
Spargeri peste spargeri

Moș Crăciun la Petroșani
Moș Crăciun și-a anunțat deja prezența la Petroșani. El va 

veni în Orășelul copiilor în ziua de Ajun al Crăciunului, către 
orele serii. Moș Crăciun se va întflni cu prietenii săi „de-o. șchioa
pa" — copiii. I-a fost pregătită o primire pe măsură 1 Și-au anun
țat prezența în parcul din apropierea pieței agroalimentare a ora
șului — locul unde se va amenaja Orășelul copiilor — colindători 
din toată Valea Jiului.

Nici comerțul nu vrea să rămînă mai prejos. La chioșcurile 
ce vor fi deschise în orășel vor fi puse în vînzare o gamă variată 
de dulciuri și fructe. Sperăm ca în acest an „gama variată" de 
dulciuri și fructe să nu se reducă numai la mere zbîrcite. ca în 
anii trecuți.

Moș Crăciun ne-a promis, în cadrul unei convorbiri telefonice 
pe care am purtat-o cu dînsul — că va vizita toate Orășelele co
piilor din Valea Jiului

Pînă la Crăciun însă mai este cale lungă. Și tare mult ne 
dorim nouă și copiilor noștri ca în acest an cîntecul „O, brad 
frumos" și colindele să răsune liniștite iar în case și pe stradă să 
domnească pacea Domnului nostru, Isus Ilristos. (Al.II).

O ingenioasă spargere s-a dat 
în noaptea de 10 spre 11 decem
brie la localul „Tîrnave", („Pier
de tren", cum 11 știu localnicii) 
din Vulcan. După cum am aflat 

de la polițiștii care au cercetat 
cazul, reiese că hoții au procedat 

în modul următor : au sărit în 

curte, au luat o masă și s-au 

urcat pe acoperiș de unde au 
dislocat cîteva țigle. Apoi, au 

pătruns în pod. După aceea au 
dat o gaură și au pătruns în lo

cal, de unde au sustras băutură 

și țigări. Poliția a recoltat ur

mele lăsate la fața locului și face 
investigații pentru a-i prinde pe 

făptași. Localul „Tîrnave" a fost 

de mai multe ori ținta unor 

spărgători, care, — mai devre

me sau mai tîrziu — au fost 

prinși. Sperăm că și de această 
dată acțiunea poliției să fie în
cununată de succes.

Glicorghe OLTEANU

VULCAN
Primele societăți

comerciale

Luni noaptea, nu știm pe la ce oră, indivizi necunoscuți au 
spart încuietorile și au intrat în Școala generală nr. 2, situată în 
colonie. Spărgătorii au răvășit încăperile, laboratoarele, au mai 
furat cîte ceva, din ceea ce s-a mai găsit pe acolo. Este limpede 
că spărgătorii nu au spart școala nr. 2 pentru a însața carte, ci 
pentru a fura din bunurile folositoare copiilor pentru învățătură. 
(G.C.).
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Prin hotărîrea prefecturii ju
dețului s-au aprobat primele so
cietăți comerciale în comerțul de 
stat al \ ăij Jiului. Este vorba 
despre societățile comerciale con
stituite în orașul Vulcan oe 
st-uctUra fostei ICS Mixtă Vul
can. S-au aprobat următoarele 
societăți comerciale : “Alimentație 
publica, director domnul Iosif 
Daminescu, Sector alimentar, di- 
iector, doamna Alina C'îrstc u și 
Sectorul n? limentar, director 
domnul Constantin Ionescu. 

Funcționarea aceste a a fost au
torizată cu dat i de 10 decembrie, 
uimind ca pînă la 1 ianuarie 
1991 să se încheie pregătirile 
pentru intrarea în normal a noi
lor societăți c. merciale. Le do
rim succes ! (G.C.).

| O, ce veste
■ minunata
| O, ce veste minunată
I în Bcthlecm ni sc-arată 

Astăzi s-a născut 
Prunc din Duhul Sfint, 
Fecioara Maria.
Că la Bethleein, Maria 
săvirșind călătoria 
îu sărac lăcaș, 
în acel oraș
Naște pe Mesia.
Pe fiul cel din vecie 
Ce l-a trimis Tatăl mic, 

"" Să se nască
și să ere iscă.

I să ne m.ntuiască.

Strategia destabilizării Grevă în învătămînt
Au mai ramas doar cîteva zile 

ș e va inc'iei i anul de cînd s-a 
dr- mșat revoluția din de< em 
h 1J89. \m fi ut cițiva pași 
p calea democrației. Și-au spus 
ci. intui p imcle alegeri demo- 
cri'ice din ultima jumătate de 
S' rol din tara noastră. Guvernul 
si i asumat o mi-iune dificilă — 
de 1 înfăptui reforma economică. 
' •liia prioi o constituie

■ ie ea econ antei naționale din 
im. sul în care a împins-o gu
vernarea din p» ioada totalitaris- 
■ iu u si a-ozarea ci pe tem. ha 
e. onomiei le piață. Nimeni n-a 
i . la îndoi dă nciesitatea în
făptuirii acesto. obiective. C i 
to.,t acestea, n au încetat con- 
t ' i'iile la alea guvernului și 
; pr "edinteiUi ales. Oamenii 
s. . desigur, liberi .i i e p irn 
a. hi: opțiunile politice. Citito
ri i. iste pur și -implu năucit de 
diversitatea opiniilor.

Ce.’a ce c mai trist, insă, m,,i 

— N» iJom'lc exfr.llemlrU, ti(i liniștii: >te Ziml ați fost 
băg.il vi.dc.i la „Alimentară*4!!!

Ultima oală pi

ales in ultimele luni a început 
să se contureze manifestarea unei 
adevărate strategii a destabiliză
rii. Multe neliniști, generate de 
liberalizarea prețurilor, le grija 
zilei de mîine, iși găsesc expre
sia în contestații, demonstrații, 
greve și alte forme de protest la 
adresa guvernului Pe acest fond 
de neliniște generală iși țese ur
zeala în mod -istem.itic strategia 
destabilizării I S a ajuns pînă a- 
rolo în ît chiar i prilejul sacru 
al sărbătoririi Zilei naționale a 
României să fio pingârit de pa
timi politice si folosit de unii 
reprezenl înți ai opoziției în sco
puri înguste, de propagandă și 
diversiune Grupări restrmso, 
fără o aderență reală in rînihil 
țăranilor sau al muncitorilor, in
cită la destabilizare. Ultima gru
pare de acest fel —a constituit 
la Clu|. sub denumirea pompoa-

(( ontimiarc in pag. a 2-a)

Moroi STRAUȚ |

„Sindicatele din școlile genera
le numerele 1, 3, 4. 5, 6, 7 Pe
troșani și grădinițele afiliate, in- 
cejftnd cu data de 12 decembrie 
1990. declară grevă de protest 
împotriva modului în care se e- 
ludează hotărîrea Guvernului 
României' de a se acorda adao
sul la salarii pe perioada 1986—
1989. Ținem să subliniem că a- 
?ea-t.i grevă nu are caracter po
litic, m i antiguvernamental și 
nici o legătură cu grevele de
clanșate de alte categorii socio- 
profesionale".

Acest protest l-am primii upă 
le. I mș.irea grevei de la domni

șoara \ndrooa Petrescu. lidera 
acestui sindic it în Valea Jiului. 
Greva . n sine ridi-ă o serie de 
întrebări, atit in ceea ce privește 
organizarea ei, cit și prin impli
cațiile sociale și instrucliv-edu- 
cative.

Organizată in pripa, această 
grevă nu a beneficiat de lin mod 
unitar de rezolvare privind : mo
dalitățile concrete de manifesta
re. durata ei și chiar paleta re-

Pauiiiit, ii au mal
V.ili I 1 *< i > I \

PROTEST
vendicărilor profesorilor (unii 

sustinînd că trebuiau incluse și 
revendicări privind creșterea re
tribuțiilor). în aceeași idee men
ționăm că Școala generală nr. 1 
a fost doar parțial în grevă.

în al doilea rînd, deși s-au fă
cut demersuri încă de acum o 
lună la Inspectoratul școlar ju
dețean și Prefectura județului, 
nu s-a insistat și nu s-a dat un 
termen limită de rezolvare a re
vendicării. Juste, le altfel.

în al treile: rînd. trebuie men
ționat faptul că această grevă ri
dică o importantă problemă fi

VEȘNICUL DOLIU DUPĂ NICHITA
Intr-un decembrie nins le 

nenorocul zițoi de treisprezece, 
a trecut in rîndul sfinților 
spiritualității inegalabilul su
flet al poez.iei noastre con
temporane, Nichita Ș inesvu. 
El (are a crezul in necesita
tea organică și cosmică a po
eziei \ înțeles poezia ca viața 
tiăitj la înălțimea și adinci- 
mea sentimentului. Poezia 
este viața întrupată in cuvîn-

/ s lei
Mă inundă mirosul 
Coroana de frig 
mi-o pliu 
iiiglu lind

V ino. 
ștergi 
lumina 
pe care

allădata pe creștet, 
in inima nimănui.

stea populata de ființe villd.ile. 
III, cu lumina ta de pe cer. 
mea de pe gci, 
mi-,ui văzul o pinguinii.

Vino tu. sărbătoare a lui iniilor calde 
păstrate prin înghețare.
O, frig, o, tu, putere mare 
a lui unu in ncrepi farc.

nanciară. Cine va plăti salariul 
profesorilor pentru aceste zile 
ie grevă, atîta timp cit sindica

tele nu dispun de sumele nece
sare n Li căminele afiliate oa
menii plătesc o taxă consistentă, 
cine-i va despăfubi ?

Nu în iirtlmiil rînd. ipar pro
bleme de o din educativ căci ]a 
sfîrsihi) spătămînii sîn olimpi
ade ale elevilor. în plus această 
pei inadă cete imn do vfrf în ceea 
ce privește înche mea situației 

școlare la final de trimestru. 
Greva are n motivație întemeiată, 
dar modul cum este organizată 
este sub orice critică.

V. S. DÎNCU

tul-neciivînt, e-te <> variantă 
a poeziei trăite. Călinescu îl 

situa pe M Eminescu in ban
ca întii a literaturii noastre, 
lăsînd o bancă liberă intre el 
și i'udor \rghezi în banca 
aceasta il putem așeza pe au
torul „Necuc in*elor“.

Dai daca ne a aliem umn 

le că și lumea intîi are două 

locuri . (\ I)IN('IJ),

de ine ud
de zăpadă.
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Izolată In sfera neputinței, de cei cărora le este subordonată 
și de cei ce ar trebui să poarte haina rezolvărilor ca o zi de lu
cru, această întreprindere a devenit o unitate a nemulțumirii 
muncitorilor, peste care s-a lăsat o ceață londoneză pentru că ni
meni nu vede, nimeni nu-i înțelege.

O unitate asediată ca după război, unde ziduri, împrejmuiri 
și mașini, sînt mitraliate încă de arma indiferenței în care sin
gurii ce mai supraviețuiesc sînt oamenii. Ei, șoferii, strungarii, 
mecanicii, care sub cerul lib. ca într-o Africă a zilelor noastre, 
pe sub mașini, prin ploaie i zănadă, uzi leoarcă,' își fac datoria, 
pentru ca parcul acesta de ai p itere să poată face legătura în
tre unități miniere, cu pe n ■’ .iese de schimb, agregate și ma
teriale, ce fac viabilă op ie zilnică a marilor eforturi din
subteran dar și de la suprafață. Un parc cu circa 300 de utilaje 
este azi pe butucii degradării, iar cele circa 90 de mașini care mai 
funcționează sînt în pericol de a sucomba de... inaniție. Nu sînt 
cauciucuri, baterii, acumulatori, antigel, lichid de frînă, arbori 
cotiți, oxigen, carbid, pompe de injaeție, anvelope, ulei etc., dar 
mai ales nu sînt receptate de cei în drept, consiliul de administra
ție și combinatul, toate doleanțele profesionale ale muncitorilor 
care și-au trimis liderii sindicali și tn 25 noiembrie 1990 ca în- 
tr-un ultimatum pentru conduceri. Iar acestea Intr-o ultimă an
gajare au promis că din 5 decembrie 1990 ver tezolva o mare 
parte din cele care, de mai bine de 10 luni, stau pe hîrtie ca ceva 
intangibil. O bună inițiativă a fost oprită nu se știe exact de 
cine și de ce. Pentru asigurarea reparațiilor mașinilor, dubelor de

Clubul vorbitori
lor de 1b. franceză

București — ne scrie ci
titorul nostru Dumitru Postola- 
che, din Uricani — s-a deschis 
un club al vorbitorilor limbii 
franceze. Timp de două ore, 
după-amiezele, acest club este 
frecventat de cei ce doresc să 
cunoască mai bine cultura țari
lor francofone, să converseze în 

SUGESTII
limba lui Voltaire. Găsesc acest 
lucru foarte folositor. Sînt con
vins că și în Valea Jiului o ast
fel de idee ar prinde. După ce 
s-au deschis atîtca baruri și bă- 
rolețe, poate se găsește cineva 
interesat să ia o inițiativă în 
acest sens*.

Ideea domnului Dumitru Pos- 
lolache ar putea prinde viață 
tn așezămltitele de cultură din 
municipiu. Spațiu există bere

chet — nu se înghesuie cine știe 
clți în biblioteci. Iată de ce pro- 
p. nerea o considerăm interesan
tă și viabilă, nu numai pentru 
francofoni ci și pentru cei ce 
vorbesc alte limbi străine, de 
circulație internațională.

II. ALEXANDRESCU

Curier cultural
GIIEORGHE MORAR, I. M. A- 

ninoasa. Ceea ce transmiteți or
tacilor dv. prin intermediul ver- 
•ului arc o deosebită semnifica
ție emoțională și etică, dar, din 
păcate, nu se constituie într-o 
poezie publicabilă. Se întrevăd 
urme de talent. Reveniți.

T1BERIU VINȚAN — Vulcan. 
Reportajul „Măreția unei zile“ 
tratează un eveniment care a 
(ost marcat de ziarul nostru. El 
dovedește spirit de observație și 
abilitate în mînuirea condeiului. 
Puteți să vă considerați cores
pondentul nostru, dar asta nu 
anulează posibilitatea dv. de a 
vă Încerca norocul și la alte pu
blicații din Valea Jiului. Noi vă 
vrem... doar... dacă ne vreți. 
Oricum, vă așteptăm cu noi co
respondențe.

CONSTANTIN DOBRESCU — 
București. Caligrafia dv. este 
Impecabilă, adevărată artă. Din 
păcate, poeziile trinffșe sînt lip
site de valoare artistică. Ne bu
curăm că ați restabilit legătura 
eu noi.

NICU PANTELIMON ROTA- 
RU (11 ani) — sat Berzețti, jud.

S.U.C.T. Petroșani—Africa zilelor noastre ?!
Intervenție, s-a deschis o finanțare pe care ACM Cluj s-a apucat 
să o materializeze într-o hală de mari proporții ce putea asigura 
repararea simultană a mai multor mașini deodată și, implicit, 
condiții normale de lucru. Au fost turnați doar papucii, ACM-ul 
a plecat, iar firul continuării lucrărilor s-a rupt, de capătul lui 
atîrnînd acum 50 de milioane lei datoria unităților deservite, ca
pital cu care s-ar putea t.ece la înființarea unei societăți comer
ciale cerute de sindicatul a.estei întreprinderi. Cele cîteva boxe 
insuficiente țin afară zecile de mașini defecte, dar și oamenii. In
diferent dacă e frig sau nu, dacă plouă sau ninge. Cizmele de 
cauciuc nu țin decît de frig prin apa ce băltește In curte, iar 
vestiarul și baia nu sînt cît de cît funcționale. Pe jos, sub mașina 
7812, Blos Carol și Dragotescu Ion, doi mecanici tineri, plini de 
noroi și cu salopeta udă. își văd sănătatea cit de curând pericli
tată. Arghir Ghcorghe, conducător auto, a trebuit să-și ia conce
diu fără plată pînă în 2 ianuarie 1991, pentru că mașina pe care 
o conduce este aproape imposibil de reparat. Autobuzul 31 HD 
4436, mașina 1619. cît și alte cîteva zeci sînt în stare avansată de 
degradare la care Viorel Surd și Călina Petru nu mai au ce face. 
Cu bani din buzunar se mai cîrpesc pe traseu și In țară, pentru a 
circula. Autoșaua pentru transport ciment stă și ea de șapte luni 
în curte, sub cerul liber, ca într-o Africă a societății noastre, de 
unde toată lumea cere, dar nimeni nu dă nimic. Dar nici nu 
rezolvă.

Dorol NEAMȚU

— De cînd cu democrația, îi este așa dc frică incit nu vrea să opereze decît cu martori !!!

Gorj. Ținînd cont de vîrstă, po
emul „România după Revoluție1* 
evidențiază o surprinzătoare ma
turitate civică, nu și una litera
ră. Vă recomandăm cit mai mul
te lecturi, începînd cu cele din 
manualele școlare și rezultatele 
au vor întlrzia să apară. Scrieți 
mai mult despre problemele vtrs- 
tei dv.

CORNELIU ARGIIIRA — I.M. 
LivezenL Dacă n-ar fi fost gravi
tatea temei și noblețea trăirii, 
am fi crezut că poezia trimisă 
f o parodie după G. Coșbuc (Și 
cine-atunci ar fi crezut/ Ca-n 
schimbul doi să fi căzut/ Atîțl 
eroi în subteran/ De acea explo
zie de metan/ într-un minut). 
Poezia rămîne totuși un prețios 
document pentru un eveniment 
de tragică semnificație.

BUNICOMAR — Petroșani. 
„Gîndurile...** dv. depun mărturie 
pentru o aptitudine de eseist. 
Pînă atunci însă, cine ești d-ta, 
domnule... ? (Nu ne interesează 
ce ați făcut în ultimii cinci nni). 
Așteptăm.

Vasile Sebastiau D1NCU

Strategia 
destabi lizării
(Urmare din Png. I)

•ă de „antitotalitară", al cărui 
prim și imediat obiectiv este ca 
guvernul să fie obligat să-și dea 
demisia. De ce? In numele că
rui program de stabilizare econo
mică se cere acest lucru ? Nu 
contează I Ceea ce contează cu 
adevărat, se pare că este doar 
destabilizarea. Se cere un guvern 
de uniune națională. Dar nu so 
admite că actualul guvern are 
nevoie de timp pentru a-și con
tinua cît de cît măsurile refor
mei economice. Iar coca ce e și 
mai trist, în jocul destabilizării 
s-au prins șl unele grupări sin
dicale urmărind interese de grup 
și făcînd abstracție de interesele 
majore ale țării. Tacticile cuprin
se în strategia destabilizării sînt 
numeroase și diversificate în 
mod diabolic. Se mizează clar 
pe transformarea momentului so
lemn al aniversării primului an 
de la revoluție într-o nouă înfrun
tare In lupta pentru cuce irea 
cu orice preț a puterii politice.

Rămîne de văzut dacă majorita
tea populației țării va încuraja 
sau va descuraja o astfel de În
cercare.

Este desigur, dreptul oricărei 
grupări să-și exprime în mod li
ber opiniile generate de orientă
rile politice proprii. Nimeni nu 
le contestă acest drept Dar de 
la acest drept pînă la pretenția 
de a reprezenta opinia majorită
ții populației e cale lungă...

Se spune, pe drept cuvînt că 
românul e răbdător. In numele 
acestei proverbiale răbdări «-au 
săvîrșit în arena luptelor poli
tice pentru putere, nenumărate 
diversiuni de tot felul. Dar și 
răbdarea aceasta proverbială, are 

o limită de care ar trebui să se 
teamă cei ce aruncă vorbe goa

le, în numele uneia sau alteia 

din găunoasele ideologii mal 
mult sau mai puțin partinice, 

mizînd pc strategia destabilizării.

BUNE...
NU-I ORAR. In urmă cu cîte

va zile, IGCL-ul anunța că se va 
livra apă caldă menajeră de două 
ori pe săptămină. Oamenii s-au 
bucurat de parcă li s-ar fi pro
mis nu știu ce minunăție. Nu
mai că, întrebînd la cîteva punc
te termice din Vulcan dacă au 
primit orarul pertru livrarea 
apei calde, am aflnt că încă nu. 
Păi cum vine asta ? (Gh.O.).

BEZNA. Deși trenul de Laponi 
circulă cu prețuri liberalizate 
pentru călători : 13 lei de per
soană pe călătorie, curățenia șl 
confortul sînt lăsate de izbeliște* 
de?i o dată cu scumpirea s-a pro
mis că se va face ceva și în a- 
ceasta direcție. Ba mai mult do 
atît, pe timpul nopții călătorești 
într-o beznă totală pentru faptul 
că nici un vagon nu este ilumi
nat. Asta da grijă pentru călători. 
Dar cînd le iei banii, ce mai con
tează cum călătoresc ? (G.C.).

BRAZI. Ii vom avea în casele 
noastre in ziua de Crăciun ?, 
CLF-ul spune — da. Deja s-au 
pus în vînzare la unitățile amin
titei firme. Sperăm că vom avea 
și cu ce-i împ<xlobi. Nu de alta, 
dar, spre exemplu, la Petroșani, 
magazinele specializate în comer
cializarea ornamentelor pentru 
pomul de Crăciun nu mai au ce 
vinde și rafturile sînt goale — 
vezi magazinul Hermes. Cît des
pre dulciuri și jucării... (Al.II.).

STIMULARE Dl. Lenghel A- 
vram, conducător auto la SUCT 
Petroșani, conduce și lucrează pe 
o mașină TV de multă vreme. 
A îngrijit-o, a întreținut-o. și a 
parcurs cu ea nu mai puțin di 
320 000 km. Și norma de casare 
este la 240 000 km. După toate 
legile avea dreptul de a fi sti
mulat, apreciat și premiat. Șl 
totuși i s-a dat.... ceva... Două 
cauciucuri... pentru aceeași ma
șină (DN.)

DETERGENTE Atît de căutații 
detergenți sînt pe cale să fie o- 
feriți din belșug. La Lupem s-a 
deschis, In cartierul Barbăteni, 
o unitate comercială specializată 
In vânzarea detergenților fabricați 
pe plan local, la Viscoza Lupeni. 
Astfel de unități vor fi desen-se 
și la Vulcan, Petroșani și Petrilal 
(VJS.J.

CUIE JN PÎ1NE. Ieri diminea
ță o doamnă nc a adus la redac
ție o bucată de pîine în care sa 
găsește un cui. Plinea a fost cum
părată de la magazinul propriu 
al fabricii de pline (fosta agen
ție de voiaj). Cum în ultimele 
două săptamini de zile am adu
nat la redacție bucăți de piine 
cti pietre, chiștoace de țigări, iar 
acum cuie, putem adresa celor 
de la Fabrica de pline întrebarea: 
pe cînd și bombe în pîine, fra
ților ? (C.G.).

SEZON. Duminică, în Paring, 
a început sezonul sporturilor do 
iarnă. Zeci de turiști amatori șl 
de iubitori ai sporturilor de iar
nă au apărut pe pîrtii, însufle
țind peisajul mirific de iarnă. 
Din păcate, accesul pînă la tele- 
scaun nu este asigurat printr-un 
transport organizat oficial, ia» 
drumul de pe Maleia a ajuns în
tr-o stare deplorabilă, nefiind în
treținut de nimeni. (S.V.).

BANI PIERDUTE Marți In ju
rul orei 13 — în piața agroali- 
mentară o doamnă a gă'it un 
portofel cu o sumă mare de 
bani, pierdut de cineva. Pâguba» 
șui este așteptat la redacția zia
rului nostru pentru a intra în 
posesia banilor pierduți.

Rubrică realizată do
Paul NICULESCtf

Șl NEBUNE
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Trichsnelioza poate fi prevenită /;
tă, acest examen reprezintă cea mai eficienta 
măsură de prevenire a bolii la om.

Din rațiuni inexplicabile unii cetățeni dînd 
dovadă de multă inconștiență refuză efectuarea 
analizei trichinoscopiee după ce-și sacrifică 
porcii în gospodăriile particulare, perie)itînd in 
felul acesta sănătatea familiei și cunoscuților.

Circumscripțiile sanitar-veterinare teritori
ale și Circumscripția pentru Controlul Alimen
telor efectuează zilnic examene trichinoscopiee 
de la orele 8—11 și 11—17.

Profilactic se recomandă : deratizarea locali
tăților și în special a locurilor cu multe co
tețe : nfumătoriile particulare nu trebuie să pri
mească preparate din carne și carne fără ti
chetul de confirmare a efectuării examenului 
trichinoscopic. De asemenea, se recom mdă să 
nu se înstrăineze carne și cîrnați la prieteni și 
cunoscuți pînă nu sc efectuează acest examen ; 
să nu se cumpere câine sau cîrnați de pe piața 
liberă, de la întreprinzători particulari sau mă
celari amatori ; să se limi'eze circulația porci
lor printre gunoaiele publice ; prezentarea la 
spital la primele semne și suspiciuni de boală 
este obligatorie.

întruclt s-au lansat zvonuri răuvoitoare, pre
cizăm că preparatele și carnea de porc prove
nite de la abatoare, comercializate prin magazi
nele de specialitate sînt supuse unui control.sa
nitar veterinar nermanent și riguros, efectuat 
de personal calificat și atestat pentru contro
lul alimentelor.

Dr. Octnvian POPESCU 
medic ingicnist, inspector de stat

Sezonul obișnuit pentru sacrificarea porcilor 
In gospodăriile particulare cit și numărul mare 
de bolnav, de trichinelloză din anii precedenți, 
face ca, Circumscripția pentru Controlul Ali
mentelor să aducă precizările și recomandările 
necesare pentru combaterea bolii.

Parazitul Tricliinella Spiralis este un vierme 
de dimensiuni microscopice care trăiește oca
zional sau permanent în : porcul domestic, por
cul mistreț, urs, vulpe și este vehiculat prin in
termediul șoarecilor și șobolanilor. Evoluția 
bolii la om este condiționată de cantitatea de 
corne ingerată, de gradul de infestare a cărnii 
și modul de preparare. Debutul este dat la 1—3 
zile, de grețuri, vărsături, dureri abdominale, 
febră, amețeli și dureri de cap. La 6—7 zile 
apar tulburările toxice și alergice, febră mare, 
edemul pleoapelor și feței, pe piele apar erupții. 
La 8 zile apar dureri musculare generalizate, u- 
neori parazitul se fixează și în mușchiul car
diac. Porcul se consideră principala sursă de 
paraziți pentru om, iar șobolanul unul din pur
tătorii parazitului în natură. Se îmbolnăvea 
mai frecvent porcii crescuți liberi printre gu
noaiele publice menajere. în cotețe și aglome
rări de c ■ *e murdare, nederatizate și neigie- 
nizatc.

La porc boala nu se manifestă clinic în tim
pul vieții, iar prezența parazitului se poate pune 
numai după sacrificarea porcilor prin examen 
trichînoscopic. Cetățenii sînt rucați să aducă 
sp-e examinare 50 gr carne din zona intercos- 
talâ a diafragmei sau a cefei. Examenul durează 
circa zece minute, iar dună caz se fac reco
mandările necesare. Legea 80/1974 prevede obli
gativitatea efectuării acestui examen și, totoda

Cui să-i mulțumesc ?

Furată, abandonată...

De la Anton Pann ne-a rămas 
.Povestea vorbei" dar tot de la 
Anton Pann i s-a tras Intr-o oa
recare măsură, necazul lui Re- 
mus Culda din Petroșani. Avlnd 
24 de ani vechime în subteran 
R.C. a fost pensionat la 1 sep
tembrie 1990. Sătul de muncă, 
și-a permis să sten liniștit aca
să și să aștepte pensia. Și a tot 
așteptat el pînă la 17 octombrie 
clnd, părfndu-i-se suspect, a 
trecut pe la Prevederi să vadă 
de ce nu o primește. I se spune 
că lipsește de la dosar o oareca
re adeverință de Ia serviciul per
sonal al I. M. Dlija. Omul se 
deplasează, găsește acolo o cooie 
a adeverinței ți constată, la în
toarcere, că originalul sc află 
la... Prevederi, într-un sertar 
din biroul unde avea loc discu
ția. E mai greu să tragi sertarul 
dccil zi pui Un om pe drumuri 7 
Posibil. La o lectură atentă sc 

constată că pe adeverință lipseș
te strada — Anton Pann — și 
deci asta era cauza Intîrzierii. 
Se promite că se rezolvă.

Peste o lună pensia... nu vine. 
Iar la Prevederi I Este trimis la 
poștă. Aici găsește o evidență pe 
numele său, cu suma restantă, 
dar nu găsește... strada. Deci în 
timp de o lună informația n-a 
putut circula de Ia Prevederi la 
Poștă (la doi pași). Cuponul a 
fost găsit la Oficiul din Aero
port. Pe 29 noiembrie, după trei 
luni de așteptare și de zbucium 

un om Iși primește banii. Nu se 
știe Insă dacă luna viitoare nu 
se va repeta povestea. Pentru că 
drumul hlrtiilor c încă destul de 
Întortocheat. Pe bună dreptate 
omul se întreabă ; eu cui să-l 

mulțumesc ? Lui Anton Pann ?

Ștefan CIMPOI

Răspundem 
cititorilor

■ DL. TRAIAN SFÎRLEA, 
din Petrila, ne scrie că în urmă 
cu trei săptămini a fost la re
dacție, pentru a-și rezolva unele 
probleme personale ți că, fiind 
bolnav, nu ponte repeta vizita. 
Este indignat de faptul că nu 
și-a văzut numele în ziar. Acum 
și-1 vede. Dorim să precizăm 
totodată că nu putem face pu
blice toate problemele personale 
ale celor care ne calcă pragul, 
în alegerea subiectelor, ținem 
cont de anumite criterii, între 
care cel mai de seamă este men
ținerea interesului cititorilor. 
Este de la sine înțeles că pro
blemele personale nu prezintă 
Interes general. în măsura în 
care acestea se încadrează In 
sfera informațiilor, văd lumina 
tiparului — ceea ce n-a fost ca
zul cu problema domnului T.S.
(St.C).

Domnul Monea Vasile, șofer 
profesionist umblat în lume, de 
la Petroșani, la Timișoara, de la 
Bistrița la Constanța, zilnic după 
carne și preparate din carne 
pentru locuitorii Văii Jiului, a 
pățit-o. A auzit el de hoții de 
mașini, ba chiar i-a și văzut, a 
auzit de mașinile altora furaie, 
abandonate, răsturnate, își făcea 
cruce cînd i se povestea și dor
mea liniștit că hti nu i se întîm- 
plase așa ceva niciodată.

Dar iată că în carnețelul ho
ților, filele se întorc, paginile 
sînt numerotate și-i vine rindul 
și domnului Monea. Acum două 
săplămîni cînd mergea cu toată 
viteza spre E’imișoara, i se fură 
mașina din fața l’Jocului și trei 
zile își face omul fel de fel de 
probleme, apar speranțele, cresc 
incertitudinile, și totuși știrea 
îl face să-i vină inima la loc. 
Mașina a fost găsită la Petrila 
după ce hoții făcuseră niște curse 
și o abandonaseră pe o stradă 
lăturalnică ca pe o batjocură și

Mirific peisaj de iarnă.
foto : Sorin OPREA

nu ca pe o muncă cinstită șt ne
voia unei familii care o îngrijea 
și c- Întreținea ca pe ochi din 
cap. Dusă la autoservice-u din 
Petro*- .ni pentru a-i face r- me
dierile necesare, domnul P .nea 
este iar trezit din somn nu pen
tru <> «ursă la Timișoara sau 
Ilațcg, ci pentru a fi am’ i că 
iar a pățit-o. Hoții i-att de
aici, de pe rampă, do . i; și 
electromotorul. înseam în
carnețelul cu pricina r ra o 
filă Ia care demnul M< nu
s-a mai gîndit.

Dar politia este pe u; r i lor. 
a hoților și tilharilor și s:»ur le 
va lua carnețelul pentru cîțiva 
ani buni. Iar domnul Monea își 
va pune la punct mașina și-1 vom 
vedea curind la volan în ostum 
ți cravată așa cum îi pla; și-i 
stă bine unui om ce f î e zilnic 
curse la Timișoara și Mâței după 
carne și preparate pentru popu
lația Văii Jiului.

Dorcl NEAMTU

CUPA EROILOR 
REVOLUȚIEI

Asociația șahiștilor din Valea Jiului, organizează in perioada 
14—22 decembrie 1990, un concurs de șah individual ni -J- f dotat 
cu „Cupa Eroilor Revoluției14.

Concursul ie va desfășura în sistem elvețian pe distanța do 
nouă runde.

Deschiderea festivă și prima rundă vor avea loc vineri, 11 de
cembrie a.c. In sala „Asociației de Sprijin a Handicapaților Liber
tatea Petroșani14 din strada Republicii, bl. 63, începînd cu ora 16.

PREMIILE IN CLASAMENTUL GENERAL:

Ixicul I — 3 000 lei ; ÎI — 2 500 lei ; Uf — 2 000 lei ; IV — 
1 500 lei : V — 1 000 lei ; VI — §00 lei. Categoria II J 1II : Locul 
l — 1 000 lei ; Iî — 700 lei III — 500 lei. Categoria „fără car
nete14 : Locul I — 1 000 lei ; II — 700 lei ; III — 500 lei.

Premiile au fost calculate la un număr de 30 de participanți. i 
înscrierile se vor face la adresa mai sus amintită (zilnic) luni, 
miercuri și vineri între orele 16—18, achitîndu-se taxa de Joc — 
500 lei.

Dorcl NEAMj’U

Popice, divizia A
Jiul Petrila - Metalul Hunedoara

5218-41)73 p.d.
în penultima etapă a campio

natului diviziei A la popice, gru
pa întîi valorică, echipa mineri
lor petrileni a susținut pe arena 
proprie întllnirca cu reprezen
tanta metalurgiștilor hunedoreni 
fn fața cărora a obținut o victo
rie conclui-lentă. Rezultat fina) 
5 218 pd la 4 973 pd (3—3).

Cu toate că la rezultatele In
dividuale s-a înregistrat egalita
te. rezultatele deosebite realizate 
de Nicolae Stoian 886 pd. Costel 
Dobrică 880 pd, și Gheorghe Sil
vestru 918 pd a determinat obți
nerea unei victorii cu o diferență 
de 245 pd în acest Joc bine s-a 
comportat și juniorul Ludovic 
Kovacs care a realizat 815 pd ca 

și antrenorul Jucător Victor Mi- 
clca notat și el cu 855 pd.

Din echipa oaspete, s-au evi
dențiat Troian Telnar 864 pd șl 
expetrilcanul Mihai Torok notat 
cu 854 pd-,

S. BALOI

Cu ocazia desfășurării campio
natului național individual și la 
perechi juniori și seniori orga
nizat în staținn a Neptun, ju
niorul Marcel Gliețea de la Mi
nerul Vulcan a devenit viceeam- 
pion la individual, iar cuplul hu- 
nedorenn Nicolae Popa și Mihai 
Torok, au obținut ți ei medalia 
de argint la perechi. Felicitări.

(Dorcl NEAMjU).

TELEX
Miercuri s-au desfășurat me

ciurile contînd pentru 16-imila 
Cupei Romăniei la fotbal. Iată 
rezultatele înregistrate :

Electroputere Craiova — Di- 
namo București 0—1 ; Automeca- 
nica Reșița — Corvinul Hun. doa- 
ra 1—0 ; Metrnm Brașov — Ra
pid București 4—5 ; t nire.i Al
ba Iulia — F. C. M. Brașov 2—k î 
Mureșul Toplița — Jiu. Petro
șani 3—0 ; Petrolul Stoin. — 
F. C. Argeș Pitești 1—2 ; FEPA 
'74 BIrlad — Petrolul Ploiești 
6—7 ; CFR-BTA București — Po
litehnica Timișoara 0—2 , Ci
mentul Voința Mcdg:dia — Spor
tul studențesc 0—3 ; Carpați Ag
nita — F. C. Bacău 0—1 ; Foresta 
Gogești — F. C. Farul Constan
ța 1—2 ; Minerul Băița — t\ O. 
Inter Sibiu 0—1 ; F C. Bihor 
Oradea — Steaua București 3—4; 
Cavalerii Fluieiului Bistrița — 
Progresul Brăila 2—0 ; Oțelul 
Galați — Universitatea Craiova 
0—1 ; Universitatea Cluj — Glo
ria Bistrița 2—1
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Actualitatea internațională
Poziția Guvernului României față de 

situația din Golf
încă de la izbucnirea crizei din 

Golf, la începutul lunii august
1990. Guvernul României, expri- 
mindu-și profunda îngrijorare 
față de recurgerea la forță îm- 
pot iva Kuweitului — stat inde
pendent și suveran — a cerut 
cu fermitate încetarea ostilități
lor militare, retragerea neîntirzi- 
ată a forțelor militare irakiene 
In interiorul frontierelor națio
nale și soluționarea diferendelor 
existente prin negocieri, pe baza 
procedurilor prevăzute în Carta 
ONU

Guvernul român s-a alăturat 
fără rezerve eforturilor depuse 
pe plan internațional pentru so
luționarea crizei din Golf. în 
mod deosebit în cadrul Consi
liului de Securitate al GNU. atît 
In perioada în care președinția 
acestui organism a fost de’inută 
de reprezentantul țării noastre 
(Luna august) cît și ulterior. Ro
mânia a participat nemijlocit 
Iu elaborarea și negocierea 
celor 10 rezoluții adoptate pînă 
în prezent de Consiliu în legă
tură cu această gravă criză, care. 
In esență, cer respectarea inde
pendenței. suveranității și inte
grității teritoriale a Kuweitului. 
Totodată, Guvernul României a 
trecut la aplicarea strictă a mă
surilor de embargou instituite 
de Consiliul de Securitate împo
triva Irakului, cu toate că aces
tea au avut puternice efecte ne
gative asupra economiei țării, a- 
flată într-o dificilă perioadă de 
tranziție.

Animată de dorința de a fi fo
te .te din plin potențialul și re
cursele pe care le oferă funcțio
narea Consiliului de Secifitate 
al ONU ca principal organism al 
forumului mondial, care poate 

acționa pentru reglementarea 
pașnică a conflictelor dintre sta
te, România a fost coautor și a 
votat în favoarea Rezoluției f>73 
din 29 noiembrie 1990, ce oferă 
un răgaz pînă la 15 ianuarie 1991 
pentru aplicarea rezoluțiilor 
Consiliului .și. în primul rînd, 
pentru retragerea Irakului din 
Kuweit și restabilirea indepen
denței și suveranității acestei țări

După aprecierea țării noastre, 
noua rezoluție trebuie să consti
tuie un puternic impuls dat efor
turilor pentru o reglementare 
pașnică a crizei, pentru folosirea 
răgazului de 45 de zile în scopul 
explorării tuturor șanselor posi
bile ale păcii în Golf. Subliniind 
tocmai această semnificație a 
votului său favorabil, Guvernul 
României a propus, în același 
timp, ca Secretarul general al 
ONU. Consiliul de Securitate, 
toate statele să-și intensifice de
mersurile pentru n se alunge la 
o astfel de soluție, pentru a se 
da o șansă ca pacea șă prevaleze 
în regiune.

Tn acest cadru. Guvernul ro
mân salută cu satisfacție iniția
tiva Administrației SUA pentru 
angajarea unui dialog direct cu 
Irakul și își exprimă sincer spe
ranța că acesta va putea condu
ce La o reglementare politică, 
conformă dreptului internațional 
și rezoluțiilor Consiliului de Se
curitate. Guvernul român salută 
de asemenea, acțiunile diploma
tice preconizate de Consiliul mi
niștrilor afacerilor externe ai 
țărilor membre ale Comunității 
Economice Europene, de minis
trul de externe al Franței, de u- 
nele țări arabe (Egipt. Siria, A- 
rabi.a Saudită). ca și continuarea 
demersurilor diplomatice ale U

niunii Sovietice în direcția unei 
soluționări pașnice a conflictului.

In același timp, Guvernul 
României a luat notă cu interes 
și satisfacție de hotărîrea condu
cerii irakiene de a elibera toate 
persoanele străine deținute ca 
ostatici, ceea ce este în confor
mitate cu prevederile Rezoluției 
674 a Consiliului de Securitate 
al ONU, exprimîndu-și speranța 
că această decizie constituie urt 
prim pas al conducerii de la 
Bagdad pe calea punerii în apli
care a rezoluțiilor Consiliului.

Acționînd în spiritul rezolu
ției 678, Guvernul României, a- 
vînd în vedere că țara noastră 
este situată în proximitatea zo
nei de conflict și ar putea fi 
profund afectată. îndeosebi pe 
plan economic, de consecințele 
unor acțiuni militare devastatoa
re, și pornind de la responsabi
litățile pe care le incumbă cali
tatea de membra al Consiliului 
de Securitate, este hotărît să 
contribuie, la rîndul său, la efor
turile care se fac pe plan inter
național pentru determinarea a- 
jungerii la o reglementare paș
nică în Golf, pentru transpunerea 
în viață a prevederilor rezoluți
ilor Consiliului de Securitate al 
ONU

In opinia Guvernului român, 
rezolvarea prin tratative a crizei 
din Golf ar putea netezi calea 
pentru soluționarea politică echi
tabilă a problemelor cu care este 
confruntată, de decenii, întreaga 
regiune a Orientului Mijlociu, 
ceea ce s-ar înscrie în tendințele 
de destindere și dialog din rela
țiile internaționale

(Rompres).

REDACȚIA ZIARULUI „ZORI NOI”
anunță unitățile beneficiare care și-au modificat denumirea în 
urma reorganizării în societăți comerciale sau regii autonome să 
ne comunice datele necesare (noua denumire, sediul, numărul con
tului bancar ș.a.) în vederea elaborării corecte a anunțurilor pu
blicitare.

Anunțăm, de asemenea, că se primesc anunțuri publicitare 
și din partea întreprinzătorilor particulari.

Pentru timpul dumneavoastră liber
13 DECEMBRIE

9,00 Video-satelit,
10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Confluențe.
11.10 Roman foileton (reluare).

Anna Karenina.
12,05 Ora de muzică.
13.10 Arte vizuale (reluare).
14,00 Actualități.
14.10 Foto-magazin.
14.30 Mondo-muzica.
14.50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 S.O.S. Natura 1
16.50 Trurli, Trurli I
17.10 In obiectiv: Societatea.
19,40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21,15 Film artistic.

Pentru cine bat tobele.
22.50 Televiziunea vă ascultă I

11 decembrie
9,00 Video-satelit.

mica p h b
DIVERSE

CUMPĂR video player nou 
sau puțin folosit. Telefon 43737, 
după ora 16. (2998).

SCHIMB garsonieră confort I 
Petroșani Nord, strada Intrarea 
Eroilor, bl. 1/35 (în spatele co
misariatului), cu apartament trei 
camere aceași zonă. (3007).

PIERDERI
PIERDUT ornament jantă

10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10.20 Avanpremieră.
10,30 Orașe și civilizații.
11.10 Film serial (reluare). 

Dubrovski.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Vîrstele peliculei (reluare).
14,00 Actualități.
14.10 Ilobby-club.
14.40 Preuniversitaria.
t5,20 Limba noastră.
15,50 Muzica pentru toți.
16.10 Tragerea Loto.
16.20 Studioul șlagărelor.
16.35 Emisiune în limba germa

nă.
18.35 Economia încotro?
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene animate.
20.00 Actualități.
21,00 Roman-foileton.

Anna Karenina.
21,55 Tn fața națiunii.
22.35 Simpozion.
23.20 Gaudeamus.
0,05 Actualități.
0,10 Jazz-fan.
1.10 Tele-top.

LICITATE
Mercedes în zona bariera Is- 
croni, șantier TCMM. Adresați 

■Iscroni — Văleni 135, fam. Do- 
bre Ioan. Recompensă. (3000).

PIERDUT contract de închiri
ere pe numele Radu Ilie, eliberat 
de IGCL Petroșani. îl declar 
nul. (2995).

PIERDUT contract de închiri
ere pe numele Lazăr Coslel, eli
berat de IGCL Petrila. îl declar 
nul. (300 1).

Pentru democrație în Albania
TIRANA 12 (Rompres). — Un student a fost ucis și mai mulți 

răniți la Tirana în confruntările cu poliția, a anunțat agenția iu
goslavă Taniug, citată de EFE și Rcuter.

Un reprezentant al studenților, contactat prin telefon, a ară
tat că după trei zile de manifestații în sprijinul democratizării 
Albaniei, studenții au fo'>t primiți de președintele Ramiz Alia și 
că aceștia s-au declarat satisfăcuți de promisiunile făcute de șeful 
statului

Capitala albaneză a revenit la calm, deși studenții își mențin 
manifestările în cadrul centrelor universitare. Președintele Ramiz 
Alia a promis manifestanților că în foarte scurt timp vor fi au
torizate organizațiile politice independente.

A P F L
CHIȘINAU 12 (Rompres). — 

Intru-n apel difuzat de agenția 
Moldova-Press, Consiliul de co
ordonare al Organizației Tinere
tului Democrat din Moldova 
cheamă tinerii moldoveni urmași 
ai lui Ștefan cel Mare si ai lui 
Mihai Viteazul, să nu se înrole
ze în Armata Roșie, subliniind 
că ei trebuie să stea la temelia 
armatei naționale a Moldovei. 
Documentul adresează mamelor 
chemarea de a-și apăra i păs
tra feciorii în numele viitorului 
Moldovei — relatează agenția 
Moldova Press

DECESE
- ■- __ — L -

SOȚUL, mama soacră și bu
nica anunță cu adincă durere 
încetarea din viață a scumpe
lor lor
BEI’MENSTAIN ANĂ (21 ani) 
BLUMENSTAIN OANA (2 ani) 

Nil lo vom uit î niciodată.

FAMILIILE Oprea, loceac 
și Pap anunță cu durere înce
tarea din viată a scumpei lor 

Z\Y PEPI 
neprețuită mamă, soacră și 
bunică.

Inmormîntarea astăzi, 13 de
cembrie, ora II. Cortegiul fu
nciar pleacă de la Biserica 
Evanghelică Petroșani. (3006).

COMEMORĂRI

Cu aceeași durere în suflet 
fiica, fiul, nora, ginerele -i 
nepoții anunță împlinirea a 
patru ani de la dispariția 
scumpei lor

GOSMA GHIZELA
Lacrimi si flori pe tristn-i 

moimînt (2989).
FAMILIA Toronpă anunță 

că se împlinește un an de la 
moartea celei- care a fo<t o 
foarte bună mamă, soacră -i 
bunică

C.S1PO ALEXANDRINA 
Nu Ic vom uita niciodată.

HORO
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 febiuaric) 
vei '<>• interesul să căutati 

mi ri, <■ pentru a concretiza i 
atin-'c ■■opul dumneavoastră. In 
lo 5 i tentați să <e n.iliz. vt 
de I i inc

IM.S I I
(19 februarie — 2
Atenție, se pate c 

p ', id* coti sub ni 
îm.zicăi puternice ■ 
(iGc jnLo',i;.

BERBEC 
martie — 20 aprilie)

r umaU 
ifarcri 

unor

•«••••••••••••O
plan sentimental 

tot sprijinul moi al 
elibera de nelini Iii

acționați 
Isul unei 

al linei

ini nl.ilt*

(23 
Cea 

ceasta 
tiv.

(22 s 
\ F 

diții

I ’ ( IO AR A
august — 21 septembrie) 
mm norocoasă zi din 
sappimină. in plan rdi

tiv

Ci'

Exploatarea minieră Petrila
strada 23 August nr 2 

organizează. In dala dc 21 deecmbi ie |<)‘l(l, concurs pentru om- 
parc a unui pus( dc economist.

Sludii : absolvent al învăț imintiilui superior de specialitate 
Relații suplimentaro la Biroul l’OX'S al exploatării.

Spitalul municipal Petroșani
încadrează:

— direelor adjunct connomie 
șef serviciu Aprovizionate-I imispoi t

Condițiile de incadiare sini cele prevăzute m legislația in 
VigttJi e.

Relații suplimentai e si put aldine la sediul 'siiitalului inimi 
cip d Petroșani.

lO'l.Kția «I admlrilatrați* IȘ'lroțanl. «tr Nholoe HAIcescO. ar. 2. Iilcioanz; se^raUrlal i 4 10 02) «ccțil; 4IUC.A. 4 24 04. 
Tipornl i Tipngrnfla Petroșani »(r. Nicolnc Hălcetrii nr. 2, telefon I 115 C3


