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Luni, 21 noiembrie. In Jurul 
orei 14, la spitalul din Vulcan 
este adus Feraru Emil Ștefan. 
Starea acestuia era destul de 
gravă, deoarece prezenta o plagă 
tăiată în zona abdominală. Cu 
alte cuvinte fusese înjunghiat. De 
la Vulcan, Feraru este trimis la 
Spitalul municipal din Petroșani, 
unde i se face o intervenție chi
rurgicală. Cu toate acestea însă, 
la ora cinci după amiază tinărul, 
în virstă de 21 de ani, decedea
ză. înainte de asta, efortul ca
drelor medicale de a afla ceva

ge la locuința lui AngheL Se ! 
dorea un dialog, prin care acesta i 
să justifice ce anume a făcut luni 
dimineața. A fost imposibil. An- j 
ghel se baricadase, într-una din 
camere, avînd-o lingă el pe una • 
din fiicele sale. Amenința că o 
va ucide. A doua zi, marți, s-a 
încercat, din nou, dialogul. „Da
că nu mă lăsați în pace, omor 
fatal", striga Anghel. Polițiștii 1 
insistă. Seara, pe la șapte. An. 
ghcl acceptă, totuși, dialogul. „Să . 
“ini un procuror și un polițist", 
a zis el. Dintre polițiști l-a pre-
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Consfătuire
Azi și miine, se desfășoară consfătuirea pe tema „Ingineria și 

medicina — factori determinanți în activitatea de protecție a omu
lui in industria minieră", organizată de Spitalul Lupeni, ICSI’M 
București și sponsorizată de exploatările miniere Paroșcni și Uri- 
cani,-precum și de alte unități ale RĂII. La consfătuire participă 
cu comunicări de mare interes oaspeți de prestigiu din țară: prof. 
dr. doc. G. Litarczek, de la Clinica ATI a Spitalului Fundcnl; dr. 
ing. A. Darabont, de la ICSI’M București; dr. med. R. Arafat și 
dr. nsed. M. Cliioreanu, de la Spitalul Clinic Tg. Mureș.

Vom reveni cu amănunte. __ -

Adunare de filială
Sîmbătă, 30 noiembrie a.c., ora 

11, va avea loc adunarea genera
lă a Filialei Forumului Democrat 
German din Lupeni și Vulcan, 
la sediul din Lupeni, strada Li
liacului 2, etaj II. La ordinea de 
zi — probleme organizatorice de 
mare Interes. Pot participa toți 
membrii cu cotizația la zi.

de la el, nu s-a soldat cu nici 
un rezultat.

Este sesizată poliția care intră 
pe fir. Urmează cercetări și in
vestigații în urma cărora se stabi
lește că, în dimineața zilei de 
luni, Feraru fusese vizitat acasă 
de Anghel Gheorghe, 40 de ani 
domiciliat în Lupeni, strada 
Bărbătcni nr. 3, bloc A2, aparta
ment G1. Se va vedea de ce i-am 
dat adresa completă. Intre cei 
doi, așadar, are loc o discuție 
aprinsă, legată de apartamentul 
în care locuia Feraru. înainte, cu 
ani în urmă, apartamentul fuse
se al lui Anghel. Acesta însă și-l 
revendica, cu toate că, din iunie 
1991, concubina lui Feraru, G.I.. 
îl avea cu repartiție în regulă. 
La discuții participă și G r dar, 
la ora 12.30, aceasta pleacă la 
serviciu, lăsîndu-i pe cei doi dis- 
cutind. Discuții pe care Anghel 
le încheie cu... cuțit ul: îl lovește 
pe Feraru, abandonîndu-1 pe hol. 
Apoi, pleacă la Lupeni. In au
tobuz se ceartă cu șoferul, obli. 
gîndu-1 să-l lase între stații, că-i 
mai aproape de casă.

Cercetările poliției conduc, a- 
șadar, la Anghel. In noaptea de 
25 spre 26 noiembrie, în jurul o- 
rei 23, o echipă de ofițeri mer-

ferat pe dl. mr. Com.inoiu, de 
la poliția orașului Laponi. „Pe 
ăilalți nu, că-s virili nți!" H iul 
să plece, că sînteți prea miliții* 
Se discută preț de două ere. ce- 
rîndu-i-se să lămurească cum a 
petrecut timpul luni dimineața. 
Refuză, încercînd să cistige teren 
prin explicarea a tot felul de 
reclamații pe care el le-a făcut, 
mai demult, poliției. In timpul 
acesta, în fața blocului, s-a strîns 
o mulțime de oameni care solici
tau poliției să-l „termine". .Că. 
dacă nu, vor intra ei. Au fost 
temperați, spunîndti.li-sc că An 
ghcl are asupra lui două cuțite 
si doua sticle, una cu acid sul
furic și alta cu vitriol, si că a- 
menința că-și va omorî fiica, du
pă care își va face și el felul 
Deci, și acest dialog eșuează. Es
te lăsat în apartament, suprave
gheat în continuare de afară. In' 
27 noiembrie, la masa tratative
lor" se așează același ofițer de 
ooliție și un procuror. Minune.
Anghel acceptă să vină la poll-l 
ție. Probele deținute arătînd clarî 
că el este asasinul Iul Feraru,' 
s-a emis mandat de arestare. Tn| 
prezent este în arestul poliției 
din Petroșani. Vom reveni.

Gheorghe OLTEANU

Comemorare
Cu prilejul Zilei naționale, Pri

măria municipiului organizează 
sîmbătă, 30 noiembrie, la ora 
12,00, în Cimitirul Eroilor din

Petroșani o comemorare. Mani-' 
festarea va fi însoțită de un Ta 
Detim.

Ttenule, mașină mică, l-ai dat jos pe dom’ Petrică
/tfiron Cozma și... telefonogra- 

mele lata o alăturare de cuvin, 
'e de lip polițist. Aceasta în 
contextul dramatic al nopții de 
24 spre 25 septembrie. Locul 
desfășurăm acțiunii — gara din 
Petroșani Scena reprezintă clă
direa Regulatorului de circulație 
și mișcare. „Eroul* principal — 
Miron Cozma. Al doilea erou, o- 
peralorui d • serviciu în RCM. 
Figuranțu și mînuitorii de deco
ruri — cei mulți, cei de-afară, 
care nu prea știau exact de ce 
vor »ă meargă Iu București Re
gizorul — necunoscut. Se afla și 
ie află și astăzi In culise. Cit 
privește ilustrația muzicală — 
pe bază vocală, ceva gen... Jos.. 
Lumini: destule lămpașe

ACTUL INTII.
Telefonograma nr. 37 scrisă 

chiar de mina d-lui Cozma. A 
Cost scrisă U ora 23. Iată conți* 
nutul: •.Subsemnatul Miron Coz- 
ma. lider sindical al minerilor 
din Vnlen Jiului, solicit Rcg. 
Căii Ferate Timișoara (ortografia 
aparține semnatarului telefono- 
grsmeil punerea la dispoziție a 
unei garnituri de

— 14 vagoane
— G vagoane
— 4 vagoane
— 5 vagoane
riala se va face din contul 

Ligii Sindicatelor Miniere V. 
Jiului**. Semnat, Miron Cozma. 
(<w indescifrabil).

Se observă că, încă de la în
ceput au fost solicitate 4 tre
nuri. Nu poate fi vorba de spri
jinul „spontan" al celor care au 
plecat maj tîrziu. De asemenea 
se observă că dl. Miron Cozma 
a semnat cu nonșalanță că plâ- 
teje „Liga". De unde? Din co

tizațiile miilor de membri de 
sindicat, mineri, maiștri sau in
gineri, proieclanți sau electro
mecanici, care lucrează la o mi
nă sau alta, și care n-au fost 
la Bucureștii Este cunoscut la 
fiecare unitate care are un sin
dical afiliat la Ligă, cine a fost 
și cine nu, la București.

ACTUL DOI.
Telefonograma cu nr. 38, re

cepționată de RCR Timișoara cu 

I

nr. C29, de dispecerul de servi
ciu, Florea, la ora 23,05. Text : 
„Conform înscrierii și cererii li
derului sindical al minerilor din 
Valea Jiului, domnul Cozma Mi
ron, rugăm cereți aprobarea do 
punere in circulație a patru tro
nuri cu destinația Petroșani — 
București, în următoarea com
punere :

— un tren — 11 vagonnc
— un Ircn — 6 vagoane
— un tren — 4 vagoane
— un tren 5 vagonne
Plata se face din contul Ligii 

SindicnleJoi Miniere Valea Jiii- 
lui. Vagoanele vor f| asigurate 
din garniturile in circulație po 
raza ll< M Petroșani, cu anula
rea tuturor honurilor do călă
tori". Sipnnat, operelor do ser
viciu.

Ca urmare, se cerc cu telefo
nograma nr. 630, aprobarea Di
recției Generale de Mișcare din 
București. Cu nr. 2555, DGM 
București răspunde cererii RCR 
Timișoara iar aceasta, cu nr. 631, 
la ora 23,50 răspunde RCM Pe
troșani, răspuns înregistrat la 
Petroșani cu nr. 39. Text: 
„Conform dispoziției DGM nr. 
2555 cererea nefiind inslrucțlo- 
nală in sensul că nu a fost fă

cută anticipat cu 3 zile, nil se 
aprobă**. Semnat disceper cen
tral, Vătafu.

Ce a urmat, se știe. Epilogul 
încă nu s-a scris. Critica dra
matică în ă a scri3 mult pe a- 
ccăstă temă. Iată citeva apreci
eri cu privire numai ia „rețe
ta" s[>ectacolului. Intr-un vagon 
sînt 60 de locuri 29 de vagoane 
înseamnă în medie 2320 de că
lători. Domnul Miron Cozma a 
afirmat în presă că numărul mi
nerilor a fost cam de trei ori 
mai mare, ceea ce înseamnă că 
mulți au călătorit pe culoar. Po
trivit declarației făcute de lucră
toarele agenției de voiaj din 
Petroșani, costul bilețel") de că
lătoria despic care domnul Mi
ron Cozma a afirmat în presa 
scii u sau audio că lț-a plătit, 

este de 1,5 milioane lei. Pierde
rile suferite însă de CI R sini 
mult mai mari, dincolo de fap
tul că Liga nu a plătit nici mă
car 5 bănuți pînă la această oră. 
Deci cuvintul încălcat de niște 
oameni care reproșau altora că 
nu-și țin cuvintul dat minerilor. 
In cele 4 zile au fost anulate 
— vagoanele fiind plecate la 
București — 10 trenuri perso
nale pe relația Petroșani — Sub-

Celule — Simeria, 8 pe relația 
Petroșani — Craiova, trenuri pe
reche, avlnd fiecare in medic, 
cite 10 vagoane și 8 trenuri per
sonale pe rotația Petroșani — 
Lupeni, avlnd fiecare în com
ponență cîte 6 vagoane, de ase
menea trenuri pereche Prețul 
unui bilet de călătorie — clasa 
a doua — la tren personal, în 
luna septembrie era de 51 de 
Ici pentru distanța Petroșani — 
Simeria, 97 de ici pentru dis
tanța Petroșani — C'rniova și 
15 lei pentru Petroșani — I.u- 
peni. intr-un vagon călătoresc 
minimiim-miniinoruni 80 de că
lători la o cursă, pentru <ă în 
fiecare s'ație do pe parcurs că
lătorii urcă și eoboaiâ. Si luam

totuși < a buza d calcul acest 
minim număr, 80. Înmulțit cu 
51 de lei, înseamnă 4080 de lei,( 
Deci înmulții cu 10 vagoane stnti 
40800 Ici la drumul Petroșani —• 
Simeria plus încă pe atît pen„- 
tru retur. Total, 81600 de Ici la 
o singură pereche de trenuri. 
Sînt 10 pe zi. Și patru zi'e nu 
au circulat. Total general 
3 261 000 lei. l’cnlru Petroșani — 
Craiova, același raționament. To
tal, -1966 400 lei. Pentru Petro
șani — Lupeni, 345 600 lei. In
tru totul, 10 MILIOANE 75 DE 
MII 400 LEI ! Sa adăugam cos- , 
tul biletelor minerilor, acei 1,5 
milioane lei și să m ii punem la 
socoteală pierderile siileiltc de 
ahoriații care ,iii ajun-, cum au 
putut la și de la locui ile de 
muncă, sau la și de I.i . oii, fo
losind „ocazii", de., i av< ii a-
bonamentui plătit.. Sa m adaU- 
găm perturbare! circulației pe
raza RCM Petroșani in - >aptca 
de 2-1 spre 25 septembr cînd 
RCM-u| a fost lu it cu . s -i — 
așa cum stă seri. cu roșu pi di
agramele de circulație cu tir 
73, 74, șa. — RC'M-ul Petroșani 
și-a întrerupt total activitatea.
Text : „InCetat a< li» ii *•<•<•. I’iiră 
sit clădirea din cauza minorilor 
care au distrus lot, ca v iml.ilii". 
Semnat, operator de serviciu. 
D.C. Sau: „l’leeat din unitate, 
;1lacal de mini-ri" semnal. U A .
<>l inilor de serviciu.

To.ilc a.e.le doct mente sini 
puse astăzi la loc sigur. Ele con
stitui • |>i">bn de ncco’Ui stal, pen- 
liii jii lițic dar șl penlra i'-lo- 
ric O istoric si i a,a cum
vc Icni cu toții...
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Pretext pentru un anume reportaj HM CA 0 TRAISTĂ-N BAI* >

Pornisem intr-o zi dc toamnă, frumoaslî ca o 
poveste, așa cum numai la noi știu toamnele să 
fie de frumoase, să străbatem cu pasul, de la 
Cimpa la Cîmpu lui Neag, „orașul" nostru nu
mit Valea Jiului. Orașul care, sub căldura unui 
soare nefiresc pentru acest anotimp, ne ispitea 
să scriem un reportaj din mers.

De pe dealuri, întreaga Vale părea străjuită de 
mesteceni albi, care iși mișcau calmi frunzele 
arămite sub adierea vintului. O întreagă paletă 
de culori calde inundase întregul decor, de la 
galb nul pal pînă la roșu aprins, într-o perfectă 
armonie cu verdele pajiștilor și al pădurilor de 
brad, cățărate mai sus. De pe culmile Paringu- 
lui și Retezatului străluceau imaculate urmele 
primei ninsori. O primă zăpadă făcea ca aceste 
cu'mi să se decupeze și mai mult pe un cer i- 
real de albastru. Era timpul cel mai prielnic 
marilor drumeții, pe carc-l recunosc doar păti
mașii singuratici ai muntelui. Doream intr ade
văr să scriem ceva frumos, un reportaj de su
flet, sau cum ar spune un „ziarist în viață", 
„ceva de pipotă".

Ne-am început călătoria undeva sub creasta 
muntelui, apropiindu-ne încet de oraș, cu in
tenția de-a pătrunde treptat în civilizație. De 
acolo, de sus, in nopțile senine, Valea pare un 
șarpe de lumină, miile de lumini din trupul o- 
rașului vrind parcă să concureze cu cerul în
stelat. Și poate chiar ar cîștiga, pentru că în 
adincuri alte mii de lumini formează o altă ga
laxie. Dialogul lumină-întuneric își are nucleul 
ascuns tocmai în această galaxie, care este cea 
a cărbunelui.

Copleșiți de măreția pastelului de toamnă, în 
care devenisem personaje secundare, nici n-am 
simții cum, pe drum ne-a prins iarna. Intr-un 
frig nefiresc pentru acest anotimp, ne-am trezit 
in fața orașului la fel de nepregătiți ca orașul 
însuși în fața iernii. Ne-am văzut urmele pași
lor pe zăpadă și teama că, poate, o haită de 
lupi ne poate transforma în pradă, ne-a cutre
murat. Urmele orașului capturat de iarnă dove
deau despre el același lucru. De aceea reporta
jul a rămas nescris. Intre povestea nefiresc de 
frumoasă din care am plecat și realitatea nefi
resc de reală in care ne-am Irczit, a învins rea
litatea. Realitatea unui oraș ca o pradă.

Civilizația este un bun material răspin- 
dit mai mult la suprafața societății.

Hai să te fac o coadă !
sau

Coada — un mod de viață

rriiiriii-<'ț<;i nu ;<• poate debindi; este n are nevoie decit să se tuate, p-ntru a
recunoscuta pretutindeni și stilorează a- izbindi. Nu i se cere dorit să existe.

• csooj i mult <J<.< it avcrCa și talcnt:il; BAI.ZAC, Salonul Cu vorbituri.
* • * - W” m v - . _ . _ \ - - . . . -—-—. -------

Bacă o carne ,,de-a dona", pui sau parizer, produse 
al căror preț e ,,sponsorizat" dc Guvern, hai să te fac „o 
coadă" l Mai afli și noutățile din cartier cu ocazia asta. 
Bar să se dea mai puțin, să apucăm și noi. Că la mușchiu- 
lcț sau kt salam de Sibiu ne uităm ca la picturi suprarea
liste. Ah, coada — un mod de viață. Liberalizări peste 
liberalizări ale prețurilor. Adică scumpiri. Și tot degeaba. 
Apariția ,,izotermei" cu carne și produse din carne trezeș
te în noi aceleași sentimente contradictorii ca și în vremu
rile „odioase". Speranța amestecată cu teama dc a im 
reuși intrarea în posesia rîvnitclor produse, disconfort^ , 
dar și dorința de a lupta, pînă la ultimul nasture al hai
nei, regretul pentru timpul pierdut... pentru viața care 
se scurge parcă, agasant, între o coadă și altă coadă. Be-o 
x irită, parcă, stăm la cozi. Și ce poate fi mai deprimant, 
văzind, trăind aceeași perspectivă ? Poate sentimentul 
inutilității pe care ți-1 da așteptatul în stațiile df autobuz 
sau șuieratul virilului prin buzunarele goale...

De la Văcărești citire...
MOT1O : ■

,,f )l ier II' l|)| ill( <■]><_■

mtii prin po< zie
liința di-.și pri< t p<-“.

himu l IR/.WU

\a știu uni dc nu-au venit în minte tocmai aceste cuvinte
< ind .un ajuns iii fala piramidelor dc gunoi, aflat in deseompunc- 
r . din jurul tombi ioanelor neridicate. Poate doar pentru că o pa
rafrazare vulgară a esenței lor filozofice ar putea suna cam așa : 
orice neam inccpc/intii prin curățenie/ființa să-și definească. O- 
rice lultiiră, oriei civilizație Începe de la gradul de curățenie per
sonala. Un oraș murdar trădează un popor lip it de curățenie, 
lipsa care, Ja un anumit nivel e reflectă și în interiorul lui. A-
< i ast i este cu atit mai grava cjt cit a devenit o obișnuință coti
dian.' Devine chiar plictisitor și banal să mai ridici problc- 
m.i gunoiului, care ne plodește la fiecare colț. Străzi nuirda- 
ii', ■ 'irlicrS murdare, subsolul i tivite de gunoaie. II acceptăm ți 
impaiiim < u el perimetrul .nașului, al vieții. Și asta pentru că 
vă im întotdeauna explicații mai mult sau mai puțin solide, de

nu., „ne lips. e utilajele", „no lipsește forța de muncă". Nicio
dată n.a atu mat nimeni ca ne lipsește, în primul rînd, un cult al 
'.Urâțeniei, ,!< ■ 1 grad minim dc civilizație, care să ne oblige să nu 
ac' i-ptam miz'i ia in viața noastia cotidiană. Secolul XXI bate 
la "Ș 1, iar noi nu p gem de hid' ușa din cauza m ddăriilui dc 
gunoi.
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La „cantina" de pe Irada 
noastră vin „prospături". Cînd 
foamea Le înghesuie însă, biet 
cîinu dc container, sapi și prin
tre „bunătațurile" aduse chiar 
acum o săptămînă. Noroc eu bă
ieții de la IIAGC'L, care uită să 
„debaraseze" la timp. Cînd ești 
cîinc, lupta pentru un os, orlcîl 
de clinească ar fi, c de înțeles. Și, 
totuși, cil sînt de umani uneori! 
Ilălădiilcsc pe străzi, prin par- 
'’url. Ți se strecoară printre pi- 
iloare în intrarea cite unui ma
gazin alimentar. Te urmăresc cu

r.clii triști, din care a dispărut 
licăiul speranței, visînd la go. 
goașa din care muști, așteptînd 
înfrigurat sosirea vreunui au
tobuz. Mai sperie, uneori, cîte 
un copilaș, prin simpla lor pre
zență ciincască. Pentru că ei, dc 
fapt, suit blînzi. Doar atunci cînd 
vreo ființă bipedă apelează la 
„linia lor cu •itriervirc" <e re
voltă. în mintea lor ei nu pot să 
priceapă de ce trebuie să apte 
cu omul pentru aceeași pradă. 
Viața de ciino, i iața ca o pradăl
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Atlantida sau unde e cultura adevărată
Despre viața spirituală din 

Valea Jiului se vorbește tot mai 
puțin in ultimul timp. Asta 
pentru că ea este sublimă, dar 
lipsește cu desăvirșire. 
Consider acest fapt > 
sebit de grav, la fel ca o 
mă care, indiferent cit de 
pru ar fi pedepsită, tot nu 
poate repara cele comise, 
explicație (uite că pentru 
te găsim cîte o explicație!) 
fi profunda criză prin care 
ce societatea noastră. Un 
boi rece al lipsurilor, nesigu
ranța zilei de miine, lipsa unei 
perspective de bunăstare și fe
ricire. Se spune ca atunci cînd 
armele vorbesc, muzele tac.

CI:iar și in plină domnie a 
odiosului, muzele mai aveau 
glas, suficient de convingător 
pentru a menține trează < onști- 
ința că cetatea aie n’VO'e d± 
cultură. Acum, toate aceste 
voci s-au stins. In această li. 
niște periculoasă și-au tăcut a- 
pariția cele mai autentice sub
produse ce definesc incultura 
și kitsch-ul autentic. Rămin 
în continuare statornic in cre
zul meu personal că ora tul me
rită spectacole adevărate, sus
ținute de trupe de elită, con
certe de calitate, filme încărca
te și de mesaj artistic, nu doar 
de violență și erotism, expozi
ții de artă care să redea o- 
chiului șansa de a privi lumea 
și altfel decit monocolor.

La toate acestea meditam lin
gă un afișicr agățat de un zid 
gata să se prăbușească. Afișic- 
rul ce anunța filmele, prezenta 
la rubrica „in prezent- titlul 
„Al șaptelea continent-. La ru
brica „in viitor- lipsa vreunui 
afiș lăsa să se vada o imensă 
pată neagră...

deo- 
cri- 
as- 

mai 
O 

toa- 
i ar 
tre- 
răz-

IN LOC DE CONCLUZII:

Dacă se presupune că al șap
telea continent ar fi fost A- 
tlantida, sperăm ca prezentul 
nostru să nu se bucure de o

soartă asemănătoare cu cea a 
continentului dispărut. Deși pe 
zi ce trece ne 
m.ii mult spre 
ce va da mare 
căutătorilor <le

scufundam tot 
un necunoscut 
bataie de cap 
adevăr.

VIOLENȚA 
sau

HOMO HOMINI LUPUS
Nu trăim deloc într-o lume romantică („Romantic 

Woriu"), acesta fiind un deziderat și pentru lumea în care 
se învîrtește Dana Davv ,on, interpreta americană a cele
brei melodii. Asta și pentru că plimbările sub clar de lună 
au devenit contraindicate la noi. Deși nu am „intrat" în 
America, unele semne lasă se întrevadă posibilitatea...

Violența se naște ca urmare a unor frustrări de na
tură economică, profesională, socială, chiar fizică, pe fun
dalul unui psihic labil, complexat. Sau din vocație. Voca
ția de a face rău, bucuria de a vedea suferința, plăcerea 
de a domina.

Amnistierea delincvenților de drept comun, imediat 
după Revoluție, hățurile legilor lăsate slobode, complexa
ta (la început) și slaba dotare în oameni și tehnică a po
liției, coroborate cu fenomenul social (șomaj, lipsa do lo- 
< uințe, inadaptabilitate la nou, etc) au dus la escaladarea 
fenomenului infracțional. Pe lingă cele menționate, vio
lența cu scop de pradă este încurajată și de o atitudine ce 
frizează inconștiența de care dau dovadă unii. Salariul 
„plimbat ‘ într-o plasă de plastic, teancul de bani scos pe 
masa cîrciumii, ostentativ, numărul de pahare golite peste 
norma și altele, chestii pe care ochii do șoim ai manglito
rilor de performanță nu le scapă și nu le iartă. Un real 
ajutor în „materie" le este dat de fraierii de chilipirgii 
care, cu seninătate, „cotizează" pentru fericirea și prospe
ritatea șmecherilor buni de papagal.

Guști organizate, sau constituite ad-hoc, își fac de cap 
pi in colțurile întunecate (și sînt destule) ale orașelor 
noastre, dînd de furcă poliției. Teritoriul infracțional c 
vast, populat cu „ierburi" rele ce prind ușor și se stîrpcsc 
greu. Pina ce va fi asigurată o protecție eficientă, să nu 
uitam că „paza bună trece primejdia rea".

Vorba cîntecului:

„Cine-a pus cîrciuma-n drum...“
Ori om are dnpltil >,î bea un pahar cu vin (' ni, 

mă rog, orice altă băutură alcoolică). Cu atit mai mult 
cit e democrație, nu ? Dar, după ce ai băut un pahar 
vin devii deja alt om. Care om, conform principiului 
nunțat la început, are dreptul să bea și el un pahar 
vin. Pe ; are după <■<• I bea, devine alt om, ș.a.m.d, I’inii 
< inel ajunge la condiția (și poziția) de patruped. Unii se 
en d transformați in lei-paralei. Urmarea: certuri, seu i- 
dahiri, bat ii, violuri, accidente, crime. Cealaltă parte cade 
in melancolie blegoasă. Lacrimi de crocodil, sughițuri, pu
paturi. Urmează stadiul de vierme. Moment în care devine 
d« două ori pradă: o chită alcoolului și apoi „păsărilor de 
pradă". Deșteptarea c dureroasă și nu de puține ori ruși
noasă. Mai ales cînd descoperă că „patul" pe care a ador
mit ca nn patruped rîmator e o bancă, iarba sau a faltul 
trotuarului. .Taica c ru atit mai marc cînd observă lipsi 
«benzine i din buzunar, a ve righetei sau a ceasului de pe 
mină.

f 'i i iumile au fost și vor ramîne o investiții’ rentabilii. 
Rar<uri aude că vreuna a dat faliment. Și asta, de re
guli, doar atunci cinci cîrciumarul cade prada obiectului 
muni ii sale, , ("inc nu știe ..meserie", mai bine sa

; .apuce !

VfZIUNEA VIZUINII

Un agresor abil își răpune pra 
<1,1 chiar in propria ei vizuina 
Or ișul — o îngrămădire de vi
zuini, mai midi sau mai puțin 
reușite — devine o pradă ușor 
de capturat* mai ales cmd victi
mele sînt încolțite din loalc păr
ții»'. As'a în cazul cii »’-u .■»»■ bu
cura »le spațiul unei vi. nud. Sînt 
cazuri cîn I prada se afla ia dis
creția Irizai lului, fură nici iui n- 
dâpost.

Călătorind eu pasul, așa cum 
ne.am propus nQi, lucind <>< hiul 
pradă imaginilor, putem il?or

cunoaște trei grupe m.n , 
Uni. Tui zone <lr.Iniile de arhi
tecturi paralele, iii care se intil- 
iio.c un trecut nu prea îndepăr
tat, un pre/enl confuz și, mo
mentan, lipsa oi n ari i perspei ti. 
ve de Viitor. In prima grupa, 
chile case de colonie și alte 
teva edificii, ridicate în acea
rioarlă de colonizare a acestui 
colț de ț.uă, pe atunci un „El 
Dorado“ al Cărbunelui. Apoi cons
trucțiile socialismului cu cartie-

■ de linie c.(eti

că, cu blocuri înghesuite, ce s< 
aseamănă, în rele mai multe ca 
zori, cu niște adevărate cazărmi. 
Edificii clin beton și prefabrica
te, care s-au vrut mîndria unei 
epoci ce pretindea ca este singu
ra in măsură să rezolve proble
mele omului. .Și in a treia gru
pa, ca o ironie a soartei, imagi
nea unor șantiere abandonate, 
vrînd parcă să dovedească dis- ( 
pariția fără urmă și fără o expli-,. 
câți» logică a lucrătorilor din 
construi ții. Și aproape reușesc să 
ne convingă că, după deccrr.brh - 
’89 s-a construit tot mai puțin, 
tot mai greu, tot mai chinuit 
Șantierele etalează sebiletele u- 
nor construcții începute, lăsate 
apoi pradă degradărilor, devas
tărilor și unei soarte pe care cil' 
siguranța că nu o merită. In 
oalele acestei stări de fapt SC, 

pierd milioane, pe care o mai bi
ne sa nu le contabilizam. Peisa
jul sinistru nu poate fi comparat 
nici nuic.ir cu acela al unui șan
tier arheologic, ficși unele dintre 
scheletele blocurilor seamănă 1 
cu cele ale dinozaurilor dispăruți' 
în ceața unui neînțeles mistCE. 
Și toate acestea în timp cc mii de 
oameni ■ nit fără adăpost, clli- 
nuindii-. e înghesuiți în cămine 
-.iu apartamente ce se degradea. 
ză cu o viteză nepermis de ma
rc. Pindiți de igrasie sau tonibc 
mane neridicalc, aceștia supravie
țuiesc unei loarfe ingrate, ca pra
dă lip ci de spațiu și confort, 
lipsei de apa i căldură, lipsei: 
și lipsurilor de tot felul. Din a- 
cest perimetru de beton, prada 
nici nu poate avea o altă viziu
ne docil pe măsura lipsurilor CU 
caro se confruntă. O viziune 
unei vizuini încolțite.

re
cî-
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SAGET \TOii
(22 noituribi iv — 20 decembrie!

O „defecțiune" minoră va im 
piedica să beți prea mult. fapt 
ce va duce ia un bilanț pozitiv.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Treceți cu deosebită ușurință

HOROSCOP

peste un incident ce amenința 
cu o furtună.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Aminați cit mai mult orice de- 
cric tranșantă.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Intilniri, nu tocmai agreabile, 
u fuste cunoștințe.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Atmosferă glacială, la locul de 
■nuncă, înviorată de o vizită ne- 
>ștcptatâ.

(21
TAUR

aprilie — 21 mai)

se vede roz, doarî Viitorul se ved 
r®eli«lari colorați.

b

t* statornicia c ' ' ce se 
ți vă lipse,te.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

prin

cere

RAO
(22 iunie — 22 iulie) 

r
Aoua ci, .’.cool, muzică șl dans.tapre flaal — bătaie... de cap.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Depuneți eforturi stăruitoare 
(m inutile) de a vă impune punc- 
t’rt de vedere, acolo unde asta 
nu r'/.'tcazu.

I 1XIOAR \
(3 august — 21 septembrie)

Srnțiț), pentru clteva clipe, 
t-r'il tare al .înălțimilor".

BALANȚA
(i2 septembrie — 21 octombrie)

OcJ demarajul e bun, cfțiva 
_P i -ageri de ocazie" dau rateuri

SCORMON
<Î2 octombrie — 21 noiembrie)

N aveți timp să cunoașteți du
rerea omului singur.

IMPORTA NT
Ora de 

închidere a 

ediției 

15,30
uimi liitmnii
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MICA PUBLICITATE j
VINZAR1 -CUMPĂRĂRI

VINI) videorecorder, nou, Sharp, Unirii 9/7, intre orele 15—17. I 
(4058) |

V1ND cutie de cuteză Volskwagen, Pasat și Audi 80, și disc - 
ambreiaj complet, strada Mihail Kogălniceanu nr. 8/1, Petroșani. I 
(4074) ’

VIND Dacia 1300, stare perfectă, preț foarte convenabil. Vul- | 
can, strada Republicii, bloc D8, sc. 2, ap. 59. (4077) ■

CUMPĂR butelie aragaz. Informații, telefon 43292, Aleea Pi- I 
nului, 6/2. (1033) |

SCIIIMB DE LOCUINȚA'

SCHIMB garsonieră, zonă centrală, Petroșani Nord, str. Dr. 
Petru Groza, bl. 28 B, ap. 10, cu apartament 2—3 camere, similar I 
sau Independenței. Telefon 42908. Ofer recompensă. (4081)

DIVERSE
ȘOFER profesionist (B, C) îmi ofer serviciile unei firme de | 

stat sau particulare. Relații Petroșani, strada Aviatorilor, bloc 20/ .
26, după ora 17. (3988) * I

PIERDERI
PIERDUT contract închiriere pe numele Pătrașcu Ionel, eli- . 

berat de EGCL Petroșani. 11 declar nul (3981) I
PIERDUT legitimație serviciu pe numele Laziun Florin, eli- I 

berată de SC ASVIL — SA — Lupeni. O declar nulă. (3986)
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Pârvulescu Petru 

Adrian, eliberată de FE Paroșeni. O declar nulă. (4004)
PIERDUT legitimație periodice pe numele Vâgălău Eugen, e- | 

liberată de UT Petroșani. O declar nulă. (4030) <
PIERDUT legitimație de membru al FSN, pe numele Graur | 

Vasile, eliberată de FSN Petroșani. O declar nulă. (4072) |
PIERDUT diplomă de miner pe numele Sabău Viorel, eliberată I 

de EM Lupeni. O declar nulă. (4068) |
PIERDUT foaie matricolă pe numele Bechi Iulius, eliberată | 

de Școala generală nr. 5 Petroșani. O declar nulă. (1053) i

DECESE _ . -

Pentru timpul dumneavoastră liber
PROGRAMUL TV

VINERI
29 noiembrie 1991

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. 

Timpul vieții tale. 
(SUA, 1948).

12.15 Super Channel.
12,40 Ora de muzică.
13.30 Medicina pentru toți.
14,00 Actualități.
14.20 Mondo-muzica.
14.45 Mapamond.
15.15 Reflecții rutiere.
15.30 Prcuniversitaria.
16.00 Limba noastră.
16.30 Studioul muzicii ușoare.
16.50 Tragerea Loto.
17,00 Știri.
17,05 Emisiune In limba ger

mană.
18.05 Pro Patria.
19.00 Gong.
19.30 Desene animate.
20.00 Actualități.
20,35 La ordinea zilei: Constitu

ția.
20.50 Sport.
21.00 Viața parlamentară.
21.25 Film serial.

Ioana D’Arc — Puterea și 
inocența.
Ultimul episod.

22,55 Simpozion.
23.45 Actualități.

0,00 Divertisment muzical noc
turn.

SIMBATA
30 noiembrie 1991

9,00 Bună dimineața!
10,00 Actualități.
10.10 Universai-șotron.
11.10 Descoperirea planetei: Rio- 

ja.
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități,
14.10 Tele-club.
16,00 Finala „Cupei Davis" la te

nis; Franța — SUA. (Par
tida de dublu).

18,00 O melodie dintr-o sută.
19,00 Melodii îndrăgite.
19,15 Telecnciclopedia.
20,00 Actualități.
20,35 La ordinea zilei: Constitu

ția.
20.50 Film serial. 

Maddie și David.
21.50 Săptămîna sportivă.
22.10 Tele.show.» din tele-show- 

uri.
23.10 Actualități.
23,25 Film artistic. 

O fetiță .model*. 
(Franța — Elveția, 1984)

0,55 Vldeo-dlscoteca.

FAMILIA Conica, Luciana —• fiică, ginerele Dumilru și Clau- 
diu, nepot, anunță cu ndîncă durere încetarea din viață, după o 
lungă și grea suferință, a mamei, soacrei șl bunicii

II tMZ ILEANA (68 ani)
Lacrimi ți Ilorl pe tristul ei mormint. Ii vom păstra ncșlearsă 

amintirea ei luminoasă în sufletele noastre.
Inmormintarea va avea loc sîmbătă, 31 decembrie 1991, ora 

l'l, din Petroșani, strada C lin Miile, bloc 5, apartament 5. (1071)

COLECTIVUL Școlii generale nr. 4 Petroșani este alături de 
colega lor Cornca Luciana în greaua încercare pricinuită de de
cesul mamei

IIAMZ ILEANA
Sincere condoleanțe. (1075)

ANUL V Mașini din cadrul Universității Tehnice Petroșani 
este alături do dl. prof. dr. irig. Nicolao lliaj la greaua suferință 
pricinuită de moartea tatălui său.

Sincere condoleanțe. (4060)

Cadrele didactice din cadrul Facultății de mine sînt alături 
do dl. profesor Illaț Nicolac la greaua durere pricinuită do dece
sul tatălui său. (1076)

COMEMORARE

PIOS omagiu la împlinirea a șase săptămlnl de la dispariția 
celui care a fost omul de omenie șl apreciatul medic

dr. ISACU FULVIU
Veșnică amintire In inimile celor care l-au cunoscut
Colectivul Secției Boli Infecțloase Vulcan. (4079)

Societatea Comercială
UMIROM S.A. Petroșani

str. 1 Decembrie nr. 1,

1NCADREAZA direct sau prin transfer

— șef oficiu calcul

Condiții de studii șl vechime necesare: studii supe- 
rioaro tehnico și economico șl curs do specializare iii in
formatică șl cu o vechime minimă in specialitate de 1 ani.

Informații suplimentare la serviciul P.I.S., telefon 
42820, 12821, int. 141,

I
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Abatorul Petroșani
cu sediul în LivczenK

încadrează :
— un lucrător gestionar, de preferință bărbat și cu 

vechime de cel puțin 5 ani în domeniu
— im laborant chimist, cu vechime de cel puțin 5 

ani în domeniu
Relații la sediul abatorului și la telefon nr. 42051.

Exploatarea minieră
LUPENI
strada Vitoș Gavrilă nr. 1,

organizează, la sediul întreprinderii, în data de 2 decem
brie 1991, ora 11, licitație pentru vinzarea unei caroserii 
complet echipate, pentru Dacia 1310 TLX, avariată.

Relații la telefon 60580.

COTIDIANUL DE OPINIE Sl INFORMAȚIE «ZORI NOI» 
ESTE REALIZAT DEl j;:.

Societatea comercială

„ZORI Wl“ — S. 4.
Infiinfată conform Deciziei nr. 208/12 06 1991. 

r Prefecturii Județului Hunedoara
Director: MIRCEA BUJORESCU

COLECTIVUL DE REDACJIE i Horoțlu ALEXANDRESCU (cultură- 
artă), Mrrceo BUJORESCU (dlractor — redactor >ef), Ștefan CIMPOI 
(secretariat da redacția), Gheorghe CHIRVASA (problemele omului, 
relații cu publicul), loan DUBEK (viata politică șl economică), Ion 
MUS1AJA (director executiv), Dotei NEAMJU (sport, comerț, privati
zare), Paul NICULESCU (secretariat de redacție), Gheorghe OLTEANU 
(eveniment), Sotin OPREA (redactor grafician), Tlborlu SPA1ARU 
Onvfițâmlnt), Viorel SIRAUJ (viata politică, economie).

CORECTURA : Emilia ACHIREI.

ADMINISTRATIV r Marla LUPA, contabil șef, Alexandru UNGU- 
REANU (organizator dlfuzare-dosfocere), Constanța DOlCIU (contabil), 
Daniela VULPE (contabil), Viorica FIRIULESCU (casierie), Malvlno 
ANDREI (secretar-dactllograf), Marla 8OY7E, Silvio NEGOI,

nedacțla •> administrata i Petroșani, str. N. Dălcescu, nr. 2, (Teh Ioane — secretariat» 41662. seclU i 41063, 42164 
Tiparul r Tipografia Petroșani, str. N. BAlcescu, nr. 2. Tel 41365.


