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Pentru ca dumneavoastră, stimați 
cititori, să puteți citi astăzi, la prima 
oră a zilei, ziarul „ZORI NOI", cotidi
anul care vă informează cu prompti
tudine și obiectivitate despre ceea ce 
se întimplă în Valea Jiului, în țară și 
in lume, a fost nevoie să apelăm la 
serviciile S.C. „Tipografia Prod Corn" 
S.R.L. din Tîrgu-Jiu. La colegii clin 
municipiul Coloanei Infinitului am gă
sit deplină înțelegere’. Ne facem o da
torie de onoare din a mulțumi domni
tor Constantin Avramescu, președinte
le S.C. „Tipografia Prod Corn" S.R.L., 
Ilie Pilea, Dumitru Cinciulescu și Ghe- 
orghe Beze, vicepreședinți, Sorin Mon- 
doa, director economic. Constantin 
Rovinaru, tehnician, și echipei de ser
viciu alcătuită din tipografii, Dan Bă- 
luțoiu, Marcel Motoc, Ion Măruțoiu, 
Petre Junilă. Mîini măiestre, meseriași 
de elită, oameni cu inimă de aur.

Mulțumim redacției ziarului „Gor- 
jeanul" și domnului redactor șef Ni- 
cclae Brînzan.

Nc exprimăm, dc asemenea, toți 
cei care am lucrat la editarea și tipă
rirea acestui ziar, chiar în aceste con
diții grele, sprijinul pentru acțiunea 
revendicativă a muncitorilor tipografi 
din România.
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Senatorii se ceartă,
dar mai și lucrează

La inițiativa d-lui senator Tiberiu Vladislav, s-a înain- 
! lat d-lui ministru al Transporturilor Paul Tcodoru o cerere 

semnată de senatorii județelor Dolj, Gorj și Hunedoara, 
prin care sc solicită prelungirea pînă în municipiul Petro
șani a circulați”! trenului „

DOMNULE MINISTRU,
„Senatorii și deputății, re- 

prezentînd Județele Dolj. Gorj 
și Hunedoara, vă roagă, In 
numele alegătorilor din res
pectivele județe, să dispuneți 
prelungirea pînă în munici
piul Petroșani a circulației 
trenului „Expres Oltenia".

Unul dintre motivele prin- 
ciorle ale a'-Rștei cereri con
stă in creșter'a rentabilității

Expres'1 Oltenia. Iată cererea : 

circulației expresului, actual
mente nefiind utilizat la ca
pacitatea normală. In acest 
sens, municipiul Petroșani, cu 
o populație de aproape 160 000 
locuitori, va înlătura acest im
pediment. Totodată, deplasa
rea la București a cetățenilor 
din municipiul Petroșani va 
fi mult facilitată atît din 
punct de vedere al timpului 
cit și al confortului".

Surprize ia <»u au

9? Afacerea zahărul’4

Fcl.ția sanitară ngarda ds ccrp <1

□ Intcrlci .;'cr, dr. Octaăian Popcscn, șeful Poliției 
sunitdry Petroșani.
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de astăzi a fost tipărit laTîi- 
gu .hu, 11 iertăm pe domnul 
Turnă (n-a mai Încăput în ur
nă) 1” cele 30 dc secunde pe 
care, cu generozitate, cu al
truism am zice, i le concesie- 
n im de obicei. Scriem deci 
doar „una mică" pentru nea 
florin—Mitică, cel cu vila cea 
mal mică I Pa, Mitică 1

aur • ci întărea:: ă regula ?
- Nu de exemple ducem 

lipsi, ci de maniera In care 
doresc sa mă fa înțeles alit 
eu cit si instituția pc care o 
reprezint, rare prin cx< elciipi 
este constituită să aplice le
gea. Toate normele și regle
mentările în vigoare ‘înt I i- 
cute să protejeze poputtiția 
împotriva tnxiinfer (iilor 
montare, iar aspectul
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O. Contra hrană caldă, minerii li s-a of rit zahăr, prin 
S.C. „Diamant".

CJ Zahărul a fost adus de la o firmă care a perceput un 
adaos comercial de 23 la sută.

C In vremea aceea, se putea cumpăra zahăr cu adaos 
„zero".

V La prețul de 180 lei,kg se vindea pe piață. Minerilor 
li se vindea cu 235 de lei/kg.
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zahărul".
prea .... sus".

(Amănunte — oricând !)

Contravaloarea au plătit-o minele, prin UACCVJ 
Cui îi revenea adaosul ?
Cine a încasat comisionul ?
Magnații S.C. Diamant îi veți afla.

vederea facturilor, directorii minelor și au pus 
cap"
cunosc numele celor care au încheiat „afacerea 
Nu si it complete listele, fiindcă „tentacul'T?" duc

în mod cit se poate de fi
resc, instituțiile publice arbo
rează drapelul național. Lu
crurile se petrec în acest fel 
in toate țările, de la S.U.A. 
pînă la Rusia. Acest simbol 
al țării —drapelul național — 
'•sic cinstit dc fiecare om. 
Pentru că fiecare ne conside
răm și sîntem reprezentați de 
drapelul național. Cu atît mai 
neînțeles este pentru noi ca, 
la multe zile după ce Parla
mentul României a adoptat 
stema țării, la crearea căreia 
s-a avut în vedere respecta
rea însemnelor heraldice al” 
tuturor marilor provincii ai«'

La 
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...Și-n timp ce noi trăim în saramura asta, peștii cei mari 
je scalda numai In whisky I

Cum era să rămînă
Un trist și nedorit eveniment ca acela al morții unui 

membru al familiei, nu poate decît să îndurereze un om. 
Se pare că rămin indiferenți numai cei de la R.A.G.C.L. Pe- 
tnla — I.onea, care s-au obișnuit așa de mult eu această 
suferință, Incit nimic, dar nimic nu-i mai mișcă. Nici la 
propriu, nici la figurat.

Domnul Krautil F’rancisc, lăcătuș la E.M. Pelrila, îi 
moare mama. Există momente In viață clnd, Invingînd du
rerea, ești nevoit să rezolvi alte probleme. Astfrd. In ziua 
lnmormintării, după ce plătise taxa pentru locul de înhu
mare, plătise transportul cu dricul și oamenii care vor să
pa groapa, domnul KraUtil așteaptă în zahar, In fața cimi
tirului, pe cei patru gropari care trebuiau să sape groapa 
l’ină la ora 9 nu se ivește nimeni. Cum înmormîntarea ur
ma să aibă lo” la ora 14, dl. Krautil aleargă la P A G.C L. 
Petrila. Acolo, I) roagă pe dl. Ing. Popovici să sune la I.o- 
nca să vadă'ce se tnlîmplă de nu mai sosesc oamenii. Dom
nul Popovici e liniștit de un alt domn, numit Costachp, câ
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României, să nu o vedem 
să pe drapelele arbai aur >: 1 
fața instituțiilor puterii loca
le, sau chiar in incinta unor 
unități militare din Valea Ji
ului. Ca să nu mai vorbim că, 
printre formațiunile politice, 
se mai află unii care arborea
ză drapelul „cu gaui i". in zi
lele Revoluției din Decembrie 
1D83 eliminarea stemei vechi 
reprezenta simbolul ruperii 
definitive cu trecutul, cu co
munismul. în prezent insă ga
ura din drapel constituie o 
insultă gravă adusă țării, po
porului român, eroilor martiri 
din acel sîngeros decembrie. 
Neașezarea pc drapelul țării a 
stemei tradiționale, repusă. în 
drepturi dc Parlament prin 
votul tuturor formațiunilor 
politice, inclusiv opoziției, 
constituie o gravă insultă la 
adresa poporului român.

II. ALEXANDRESCU

mortul neîngropat...
re e și director: oamenii vor sosi, dl. -Krautil să aștepte li
niștit la cimitir.

Asta a și făcut, preț de încă o oră și jumătate, clnd so
sesc cei patru grepari, care erau, de fapt, nici măcar trei, 
ci doi : un bărbat de 50 de ani, puțin afumat șl o femeie 
trecută mult de prima tinerețe. Cei doi n-aveau, ncfericițil. 
nici măcar clicile de la magazia cu scule, darămite timpul și 
puterea să sape o groapă.

Domnul Krautil c nevoit să adauge durerii din suflet 
minla și revolta pe care o provoacă o asemenea situație. El 
pleacă la Întreprinderea unde lucrează și lși roagă colegii 
dc ech pă să v.nă și să-1 ajute să sape groapa. Era deja ora 
11 și, pînă la ora 14, clnd era fixată Înmormîntarea, nu mal 
rămăseseră decît trei ore |
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Șoselele, iarna și noi

Va mai curge multă apă 
pe Jiu, apoi pe Dunăre pină 
la Mare, pină cinci se va cu
noaște in mod coerent și pla
uzibil, prin ce împrejurări 
s-au strins cei care se aflau 
in celebrul balcon bucurcș- 
tean, cine a lansat ideea cu 
teroriștii care trăgeau „din 
orice poziție" fură a nimeri, 
insă, pe nimeni din zisul bal
con, dar făcîndu-sc zob Bi
blioteca Centrală Universita
ră. in care s-au făcut scrum 
valori unicat, la fel ca și în 
Muzeul de Artă. Istoria nu 
va reu-ă să interprezteze prea 
curind misterul acelor zile 
de acum trei ani. Că au fost 
teroriști ori nu. părerile con
tinuă a fi divizate. Mult mai 
interesante sint propozițiile 
repetate și în l'iou ; „Ne-au 
furat revoluția" sau „Ne-a 
fost confiscată revoluția".

Și f iptele, ulterioare, ara
tă ci. intr-adevăr, revoluția 
a fost confiscată, deturnată, 
iurată -a însușită nu numai 
de refuiiții care s-au cocoțat 
pe di/erse scaune ori fotolii 
ci chiar de revoluționari de 
operetă, x izuti ' și de noi, și 
aici în Petroșani, nu doar în 
București. Timișoara și mai 
știu eu pe unde într un a- 
vint dezlănțuit, cum i-u il

Ce te holbezi așa la mineFX 
Nu știi că sint pontat fictiv?)
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Intr-o gospodărie (de par
tid), In ajunul Anului Nou, 
agitație mire Ja cotețul pol
cilor. Vierul cc| b.ltrîn adu
nase celelalte rimătoare cu 
prilejul unrj adunări festive 
in can tema principală o 
constituie „Importanța strate
gică a porcului, de sărbători, 
in țara noastră?? Intr-o liniș
te plină d' respect numele 
Vier j?j începe alocuțiunea. 
In cuvintul său el reiterează 
vechime» obiceiului c*a d<: 
-.5;l>iitori pori ul să fie sacri
ficat in numele bunăstării și

1 înaintării țârii pr cele mai 
Înalte culmi ale progresului. 
Obicei creat dc talpa țârii — 
țărănimea —• ca și celebra ba
ladă a Mioriței. Aici a făcut 
o paranteză subliniind că 
din păcate nu s-a găsit nici 
un bard care sl le imortali
zeze rasa, importanța și sa
crificiile, ],i nivelul amintitei 
capodopere, .dar că timpul nu 
csle pierdut. A subliniat apoi 
că și cetățenii de la bloc au 
preluat acest obicei, în ciuda 
condițiilor mai vitrege, așa eu 
aceștia nu mai taie p... In loc 
de porc, dapă cum suna o 
monstru a folclorului de ma
hala in circulație încă. In în
cheieri atenția marelui Vier 
8-a îndreptat înspre colțul un
de se aflau adunați purceii de 
l»pto. prin cuvinte meșteșugi- 

știu pe unul, un substantiv 
comun care se da peste cap 
și el și fi-su, ei nu mai dor
meau nici noaptea de grija 
revoluției, ajungî.nd destul de 
curind, oameni de afaceri.

Pescuitori în ape tulburi 
întotdeauna tiu fost și vor fi. 
Numai că astfel d« pescari 
ju fost cu duiumul, au înțe
les, printr-un soj de intuiție, 
de unde suflă vînlul și s-au 
repezit către afaceri intr-un 
timp cind frontierele erau 
vraiște, pleca și venea cine 
era interesat. Uite-așa s-a 
confiscat revoluția nu numai 
pentru motive de putere po
litică, de loc neglijabile, așa 
cum vedem cu ochiul liber 
și au evoluat apoi evenimen
tele, ci și pentru motive c- 
minamente economice. Carc-i 
tot putere, la urma urmei.

I.a trei ini de la i evoluția 
anticomunistă din decembrie 
lălffl nu s-a făcut cîtuși de 
puțin lumină, <i lucrurile râ- 
min tot încurcate, tot ce s I 
petrecut atunci, toți < ulpabi- 
lizaților au început i li 
găsi alte și alte vinovății. Ca
valeri fără tihnă și prihană, 
așa cum sint în Al'DPR, bat 
pe la u^i bine închise, caută 
probe < i e, încet și sigur 

FABULA „PURCELULUI DE LAPEE
te, |e-a d it do înțeles că, în 
acele momelile, nobila sarci- 
n 1 do a reprezenta rasa |e es
te lor atribuită. Că unul din
tre ii \a fj ales pentru a pe
trece marele eveniment al 

trecerii dinti-un an in celă
lalt, împreună cu alte perso
nalități, la aceeași masă —ba 
chiar pe ea — lntr-un platou 
frumos ornamental ținînd In 
bot o galbenă ICmîic. Indife
rent care va fi alesul — a 
subliniat In continuare — o- 

dispar prin arhive pecetluite, 
ca în basme, cu șapte lacăte, 
De fapt și actul adițional se
cret la înțelegerea dintre Ri- 
bbentrop și Molotov a rămas 
tăinuit mai mult de jumăta
te de secol, apoi a fost de
clarat nul șî neavenit, con
damnat, însă nimeni nu mai 
este dispus, dintre cei care 
au profitat de ele să se re
vină la state

Se va cunoaște, pină la 
urmă adevărul despre revol
ta spontană a milioane de 
români ce au modificat un 
scenariu pentru care au plă
tit cu viața mii de* tineri.

Dacă din punct de vedere 
politic s-au făcut progrese, 
concentrate în spectrul parti
delor, chiar dacă mult nu 
au cîstigat reprez ilare par
lamentară, in economic s a 
mers din râu in mai rău. Nn 
aceasta este regula economi
că dc piață. Oamenii o duc 
greu -.j parcă nu mij au ilu-f 
să-și amintească de acele zi
le de coșmar in caro suspi
ciunea q născut o stare im- 
sionată.

Privit din diferite unghiuri 
și adevărul are nu.mț • diferi
te Deocamdată.
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Ploi aeîde
Atenție, domnilor ecologiști! 

Măsurători efectuate de spe
cialiști din Valea Jiului, care 
dispun de aparatura necesară, 
dar cu titlu dezinteresat, par
ticular, au evidențiat, la ul
timele ploi, o creștere alar
mantă a acidității. Mai ales 
în zona cartierului „Aero
port". Cerem ca avînd în ve
dere importanța urbană a 
acestui cartier, să se efectu
eze măsurători oficiale și să 
se ia măsuri. Cu poluarea nu 
este de glumit I (Al.. II)
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noarea ce i se face acestuia 
i-,te copleșitoare. "

Nici nu a tm minat bine 
marele Vier ce avea de spus 
că îsi face apariția porcul. A- 
runcă o p ivire profesională 

in încăpere, in>fat 1 un ptlr- 
ceiuș simpatic și dodoloț și 
dispare cu c| sub braț. Pînă 
să se dezmeticească porcușo
rul ce și cum numai bine 6-a 
trezit ieșind rumrnior și fră
gezim- rlintr-Un cnptor cu mi
crounde Mulineg — tillinuil

De data asta, meteorologii 
n-au mai dat-o în bară. Vi
neri seara la „Actualități", 
prognozau zăpadă. Și aceasta 
a venit. Sîmbătă și duminică 
a nins. Și nu pare să fi în
cetat. Primii care au luat 
contact cu noua stare de lu
cruri au fost conducătorii a- 
uto plecați cu noaptea-n cap 
în cursă. In nici două zile, 
șosele s-au transformat în 
patinoare. Carosabilul e ghea
ță goală. Primele incidente 
semnalate au constat în cîte- 
va tamponări. Ușoare. Du
minică seara, pe DN 66 A, în 
zona Peșterii Bolii, șoseaua a 
fost blocată preț de cîleva 
minute. Noroc cu lucrătorii 
de la Districtul drumuri și 
poduri din Livadia care au 
acționat prompt

Luni dimeneața, in-am a- 
flat în biroul d-lui locote
nent Pentru Mîrza, șeful bi
roului circulație dc la Po
liția municipiului Petroșani. 
Tocmai se întorsese de pe te
ren. li fusese semnalat faptul 
că șoseaua de pe defileu este 
gheață lucie. A format numă
rul de telefon al Districtului 
drumuri și poduri Livezeni. 
I-a răspuns un domn, pe nu
me Șcliiopu. Acesta i-a co
municat că s-a împrăștiat 
niscaiva material antidera

Dacă e |oi9 e DaBlas !
In Vulcan există ocirciumă numită „Select", dar para

doxul nu mai miră pe nimeni. Nu ne miră nici țînțarii, ne-am 
obișnuit și cu mirosul pestilențial. Ne uimește insă cîte-o fă- 
iică, chelneriță de felul ci, cu părul lung și memoria in

vers.
fn acest lăcaș de cultură unde se „citesc" atîtea, joi sea

ra e program dc... Dallas. Din momentul în care răsună pri
mele acorduri ale melodiei, activitatea din bar se suspendă. 
C insumatorii rămin cu paharele goale în față, chelnerițele 
lămîn cu capul gol în fața ecranului, țînțarii mușcă maj cu 
ir.Uă.

J.R. se mișcă degajat pe ecran, ne zimbește și ne păcă
lește sistematic, aproape ca un cotrocean. Zimbește pentru 
că știe cum așteptăm noi, cei din sală, comanda pe care am 
făcut-o înainte, dar care se va onora numai după sfîrșilul 
episodului. Mai zimbește pentru că știe că „nenea" care a 
angajat personalul de acolo, păstrează la fiecare o chestie 
mică .și roșie, pe care scrie „Carte de muncă". Acolo e scris
— lumea a și uitat-o propoziție mincinoasă, cum că sintețj 
angajate, stimat personal, în serviciul public, nu publicul în 
serviciul dv. Sint răi, oamenii, nu-i așa?

Pînă la modificarea acestei propoziții —• care vă inco- 
modcază vizibil — lăsați-le pe Pamela, pe Sue Ellen cu ale 
Ier, ele au atîtea pe cap I Iar joi seara să vă aduceți aminte 
că mai aveți un loc de muncă și să veniți — tocmai de aceea
— zâmbind spre noi, consumatorii, care vă așteptăm cuminți, 
cu coatele pe masă.

Pînă cînd o să vedem chelnerițele din „Clubul văcarilor" 
viz.ionînd un serial de mare succes, numit „Vulcan", episodul 
181, hai noroc l VAL1 I.OCOTA
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tip. Seara cu pricina l-a găsit 
așezat confortabil pe un pla
tou, intr-adevăr minunat a- 
ranjat. Invitații au sosit, s-au 
așezat în Jurul mesei sărbă
torești, in zgomotul vesel de 
vaci cristaline sau baritonalc. 
Mai apoi a început clinchetul 
paharelor sporind simțitor bu
na dispoziție. In sfirșit, vine 
și momentul ieșirii purcelușu- 
lui dc lapte la rampă. Un 
chelner sclivisit l-a purtat în 
întreaga sală împodobită cu 
ghirlande multicolore. „Ce 
brad frumos, ce multe globuri 
și luminări colorate, cită lu
mină se revarsă din cande
labrele de critsal, ce toalete 
minunate au doamnele și dom
nișoarele ce bine arată dom
nii îmbrăcați în frac Apoi 
l-a așezat cu multă grijă pe 
masă, chiar Iu mijloc, în a- 
plauzclc și uralele asistenței. 
E minunat intr-adevăr, în- 
gaimă purcelul In sinea Iul, 
cuprins de o mindrie fără 
margini. Cind a văzut însă 
Indrepîîndu-se spre el o du
zină de cuțite lucitoare și tot 
atîtea furculițe ascuțite, a să

pant pe șosea, dar pe defileu 
nu se mai poate. Nu mai e 
motorină. Nici un gram. Mai 
există o repartiție de 200 li
tri, dar trebuie mers după 
ea la Deva. „Și ce-s ăștia 200 
de litri — a zis dl lootenent, 
după ce-a pus jos receptorul 
— N-ajung nici pentru două 
zile 1“ „D-le locotenent, cred 
că ar fi nevoie să reamintim 
in sarcina cui cade această 
activitate, de întreținere, pe 
timp de iarnă, a șoselelor**. 
„Conform prevederilor art. 66 
din Regulamentul pentru a- 
plicarca Decretului nr. 328 jț 
1966 republicat, se prevede 
că organele de stat care ad
ministrează drumurile publi. 
ce s3nt obligate să ia măsu
rile necesare pentru siguran
ța circulației pe timp de nin
soare sau de polei ori în al
te situații asemănătoare". 
„Concret, în sarcina cui ca
de treaba asta ?“ „Districtul 
Livadia are sector de la ie
șirea din Petroșani pină la 
Hațeg. Districtului drumuri 
și poduri Livezeni îi sînt 
repartizate zona defileului 
pînă la ieșirea din județ și 
șoseaua de la sediul din Live
zeni pînă la Uricani. în ora
șe, este treaba primăriilor și 
RAGCL-ului".

1
gheorgme olteanu

rit ca fript, scuipînd lămîia 
drept în cupa cu șampanie a 
celui ce se afla în capul me
sei. „Măi fraților, stați așa. 
Unde vreți să ajungeți ? Eu 
«l-am sacrificat în numele u- 
nor idealuri mărețe. Ce aveți 
do gînd să faceți cu țărișoara 
asta ?

Pînă cind o să vă maj ba
teți joc de bogățiile ei ? A- 
veți de gînd să sacrificați ti
neretul în continuare ? De un
do știți că cu nu aș fi putut 
deveni o personalitate cultu
rală, politică sau și una și 
alta, că exemple sînt". Și dăi, 
și combate, ca în Parlament. 
Trecând peste surpriza dc în
ceput ilustra asistență a în
ceput să aplaude acopcrindu-1 
cu afirmații măgulitoare. Și 
ar fi continuat așa Încă mult 
timp, dacă gazda nu i-ar fi 
legat ritul eu o panglică mul
ticoloră, deelamînd ; ia mai 
dă-1 in masa și pe ăsta 1 Ce, 
crede că noi avem timp s! aș
teptăm pînă crește și se for
mează el ? Avem noi porcii 
noștri, gata formați, bine pre
gătiți și nranjațî deja pe func
ții. C--ș] închipuie, că c u- 
nic.it? Și l-au mîncat.

Morala o consacrată. „Peș
tele cel mare 11 mănîncă pe 
cel mic".

PAUL NICI LESCU
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Din abuz în abuz 
se fac nedreptățile

Nu e un secret pentru nimeni. Pentru a intra în pose
sia unui apartament trebuie să dispui de milioane. O simplă 
garsonieră se vinde și se cumpără la preturi care oscilează 
în jurul unui milion de lei. Apartamente noi nu se mai 
construiesc...

In astfel de condiții, de ce să ne mai mirăm că in le
gătură cu obținerea unui apartament se fac tot felul de ma- 
trapazlîcuri, se practică un întreg lanț de trafic de influen
ță. Ceea ce e și mai trist, se mențin și se perpetuează ve
chile metode de intervenție abuzivă în ceea ce privește a- 
cordarea spațiilor locative. Sindicatele de toate formele și 
culorile iși arogă, cu de la sine putere, dreptul de a repar
tiza spații locative. Primăriile vor și ele să decidă, în con
formitate cu legile. Mai au un cuvînt de spus și consiliile 
de administrație ale regiilor autonome și ale societăților co
merciale. Legislația încă în vigoare constituie un adevărat 
hățiș, din care alege fiecare doar ceea cc-i convine și se des
curcă cum poate.

Abuzuri in ceea ce privește repartiția spațiului locativ 
au existat și mai există. Important este, însă, ca ele să se 
termine odată și odată. Altfel nu facem decît să perpetuăm 
nedreptățile, sâ prelungim la infinit o situație haotică...

Unde-i lege nu-j tocmeală. Așa ar trebui să fie. Dar, în 
condițiile democrației prost interpretate, asistăm la tocmeli 
interminabile, cu rezultate surprinzătoare...

Aceste reflecții cu iz amar au fost culese dintr-o scri
soare ce ne-a venit la redacție din partea unui maistru con
structor care a lucrat o viață de om pe șantiere în Valea 
Jiului și acum se află la pensie. Iată pe scurt conținutul 
scrisorii : „In 17 august 1989, fiicei mele, care este căsăto
rită, arc un copil și lucra pe atunci la TCII Petroșani 1 s-a 
repartizat in mod legal un apartament, în blocul A.l, Aleea 
Vișinilor. A fost încheiat și contractul nr. 12u4 17.08.1989, 
cu fosa IGCL pe bază de repartiție. In primăvara anului 
următor, conform sistemului existent pe atunci de a se ceda 
un apartament cu condiția repartizării altui apartament din 
fondul locativ de stat, fiicei melc i-a fost repartizat un alt 
apartament, cu condiția de a ceda primul apartament me
canicului LII. de Ja SUT Livezeni. Schimbul a fost făcut. 
Fata s-a mutat in noul bloc, blocul E, ap. 14 și a încheiat 
un alt contract, 2318 '20.04.1990, tot pe baza repartiției pri
mite de la fosta conducere a întreprinderii și cu avizul ce
lorlalți factori de decizie administrativă. La rîndul său, me
canicul IU și-a ocupat și el apartamentul în mod legai, cu 
repartiție și contract in regulă. Au trecut doi ani și totul 
se părea a fi in regulă. Intre timp fala, din tînără salariată 
a ajuns să îngroașe rîndul șomerilor, deși are studii și o 
calificare. Și cum un necaz este urmat de cele mai multe 
cazuri de alte necazuri, care se țin lanț, ceea ce înainte a 
fost în regulă a degenerat, peste noapte, in neregulă. Sindi
catul constructorilor revendică dreptul de a dispune de a 
repartiza din nou, apartamentul 14 din blocul E. Motivul 
invocat ? O persoană nu poate să dețină două apartamente ! 
Formal, apartamentul 14 din blocul E, fusese repartizat [>■ 
numele meu. pentru se evita discuțiile dintre salariați. 
Mecanicul LII. s-a mutat în apartamentul său. Fata i l-a 
cedat și ș-a mutat, în rocadă, în celelalt apartament. Iar 
acum, după doi ani sindicatul contestă dreptul de repartiție 
pentru apartamentul 11 din blocul E, chiar cu prețul inu
man de a lăsa pe drumuri o femeie șomer cu copil minor. 
Sindicatul amenință : „Scot apartamentul cu pricina la lici
tație", „Mărim chiria", „O vom da afară". Iată ce răsplată 
primesc eu din partea sindicatului, după o viață de muncă 
pe șantier. Nu solicit altceva declt să fie înscris pe numele 
fetei apartamentul pe care 11 locuiește și l-a dobîndit prin 
scihiinb. dar pe numele meu. Ce e ilegal în aceasta 7".

„Somnul rațiunii naște monștri". Dintr-o nedreptate în 
alta se ajunge I - abuzuri și ilegalități. Situația prezentată 
in scrisoare nn «• atît d> incjircată, incit să nu poată fi cla
rificată. Se cerc s.1 fie analizată doar cu un pic de omenie. 
Nu se poate fire dreptate prin perpetuarea unor nedreptăți!

VIDREI. STRAUȚ

■ a BzițieExpo
O știre de interes pentru 

artiștii plastici clin Valea Jiu
lui. La inițiativa Fundației 
culturale I.D. Sîrbu, se va 
vernisa, cu prilejul ^sărbători
lor Crăciunului și Anului Nou 
o expoziție colectivă de artă 
plastică. Lucrările de pictură 
vor fi aduse la Teatrul dra
matic X.D. Sîrbu pînă țel mai 
tîrziu sîmbâtă, 19 decembrie 
Fiecare plaslician care doreș-

te să participe la această ex
poziție colectivă, un adevă
rat corolar al artelor frumoa
se pentru Valea Jiului, poate 
prezenta una-două lucrări. 
Vernisajul expoziției va avea 
loc la începutul săptăminii vi
itoare, gazdă fiind galeria de 
artă a Fundației, situată la 
parterul Teatrului dramatic 
din Petroșani. (Al. H)

__ _________________ --------------------

Se caută
și pensionari

Una din durerile mari ale 
CS. Școlar Petroșani (fosta 
Școală sportivă), pe lingă a- 
tîlea altele, este și lipsa spe
cialiștilor (meseriașilor) în în
treținerea bazei didactice din 
Parîng. Este vorba despre 
telcschiul care face legătura 
intre organizatori și concu- 
renți, fie el și amatoii • 
care are mare nevoie, acum, 
în sezonul schiului, a săniuței, 
de întreținere șl funcționare. 
Se caută și pensionari, ne spu

ne dl. director al C.S.S., Eu
gen Peleîffy, pe care-i putem 
încadra de urgentă în me
seriile de lăcătuș mecanic (2 
posturi) și electricieni (un 
post. Așadar, numai zăpadă 
să fie că solicitări sînt. .Alto 
relații, la rece, direct la se
diul Clubului Școlar, telefon 
542833.

Chiar nu mai sini meseriași 
în Valea Jiului ? (DOREL 
NEAMȚU)

P.S.M., P.S.M., PAUNESCU UNDE E?

Polîj ui sanitarii...
O Urmare din pag. I

c-lo imens, in zonele puternic 
muncitorești, rum este Valon 
Jiului. Numai cineva rlîu in
tenționat poate minimaliza ro
lul aplicării legilor șl catalo
garea celor puși să le aplice 
'a find oameni rigizi,

■ Ce program ari- l’olilia 
sanitară ?

împreună < u doi torul Je! 
rlujcr avem un program ini ir- 
'af, d.'loc do invidiat. El se 
supizne cerințelor actuale, pri
vind dotarea inol rială șj in
struirea personalului, pentru a 
fi competitiv să Lira fată si
tuației. în primul rind urmă
rim alim"ntc|e pe tot filXIll 
produi utor-comert populație.

Avem o raza de activitate <e 
f uprindo municipiul Petroșani, 
orașele Polrila și Aninoasa 
Peste 2'0 unita ti comerciale si 
peste .,0 unitati private. Nu in 
ultimul rind. două mari pio|r 
1 ăl<f sArbâlori, fără zile li
bere, zilnic de la 8 la 20, a- 
dâiigali inia 8 cantino mini
ere, â rantine școlare 3 la-

rie, un abator, o Librii a de 
lapte și 2 de pline.

— Cu ce instilulii mai co
laborați ?

— Excelent colaborări < u 
centrul de medicină preventi
va și Spitalul Petroșani, < u Po
litia economică, Garda finan
ciara și Politia sanitaro din 
Vulcan.

- Ce n<- ptilf-li spifiu- despre 
Iri. hincloză (

La așa boală, in isurile 
s|nl complexe. Am datoria fa
la d<’ popula|iu Văii Jiului sa 
adm un sever avertisment <e 
lor care, cu buna știința, nu 
vor să inteleagă <ă anatiza 
tril bincloscopi. ă este cel mai 
bun medicament Prevenția orc 
un rol major. Spitalul nu are 
medicamente, oricum ele -înt 
foarte scumpe. Dc aceea, fa 
invitația să se vină la noi 
pentru examinarea cărnii. Mai 
trebuie sa fac precizarea ca 
locuitorii orașelor Petrila și 
Aninoasa sc vor prezenta la 
circumscripțiile locale pentru 
analiză, ("ologii din aceste o-

ceca ce trebuie făcut cu car
nea depistată pozitiv.

— Cu ce bilanț terminali 
anul '(

- Din puni tul nostru de v< 
derc, foarte bine. Dc 5 ani nn 
au fost toxinfecții alimentare 
dc origine animală. Sub asper l 
financiar, și nu o spun cu ci
nism, rău, pentru cei certați 
cu legea. Amenzi de 1 oOOOtXl 
Iul, produse confiscate tot de 
1500 000 lei. Valori materiale 
irosite prin neglijența și ne
păsare. fală dei i, cine afirma
< a sîntein duri și inflexibili. 
Dur moi bine așa, decit sa am 
pe conștiința omeni bolnavi. 
Nu vreau să exemplific pe 
cei cu multe minusuri In acti
vitate, le mai dau o șansa. In 
schimb vreau sa evidențiez
< iteva soi iet<î|i, ni< i pe aces
tea nu Ic amintim, pentru «si 
dc fapt nti-ți fac decit datoria.

In inc ha ic re ?...
Pentru încheiere, vreau 

sa-i atenționez pc toți cci cu 
care,profesional, voi avea tan
gente ca legile sini dure șl 
inflexibile, iar aplicarea lor - 
este absolut obligatorie, fură

Parfumuri 
de alt fel

„8 X 4", „Rcxona", „Fa", 
„Supercristal"... Parfumuri, 
dom’le I Numai că, se pare, 
pe tinerii Petroșaniuluj aceste 
parfumuri nu-i mai satisfac. 
Așa că au trecut la spray-uri 
cu efect paralizant sau ilari
ant, iritant etc. Gaze toxice 
dc luptă. Sursa ? Magazinele 
din Ungaria, Germania, Aus
tria. Intrăm în Europa. Și 
așa ! Au „luat" puștanii noștri 
ceva de la urmașii lui Attila 
sau ai Niebelungilor I Și, cu 
atita europenizare, vom avea 
în curînd dueluri prin haruri 
sau prin școli. Pentru că ast
fel de spray-uri cu efect pa
ralizant sau ilariant au fost 
folosite în ultimele luni în 
Barul „Condor", în curtea 
Grupului Școlar Industrial și 
prin alte locuri publice. Din 
fericire, fără urinări. Cei care 
au folosit aceste arme moder
ne au fost neutralizați. La 
anchete au spus : „păi așa am 
văzut la video 1". Mîine sau 
poimîine vor vedea la video 
o bombă nucleară artizanală. 
Și atunci ? • Oricum, fenome
nul este îngrijorător. Nu nu
mai pentru fenomen in sine, 
ci pentru că el se petrece în 
rîndul tinerilor, unii nu prea 
„copți" la minte. Cu astfel de 
„parfumuri" ...

AL. II.

Cum e sîrbul... 
și pistolul

Djovanii Djovani ... scoate 
gologanii 1
. Cam așa cîntă acum CERT- 
NER DJOVANI, care, la cei 
28 de ani ai lui s-a gîndit că 
este bine să se transforme 
subit in cow-boy (nu... Văca- 
ru). Așa incit, în municipiul 
Hunedoara, unde pierdea 
timpul, ca administrator al 
unui parc de distracții, s-a 
luat la harță cu doi cetățeni 
români. Nu i-a prea „dovedit" 
și atunci a scos pistolul mar
ca „AMADEOROSI and 
C.I.A." și a... apăsat pe tră
gaci. IN AER zice el. Poli
ția l-a reținut. A urmat o per
cheziție. S-au descoperit și 
alte cartușe. Armament intro
dus ilegal în țară. Cum o fi 
trecut pe la frontieră 7

Cum era să rămînă...
■ Utmata din pag I

ll< intorcîndu-sc cu colegii, găsește groparii bucurîn- 
citi-sc că au reijșit să spargă lacătul do la magazia de scule 
‘,i întrislindu-se că nu găsesc agolo uneltele căutate. E ne
voit să rezolve și această problemă.

La ora 11.36, cei șapte colegi ai dinsulur s-au apucat dc 
treabă. Oamenii plătiți pentru această muncă n-au dat nici 
o mină de ajutor, dispărînd în sălașul R.A.G.C.L.-ului sau 
aiurea. Totuna > „Bravo" vouă, măi oameni buni ! Om bun 
<■ și domnul Costurile care, aflinil de isprava oamenilor săi. 
dovedește c.i ține foarte mult la ei, afirmînd că „cci doi ar 
fi reușit sâ sape singuri groapa". Clina ar fi reușit acești 
oameni In vîrslă să sape o groapă, in timp ce șapte oameni 
în putere au sîpat-o in patru ore, ăsta e un secret pe care 
numai dl. di re tor Costache îl cunoaște.

Aceasta este nefericita pățanie a domnului Krautil 
Francisc. La fel de trist c i ă aceste „pățanii" nu sînt chiar 
.-■lit de rare la l< A.GC I l.onca. O familie îndurerată își 
mai aduce aminte cum a așteptat în zadar carul mortuar 
și cum, acesta nevenind, a fost nevoită să-l transporte pe 
lăposatul pc umeri pînă la locul de veci.

Loc de veci a devenit pentru unii și RA.fi.C. ui. Acolo 
zac, inmor mîntiți intre liirtii, fel de fel de ipochimeni, cate 
mai de care mai „reci" hi problemele vieții. Nu știu cîtc 
valuri de tâmîle trebuie să mai treacă pentru a putea săr
bători învierea din morți a acestei firme. Totuși, noi nu
trim speranța că această clipă nu e departe Amin I
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Declarații a!e politicienilor germani privind actele 

de violența împotriva străinilor (iii)
bjorn engholm, 

PRIMUL MINISTRU AL 
LANDULUI SCHLESW IG- 

LIOLSTEIN ȘI 
PREȘEDINTELE P.S.D.
„Vom acționa clar, hotariți 

și energic împotriva xenofo
biei, împotriva prigonirii oa
menilor, împotriva radicalis
mului de dreapta ce încearcă 
să se furișeze, împotriva van
dalismului de dreapta, deja 
existent. Acest lucru trebuie 
să se facă energic și pe scară 
largă. In această problemă nu 
trebuie să existe granițe in
terne în rîndul democrației. 
Republica trebuie să arate 
clar-; a doua oară nu va mai

BUNDESTAG
LUĂRI DE POZIȚII PRIVIND RADICALISMUL

Avînd in vedere atacul de la Molln Cancelarul Federal, 
Kohl, a chemat toți democrații să se unească împotriva 
oricărei forme de radicalism. în discursul său din 26 no. 
iembrie J902, ținut în fața Bundestagului și care a durat 
mai mult de o oră, referindu-se la situația națiunii Kohl 
a afirmat că „atacul criminal de la Molln" constituie un 
exemplu deosebit de grav de extindere a violenței. Men- 
ționind atacul, în aplauzele întregului Parlament, a asi
gurat poporul turc de deosebita sa simpatie.

In cadrul dezbaterilor generale privind bugetul Can
celarul, Kohl a pus accent pe dezvoltarea fostei Germanii 
de Est și pe măsur'e necesare acestui deziderat subli
niind câ In această problemă există controverse între 
guvern și opoziție. Economia mondială se află în recesiune 
iar conjunctura din Germania este deoesebit de dificilă, 
a afirmat Cancelarul. Concluzia la care a ajuns consiliul 
cie specialiști, potrivit căreia economia vest-germană poate 
conta pe o creștere abia în a doua jumătate a anului vii
tor, va avea, fără îndoială, repercursiuni asupra pieței 
muncii și asupra bugetelor oficiale. De aceia nu rămîne 
loc pentru disputele legate de repartizarea bugetului.

Fără dezvoltarea economiei nu se pot asigura mijloa
cele necesare înfloririi noilor landuri federale. Cancelarul 
a subliniat că volumul creșterii impozitelor, prevăzut 
pentru 1 ianuarie 1995,'se va fixa deja la începutul anului 
viitor. Cit de mare va fi majorarea impozitelor depinde 
de rezultatul negocierilor dintre federație și landuri pri
vind finanțarea moștenirii împovărătoare și echilibrul 
financiar. Pe cit posibil, decizia ar trebui luată încă ini 
inte de Crăciun. Fină la sfîrșitul lunii ianuarie ar trebui 
să se știe cum va arăta „conceptul federal de consolidare" 
elaborat de ministerul de finanțe Theo Waigel U.C.S., ba
zat pe măsuri severe de economisire și pe reducerea sub
vențiilor și a ajutorului financiar.

Cancelarul a afișat un optimism prudent în legătură 
cu eforturile comune ale coaliției și I’.S.D. de a se ajunge 
la un rezultat rapid privind noua reglementare a acordării 
dreptului de azil. Limita împovărării a fost depășită iar 
situația s-a agravat în m*d dramatic. Avînd în vedere 
manif. țările xenofobe din ultima vreme Kohl a subliniat 
că în Germania trăiesc 6 milioane de cetățeni străini care

MICA
H ANIVERSARI

CU PRILEJUL zilei de naș
tere soțul tău, Galii, îți urea
ză. dragă Doina Marasac, să
nătate și numai bucurii. La 
rnulti ă.ni 1

O PIERDERI
PIERDUT legitimație de 

serviciu pe numele Mircea 
Vasile, eliberată de E M. Lu- 
peni. O declar nulă. (6286) 

permite așa ceva, ceea ce am 
trăit noi și vecinii noștri a 
fost de ajuns întregii istorii".

KLAUS KINKEI, 
MINISTRU FEDERAL 

DE EXTERNE
„Este adevărat că aceste ac

țiuni ale radicalilor dăunează 
enorm imaginii țării în exte
rior și desigur, dacă lucrurile 
vor continua astfel, vor apare 
probleme scroiase pentru po
litica noastră externă. Doresc 
să dau un sfat ambasadorilor 
noștri, să procedeze ca mine : 
să nu înfrumusețeze nimic, să 
spună clar, da, așa este, în
cercăm cu toate mijloacele să 
rezolvăm această problemă,

PUBLICITATE
H COMEMORĂRI

SOȚUL, copiii și părinții 
depling împlinirea a doi 
ani de la dispariția fulge
rătoare a celei care a fost 
o deosebită soție, mamă și 
medic

Dr.
RĂDUȚOIU ECATERINA

Să o ierte Dumnezeu.
(6254) 

cu mijloacele statului de 
drept, slavă Domnului ! Pe 
de altă parte le recomandăm 
însă să vegheze ca aprecieri
le la adresa Germanici să fie 
juste".

RUDOLF SEITERS, 
MINISTRU FEDERAL 

DE INTERNE
„Potrivit aprecierii unanime 

aceste manifestări aduc pre
judicii prestigiului Germanici 
în lume, umbresc și dereriori- 
zează imaginea Germaniei ca 
țară prietenoasă față de stră
ini, imagine pe care dorim să 
o păstrăm...

Am prezentat raportul pri
vind protecția Constituției și 
în acest context doresc să

contribuie în mod considerabil la realizarea produsului 
social brut al Germaniei. „Acela care se lasă influențat 
de xenofobie ar trebui să se gîndească că bunăstarea nu 
ar fi fost posibilă fără forța da muncă străină". Cance
larul nu poate accepta hotărîrea Congresului P.S.D. în 
legătură cu participarea pe viitor a Bundeswehrului la 
acțiunile internaționale. Nu este suficient ca această par
ticipare să se limiteze numai la acțiunile căștilor albastre.

(Va urma)

In curînd, în chioșcurile noastre
1 I

SOȚIA, Mariana și fiica, 
Cristina, anunță cu durere 
in suflet că se împlinește 
1 an de cind ne-a părăsit 
pentru totdeauna scumpul 
nostru soț și tătic

NICUȘOR PĂSĂRICĂ 
Amintirea lui va rămîne 
veșnic vie In inimile noas
tre. (6288) 

subliniez cit este de impor
tantă pentru mine înființarea 
în noile landuri a serviciilor 
de protecție a Constituției a- 
vind în vedere manifestările 
estremiste de stingă dar în 
prezent, mai ales cele de 
dreapta. Este necesară protec
ția Constituției dacă ținem 
seama de imaginile pe care 
le-am văzut la televizor în 
ultima vreme...

Problemele cu care se con
fruntă nu apar numai în no
ile landuri... ci și celelalte 
landuri. în noile landuri apar 
însă mai multe probleme. Pe 
lingă problema azilului există 
aceea a locurilor de muncă, 
temerile Drivind viitorul și 
gîndirea întortochiată, urmare 
a celor 40 de ani de dictatură 
și socialism".

Suoliment
4

distractiv 
de Anul Nou 

al ziarului 
„ZORI N0i“

Horoscop
săgetător — șobolan

■ Nu v-ă speriați dacă azi veți 
avea un nuc eșec. După ploaie 
vine, totdeauna, soarele.

CAPRICORN — BOU
Puneți-va da urgență ordine 

în afaceri. Altfel...
VĂRSĂTOR — TIGRU

O zi calmă, dar spre seară 
se adună și nori mai grei. Cu 
tact, veți depăși impasul.

PEȘTI — IEPURE
Există riscul ca astăzi, peș

te fiind, să alergați ca iepu
rele, iar la întrebările puse de 
soț (soție) să rămineți muțea 
peștele.

BERBEC — DRAGON
Zi deosebit dc fastă in afa

ceri.
TAUR — ȘARPE

Reconcileire totală în fami
lie și o realizare importantă 
pe plan profesional.

GEMENI — CAL
Ați revenit la matcă. Rătă

cirea dumneavoastră a fost 
lungă, dar s-a terminat. De- 
acum, căile Domnului vă sînt 
libere, deschise.

RAC — OAIE
Sînteți înclinat spre medi

tație.
LEU — MAIMUȚA

incheiați de urgență aface
rea la care vă gîndiți de atîta 
vreme. Veți reuși.

FECIOARA — COCOȘUL
Oferiți o floare celui (celei) 

dragi. Beneficii morale... cît 
cuprinde I

BALANȚA — C1INELE
Stați în dubiu asupra unei 

noi prietenii. Și bine faceți.., 
SCORPION — MISTREȚ 
Reuniune de familie. Bani 

să iasă 1

Programul 
televiziinii

JOI, 17 DECEMBRIE

7,00 Programul T.N.R.M. 
10,00 Actualități
10.10 Calendarul zilei
10.20 Video-satelit
12.10 Ora de muzică 

13,00 Viata spirituală
13.30 Jazz-manazin

14.00 Actualități
14.20 Tradiții ...pe Valea Ol

tului Mijlociu
14,50 Preuniversitanx Baca

laureat '93
15.30 Cursuri de limbi străine 

(engleză)
16.00 Agenda muzicală
16.30 Forum
17.on Actualități
17,05 Repere moldave
17.35 In obiectiv
18,00 Tele-discul muzicii popu

lare. Irina I.oghin
18.20 Simpozion
19,00 Studioul economic
151.30 Desene animate

20.00 Actualități
20.35 Sport
20.45 Film serial

Dallas (189)
21.45 Reflecții rutiere
22 00 Timișoara '89
22.30 Cultura In lume 
23,00 Studioul șlagărelor 
23.15 Actualități
23.30 m-v'.--
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