire pe care parlamentarii europeni au considerat de cuviință că 
c necesar să ni-1 lase. Și cum nu e lucru mai potrivit pentru dez
legarea (limbii și a) minții decât băutura, pe malul .țiului a apărut 
„Casa alba" — un restaurant alb pe dinafară, conform statutului 
pc care și l-a impus. Eacc excepție dc la regulă televizorul din 
interior, care este alb... negru Te cuprinde insă, ccl puțin o ne
dumerire, dacă citești in întregime ceea cc scrie pe firma (inain’e 
dc a bea o halba): SC Europavcl „Casa albă" SNC, adică Europa 
plus l’avel, plus America. Este oare un nume colectiv, menit să 
ne aducă aminte că n-am intrat în Europa, ci in Uricani? (Șt. C.)
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l RICANI

1 oșiu tioiiil —’!)3
La clădirea nonă a Poștei din 

Uricani — Începută înainte de 89 
și abandonată câțiva ani buni — 
se muncește intens, l-'irma Almo 
Construcl SRL din Deva se află 
in parametri cu lucrările, deși 
materialele se aduc tocmai din 
capitala dc județ. Conform an
gajamentului. până la sfârșitul 
anului, va fi gata parterul, cu 
rețelele de apă, canalizare, incăl. 
zi re precum și acoperișul. Terme
nul dc finalizare a întregii lu
crări este luna octombrie a nnu- 
lui 190-1. (P.N.)

In interiorul ziarului :

— Pagina specială „Răsu
nă Valea"

— Sport

— Horoscop

— Programul TV

— Program Satelit
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Tarifele de cazare in căminele studențești
In anul universitar, care va Începe in 4 octombrie, se vor 

practica, potrivit unor precizări ale Ministerului învățământului, 
pe baza H.G. 236 clin 21 iunie 1993, noi tarife de cazare în cămi
nele studențești și ia regia de cantină (10 la suta pentru meniuri 
lixe și 20 la sută pentru meniuri la alegere).

Aceste tarife sunt următoarele: camera cu grupuri sanitare 
comune pe palier — 2 paturi: 3600 lci/lună/loc; 3 locuri: 3000 lei/ 
lună/loc; 4 locuri (adică cele mai multe in țară): 2100 lei/lună/loc; 
5 locuri: 2000 lei/luna/loc; camere cu grup sanitar propriu: »u 
2 paturi — 4000 lei/luna/loc; cu 3 paturi — 3500 lei/lună/loc; ca
mere cu grup sanitar comun la două camere sau modul de două 
camere cu două grupuri sanitare: de 3 paturi — 3500 lei/lună/loc; 
de 4 paturi — 3100 lei/lună/loc; de 5 paturi — 2800 lei/lună/loc ! 
cameră cu grup sanitar propriu (tip garsonieră): 2 paturi — 4590 
lei/lună/loc; cu 3 paturj — 4„u0 lei/lună/loc; cu 4 paturi 4000 
lei/lună/loc.

Pentru toți cei care locuiesc în cămine se consideră un consum 
normal de energie electrică de 50 k\V/h/lunu/pcrsoană. Depășirea 
acestei valori va fi suportată integral de către persoanele din 
€ăm:n.

Tibcriu Sl’.lTARU

SPORȚ__SPOR.I
Popice

MOBILIERUL MIERCUREA 
CU C — JIUL l’LTRILA 

5027—52*11 p.d-
Victoria Jiului in deplasare 

■urprinde pe mulți specialiști, mai 
puțin pe oaspeți care și- iu eta
lat încă o dată calitățile de echi
pă fruntașă.

Sub conduce) ca antrenorului 
Dobrică cele trei perechi care au 
intrat in luptă s au lntr<'Ut pe 
■Ine. învingând un adversar am
bițios, dornic de o primă victorie.

Rezultatul obținut, peste 5200 
puncte, confirma ambițiile jiu- 

llștilor de a confirma locul frun
taș obținut în ediția re<-nt în
cheiată.

Au punctat; Gherm.in 898 p.d., 
Ifordilă 837 p.d., Scorțe H 12 p.d., 
Andrei 865 p.d., Novaci 818 p.d, 
Dobrică 951 p.d.

Conferința YOGA
Sâmbătă, 18 septembrie, ora 17, va avea loc în corpul nou al 

Universității Tehnice Petro’.mi, conferința de deschideic a noului 
ciclu de cunoaștere și parii-ipure la << a ce spcciAliștii numesc 
•fenomenul YOGA".

So vor aborda formele -tradiționale de autoantrenament șl 
Influenței ce decurg din practicarea acestui atât de necesar șl 
Util exercițiu psihic și fizic, intr-o peifcctă armonie izvorâtă din 
voință.

Prin Yoga pu’^țî dobândi sau realiza: sănătate excelentă, eli. 
gnlnarea stresului șl a dboselli, echilibru psihic, trezirea capaci- 
iâUler Paranormale latenta In ființă, voință mărită. Integrarea 
armonioasă in societate, cunoașterea accelerata de sine, desăvâr
șire pe multiple plan*i>i, dezvoltare psihosomatică armonioasă,

Fotbal, divizia C

MINERUL AMNOASA — 
CI K ȘIMERIA 5—0 (L—0)
După eșecul „Deva** a urmat 

firesc victoria asupra parteneru
lui, duminică in persoana echipei 
Uf R Simeria. Marin l’ctra a re
nunțat la serviciile lui Rogojină, 
Ungur și Cristca, trimițând in te
ren o altă echipă care s-a impus 
net.

La pauză scorul a fost doar 
1—0, prin golul inscris de Bărbii. 
Li reluare, diferența s-a majorat 
prin Înscrierea a încă patru go
luri, unul ma; frumos decât altul. 
Velciov, min. 55, Colea, min. 63, 
din nou Velciov, min. 72, acțiu
ne personală, ,i l’atcr, min. 80, 
din 11 metri, și-au înscris și ei 
numele pe lista marcatorilor.
Minerul: Bar an — Ititeic, Pană. 

Fătu, Pater, Vi,an, Velciov, Di- 
nache L., Colea, Modoranii, Băr
bii (Chircii).

La juniori; 1 — 1. Pontl-.. gazde 
a marcat Petre- u.

Deoarece nu se face mai nimic penlru a o împiedica, 
la noi se manifestă in continuare

Concurența neloială pe șosele
■ Afectați

Supărat pe bună dreptate, un 
șofer de pe un autobuz proprie
tate particulară îmi spunea eă 
știe ce este aia concurență. Nu 
l-ar deranja dacă aceasta s-ar ma
nifesta între ei, particularii, șl 
autovehiculele similare aparți
nând societății de transport în 
comun a statului. Din păcate, 
concurența le-0 fac șoferii de po 
autobuzele în convenție.

„V-o zic din proprie experiență 
— sau, cum se zice, o simt pe 
pielea mea — că aceia care ne 
fac concurență neloială sunt șoferi 
de la General Trans, fost BTAPS". 
Nu o dată am pățit ca, plecând 
în cursă de la cap de linie Petro
șani, să nu mai găsesc în stații 
sămânță de pasager. Asta deoa
rece, în fața mea, unul de la fir
ma numită mi-a „tuns" tot. Șl 
pot să bag mâna în foc că acea

AURUL BRAD — MINERUL BARBATENI 2—1 (1—1)
Deținătoarea locului I până la acest joc, a avut un meci greu 

la Brad, fiind supusă unui tratament diferențiat, atât de către 
partenerul de întrecere cât și de către brigada de arbitri care a 
condus foarte slab partida.

Deși jocul nu s-a ridicat la un nivel deosebit, gazdele au reușit 
în final victoria, pusă mereu sub semnul întrebării. Ele au deschis 
scorul în min. 25 și au fost egalate in min. 42 prin golul inscris 
de Bălăneanu.

Imediat, la reluare, min. 46, Aurul a înscris dintr-o clară po
ziție de ofsaid golul victoriei, plecând la cabine cu 2 puncte pre. 
țioase.

Minerul: Bobii — Puicnaru, Krcmăr, Baraghiu, Dosan, Ciulă, 
Berbece, Găman, Bană Gigei, Ambruș, Bălăneanu. Au mai jucat 
Bejcnaru și Dima.

HORO
FECIOARA - COCOȘUL
Solicitări intense din punct de 

vedere intelectual. Fiți eu băgare 
de scamă la sui menaj I

BALAMA l AINELE
Contracte avantajoase și câști

guri frumoase la vânzare.
S< UiG >N —

Mici probleme de sănătate, cu 
influențe asupra randamentului 
dv. la serviciu.
SAGti A < — ȘOBOLAN

Vă complicați inutil In rezol
varea unei probleme atât de sim
ple, la nivel de școală primară.

C \i IftUOKN _ BOU
.Simulați, ca la fotbal, șl veți 

fi prins(ti) cu mâța-n sac. Conse
cințele sunt chiar blundc față 
de gravitați a luptei.

VĂRS A 1UR — 1 IGRU
latr-o competiție sentimenta

lă, cădeți pe locul 11. Consolarea 
In licorile bachice nu c indkalfl.

sunt șoferii de pe autobuzele particulare
cursă a fost făcută în scop... u- 
manitar. I-am înțeles. Și ei au 
de făcut fel șl fel de cheltuieli. 
Pe care le plătesc din buzunarele 
lor. Toate-s scumpe. O curea, o 
bucșă, una, alta. Dar nu trebuie 
jncjs până acolo încât să ne lase 
pe noi, ăștia particulari care plă
tim impozit la stat și care din 
asta, din transport trăim, deci să 
nu ne jose cu ochil-n soare! In 
felul acesta, zilnic suntem păgubiți 
de sume imense din încasări. 
Sunt autobuze — Ie pot da, la 
orice oră, numerele de înmatri
culare — al căror șoferi numai 
pe asta sunt puși. Pe ciubucă- 
reală. Deocamdată, mă limitez 
la a spune că așa nu se mal poate. 
Poate că va citi cineva aceste 
rânduri și îi vor da de gândit".'

Glieorghe OLTEANU

Problema apei potabile in 
Valea Jiului rămâne deocam
dată pe lista celor nerezolvate. 
Singura noastră speranță de 
mai bine este mila Celui de 
Sus. Dacă debitul precipita

țiilor va reuși să mențină un 
anumit echilibru, în zonele de 
acumulare, cu cantitatea con
sumată s-ar putea să avem 
apă. Dacă nu,nu.

Am făcut zilele trecute o 
vizită în zona lacului de acu
mulare de la Valea de Pești. 
La fel ca în ultimii ani, în 
această perioadă a anului, ni
velul apel din lac este foarte 
scăzut. Dacă prognoza meteo
rologilor, care anunță o toamnă 
săracă în precipitații, se va 
adeveri, nivelul apei va scădea 
și mai mult. In această 
situație consecințele sunt ușor 
de ghicit. Cine va trebui să 
le suporte, se înțelege de la 
sine. Noi toți, populația aces
tei văi deosebit de bogată în 
surse de apă. Curat paradox!

Fotoinformație: 
Sorin OPREA

SCOP
PEȘTI — IEPURE

Vizite la domiciliu, satisfacții 
împărțite. Toată lumea mulțumi
tă, in final.

B-EKBEC — OttAGUN
Se impune o pauză în activita

tea dv. meritata, după „lupte" 
gicle, cu prelungiri și în „culise".

lAl'll — ȘARPE
In cercul dv. de prieteni sun. 

feți eclipsat astăzi de un nou ve
nit. Nu uijați, cel mai Înțelept 
cedează.

GEAiL.Ni — CAL
Combinații periculoase cu niș

te „săgetători".
RAC — OAIE

Misimfl? îndeplinită, vă puirp 
acorda uu mic rclache.

LEU — MAIMUJ A
Printr-un efort de voință șl 

nutosugestie puteți ieși din pasa 
proastă in care vă afiați.

PROGRAM
SATELIT

RTI f

7,00 Știri și magazin matinal .
10,00 Șeful
11,00 Frumos și bogat
11.30 „227“
12,00 Prețul e fierbinte
12.30 Duelul familiilor
13,00 Magazinul -amiezii
13.30 Springfield Story,
1-1,20 California Clan
15.10 Vremea dorinței
16,00 Ilona Chtrsten
17,00 Ilans Meiser Show
18,00 Cine a șeful aici?
18.30 O familie foarte drăguță t 
19,00 Elf 99 (magazin în direct)
20.10 Exploziv-magazin.
20,40 Vremuri bune, vremuri reia
21,15 Minciuna care ucide
0,15 Omul Cu masca de groază
1,55 Reluări.

PRO 7

5.25 Seriale
10,05 Madonna cu 2 fețe
13.20 Vegas
12.20 Seriale
14.20 Valea speranței
15.55 Adderly
16.55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Jeannie
17.55 Trick 7
19.25 Cei trei
19.55 O casa zgomotoasă
20.25 Roseanne
21,00 Știri
21,15 Hot Spot
23,10 Durii din Houston

0,10 Nebunul
1,50 Reluări
2,45 Banda llellion
4.25 Reluări

EUROSPORT

9,30 Aerobic
10,00 Goll-magazin
11,00 Triatlon.
12,00 Magazinul sp orturilor c«

motor
13,00 Automobilism
14,00 Fotbal. Cupele europene ,
16,00 Biliard '
18,00 EchitațTe.
19,00 Ciclism montan.
20,00 Atletism.
20,30 Știri sportive 1
21,00 Pistol viteză
22,00 Wrestling CM, proba free- 

stile, Canada
23,00 Fotbal. Cupele europene 4
0,30 Tenis-magazin j
1,00 Biliard, CE
2,00 Știri sportive 2

programul”4
IV.

JOI, 16 SEPTEMBRIE

7,00 TVM Telematinal
10,00 TVR Iași
11,00 TVR CluJ-Napoca
12,00 Ora de muzică
12.45 Desene animate.
13,00 Romanian Tenrns Opcn 
la,00 Magazin TV pentru clevț
15.45 Cursuri de limbi străine
16,00 Actualități
16,05 Repere moldave
16.35 Repere transilvane
17,05 Magazin cincmatogrfio
23,10 Actualități 1
23,25 Nocturna de duminică.
18,05 Povestea vorbei
18.35 Tcle-discul muzicii populare
ll),00 Reporter '93
19.30 Desene animate
16,00 Actualități
20.30 FOTBAL: Dinamo — 

gliari. Cupa UEFA
22.20 Film serial. Dallas
23.20 Actualități
23.35 Reflecții rutiere
23,50 Roma mau Te nuia Ope> =
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Mihai BARBU

V aii LOCOTA

râul NICULESCU

Gheorghc OLTEANU

Sorin OPREA

Tiberiu VINȚAN

Ștefan CIMPOI

1

Tagmă realizată de formația
SEVEN-UP (seve n apă)

La Gorunul lui Horea, s a conversat amical

Despre 13 Septembrie și 10 Mai

I

■ Un expert este cinei a \enit din alt oraș
La Țebea pe o ploaie mocănească, am surprins stând de vorbă 

un ardelean și un regățean. Tocmai se terminaseră festivitățile 
legate de comemorarea lui Avram lancu când ardeleanul mândru, 
pe bună dreptate, de reușita manifestărilor i se adresează regă
țeanului:

_  Zi drept, aveți voi, ln Regat, o arbutoare la fel de frumoasă 
și de înălțătoare cum îi asta a noastră?

Omul stă o clipă pe gânduri. Apoi, maj spuse încă dona 
vinte care îl lăsam fără replică pe ardeleanul nosliu.

— Avem, m;i, cum sa n-avi-m? 10 Mai! (Mlchael K1NG)

O £

Daca e joi,

BASU1A VALEA
• ••de pocnesc urechile!

După Mcin Kampf, in
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La etajul intui al unei clădiri situate pe 
strada 9 Mai din Vulcan, a fost inaugurat, sâm
băta trecuta, un loca) ai iubitorilor de muzica 
rock. Pereții holului .și ai încăperii sunt ornați 
pe gustul acestei categorii dc milionimii: desene, 
inscripții cu numele unor formații. De pe raftul 
de la bar îți zâmbește un craniu prevăzut cu 
canini de vampir. Ineditul — aici, pentru că in
tr-un local similar din Cu .linești a apărui deja 
— constă in prezența, în mijlocii) sălii, a unui 
sicr.u. Pc el sunt scrise numele a cinci cântăreți 
de muzică rock, decedați in ultimele decenii: 
Jimi lîendrix, Jim Mormon, John Lennon, Ercd- 
die Mercury și Bon Scott.

Duminică după amiază, un ofițer de poliție 
a intrat in rockotecă și a dispus includerea sa. 
Motivul: prezența acestui sicriu. „Ați adus Mo- 
rișoara aici v'icolo se afla cimitirul orașului — 
n.r.), a spus dumnealui barmanei. Intr-o jumă
tate de oră să dispară!"

Cei prezenți in local — meri și mai puțin 
tineri — sunt de părere câ ofițeru] n-a procedat 
corect. Aceasta deoarece nu se produsese nici o 
infracțiune, nu se luase nimeni la bătaie. „Ne-ain 
dorit s-avem și noi localul nostru — mi-a relatat 
Feri, șeful rockerilor. Nu violăm, fu furam. Slăm 
aici la una mică și ascultăm muzica asta care ne 
place. Nu ințeleg cu ce am păcătuit dc nc-a în
cuiat localul. Pentru sicriu? El era pus acolo 
ca un simbol, o recunoștință a noastră pentru 
cei care s-au jertfit pc altarul 
cred că am adus vreo ofensă
lucru". (UN ROCHER MAf 'li CUT)
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Petroșani

A apărut și 
zvastica roșie

>TA*,

Ce te-legeni sau

rock-ului. Nu 
cuiva cu acc.H

țf/ZZZ/ZZZ/ZZZZ//ZZZ/ZZZZZZ//Z/ZZ/Z//ZZZ///ZZ/Z/Z/ZZ//ZZ////ZA  ZZZZZZ4 //ZZZZ/ZZ/ZZZZZZ/J

Să trăiți, 
mana ta, toți 
am pus mâna 

pe ea!
Incontestabil, Valea Jiului c 

plină de „vinituri". Nu vreau să 
spun, prin asta, că momuriand 
ar fi pe cale de dispariție, ci doar 
că sunt, ți ei, pc o cale a olo. 
Nuni ni nu i-a întrebat. „La ce-ați 
venit, bă?", dar un „naturalizat" 
mi-a explicat că a venit la mină 
pentru că, acolo, de unde se trage 
el, n-ave j pe ce pune mâna: „Fc 
ce să pun mâna, pe..." (aici a 
rostit un cuvânt înrudit cu ceva 
de băgat in coastă, de care ro
șește pana Și arr.mtiieaj. Din asta 
am 
pe 
sus

dedus că minerii au, acum, 
ce pune mâna, în afară Je 
amintita.

MIBON, 
purt&lor <U baston

Refrenul <lc pe Câmpia 
Libert, ații

Urcă Horthy 
pe statuie, 
Să i-o de?. 

Avram la... bușii!

Nu știm dacă „cei de sus' 
cel dc sus citesc ziarul nostru, 
dar suntem siguri că dl. Carp 
Sergiu (gestionar la depozitul dc 
butelii din Vulcan) îl citește. Iată 
de ce nc-ain hotărât să publicăm 
acuzele pe care dv, cititorii noștri 
i le aduceți, in speranța că se va 
schimba sau că va li schimbat: 
„1. Nu se ține de programul afi
șat și nu respectă clicnții; 2. A 
reușit, ca dc când este responsa
bil, sâ-și acapareze un tractor, o 
mașină mică și două carosate 
pentru marfă plus suine „n“ la 
Caritas. 3. Este angajat la EM 
Vulcan unde e doar pe stalul de 
plata fură a merge la servici". i?i 
pentru câ toate aceste acuze ne
cesită o anchetă mai amplu ne o- 
prilil deocamdată aici.

Așteptăm și alte opinii vis a vis 
dc aceasta chestiune .și sperăm câ 
se va găsi până la urma cineva 
(un sponsor, cum spuneți dv. In 
scrisoare) care să ia nui.urile ce 
se impun în acest caz asupra
ruia va mal curge desigur multă 
cerneala! GIGI DE I.A GAZE(T A)

ca-

AbraliaiH IANC

Am primit 
soare in caic 
caz deosebit.

■ Întotdeauna poți să găsești 
ceea ce nu cauf

Cei care au obiceiul să treacă 
pe cărarea care leagă bulevardul 
1 Decembrie 1918 de cartierul 
Garpați, fost Dimitrov, pot vedei 
pe zidul Hotelului Petroșani O 

zvastică roșie pictată cu pensulă, 
se află încadrată de două table 
atenționare aferente unui post 
tranformare. Pe ele scrie, roșu 
alb, PERICOL DE ELECTRO- 

CUTARE. Bănuim că se refera, 
prin extindere, șl la simbolul na
zist. Altfel n-ar avea nici un 
rost. (Mein ADOJ..F)

Dacă

halbă,

grevă

nu au la

propun, o

japoneză

/u? cerșește, 
ca toată lumea muncește"
In centrul orașului Vulcan, lângă ceas, există lin copac 

prea-prea, nici foarte-foarte. Ei și? veți zice ce-i cu asta? Există 
mii dc c ipaci în Valea Jiului, t e s-ai intampla daca am scrie des-

nici

pre fiecare? Aveți dreptate, drag) cititori, dar trebuie sa cușligam 
? și noi un ban, chiar daca nu lucram la mină. Avem (mea) neveste 
I .și aceia dintie dv care sunt căsătoriți știu ce înseamnă să ajungi 
l acasă, in ziua de chenzină, cu mâna in buzunar. Așadar, citiți, 

rogu-vă, până la capăt I
> Copacul meu nici nu se leagănă, nici nil e „pustiit, vestejit ți 
) amorțit," și cu „dorul singurel" ca-n poezia lui Emincscu. Nu, 
i nici voi bal Singurul lucru care se balangane se află la rădăcină 
i copa ulm și este un privatizat cu fața umană. El e angajat pe 
ț post de codru des, are și căciulă pc frunte, cu care poale să stea 
l așa veacuri, ca lin munte. Nimeni nu-1 deranjează.
J Se poate bălăngăni liniștit, „fara ploaie, fura vânt", deasupra 
j caloria lăzi de bere puse Mnc pc pământ. Vinde omul sirațnle, 
| ce s-o mai lungimi „Bate vântul dinți-o parte,/ Bcrea-i ici, con- 
i trolul ii departe!" De ce nu s-ar legănă in aceste vremuri de traru 
1 ziție?
ț Ce aveți cu bictu; om? vor prote.ta frumoasele noastre ciii- 
l toare, care se știe, au un suflet milostiv. „F.J nu fură, nu cerșește, 
’ ca toată lumea muncește!" ,Ș>i ce duca treize i de consumatori se 
1 intimi pe zona verde, cu treizeci de beri in mâini? Ce vă pasă? 
| Gata, doamna, ii lăsam in pace. Dai ne era sa nu răcească bieții 
l oameni I Doctor ALB AN

Victima unor mentalități depășite
la redacție o scri- 
ni se relatează un 
Având in vedere 

situația delicată în care se află 
persou ijete. nu duin nume, pre- 
zentându-vă doar faptul fn sine. 

Depușind limitele conveniențelor 
într-o prietenie, o tânără studentă 
din Craiova rămâne însărcinată.
Părinții, la afl.irea veștii, ,Jar» 

foc". Nici nu vor să audă de așa

ceva. Pentru a nu le face neamul 
de rușine își trimit llica sa nas-,i 
la Petroșani. De doua oii v icliniu 
— o dată a naivității sale și n 
doua, a mentalității părinților — 
tânăra mamă nu-și dorește co
pilul. O doamnă din Petroșani 
află, printr-un concurs de Împre
jurări, de aceasta situație. Deși 
căsătorită de mai mult timp, rut 
i>oale avea copii Naturii lucieaz;

insă, în compensație. Copilii, nu,- 
cul d- cateva saptnmmu »".ti.- în
fiat, aducând fericire ambelor 
„tabere". O anumită feric ire pen
tru părinții studentei, caic ,m 
scapal dc copil și cu neamul „n ■ 
făcut de rușine'. Adi-văi îta f' 
ritire familiei din Petroșani, lată 
<a acest sentiment subiectiv arc 
fațete atât de diverse și, nu de

puține ori, izvo. liste din interese 
ani.o mice, Pentru a răspunde în» 
treburii din finalul sensorri am 
cerut sfatul unui mrist. In căzui 
in care întierca s-a făcut cu res
pectarea tuturor obligațiilor le

gale, pa inții adoptiv) se bucură 
de toate drepturile ce decurg din 
acea-.'a.

N.Y. CULES* U
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Noua conducere

(Urmare din pagina ■)

pe rol organelor de procuratură, 
judecătorie sau poliția economică, 
după gravitatea cazurilor. Nu e 
nimic de ascuns. Am rămas' sur
prinși de faptul că se tergiver
sează astfel de cazuri la anumite 
nivele. Probabil și datorită insu
ficienței unor documente care 
stau la baza acuzării sau neacu-

zării unora dintre cei implicați.
Dar In această ședință am pre

cizat clar limitele și competen
țele consiliului de administrație, 
vis-a-vis de consiliul director.

Foarte multe documente ajun
geau direct la consiliul de admi
nistrație. deși ele erau de compe
tența directorilor de resort, dar 
ele erau blocate aici. Dau exem
plu niște contracte. Oamenii n-au 
putut să-șl aducă marfa, aștep
tând girul Consiliului de adminis
trație. Odată precizate astfel 
lucruri, am intrat ca să zic 
în plin in probleme. In cele 
ore am dezbătut cu răbdare, 
calm și discernământ, pe fiecare 
în parte. Majoritatea probleme
lor dezbătute șl spun acest lucru 
cu satisfacție au întrunit majori
tatea de voturi, care au condus 
la luarea unor hotărâri, ce 
regăsesc în documentul i

de 
as a

-6
cu

■ se 
final.

M-am bucurat că fiecare proble
mă a fost dezbătută cu argumen
te, care de care mai tarj și fie
care decizie personală de votare 
a membrilor consiliului de admi
nistrație a fost susținută cu ar
gumente suficiente. Am remar
cat și 0 spun cu satisfacție, res
ponsabilitatea- fiecărui membru 
al Consiliului de administrație 
față de decizia de a vota pentru 
ori împotrivă. Vreau să informez 
populația Văii Jiului că la aceas
tă ședință am avut ca invitați și 
pe directorii de resort din cadrul 
RAH, lucru care a dat un conți
nut pe măsură problemelor dis
cutate.

In memoria ut
Deși știam bine că este cu opt ani maj tânăr decât acest 

secol, pe Geo Bogza îl credeam etern ca timpul și fără o- 
menești suferințe. Prin dispariția acestui mare poet al spa. 
țiului românesc, atât de limpede cuprins în „Țara de piatră" 
și „Cartea Oltului", în „SfârșitU] lui Iacob Onisia" ori în 
„Paznic de far" literatura română pierde nu doar un stilist 
desăvârșit, ci unul dintre cei care au participat efectiv la viața 
literară din acești șaizeci de ani în care s-a creat literatura 
română modernă. S-a născut în 1908, la Ploiești și este 
creatorul reportajului, specie literară însuflețită de un suflu 
poetic monumental. Și inimitabil.

A fost o mare conștiință a epocii în care a trăit, simplu 
și clar în expresia literară, așa cum au fost toți poeții cu 
harul creației. De acum intră în paginile istoriei literaturii 
române. (Tiberlu SPATARU)
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Ieri, învățământul preunjversitar și-a deschis porțile

Mica
V AN ZĂRI

■ VÂND apartament 2 camere, 
Vulcan, str. Traian, bl. A3, ap. 
45. Preț: 1 000 000 lei. (0125673)

VÂND convenabil laborator și 
aparat foto „Zenit". Vulcan, Că
prioarei, bloc 2. ap. 1, până în 
ora 16, duminica intre 13—18.
(0125644)

VÂND motocicletă Minsk, stare 
perfectă. Telefon 545531, după 
ora 13. (0125578)

VÂND convenabil rulotă co
merciala, nouă. Relații: telefon 
543282, după ora 16. (0125660)

VÂND televizoare color. Petro
șani, Doinei, 5 (vizavi 1UMP). 
(0125669)

VÂND Skoda 120 L. Informații: 
Petroșani, Aleea Trandafirilor, 
bloc 2, sc. 5. ap. 54. Telefon 
545224, după ora 18. (0125664)

VÂND urgent motor Fiat, Rit- 
mo. Regata cu cutie de viteze, 
complet — 300 mărci; Audi 50, 
inmatriculat — 1600 mărci, stare 
buna. Cimpa, Burrh'Ști, 78. Fam. 
Blaj. (0125676)

VÂND apartament confort I, 
2 camere (-.emimobilat), în Petro, 
șanl. Aviatorilor, 56/50. după ora 
20. (0125675)

OFERIT. DE SERVICIU
SOCIETATEA Comercială „MO- 

MO“ COM SRL cu sediul în 
Petroșani, str. Unirii, angajează, 
cu carte de muncă, vânzătoare 
cu studii de specialitate. Selecția 
are loc duminică, ora 12. la sediu. 
(0125678)

S( II IM BURI —ÎNCHIRIERI
SCHIMB apartament 2 camere, 

confort I, Petroșani, Aviatorilor, 
56/50, cu garsonieră, zona Comi
sariat, plus difeiența. (0125677)

SCHIMB casă colonie, curte, 
garaj, Petroșani, cu apartament 
(exclus Șerpărie). Relații: str.
Dacia (Colonie), 1/2, după ora 16. 
(0125676)

CAUT, i 
garsoniera 
bilat) în Petroșani, sap 
Relații: telefon 512891, după 
16. (0125626)

-II KDERI
PIERDUT ti het butelie 

769, eliberat rin Centrul 
prr .chimbare Vub an. I] 
fiul. (0125668)

PIERDUT contract închirieze 
pe numele Cotim ă Ghcorghe, c- 
Jjbcrat de RAGCL Vulcan" II de-

în vederea închirierii, 
i '..ui apartament (mu- 

Lupcnl. 
ora

nr. 
de 

declar

liberat de RAGCL Viile un 
clar nul. (0125670)

I’IEP.-DUT legitimație 
ciu pe numele H.jngflnașu 
mitru, eiberată de EM Vulcan. O 
declar nulă. (012566J)

servi-
Du-

publicitate!
I 
I 
I 
I II 
I 
I
I

COMEMOR 'R1

ÎNDURERATA familie anunță că se 
pierderea grea a scumpei noastre mame 

OPREA ANNA
Comemorarea se va ține la Biserica 

slujbă de pomenire la 18,30. (0125666)

împlinesc 6 luni de 
și soție

Romano-Catolică cu

la

o

FAMILIA Stancu anunță împlinirea a doi ani de la dispariția 
fulgerătoare a scumpului lor

IORDAN SORIN
Nu te vom uita niciodată. (0125665)

SOȚIA și copiij anunță cu durere împlinirea unui an de când 
i-a părăsit cel ce a fost un bun soț și tată

FODOR IOAN
11 vom păstra mereu in inimile noastre. (0125671)

PUBLICITATE
E. M BARBATENi

organizează concurs pentru ocuparea postului de

— revizor contabil in cadrul biroului financiar 
contabilitate (femeie)-

Concursul va avea loc in ziua de 30 septembrie 1993, 
ora 9, la sediul unității.

la
înscrierile se fac la biroul personal al unității până 

data de 21 septembrie 1993, telefon 560300/127.

Condiții de încadrare, conform legislației in vigoare.

S.C. Electi o-Star
1'cl roșa ni, str Avram lăncii, nr 8, 

COMERCIALIZEAZĂ
— Instalații recepție satelit
— TV color Goldstar
— Calculatoare 1IC 91

Cotidianul dc opinii și informații „ZORI NOI'* apare ■ 
SOCIETĂȚII COMI RCIALE „ZORI NOI*' S.A, 

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr. I 20/621/1991,

Cont virament: 307060201
Iroșani.

Director: MIRCEA BU.IORESC1J
Director executiv; ing. Alcxandui 

IIOGDAN

S.K.L.
telefon 5 I5C32

(<>125598)

Emoții și bucurii la Școaia nr. 4
Școala generală nr. 

4 din Petroșani și-a des
chis, la fel ca toate celelalte 
instituții de învățământ preuni- 
versitar din țară, porțile, Ieri 
dimineață ja ora 9.

Festivitatea dc deschidere a 
debutat cu o slujbă religioasă, 
ascultată cu mult interes de toți 
cei prezenți: cadre didactice, e- 
levi, părinți.

In continuare dl. profesor Ni- 
culescu, directorul școlii, a sus
ținut o scurtă alocuțiune, din 
care am reținut ideea de bază

cu care cadrele didactice și ele
vii de la această școală pornesc 
la drum în noul an școlar: „con
tinuarea la nivele calitative su
perioare a tradiției bunelor re
zultate la învățătură obținute 
de-a lungul anilor".

Cei mai mici dintre elevii 
școlii, cei din clasa I, au fost 
primiți cu multă grijă și entr 
ziasm de toți cel prezenți, bucii' 
rându-se și ei de emoțiile pri
melor ore de școală.

Tuturor le adresăm felicitări 
și urările noastre de succes! 
(Gh. C.)

I 
I 
II
I I
I
I
I

„Ca păsări
La Școala generală nr. 2 din 

Petroșani, așezământ școlar fon
dat în anul 1880, sunt 20 de ca
dre didactice. Patru sunt bărbați 
iar 16, femei. Peste vară, toți 
profesorii și învățătorii din școa
lă s-au calificat, la locul de mun
că, în meseriile de zugrav și vop
sitor. Ei au avut alături de d-na 
Maria C;ișan — femeia de servi
ciu — și pe destoinicul ei soț. 
Domniile lor au reușit ca, la data 
deschiderii anului .școlar, să pre
zinte celor aproape 400 de elevi 
o școală complet nouă. Doamna 
directoare Anișca Noghiță este 
profesoară de română și, recent, 
a obținut gradul didactic doi. Ca
binetul de română, de care sc

•OZZZZZ.M«VZJWW>VrZZZr/»ZrzrZZzZ Z» *///J£l

ce iboară"
îngrijește cu pasiunea dascălului 
hărăzit, are deasupra tablei ne
gre portretul Poetului Nepereche. 
Un citat întregește imaginea: 
„Numai poetul/ca păsări ce zboa-, 
ră/Deasupra val urilor/Trece peste 
nemărginirea timpului".

La festivitatea de deschidere a 
participat, pe lângă dascăli, e- 
levi, părinți, și preotul-paroh Mi- 
hai Munteanu. Domnia-sa a bine
cuvântat școala, dascălii și învă
țăceii urându-le un an bun. Pen
tru toată lumea prezentă în curtea 
școlii din colonia Petroșaniului, 
începerea anului școlar a fost — 
ca și pentru dl. ministru Liviu 
Maior — Anul Nou 1993. (Mih-ii 
BARBU, Gh. OLTEANU)

Lupta împotriva cărbunelui

Miracolul de la stână
Printre maladiile care atacau 

animalele care trăiau pe lângă 
casa omului cca mai îngrozitoa
re era cărbunele. Această boală 
nu cruța nici o specie. Toți boii, 
oile, caprele, porcii, erau victi
mele sale; cărbunele ataca și că
milele și câinii. Nimeni, nici 
medicii, nici guvernanții nu cu
noșteau nici un remediu sigur 
pentru a o combate, deși de mii 
de ani se făceau eforturi să sc 
găsească unul.

Toate acestea s-au întâmplat 
până când Louis Pasteur s-a a- 
propiat dc o stână unde sc ex
ploatau cincizeci dc oi, o capră 
și mal mulți boi. in scopul dc a 
putea experimenta în mod public 
vaccinul său împotriva cărbune
lui. I’c baza câtorva experiențe 
de laborator așa-numitul I’asteur 
afirma că teribilul flagel poate

fi evitat prin una sau două vac
cinări inofensive.

După două zile, rezultatu] ex
perimentului depășea toate spe. 
ranțele. Toate animalele vaccina
te preventiv erau în viață și, 
după toate aparențele, în per
fectă stare de sănătate. Cele ne
vaccinate erau pe moarte cu ex
cepția a două care, cu botul sân
gerând, se zbăteau în convulsiile 
agonici.

Acesta a fost un triumf dc ne
uitat al științei asupra morțil șl 
totuși nu era decât un succes 
excepționul. Aplicarea practică a 
vaccinului de către mâini neex- 
perimentate și. câteodată, cu in 
material îndoielnic, a fost mm 
puțin fericită. Lupta lui Paueur 
împotriva cărbunelui a rămas . 
nedecisă. El a abandonat câmpul 
de luptă în favoarea discipolilor 
săi și s-a dedicat altor cercetări.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, str. Nicolac Bâlcescu nr 2. 
Telefoane: 511662 (dircctor-rcdactor șef); 

515972 (director c.xceuliv-administi uliv 
difuzare), 512161 (secții). lux: 093/515972

T1PARLE: Tipografia Petroșani, str. 
Nicolac Bâlcescu nr. 2, Telefon 511365.

Materialele nccomandalc și 
ncpiiblicale nu se restituie- Res
ponsabilitatea morală și juridică 
asupra corectitudinii datelor cu 
(ninse in articole aparțin, în 
exclusivitate, autorilor

ECHIPA DE SERVICIU :

Responsabil de număr :
Paul NK ULESCU

Corectura t
Emilia ACIUREI 

Viorica IIRȚULESCU


