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Intr-una din zilele trecute am fost oprit pe 
țtrada de un cetățean. Era din afara Văii Jiu
lui. venit cu afaceri In Vulcan. Ar fi vrut să 
țtie unde poate mînca o ciorbă caldă și, even
tual. dacă se poate caza la vreun hotei, l-am 
răspuns scurt și concis că se poate minca la 
Complexul de alimentație publică iar de dormit, 
la Petroșani. După ce a plecat omul, puțin des
cumpănit de puținătatea posibilităților de a 
alege, am căzut pe glndurl. In privința hote
lului știam sigur că în Vulcan nu există încă 
a i ceva. Mai știam că problema construirii 
unuia s-a pus la nivelul Consiliului local, fiind 
trecut pe lista obiectivelor de perspectivă. Dar 
stî nu prea ai nici unde să mănînci intr-un di
tai orașul? Așa că am purces într-o „razie" 
cu scopul precis de a descoperi și alte locuri 
(și localuri) unde se poate servi o masă caldă. 
Nu de alta, dar ce te faci cînd te cerți cu soția 
șl ești tăiat de la porția zilnică de supă?

Dinspre Vest spre Est venind, primul obiec
tiv trecut la „pozitiv" in sensul scopurilor ur

mărite, este Cantina UACCVJ Paroșeni, „la 
Dincâ". Una sau trei mese pe zi, cu abonament 
sau la prezentare. Bun. Mai departe, pe bule
vardul M. Viteazul, la parterul unui bloc, o 
pizzerie. Pizza și atlt. Dacă ciorbă nu e, nimio 
nu e. D<' aici și pină în centru, cale de o Ju
mătate de franzelă de mers pe jos, nici un 
restaurant. In plină zonă centrală, așa cum 
spuneam. Complexul de alimentație publică, 
capabil de a satisface Inclusiv gusturile mal 
„subțiri". Și mai departe, dar nu tocmai, pe 
același traseu al bulevardului, fosta cantină cu 
linie de autoservire. Transformată în restau
rant, aflat In plin proces de modernizare și ex
tindere a serviciilor. Și? Păi. vreo 40—50 de 
baruri, bărtilcțe, bodegi, crîșmulițe, terase din
tre care doar la vreo 5—6 poți pune lingă halbă 
sau sticla cu bere, un mic sau un cîrnat la 
grătar. Puțin, chiar foarte puțin. De unde tra
gem concluzia că, în ziua de azi. mîncarea e 
fudulie. Băutură să fie... (P. NICULESCU)
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Despre un fel de nostalgie
Se apropie implacabil, in această lună de bilanț, momentul 

cind vom comemora (sau aniversa!) revoluția anticeaușistă, anti
comunistă și antitotalitaristă din decembrie ’89. Multe gînduri de 
recunoștință vor fi îndreptate spre tinerii care au ținut piept 
disperatelor încercări, ale fostului cuplu prezidențial, de a opri 
cursul firesc, al Istoriei. Gînduri de venerație. Șl de cinstire a 
curajului lor eroic. Dar, ca intr-un alambic din care meșterul 
alchimist ar vrea să mai scoată o „soluție", viața e plină și de 
multe gînduri confuze. De manifestări contradictorii, polarizate 
spre extreme. Lingă venerația față de eroi, și în imediata veol- 
nătate cu revolta (încă nestinsă) față de abuzurile totalitarismului 
a început să-și găsească loc călduț un anume fel de nostalgie 
sentiment pe care nu-1 explică, și nu-1 justifică decit regretul 
după ceva definitiv pierdut. Așa se face că despre ceea ce s-a 
petrecut în 16—22 decembrie la Timișoara și București sau în 
alte capitale de județ, părerile sînt astăzi împărțite corespunzător 
cu noile orientări ce traversează țara in lung și-n lat. Se detașează 
dintre toate aprecierea unor nostalgici cu referire la „așa-zisa 
revoluție din decembrie", apreciere rostită cu pretins umor, în 
realitate animată numai de o invidie greu de stăpinit. Și de mal 
sus amintitul regret...

Să nu ne mire dacă avem atîtea ginduri confuze sau mani
festări contradictorii. Așa e viața noastră post-revoluționară. Avem 
și multe partide. Vorba ceea, pentru o singură revoluție avem 
mai multe organizații sare o cinstesc. Numai în Timișoara se spune 
că ar fi vreo șase organizații revoluționare pentru cinstirea tra
gicelor evenimente din 16—22 decembrie 1989. Nici Capitala nu 
se lasă mai prejos, astfel că cinstirea eroilor se face din mai 
multe puncte de vedere, unele chiar opuse. Să fi fost oare, ele, idea
lurile de acum trei ani, de mai multe feluri?

Ca după orice război sau revoluție, eroii adevărați tac sub 
grele lespezi de piatră și granit. Ei s-au jertfit pentru o viață 
mai bună, iar acuma le este suficient gîndul nostru de recunoș
tință. Tot ca după orice război sau revoluție nu au intîrziat prea 
rrțult să apară „vitejii", cărora astăzi nu le mai ajung idealurile 
„pentru care au luptat". Cei dinții, eroii, sînt cei care au făcut 
revoluția. Următorii sînt cei care nu impărțit-o, potrivit cu me
ritele revoluționare ale fiecăruia.

Nostalgicii au intîrziat la împărțeală și suferă de dor nestins 
după tot ceea ce au avut și au pierdut: poziție socială, putere de 
decizie, avantaj la servire. Și atunci, cu pretins i|mor, apreciază 
acel tragic și cub-cmurător deznodămînt istoric ca fiind o „așa- 
zisă revoluție" așteptind de la un miraculos meșter alchimist 
„încă o soluție*.

Zadarnice așteptări, deșarte idealuri...
Ion MUSTATA_____ —>

N U 
UITAȚI !

ASTAZI, IN CHIOȘCURILE NOASTRE

POMUL DE CRĂCIUN
(In pag. a l-a — amănunte)

In vederea organizării unor manifestări car® 
să comemoreze și să omagieze scurgerea a trei 
ani de la Revoluția din decembrie 1989, parti
cipantă la evenimentele .și acțiunile care au 
avut loc in Petroșani în acele zile sînt invitați 
simbătă, 19 decembrie, ora 10, în sala mică a 
Casei de cultură Petroșani, la o reuniune pre
gătitoare.

Sînt invitați și cei care au participai la ac
țiunile de la Opera Română din Timișoara pre
cum și cei care au participat la acțiunea de la 
București.

Precizăm că indiferent de apartenența po
litică a participanților, reuniunea nu va avea 
caracter politic .și nici nu sc dorește implicarea 
unor partide politice, persoanele care vor lua 
parte avind doar calitatea dc foști pa: ticipanți 
la Revoluția din decembrie 1989.

Pentru relații suplimentare vă puteți adresa' 
la telefon 541825.

COMITETUL DE INIȚIATIVA

Abatajul nu e „Sălașul Negru”

30 de secunde cu dl. Turnă
Domnul Turnă susține (In scris, in gazeta „Călăuza") că ne 

citește ziarul in... 30 de secunde. Cu toate că prin această afirma
ție (și prin altele) a adus prejudicii ziarului nostru, îl oferim pri
lejul să ne citească zilnlo (Intr-o „Juma" de minut). Prin noua
noastră rubrică ,30 de secunde cu domnul Turnă" dorim să-l 
împrospătăm memoria d-lui cu pricina și să-l creăm o cit mal 
veselă atmosferă cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Țțț, țțț, țțț...

j O momirlancă de pe Slătl- 
pioara ne întreabă îngrijorată:
i •— Ce mal face maică, domnu' 
Bcela ȚURNA, ce-o vrut să fie 
primar ți n-0 fost să fie, o vrut 
să fie senator ți n-o fost să fie, 
O vrut să fie măcar vicepreșe
dinte la Consiliul Județean și n-o 
fost să fie? Cum de n-o-ncâput 
In urnă, că-l băiat subțire?

— Face râu maică, face numai 
rău. Ete că n-a-ncăput. El ar 
fi-ncăput, dar nu l-au băgat alții...

— Păcat de el maică, așa vilă 
frumoasă avea la noi pe deal. 
Io cred că ceva rău o fi făcut 
el...

— N-a făcut maică, n-a făcut 
— ne-am făcut noi că nu știm... 
Dar noi știm...

din
La prima oră a dimineții, in 

fața secretariatului, un ortac 
cherchclit se balăngăne voios în 
fața mea. „Șiifule, n-ai un foc?" 
mă întreabă. Am. Încearcă să 
mă sărute și sâ-mi spună ceva 
despre o Varvară, despre o țuică, 
despre un vin... Eu mă gindesc 
la ceea ce mi-a spus dl. ing. Ile, 
.șeful sectorului 4, in privința 
personalului: „Avem de unde să 
alegem, dar cel mai „mic" mi
ner se face In 18 ani de creștere, 
plus cinci ani de muncă*. La 
dinsul la sector, cel puțin, oa
menii Încep să se selecteze sin
guri. Șeful de brigadă dă liste 
cu oamenii cu care vrea să lu
creze. Iar el, șeful de sc< tor, res
pectă opțiunea șefului de brigadă. 
Astfel, s-au format colective bine 
rodate, care dau rezultate foarte 
bune. «• A

După ce mă echipez adecvat, 
cobor In mină. In colivie, cineva- 
mi spune că nici preotul nu ne 
poate băga mal ndlnc in pămint.

„Tvvin Peaks
Ajuns la orizontul 480, aerul în
chis, atmosfera umedă îmi tre
zesc reflexele de inginer miner. 
Rar, întilnesc cite-un grup de

O zi la mina

VULCAN
ortaci care împing clte-un vago- 
net gol. Mă studiază de departe, 
cu lampa.

Intr-o lucrare de pregătire din 
sectorul 4, vorbesc cu ortacii bri
gadierului Drăbotă D-tru. Căl
dura din abataj și efortul pe 
care-l depun ii fac să lucreze 
nproapc dezbrăcați. Acolo-I cu
nosc pe î.atircnțlu Preda șl Mar- 
clan Vasile, ultimul de 54 de 
ani, pensionar. Au multe pro-

59

in 
ni pe
vad A

ciuda lor, Inain- 
zi. Brig.idierul 
la față un to- 
„nimeni nu io 
să sape". Apoi 
un băiat pe 
TOT 1NAIN-

blcmc, dar, 
teazu cu 3 
e dornic să 
pogi'af, pentru că 
mai spune încotro 
adaugă: „A fost 

aici și ne-n spus:
TEI*. Oamenii au probleme cu 
transportul din oraș pină la mină, 
cu baia — eterna poveste, rămasă 
nerezolvatâl Ei își văd de treaba, 
muncesc bine și ar putea să o 
facă și mai bine dacă fluxul do 
transport n-ar fi atit de com
plicat — au șase transportoare 
cu racleți pe flux și asta le creează 
o sumedenie de probleme. îmi 
mai vorbesc despre lipsa căștilor, 
a centurilor, despre lămpile da 
șold care aproape v epuizează 
in timpul șutului.

Tot pe orizontul 480, brigada 
lui Blid Iși vede serios de treabă. 
Atit de serios, înclt nu prea ar®

Val! T.OCOTA
(Continuare in pag. ■ 2-») ,
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ZIUA TIPOGRAFILOR
La început a fost Ideea. Apoi a venit Cuvln- 

tul. Pinâ n-au existat ei, cuvintele au zburat 
de ici-colo, odată cu ei, cuvintele s-au fixat
mai adine in conștiința noastră. Ei au fost
aceia care au materializat cuvîntul, cobOrindu-1 
din sfera imaterialului, pe pămînt.

Ei cunosc greutatea cuvîntului, iar! plumbul 
pe care-1 minuiesc nu-i împiedică, ci îi face să 
colinde mai ușor viața. Ei sînt cei care stăpî- 
nesc alchimia secretă a transformării unei foi 
albe de hîrtie în aur. Și, datorită lor, sîntem

mai bogați sufletește, mal solidari și mai apro- 
piați unii de alții. Travaliul lor rămîne, de 
multe ori, ascuns, ca orice lucru făcut din pa
siune și cu modestie.

V-ați întrebat vreodată cît dc săraci am fi 
fără munca lor și ce searbădă ar fi viața noas
tră fără el ?

Astăzi, de ziua lor, REDACȚIA „ZORI NOI“, 
împreună cu dv, le urează „La mulți ani 1“ a- 
cestor oameni frumoși și veșnic tineri.

Programul TV săptămînal
t

LUNI, 14 DECEMBRIE

14,00 Actualități.
14.10 Calendarul zilei.
14.20 Worldnet Usia.
15.20 Avanpremiera săptăminii.
15,40 Copiii noștri.
16,00 SOS natura.
16.30 Confluențe.
17,00 Actualități.
17,05 Emisiune în limba maghia

ră. '
18.35 Pro patria.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Tezaur folcloric.
20.55 Studioul economic.
21.20 Teatru TV: STRIGOII.
23.10 Actualități.
23,25 Repriza a treia.

MARȚI, 15 DECEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 TV5 Europe.
12.10 Ora dc muzică.
13,00 Oameni dc lîngă noi.
13.30 Muzica pentru părinți. 
.14,00 Actualități.
14,15 Muzica pentru toți
44.45 Avanpremieră.
14.55 Prcuniversitaria.
15.30 Tel' școală.
16,00 Conviețuiri-magazin.
17.00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Dragi mi-s cîntccclc toate.
18,00 Salut, prieteni I
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.

' 20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Telcc:ncmateca. 

ORA UCIGAȘILOR.
22.45 Dosarele istoriei.
23.30 Actualități.
23.45 Meridianele dansului.

MIERCURI 16 DECEMBRIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Eilm serial: MARC Șl SO 

PUIE.
11,15 Super Channe).
12.10 Ora dc muzică.
13,00 Mondo-femina.
13.30 Biserici medievale lin 

România.
14,00 Actualități.

■ 14.15 Magazin agricol.
14.45 Avanpremiera TV.
14,55 Prcuniversitaria.
15.30 Teleșcoalâ.
16,00 formația > orala .Enpho- 

nia“.
16.20 Lumea ‘.portului.
16,50 Tragerea Prono< \pi <-s. 
17,00 Actualități.
17 05 Arte vizuale.

Accident 
mortal

M.nți, 8 decembrie, în jurul 
orii JO.i.i. Ia EM Paroșeni a avut 
Joc un aedinet mortal. Un tlnăr 
muncilor dc 25 dc ani care efeo- 
iua lucrări de reparații la gura 
unui puț, a căzut de la o Înăl
țimi de peste 300 metri. In urmă 
cu mai puțin de două luni, fn 
același Ioc s-a produs m acri 
dent identic.

17.35 15, 16, 17, 18.
18,05 Reflector.
18.35 Fascinația Blues uiui (II).
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport,
20.45 Film serial: DIN VOIA 

DOMNULUI. Episodul 4.
21.45 Timișoara — Decembrie 

1989.
22.45 Universul cunoașterii.
23.15 Pro musica.
23.30 Actualități.
23.45 Microrecital: Bluc Sistem.

JOI, 17 DECFMBRIE *
7.00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 TV5 EUROPE.
12,00 Ora de muzică.
13,00 Viața spirituală.
13.30 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremieră TV.
14.20 Tradiții.
14,50 Prcuniversitaria.
15.30 Teleșcoalâ.
16,00 Agenda muzicala.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17,05 Repere moldave.
17.35 In obiectiv.
18,00 Telc-discul muzicii popu

lare.
18.20 Simpozion.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DALLAS. 

Episodul 189.
21 45 Reflecții rutiere.
22.30 Cultura în lume.
23,00 Studioul șlagărelor.
23.15 Actualități.
23.30 Stadion.

VINERI, 18 DECEMBRIE

7.00 Programul Tilcviz inii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10.00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic. CASIM1R.
11.45 Super Channcl.
12.40 Descoperirea pl.HK tei.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
14.15 Avanpremieră TV.
14.20 Mondo-muzica.
11.40 Medicina pentru toți
15.10 Microrecital de opera
15,25 Prcuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiune in limba germa

nă.
18,00 Documentar științific.

Dispariție
Minora Criștina Cioabă din 

Petroșani a dispărut acum două 
săptâmîni, în condiții despre care 
am mai scris. Intrucît nici pînă 
astăzi nu s-a Întors acasă, pă
rinții sînt disperați șl roagă p1 
toți cei care au văzut-o In această 
perioadă să se adreseze poliției 
pentru a fi găsită șl readusă în 
sinul familiei, unde este nștep 
tatu cu toată dragostea.

18.30 Divertisment internațional. 
19,00 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL 

FAMILIEI IIOWARD.
21.45 Trei din zece pentru un 

show.
22.50 Gong I
23.20 Top 10.
23.50 Actualități.

0,05 lntilnirca de la miezul nop
ții.

S1MBATA, 19 DECEMBRIE
9,00 Bunii dimineața 1
9.50 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Tip-top, Mini-top.
11.10 Clipă și eternitate.
12,00 Itinerare spirituale.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7 x 7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Desene animate.
14.45 I-aureații Premiului Nobcl 

pentru Literatură.
15.15 Vedete in recital.
15.30 Al doilea război mondial.
15,55 Studioul șlagărelor.
16.30 Magazin cinematografic.
17.30 Anul sportiv 1992.
18.30 Mapamond.
19,00 De dragoste și dor.
19.15 Telecnciclopedia.
20,00 Actualități.
20.40 Film artistic. CHINEZUL 

(II): Moștenirea.
22.20 Săptămîna sportivă.
22.40 Caseta cu suiyirizc.
23.25 Actualități.
23.40 Film serial: VĂDUVELE. 

Episodul 2.
0,35 Rock panorama-

DUMINICA, 20 DECEMBRIE

8.30 Bună dimineața !
9.30 Arlechine.

10.25 Film artistic în serial pen
tru copii. DE-AS FI... HA
RAP ALB. Episodul 3.

10.50 Actualități.
11,00 Lumină din lumină.
12,00 Viața satului.
13.30 Hai, neică, prin Teleorman.
14.05 Actualități.
14.15 Atlas.
14.35 Virleo-magaz 1 n.
17.10 Pompierii vii informe.iză.
17.20 Anul sportiv 1992.
18.20 Bicrtan — o cetate a creș

tinismului transilvan.
18.40 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial. DALLAS. Epi

sodul 190.
20,00 Actualități.
20.35 Film artistic. DESTIN.
22.45 Duminica sportivă.
23.10 Diamond Awards Fcstiv.il, 

1987 (IV).
23.45 Actualități.

PUBLICITATE
Direcția județeană Hunedoara 
a Agenției Naționale pen.ru 

Privatizare și Dezvoltarea 
întreprinderilor Mici și 

Mijlocii
ANUNȚĂ 

prelungirea termenului de distribuire a carnetelor cu 
certificate de proprietate pînă la data de 31 decembrie 1992. 

Cetățenii care nu au ridicat carnetele cu certificate 
de proprietate și sînt îndreptățiți conform „legii’’, se pot 
prezenta la centrele de distribuire, existente în fiecare 
localitate.

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ORGANIZARE

Institutul național pentru 
securitate minieră și 

protecție antiexplozivă 
— INSEMEX S. A, 

ORGANIZFAZA
în dala de 5 ianuarie 1993, concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi:

■— director științific;• » *

■— director cconomic-comcrcial;
— șefi de laboratoare;
— inginer șef ateliere;
— șefi colective dc cercetare și activități funcționale;
— un inginer chimist;
— doi ingineri cu experiență, specialitatea electronică 

sau electromecanică minieră;
—. un economist.

Relații suplimentare la telefon 511621; 511622, int. 166.

Societatea Comercială 
„PAM1N” S.R.L. Petroșani

\NGAJEAZ \ ȘOI ER

Condiții; domiciliul stabil în orașul Petroșani, virsta
25—35 de ani.

Relații între orele 9—19, la sediul firmei, str. 1 De
cembrie nr. 71 (fost expo-mobila), telefon 515391. (6133).

Număr mic la Urgentă
In cadrul preocupărilor pentru îmbunătățirea asistenței de 

urgență, cerință subliniată cu pregnanță Ia recenta Consfătuire 
a Fundației IMPRO, cu sprijinul Tclecom, servicluț de urgență 
al Spitalului orășeneso Lupcni a fost dotat cu un număr nou de 
telefon, format din trei cifre: 061. Așadar, pe lîngă yechtul număr, 
660413 serviciul dc urgență al spitalului va răspunde șl la acest 
număr mic — 901.

Fcstiv.il
pen.ru
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Un drum spre noi înșine (IV)
A plecat un moș, vine 

altul...
. Din una-n alta, am ajuns la 

vin, fie el binecuvîntat ! Noi în
trebăm de preț, iar Ioana: „Vă 
poftesc să-l gustați !“. Mulțumim 
de invitație, citesc regrete pro
funde in ochii tuturor, promitem 
că, poate, la întoarcere și... cu 
promisiunea răminem. La întoar
cere am luat-o pe „scurtătură1*.

în drum spre Chișinău, remar
caserăm, pe marginea șoselei, 
niște „cutii1*, amplasate la 10— 
20 km una de alta. Am bănuit 

i,,ă sînt telefoane. Am fi vrut să 
^orbim, să ne anunțăm sosirea, 
dar de unde fise ? Odată ajunși 
în capitala Moldovei, de peste 
Prut am mal aflat una, mai cu 
moț decît toate: telefoanele pu
blice funcționează continuu, 
gratuit. Ridici receptorul, for

mezi numărul, vorbești. In fața 
P.ilitului telefoanelor se află 
o mulțime, de cabine ; nici una 
eu aparatul d trus ca pe la noi. 
Și alte amănunte sar in ochi 
celui ce vede pentru prima 'iară 
Ghișinăul. In primul rînd, f: Iul 
de a fi al oamenilor. Dacă te 
faci ca in* ebi ceva, imediat sint 
)n jurul tău zece, gata sâ-ți ex
plice, să te conducă, chiar, dacă 
dor< -ti, acolo unde ai treabă. 
Rină și cuvint il cu care încep 
orice răspuns te umple de spe
ranțe: „Numaidkit" „m „lac’a- 
mu!'*.

Apoi curățenia. Nu șezi pa 
nimeni 9h o facă, dat ea există. 
Se vede o riguroasă disciplină 
a muncii: garduri vopsit r proas
păt .ronduri dc flori săpato, 
pomii v ă r u i ț i, la ma
gazine rînduri care-și me- 
-•’ă denumirea. Am colindat o-

.$ul aproape o zi. N-am văzut 
picior de om beat, nici măcar 
la ieșirea din cîrciumi. Dezlega- 
. o.i misterului a venit mal tîrzlu, 
tirul am aflat ce salarii au păl
mașii de rînd. Ne-am dus să 
cumpărăm ziare cu o bancnolă 
de 5000 de ruble. Am cerut toate 
ziarele în limba română. Fata a 
numărat vreo zece, apoi s-a uitat 
la noi, neîncrezătoare. „Aveți 
bani?** Nc-am speriat. „Cit face?" 
„Pînă acum vreo șapt0 ruble**. 
„Mai puneți încă pe-atlteal1* 0înd 
B văzut bancnota, a dat pc spate; 
„Val, da di undj si am eu atîța 

bani? Eu într-o lună daci fac 
cinci mii11... Am adunat mărunți
șul de prin toate buzunarele și 
am cumpărat un braț de ziare 
cu prețul unuia singur în Româ
nia. Am întrebat-o, în șoaptă, 
cit cîștigă. „2300 rubli pi lunî“ 
a răspuns cu voce tare. Un cal
cul simplu îți arată nivelul de 
trai :un ou costă 17 ruble, o 
pîine 16 ruble, un kilogram de 
sare 7 ruble, un kilogram de 
unt 240 ruble, o cutie de chibri
turi 1,5 ruble... Cu o rublă poți 
să mai cumperi doar două ti- 
chete de troilebuz...

în mijloacele de transport în 
comun este pus la vedere un 
afiș: „Călătorii găsiți fără tichet 
vor fi amendați cu 30 ruble11. 
Asta înseamnă că dacă n-ai cum
părat tichetul, care costa, la 
cursul zilei, echivalentul a 75

bani, unnc.iz.i să plătești echi
valentul a 45 lei. Pentru unul 
carc lucrează și primește salariul 
din România, e o sumă infimă, 
Poate tocmai de aceea traficul 
de rpărfuri între Republica Mol
dova și România (cu o mențiune 
specială pentru Valea Jiului) a 
luat o asemenea amploare, la ora 
actuală, Vînzînd la Petroșani lu
cruri cumpărate la Chișinău, pro 
fitul atinge uneori 800 la sutăl 
Desigur, te poți șl păcăli — ris
curile meseriei.,, _

Cursul fluctuează rapid. în ziua 
sosirii noastre am găsit ruble cu
1,20 lei, iar a doua zi, la prînz, 
rubla urcase la 1,50 lei. Poate 
că e interesant de știut cum se 
poate face rost de ruble la Chi
șinău. Există o hotărîre a Gu
vernului României care interzice 
scoaterea din țară a bancnotelor 
recent puse în circulație, respec
tiv a celor de 500, 1000, 5000 lei 
prevedere care, evident, nu se 
respectă (vameșii nu se ocupă cu 
asemenea fleacuri). La hotel, fa 
piață, la magazine, găsești ama
tori de schimb, umblind cu amin
titele bancnote la vedere. Asta 
e consemnul — fiecare să arate 
ce vinde: lei sau ruble? Traficul 
acesta este interzis, dar tolerat, 
se pare, de miliția locală, pre
zentă peste tot. Noi am schimbat 
banii în Piața centrală, ocazie 
cu care am tras cu ochiul și la 
culisele afacerii. Echipa „specia
lizată11, la care am apelat, era 
alcătuită din trei. Unul stătea 
lingă o tarabă, ținindu-se aproa
pe de un anunț- „Cumpăr lei** 
La primul „contact1*, nc-a spus 
cursul: 1.50 lei/rubJă. Imediat ce 
nc-am hotărît, a apărut al doilea, 
care stătea „de șase11, prin zonă, 
împreună, ne-am retras la o 
margine, unde se afla, ca din 
întîmplarc, un tip cu ochelari 
negri (probabil, orb) care, apa
rent, cîștiga un ban cinstit de la 
cei care se urcau pe cîntarul lui 
portabil. Am spus „aparent11 pen
tru că el era, de fapt, „depozi
tul11 celor doi întreprinzători care 
se îndeletniceau CU „micul tea
fic“ dc valută .

Piața centrala din Chișinău
seamănă cu cca din Petroșani
doar prin faptul că ambele a-
dună oameni care vinci și cum
pără. Deosebirile sint însă mari 
Este vorba, în primul rînd, de 
nota exotică pe care o oferă pre
zența unor „producători11 cu tră
sături asiatice, care vind pepeni 
(atît roșii cit și un soi alb) — cu 
bucata sau la felie — în... no
iembrie. Se mai găseau, de ase
menea, pe tarabe, smochine, rodii, 
curmale, și alte bunătăți, La dis
creție. în al doilea rînd. ordinea. 
Cei care vind stau aliniați, ți- 
nind pe braț „oferta11: o căciulă, 
o haină de blană, o pereche de 
cizme ptc., în general, 1—2 obiecte 
„de ocazie1*. Aceștia dețin pon
derea. Cjpseșle acrul balcanic.

galugi.i lără rost. Apropo de gă
lăgie, dintr-un local aflat in In
cinta pieței răzbatea o muzică 
„sirbească11, pe text românesc, caie 
suna cam așa: „București, Bucu
rești,/ oraș plin de șmecheri 
ești!1' (adică se intra in... Hunii'.. 
uia. încetișor...).

Ștefan CIMPOI

(Va urma)

Mai toți copiii cuminți — și 
mai puțin cuminți — și-au spă
lat ghctuțele, le-au dat cu cremă 
și le-au așezat frumos la ușă, de 
cu seară, așteptînd darurile lui 
Moș Nicolae. Duminică dimineață, 
la prima oră, nerăbdarea le-a 
îndreptat pașii spre încălțările 
depuse din ajun. Șl a fost bucu
rie — pentru unii mai mare, 
pentru alții mal mică.

Săptămîna trecută, mal ales 
spre sfirșitul ei, magazinele au 
cunoscut forfota obișnuită dinain
tea zilelor de sărbătoare. Fiecare 
„împuternicit1* ai Moșului Nicolae 
a pornit în căutare. Ce s-a putut 
găsi în magazinele d-e stat sau 
private, bun de oferit copiilor 
cu această ocazie? Tăi, dulciuri 
cu toptanul de toate felurile, 
pentru toate gusturile, indigene 
și din import. Din păcate, oferta 
în obiecte de îmbrăcăminte și în
călțăminte a fost tare slabă. 
Multe categorii de vîrstă au fost 
total „descoperite11 in aceste do

— .Mamă, dată nu mă primești cu ca în casă, fug cu 
ea in lume... Desen de Vali LOCOTÂ

O zi la mina Vulcan

Abatajul, nu e „Sălașul Negru" 
din „Twin Peaks"

(Urmare <lln pag. 1)

timp să st a dc vorbă. Șeful de 
schimb, Dascălii D-tru, trage 

de un stilp, din coperiș cade 
cărbune, dar eu nu mă feresc 
să-l întreb dacă e membru dc 
sindicat. „Da, toți sinteml11 îmi 
spune el. Apoi adaugă, ironic: 
„Au plecat comuniștii și-au venit 
sindicaliștii!11. Cotizează, dar nu 

știe cum se folosesc fondurile sin
dicatului. Citește zilnic „Zori 
Noi11 șl ar vrea să citească mal 
multe despre corupție. Deși mai 
arc numai trei ani pînă la pen
sie, nu-și face nici un program, 
nicj măcar pentru o săptămână, 
pentru că „nu se știe dc unde 
vine pericolul11. Nu s-a gîndit 
dacă va rumîne in Valea Jiului 
după pensionare. Miner cu ex
periență, a crescut mulțl tineri 
și l-a învățat să iubească această 
meserie bărbătească.

La domnul brigadier Bud, ge
nerațiile lucrează cot la cot, îm
părțind greutățile. Alături de 
șeful dc schimb, îl văd pc Pi
pera Ion, 19 ani, de loc din Gorj. 
îmi spune că a ajuns cu trenul 
tn Valea Jiului, acum un an de 
zile. A plecat dc acasă că „nu-1 
plăcea -â dea cu sapa”. 
Stă la căni n și are acum 

menii. Bucuria cea mai mare a 
copiilor o fac însă jucăriile. Raf
turile magazinelor special.zare 

n-au fost nici prea pline, dar n-ci 
goale. Produsele din import nu 
fost și de această dată majori
tare. Prețurile mari, 
exagerate în unele ca
zuri. Jucăriile românești s-au 
aliniat în privința asta. Cît le 
privește pe cele străine, atrăgă
toare, frumos colorate, unele mo
torizate, altele producind efecte 
deosebite, s-au dovedit mal pu
țin fiabile, în comparație cu re 
eram obișnuițl. Spre deziluzia 
unor părinți care au investit ceva 
bani în ele, dar mal ales copiilor, 
beneficiari direcți După cum 
se știe Moș Nicolae este mal să
rac. Cadourile substanțiale sînt 
apanajul Moșului Crăciun. Ca să 
fie așa, e necesar ca dumncal-tl 
să aibă de unde s<-și umple sa
cul. în interesul său, al celor 
mici și dragi și, nu în ultimul 
rînd, al comercianților. Timp ar 
mai fi... (P.N.) 

o mulțime de prieteni. în timpul 
liber merge la video, la grădina 
de vară, la „disco11. Trebuie să 
plece in armată, dar vrea să se 
întoarcă după aceea în Vulcan.

în momentul de față, brigada 
și-a realizat planul, ba chiar are 
și un avans. Productivitatea e -ie 
5,4 tone pe post, iar pe zi bri
gada da 160 pînă la 200 tone 
cărbune. Aceasta se datorează 
bunei organizări la locul de 
muncă și a procesului de aprovi
zionare cu materiale. 
Pentru că „nu e suficient să-i 
dai omului de lucru, trebuie să i 
asiguri și condiții de muncă'* 
așa cum bine spune dl. ing. Jle 
șeful de sector.

Abatajul nu c un „Sălaș N't- 
gru", ca cel din „Twin Peaks11, ci 
un loc în carc muncesc oameni 
cu necazurile șl bucuriile lor. 
Oameni care știu ce e greul și 
pe care pericolul de zi cu zt i-a 
învățat să prețuiască viața. Unii 
m ti n c e s o în condiții
grele, în abataje, în
carc temperatura creste peste 30 
de .grade, șl înving greutăți ma
jore. El — pe bună dreptate — 
nu înțeleg de ce sînt nevoiți u- 
neor] să facă, la ieșirea din șut. 
un duș rece, de ce mașinile nu 
circulă și dc ce trebuie să vin.î 
uneori pc |os la serviciu.

(va urma)
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-MICA PUBLICITATE-
ANIVERSARI

DOAMNEI Miclea Lucia Doina multe urări cu ocazia zilei 
ou iin.utice. 11 Cristina, (6243)

16 TRANDAFIRI, sănătate, fericire pentru Arman Ștefan din 
p uica părinților Lica și Nicu, alături de un călduros „La mulți 
ani !“. (6226) I I t I «1

PENTRU Ciora Violeta, un sincer „La mulți ani 1“ din partea 
f imiliei. (6248)

LA ANIVERSAREA zilei de naștere, soția Mariana, copiii 
Sandu, Gabriela și nepoata Alexia, urează drgului lor Cornel 
Cubanu „La mulți ani 1“. (6122)

PENTRU Florea Lazăr, la împlinirea vîrstel de 78 ani, soția 
urează multa sănătate și „La mulți anii". Gu drag, Veronica. 
(6102)

VINZARI — CUMPĂRĂRI

QUASAR ELECTRO SRL vinde părți componente, Instalații 
de satelit complete și televizoare color Samsung. Deva, telefon 
09j611261. (6039)

V1ND televizor color, Petroșani, str. Gh. Barițiu, 22, Telefon 
619826. (6249) > _ "

VlND butelie aragaz, televizor sport, casete vkleo. Petroșani, 
Slătinioara, 1/1. (6250)

VÎND, eventual In cinci rate, apartament compus din I ea- 
mnre, etaj 1, în Petroșani, Aeroport. Relații la telefon 0987/27354, 
Suceava. (6101) i

VlND video Funal, Petroșani, 1 Iunie, bloc 2, Sc. 2, ap. 5. (6113)
VlND antenă parabolică, preț negociabil. Telefon 544568, după 

Ora 16. (6121) _ ' I
VlND apartament 2 camere Lupenl, str. Narciselor, bloo 10, 

el. 3, ap. 10 (in fața TESMA). Informații In zilele de 11, 12 de
cembrie. (6123)

VlND Dacia 1300 Lupenl, Mureșului, nr. 5, sau telefon 560884. 
(6125)

VlND vid«o plaver F.lecta, sigilat, 100 000 lei. Telefon 560523. 
(6132) *

VlND garsonieră confort I Petroșani — Nord, str. Intrarea 
Eroilor 1/35 (în spatele Comisariatului). (6142)

VlND Skoda MB 1000 și piese de schimb, Uricani, Aleea 
Brazilor, bl. 82/6. (6135)

CUMPĂR apartament sau preiau contract avantajos 3—4 ca
mere Petrila, indiferent zona. Petrila, 8 Martie, bloc 39/14, între 
orele 14—21 (IMPACT ELECTRONIG SRL). (6120)

DIVERSE

SOCIETATEA Comercială RADIL GOM. SRL, vinde, non-stop 
băuturi și alte produse preambalate șî seturi segmenți Volkswagen 
Diesel, cauciuc Volvo. Petroșani, str. Venus, local „Venus“, bl. 6, 
parter. (6143)

SOCIETATEA Comercială DAGS SRL Petroșani, primește 
înscrieri pentru televiziunea prin cablu la sediul TV situat în ho
lul Hotelului Petroșani. Relații, la secretariatul societății. Se prl- 
meso înscrieri din zona Petroșani-Nord. (6139)

ASOCIAȚIA familială „Stoenescu® primește de !ă populație 
șl unități militare încălțăminte pentru reparații. Relații la sediul 
firmei, Lupenl, Crinilor, 1. (6240)

SCHIMB televizor Goldsfar, video, cu autoturism, eventual 
diferență în lei. Lupenl, Caraglale, nr. 5. (6127)

MEMBRII și slmpatizanții PNȚCD din Vulcan sînt Invitați 
vineri, 18 decembrie, ora 16, Ia sediul partidului, în vederea ale
gerilor la nivel de organizație. (6131)

PIERDERI

HOfcOSCOÎJ

Gtivernul vă oferă scumpiri 
Ziarul „ZORI MOI” vă oferă 

un supliment deconectant

■ O publicație pentru liniștea Crăciunului dumnea
voastră.

■ CALENDAR — 1993, Însoțit de principalele sărbă
tori religioase ■ De cind se face Pomul de Crăciun ?

■ PORCLCIDERI DE SEZON, sau GENOCIDUL PORCI
LOR ■ COLINDE, COLINDE... ■ UMOR ■ DIVERTIS
MENT ■ ALTE GIUMBUȘLUCURI ■ HOROSCOPUL 
CRĂCIUNULUI.

Citind suplimentul „POMUL DE CRĂCIUN", uitați 
de necazuri!

I 
I 
î
I 
I
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PIERDUT legitimație veteran de război nr. 180940, eliberată 
de Asociația veteranilor de război Deva. O declar nulă. (6137)

PIERDUT permis port-armă pe numele Badea Constantin, 
eliberat de E.M. Vulcan. Găsitorului recompensă. Adresați poarta 
E.M. Vulcan. (6136)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Badea Constan
tin, eliberată de EM Vulcan. O declar nulă. (6134)

PIERDUT contract închiriere pe numele Barabulă Costache 
eliberat de RAGCL Aninoasa. II declar nul. (6233)

PIERDUT contract închiriere pe numele Rusu Anlca, eliberat 
de RAGCL Vulcan. îl declar nul. (6247)

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Feldman Gabrlel, 
eliberată de UMIROM SA. O declar nulă. (6246)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Stolan Maria, ell- 
rată de Preparația Livezeni. O declar nulă. (6118)

DECESE

PRIETENII aduc un ultim și pios omagiu celui care a fost 
GHERGHINA VASILE (VILY) 

și transmit condoleanțe familiei.
Amintire veșnică. (6124).

FAMILIA Chiva Marian regretă profund încetarea prematură 
din viață a minunatului lor

GHERGHINA VASILE
Va rămîne mereu viu în amintire. (6124).

FAMILIA Palinceac Șfcfi, Gabi și Costel deplîng dispariția 
prematură a celui care a fost

GHERGHINA VASILE
Vei rămînc mereu în amintirea noastră. (6130)

ÎNTREGUL colectiv al Poliției sanitare este alături de colega 
Oancea Sanflora, la durerea pricinuită de dispariția iubitului 
ei soț și transmite condoleanțe. (6129).

SOȚIA Sanflora anunță cu nemărginită durere, încetarea din 
viață a bunului ei soț

OANCEA IONEL
Nu te voi uita niciodată.
Inmormintarea are loc duminică, 13 decembrie, ora 14. Corte

giul funerar pleacă de la Biserica Evanghelică. (6141),

COMEMORĂRI

FAM. PROF. TOROAPA, anunță cu durere în suflet că se 
Împlinesc 3 ani de la dispariția celei care a fost o foarte bună 
mamă, soacră șl bunică

CSIPO ALEXANDRINA
Nu te vom uita niciodată. (6138)

SOȚIA Aurelia, copiii și nepotul deplîng împlinirea a 3 ani 
de cind s-a stins, luind cu el bucuria și sprijinul nostru

NEAGȘU ION
Nu te vom uita niciodată, Nelu dragă. (6128)
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SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)
Intilnire, fără urmări, cu o: 

meni care se dau mal mari dec 
sînt.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Aveți șansa unică de a arăt 
unul orb calea cea dreaptă.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Colaborare fructuoasă cu pai 
tenerii de distracție — pînă 1 
„dictare"...

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

„Aripa tânără® bate din... p 
cior.

BERBEG 
(21 martie — 20 aprilie)

Nu ratați nici o ocazie de 
risipi banii.

TAUR 
(21 aprilie —> 20 mal)

Schimb avantajos, în natură..,
GEMENI 

(21 mal — 21 iunie)
Tînjiți după o clipă de singu 

rătate.
BAO 

(22 Iunie — 22 Iulie)
Amintirea unei întîlniri rț 

cente vă umple de amărăcl’
LKU

(23 iulie — 22 august)
Cel ce vă transmite mesaj 

scrise, de departe, vă așteaptă.- 
FECIOARA 

(23 august — 22 septembrie)
Evenimentele se precipită 1 

sensul unei rupturi definitive.
BALANȚA

(23 septembrie — 22 octombrie)
De la extaz la stupefacție nu 

decît un pas, pe care astăzi I 
faceți...

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Lipsa dv nu se observă — nu 

mai lipsurile...

PROGRAMLH 
TV.

9,00 Bună dimineața I
9,50 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități.
10.10 Șapte note fermecate.
11.10 Alfa și Omega.
12,00 Itinerarii spi'iipi'e.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14.20 Desene animate.
14.45 Elvis Presley la Indigo.
15.15 Amandâ Lear Show (II).
15,50 Al doilea război mondial
16.20 Studioul șlagărelor.
16.35 Magazin cinematografic.
17.35 Vedete în recital.
18,00 Telesport. _
18.30 Mapamond.
19,00 De dragoste și dor...
19.15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
20.30 Film artistic. GHINEZU 

(I): IUȚEALA DE MINA
22.15 Săptămlna sportivă. \
22.30 Gulmi gemene.
23.30 Actualități.
23.45 Film serial. VĂDUVELE 

0,40 Rock-panorama.
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