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Dintr-o notă apărută marți, sub semnă
tura lui Traian Dobre, în „România li
beră", luăm la cunoștință că Miron Cozma 
a venit luni seara, la Guvern. „Ca la mo
șia sa. Ofițerul de serviciu a încercat să-l 
oprească la poartă, da s-a ales cu vorbe 
grele și amenințări. Apoi, Miron Cozma 
a intrat și s-a dus la dl Mișu Negrițoiu, 
secretar de stat, pe care l-a luat de u- 
rechi pentru că și-a permis să-l lase să

aștepte prea mult la poarta Guvernului. 
Din acest ir tiv, negocierile guvern-tipo- 
grafi au întîrziat și au început să se des
fășoare în tensiune. Nu știm încă voia li
derului, dar este cert că guvernanții i st 
supun mai ceva decit primului ministru. 
Cine-o fi, de fapt, acest Miron Cozma ?“ 
s? întreabă, în final, autorul notei din co ■ 
tidianul central. Răspunsul îl știu mai 
toți, dar so tem s-o spună.

elede tine, Nichita, 
cuvintele și necuvintele tale, de 
le" tale, ele tine ca înger, de tine . 
se face uneori un dor cumplit în

e dor
„respirări- 
ca om, ni 

, -.1 lumea
aceasta a noastră în care poezia însăși tra
ge să moară. în lumea aceasta a noastră în 
care, vorba lui Paler : „Avem timp pentru 
toate... numaț pentru tandrețe nu găsim 
timp... cînd să mai facem și asta, murim..." 

Oare chiar trebuie să vină, să treacă, 
cila-u i 13 decembrie, cîte-un 31 martie să 
11 a.iu.i im c-ai existat, că de fapt exiști, 
mai pras’i; de noi și de toate slăbiciunile, 
n?pu'.inț~l vanitățile noastre deșarte, în 
a ea 1 i r. a a I’oc>i:i, a'.îi d-1 puțin luată în 
seamă...

Să n?-ami:i‘i:n ci- .Nichita, să-l căutăm, 
să-l g ; ,im (oricum vorba lui Noica, nu 
l-am fi căutat dacă nu l-am fi găsit) că-1 
mulțumim lui Dumnezeu că ni l-a dat, să-l 
Urlăm pe Dumn:zm că ni l-a luat...

Oricum, Uimea in car? trăim și felul în 
care trăim noi nu i ar li plăcut defel... Și 
s î nu uităm că Nichit i vrea încredere în 
om : „dadă din pun t de vedere sociologic 
omul cita dezastruos, clacă din punct de ve
dere psihologic omul este explozibil, ca și 
dinamita, din punct de vedere 
din om, omul na apare încă do 
Așa să fie, Nichita 1

Și cum mai spunea un critic 
al lui Nichita : „ne cutremurăm

Greva tipografilor I
Tipografii din țară, nu 

chiar toți, sînt în grevă pen
tru un timp nedeterminat. 
S-a declanșat după tensiona
te runde ele negocieri între 
sindicate și patronat, sub 
arbitrajul Guvernului, pen
tru dezamorsarea conflictu
lui negăsindu-se resurse fi
nanciare pentru dublarea sa
lariilor. Nici că se putea 
găsi o zi mai nimerită pen
tru declanșarea grevei decît 
în 1G decembrie, cînd la 
Timi'oira au înc'put mani
le lat ide consacrate împlini
rii a ,r -î an; (]? cînd în ora
șul martir de pe Bena s-a 
oprii--, flacăra revoluției an
ticomuniste.

Greva prietenilor 
n'J a f st declarată ni 
doi ani. nici acum 
Mașinile și utilajele
îrnbătrinit peste noapte ele 
sint atît de vechi îneît Mu
zeul Gutenberg. dacă ar ști, 
ar fi dispus să le nchizlț’o- 
nez.e ca exponate în schim
bul unei tipografii moderne. 
Numai că acum doi ani, cînd 
apă-eau o puzderie de publi
cații 
fii nu 
car-- 
toaro 
Adm 
can* ?• 
sa’ arii 
in ■i’-'- 
Pn 
Io
Su-io’-'al?
nri-o-ieri de 
Sufocantul 
ri colturile mari de

noștri 
i acum 
un an. 

n-au

arum moarte, tipogra- 
s? pîndeau Ja greve 
palnriz.au diferite sec- 

Oconomice șl socială, 
rînd lucrurile s-au do

rmitează doar la 
caro nu sfnt chiar 

i’ 'mtc.
s-'ima sporirii i 

a preturilor d° 
fără prea 

presa 
preț al

sînt
crescute si ele 

n’înceta- 
tipârire.

i multe 
scrimă, 
birlici 

tin-’rîrr.

deși calitatea a rămas 
schimbată din vremurile 
demult, au făcut ca cititorul 
să plătească de la 20 lei în 
sus pentru un ziar sau rc- 
vi. tă.

Otiunde în lume (este bine 
să se cunoască aceste ele
mente deoarece vrem să in
trăm în Europa) dezamorsa
rea unui conflict d’ muncă 
se face prin negocieri care 
înseamnă, de fapt, o tîrgui’a- 
lă, ni ii lesă unul, mai dă ni
tul. Doar atît cît îl tine bu
zunarul pe fiecare. Și dacă 
se face, totuși, grevă, salari
ile nu le suportă patronatul, 
care pierde, ci sindicatul 
inițiator.

La noi, 
devenit societăți 
pe acțiuni. Cît 
pot. da : 
nativă, i 
este o 
acestui

Greva 
fă tot la București, ci și al
tele. lovește, ndn ricoșeu. în- 
tr-nn drept sfin* al omului, 
acela de a ••• informa des
pre ce se netre-e nj„| șț țn 
Iunie cu deosebire 
te zii" cînd este 
amintirea acelor 
de 
Si 
nu 
că

ne-
de

1>
DE IWÎlNEs

tipografiile au 
comerciale 
cîctieă atît 

salarii. Singura aller- 
cuin s-a și exprimat 
privali7ire urgentă a 
domeniu.

i tipografilor, hotărl-

în aoos- 
re«m»''itată 
săntămîni 
d - i’nrn 
care încă 

r’ă'-at 
de

Donuh’l ia 
lipsită de 
presa. Oare 
este nceas-

urmată 
d"«nrn 
adevărul

In acest? zile
sfintă amintire. 
Romunlei va fi 
dreptul de a citi 
chiar întîmplător
lă grevă. ?... (T.S.)

vremuri noi, tot Noi !
Aforismul „roșu" :

MAXIMA ZILEI

<r -

ti prieten 
la gîndul 

c.i geniul tutelar al lui Nichita Stăncscu ne 
ocrotește .și acum tocmai pentru neputința 
noastră de a exista numai și numai prin 
Iubire...

..Pasul trece...", noi rămincm !...
marta VOINEA PR1DOIAN

E vremea
colindelor

PRAZNIC

CALENDARUL" ZAHĂRULUI
Dacă ne mi lua după mo

dul în care se asigură lună 
de lună de către Guvern 
produsele subvenționate, 
liăr, ulei, atunci de ieri 
fi în luna mai, ziua 
Căci așa a sosit zahărul
firma „Retezatul" Petroșani, 
pentru popul îție. După mari 
eforturi și insistențe, adus 
cu vapoarele de pe meleagu
rile Chinei și alte zone bo
gate în „muncă" și trestie

za- 
am 

înlii. 
la

de zahăr. La prețul subven
ționat de 48 lei/kg, în toată 
Valea Jiului, s-a livrat can
titatea aferentă lunii mai și 
populația este asigurată pînă 
la ultimul gram că va bene
ficia de cota stabilită. Tot 
din surse oficiale aflăm că 
imediat, la începutul anului, 
va sosi șl „graficulu" lunii 
iunie, costul kilogramului 
fiind același.

DOREE NF.AMTU

J

LUMINOS
Praznic luminos 
Strălucind frumos 
Astăzi ne-a sosit 
Și ne-a’nveselit 
Că Mîntuitorul 
Și Izbăvitorul 
Cu trup a venit 

îngerii cintau 
Păstori fluierau 
Magi’ so-nchinau 
Toți se bucurau 
Dar Irod era 
Că se tulbura 
De nașterea Sa

Ilaiul cel închis 
Astăzi s-a deschis 
Ș-arpelui cumplit 
Capul i-a zdrobit 
Și strămoșii iară 
Prin Sfinta Fecioară 
Iar s-au înnoit

El II căuta 
Voind morții 
Dar Pruncul 
Din țară s-a 
Fie lăudat 
Binecuvîntat 
In veacuri, Amin I

— a-1 da 
IÎ5US 
dus

I
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Despre tinerețe, pur și simplu
...într-o Iunie care sub o- 

.hii noștri se împarte verti
ginos Și nedrept in bogați și 
săraci...

Intr-o lume, în cure, Bunii 
„vorbesc" în care totul f -• 
vinde , ^e cumpără, se fură... 
(cile vorbe mai cv:. <3șleți ?).

Intr-o lume, in care, totul 
are un preț dar puține lucruri 
mai au valoare...

Intr-o Juni" in am toți 
si-it maturi și înțelepți, stâ- 
pînj și puternici . în care toți 
vor „ceva1, nimic nu-i de
geaba, dezinteresat, zadarnic 
(deși „deșăr! îciunt: o totul-')

lntr-o lume ca a noastră in 
care, toți sînt „dtulcpți" și 
fac pe deștopții (si deștepta- 
ții) in care toți sînt de neîn
locuit. de netăgăduit...

'Intr-o lume in cam, nu mai 
avem loc unul de altul... în 
care sintem cu toții judecă
tori și v inovați deopotrivă.

Există, totuși (și rezistă) 
și-n această lume o valoare, 
un capital, o comoară inesti
mabilă. insesizabilă, impres
criptibilă etc (se vrea a fi o 
deformație și formație profe
sională)... Există (E) TINERE
ȚEA. tinerețea noastră, fie
căruia in parte .și a tuturor 
laolaltă ..

Mult invidiata, hulita și 
huiduita, blestemata noastră 
tinerețe... Naiva, obraznica, 
zăpăcita impertinenta noastră 
tinerețe... Răbdătoarea și ne- 
mairăbdătoarea noastră ti
nerețe... Revoltata și revol- 
titoarra noastră tinerețe...

„Sînt tînăr, Doamnă, 
și Visul mă știe pa 
de rost.

(M. Dinescii)
Luați-o ca o amenințare, 
ca speranță, ca încrede
re. luați-o ca o r i'ș i c e 
vreți în sensul bun al cuvin
telor...

Luați tinerețea noastră, v-o 
dăm pe nimica toată, numai 
nu profitați de ca, nu vă 
„dați" la ea fără de bune 
intenții, nu ne-o prostituați... 
Nu vă temeți de tinerețe, nu 
mai priviți după tineri cu dis

ece

preț, nu mai puneți bețe-n 
roatele tinereții... Ea care 
nu iartă, nu se pleacă, nu 
uită... Și dacă nu puteți să-i fa
ceți un bine, abțineți-vă a-i 
face vreun rău... Ar fi păcat 
de Dumnezeu (d.că măcar de 
el vă mai temeți I) .
_ I’.S. Salutară și binecuvân
tată inițiativa Ligii minerilor 
de a sponsoriza o „foaie ■ 
pentru minte, inimă și lite
ratură" a studenților noștri 
din Vale.. Așteptăm nerăbdă
tori primul număr (ianuarie 
1993). Nu vă vor dezamăgi, 
garantez personal pentru ei 
și tinerețea lor... Lăsați-i doar 
să gind cască...

Ar mai fi cazul să se vor
bească (și nu doar să se vor
bească) despre o proiecție 
socială a tinerilor... Măcar 
cit se vorbește de cea a pen
sionarilor (cu care nu avem ni
mic, Doamne iartă-ne că pî- 
nă una alta mai trăim și noi 
din salariile părinților și pen
siile bunicilor).

Dar ar fi păcaL să nn valo
rificați cinstit, cu scrupule și 
fără de prejudecăți tinerețea .

Ar fi păcat de Dumnezeu!

.■li ocat
MARI A VOI NA PRIHOIAN

tir ea
Gheața ■

Zăpada care s-a așternut zilele trecute pe șoselele din 
Valea Jiului a creat o serie de probleme. Cea mai mare Și 
mai periculoasă, gheața, care micșorează foarte mult ade
rența pneurilor și implicit, stabilitatea mașinilor. De altfel, 
au fost consemnate deja obișnuitele „caramboale". Dacă 
gospodarii orașelor și mai ales RAGCL-urile ar fi acționat 
cu promptitudine, așa cum ar fi fost normal să o facă, 
conform cu atribuțiile ce le au, nu ar fi existat atîtea eve
nimente rutiere, activitățile de transport dcsfășurindu.se 
în condiții mai apropiate de normalitate. Pe străzile Vulca
nului s-a împrăștiat material antiderapant abia marți. 15 
decembrie. E drept că in stațiile de autobuz și pe străzile 
în pantă, din loc în loc, se găseau depozitate grămezi de 
zgură. Dar cine să le împrăștie ? Moș Crăciun, poate. (P.N.)
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Iniîlnîre de
O știre caro, fără îndoială, 

îi va inlersa pe toți copiii 
din Lupeni : în după amiaza 
zilei de 22 decembrie, la ora 
17, Palatul cultural „Minerul"' 
vti fi gazda spectacolului 
„Zoriori do ziuă, floare de 
lumină", prezentat de forma
ții de copii de la Grădinița 
nr. 1 și Școala generala - nr. 
3 din localitate, sub îndru
marea doamnei Tatiana Ste
pa. In spectacol ,\ i fi pre-

Nu ratați ocazia!

!■’ Manifeslind o înduioșătoare grijă față de om. Parla
mentul României a hotărît prelungirea duratei de elibe
rare a certificatelor de proprietate, pînă în data de 31 

! decembrie 1992. Cită încredere are populația în respecti- 
, vele hîrlii cu valoare s-a văzut cu ocazia mai multor son. 

daje organizate în mass-media autohtonă. Vina că rezul
tatul e așa cum e nu aparține „apropitarilor". Cu atît mai 
mult cu cît o anumită parte a parlamentarilor consideră 

1' această măsură drept o aminare a implementării marii 
<' privatizări. Că o fi așa sau nu, rămîne de văzut. Pentru 
i o mai bună reflectare în mase a acestei probleme, con- 
î sider necesară constituirea unei ..Comisii de îmbunătățire 
i a imaginii certificatelor de proprietate".
I l.ăsînd la o parte gluma (care glumă?!) sugerăm în-
' tirziaților să facă minimul efort fizic și financiar (de 
t numai 103 lei) și să-și ridice drepturile. Nu se știe nici- 
î odată de unde [toate răsări un Rockfeller mioritic. (P.N.)

jrradul zero
zent și grupul folcloric „Om 
bun".

Sintem în măsură să vă a- 
nunțăm și o surpriză : la 
sfîrșitul spectacolului, invita
tul extraordinar al serii, ni
meni altul decît Moș Crăciun, 
va oferi copiilor cuminți și 
ascultători fel de fel de da
ruri.

Sponsorul acțiunii : Exploa
tarea Minieră Lupeni.

(OII. O)

„CEI CARE PROCEDEAZĂ SÎNT IRESPONSABIL!
Voi reiat.i, m.ii inlîi, mi 

fapt real. Plin noi‘-mbri< o 
femeie din Vulcan s a prezen
tat cu eșantionul de carne din 
porcul tăiat la analiza trichi- 
noscopică. Diagnosticul dat’ 
a fost infestabe slabă. 1 s-a 
recomandat ca. in atare con
diții, carnea să fie consuma
tă doar friptă ori fiarlă la 
190 de grade CeJsius. Neîncre
zătoare, persoana in cauza a 
mers la un alt punct de ana
liză. Rezultatul de acolo : fă
ră tri< hină. A consumat din 
carnea porc ului și, cam după 
4 săptămîni, i-au apărut sem
nele d" trie hinelloz.i, J„i sfir- 
șilul iptăminii trecute, 
doamna respectivii i ajuns 
din nou I i dl, dr. Gheorghe 
Wrisfea, șeful Politiei sanitar- 
Veterinarc din Vulcan. Avej 
fața tumefiat î și ar uza du
reri mușc 'ilare, de cap și 
alte simptomr; caracteristic e. 
I dă, așadar .unde duru nein- 
r re Jț rea.

— Domnule doeloi (’r>s- 
feu. poinind de la aci-sl caz, 

mriu -H ne lămuriți cum 
fie este posibil ca, la două 
centr, rle analiză, să apară 
diar/noslii f total diferite > Vă 
întreb asta, deoarece cunosc 
persoane ture, neîncrezătoare 
in rezultatul inscri.s pa bilet 
filei, la dumnearoa dră, au 
mers și la Lirezeni. Acolo li 
* a spus să maniace porcul 
fără nici o frică... . _

- In infecțiile foarte slabe 
le trichinellozâ, cind se gă

sesc 1—3 vhiști tipicii sau 
r akificați, se recomandă con- 
umul cununilor numai prin 

firebere, frigere, la pin grade 
C’elsius, iar slănina să se to
pească. Exislă posibilități a ca 
acești chișli de trichinellozâ 
si nit se depisteze în toate 

TRICHINELLOZÂ
zonele corporale. Asta nu 
exclude — dacă a venit o 
dală cu trichină, iar di la 
alt ptlnr t d< analiză rozul 
talul e negativ —• luarea mă
surilor de care aminteam Iii 
hiștii caii iTic,iți, larvele de 

ti e hinclla pot fi inactiv e 
(moarte) sau vii. ('e| tare a 
găsit larve di trichină arc 
dreptate, chiar dacă, din trei- 
fiatru probe prezehtate, nu
mai una este pozitivă.

•— înainte dc a nota, spu
neați ceea șl despre alte boli 
rara sint depistate cu ocazia 
examenului la care supuneți 
eșanlioanele de carne...

î — Da. Pe lingă trie hinello-

'afirmă un medic despre...
zi, la cărnurile examinate 
mai apar și alte boli parazi
tari', cum ar fi Sarcospori- 
dioza, parazitoză care poale 
produce tulburări gaslro-in- 
testinale prin consumul căr- 
nurilor crude. Au fost ciftva 
cazuri de C’isticeroz.ă, o boa
lă a mizeriei, ce apare ca 
urmare ;l consumului, de ca

Ire porc, a fecalelor provenite 
de ia oameni bolnavi.

Domnule doctor, in zile
le acestea, la centrul din 
l'uhan a fost îiiphe.suială ca 
Pe vremuri la ulimenlaia. 
cind se bărtfiu salam șl za
hăr. Mai știu că echipa dum
neavoastră a muncit și mun
cește mea <te dimineața piua 
seara lirzlu. Cind ați inrei/is- 
tral, să l fie așa recordul

— Slmb.ăt.ă, 12 decembrie, 
am avut de rezolv a| aproape 
500 dc solicitări. Pot să vă 
spun că, împreună <u asis
tentele mele, mi rămas aici 
pînă la ora unu noaptea. Și 
pentru efl ați spus cuvântul 
record, aș aminti și eu unul : 
in literatura de specialitate, 

se precizează că nemții au 
găsti 1500 de larve la un 
gram de carne. Recordul nos
tru este de 1200 larve la un 
gram de carne.

— Deci, in materie dc tri- 
chinelloză, intrăm puternic in 
Europa. Cred că, in acest 
caz, putem „să-i luăm" chiar 
și pe nemți. D-le doctor, 

mai demult discutam despre 
depislurca triehincllozci la 
porcii ncsacrijif ați. V aș in- 
I reba : cel care ou fost sub 
Iralamcnt au aimt probleme.’

— Rezultatele au fost di'S- 
lul de bune, mai ales la por- 
< i la cari', la biopsie, s-a gă
sit infestați! masivii cu tri- 
i hinelloză. I)ti|>ă un număr 
de iralamcnlc, s-a efectuat 
din nou biopsia, iar rezulta
tele pi fost bune. Aș recoman
da cu tratamentele la porcii 
în viață să se facă de cind a- 
nimalul este mic. Este mai 
ieftin și mai eficient. Nu toa
te animalele adulte răspund 
la tratament, multe dintre ele 
făcînd intoxicație mcdicamcn- 
loa.s.ă.

— D-le doctor, am auzit 
fel și fel de cazuri despre 
țipi care vor să tragă țeapă 
altora. Cu bună știință. Cu
nosc că porcii sacrificați de. 
ei sini infestați, dar caută să 
nu rămină în pierdere și să 
plaseze carnea...

— Așa este. Sînt oameni 
ncsinceri, care nu-și dau a- 
dresa reală, vin pe alt nume. 
Unii vor să vîndă carnea, al
ții, probabil, au fel dc fel de 
datorii. Asta o spun din in
vestigațiile personale. De a- 
cera avertizez consumatorii 
să nu cumpere carne neștam
pilată, Aceasta n-a fost su
pusă examenului trichinellos- 
copic. Am avut un astfel de 
caz în piață. Omul nu scose
se la vînzarc carnea de porc 
ștampilată, < i o alta, infecta
tă. N-a apucat, insă, să vân
dă. Unui cetățean din Dealu- 
Batiii i s-a găsit, Ia noi, por- 
i ul cu trichină. S-a dus să 
vândă carnej la Petroșani L-a 
prins i jjoliția veterinară 
de-acolo. Nu sa- dat bătut. A 
mers s-o vîndă la mina Vul
can. Noroc c-a venit cineva 
și ne-a spus. Intre timp, ti
pul dispăruși'. Aceștia sint 
oameni iresponsabili.

— Mi-a ajuns la urechi ce
ea despre o premieră. Doar 
.să o amintiți că și-așa n-am 
răpit destul timp.

— Da recent, am depistat 
trichinelloză la carne de nu
trii'. Cît de curlnd, vă voi re
lata șl alte amănunte.

— Va mulțumesc!
GIIEORG1IE OLTEANU I
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De partea cui se află Legea?
Nu putem scrie decît cu mîhnire despre trista istorie 

alimentarei nr. 11 din Petroșani cunoscută sub numele de 
i-mentara O.C.L." datorită faptului că este amplasată la păr
ți al clădirii ce poartă încă, printre cumpărători, acest 
de demult. Vreme îndelungată, de cînd 
alimentară „nu a avut istorie", ceea ce 
ci dinit cu mjdi -tic atribuțiile privind 
Lr.ci. Desigur, a făcut acest lucru după 
mu le, cînd cu abundență de produse.
tafturi dar înt-e• leauna într-o constantă notă /le corectitudine.

Și iată că, de puțin timp încoace. în jurul ei a început să 
s-- țese ceva ce nu avea, respectiv, o tristă pagină de istorie 
ii. -, risâ.

Primul act a fi -t consemnat in Juna ianuarei 1991 cînd în 
maci abuziv (duixi cum rezultă și din alte constatări), S.C. Di
neu int a preluat unitatea de la tradiționalul ei proprietar, 

C.S.A.P. După . a dat de uncie greutăți (comerțul nu se 
f i e tocmai ușor) a fost consemnat al doilea act al istoriei. S.C. 
Diamant a ofer,! unitatea la licitație pentru locație de gesti
une. Organizată după toate regulile prevăzute de lege, licitația 
a f -t ■: îștgiată do actualele responsabile ab- magazinului : 
Bakoczi și Nic 
puțin ca pe un 
lui. Consemnăm . j licitația sa desfășurat in prezența tuturor 
factorilor impli di (S.C. Diamant. PAGI.) sau care au avut 
datoria să supr.n gtieze respectarea b-ga tații. (Prefectura ju
dețeană) Dur, p '-scnalul și rele două responsabile care s-au 
angajat in noua relație economică nu nil avut pro.t multe zile 
liniștite. In ■ rimâvara acestui an. a început actul trei al is
torici i I RAGI, 
magazinului • p;ea 
numai din auzit ■ ■ 
f ste ni os e ă in I 
din Valea Jiului 
COMTIM nu don 
proape ine- 
rat (sau în< hira-t) de la RAGCL, COMTIM a somat S.C. 
mant să encuez» magazinul. S-a ajuns în fața instanței, unde

OMTIM a cișUinU procesul prin... noprezentaroa S.C. Dio- 
mant, societate caro j\e.( obligația să-și piere mult mai con
vingător intvr< -sob-...

Ne aflăm la fața unui caz care însumează un lung ir de 
nedreptăți. Personalul magazinului este somat să părăsească 
spațiul și nu prea înțelege care este temeiul legal al acestei 
somații, intrucît n: I una idn role două responsabile nu a fost 
citată la proces pe, tru n-și putea apăra interesele. Ori de 
cite ori recapitulam iccastă istorie nu constatăm vreo vinovă. 
ție in .scama per .-malului. Constatăm in schimb repetate vino
vății din partea .i.-tora, a do exemplu: neclarificarca de că- 
l SC. Diau it i elaților le proprietate asupra spațiului: 
vinzarea (sau incldrierea) de căite UAGCl a spațiului fără 
îndeplinirea formet r de „xinzare prin licitație", lată și o în
călcare a unei norme morale : neprezentarca S.C. Diamant 
la proces pentru a apăra interesele societății cit și ale celor 

, cart au preluat magazinul în locație de gestiune
Oare spre <-•_■ deznodărnint se îndreaptă această ini urcată 

„relații-" comerci Hă ?

nume 
a luat ființa, aceasta 
înseamnă că și-a în- 
aprovizionarea popu- 
citm au permis vrc- 
cînd cu sărăcie în

Ex a 
Z;',a Troacă, care au ax ut de partea lor, re] 
sr-ijin moral. întregul personal al magazinu-

Petroșani a vindut (sau „iiichiri.il") spațiul 
puternicei firme pe care toți o cunoaștem 
C’OMTIM Timișoara. Desigur, această firmă 
etroșani, poate chiar și in celelalte orașe 
ar cred că nici comerțul nostru și nici 
-c nimic în afara legii. Actul patru era a- 

labil ; pentru a intra in posesia spațiului < urnpă- 
Dia-

MUȘI \ | \

Mos Crăciun
J

vine si la
9

IN ATENȚIA 
(TUTORILOR !

pensionari
Ligii pensio- 

minieri din Valea 
Iprin președintele

Condur crea 
nurilor 
Jiului, 
acestei organizații, dl. Carol 
Dencț. ne informează că in 
acest an. Moș Crăciun va 
sosi și in casele pensionarilor. 
I ste vorba despre casele pen
sionarilor care au copii pină 
la virsta de 16 ani. ce vor 
primi pachete la sărbătoarea 
Pomului de Crăciun

Indiferent 
negocierilor 
tipografilor. 
Guvern. ziarul 
prin bunăvoința colegilor ti
pografi do la 
apărea normal, in

Adresați-vă cu 
serviciului nostru 
tate pentru țoale

ele rezultatul 
dintre sindicatul 

patronat și 
„Zori noi",

Tîrgu-.Tiu, va 
fiecare zi. 
încredere 

de publici- 
problcmcle

Mai mult decît atit. oferim 
o veste îmbucurătoare pentru 
toate categoriile do pensio
nari, veste legată de redu
cerea de tarife pentru călă
toriile pe mijloacele fero. 
viare. După cum se știe re
ducerea cu 50 la sută a ta
rifelor de călătorie pentru 
pensionari, in conformitate 
cu legislația in vigoare a o- 
perat și operează pină la 
sfârșitul anului 1992. Discu
țiile de pină acum dintre 
conducerea 1 igii pensionari
lor minieri si reprezentanții 
Guvernului llasa 'să se în
trevadă prelungiri-i ocastei 
f.rilitali i pentru anul vii
lor. cinfl se v.i procedn Ia o 
altă variantă de r'dîfoii'-. 
după toate probabilitățile, pe 
bază de legitimație și nu ea 
pină acum pe baza dei-j/i-u 
rle pensionare. Oricum trata, 
ti vele sînt Înaintate și xom 
ține la curent populația eu 
demersurile ce se fac in 
această direcție. Important 
este ca toate -alegoriile de 
pensionari să păstreze legă
tura cu Liga pensionarilor 
pentru a cunoaște toate amă
nuntele. . (G. C)

Ella Universitate"
nou centru de învățămînt, un
de se pun „probleme posibile 
și imposibile ale existenței 
umane". E o universitate ce 
ființează pe baze legale, are 
aproape 1.500 de studenți, 
răspindiți în 24 de centre din 
țară. Nu e finanțată de ni
meni, fiind sprijinită „numai 
pe datoria Chrislică". Cursu
rile durează șapte ani, iar 
după terminarea lor, singura 
diplomă care _s-ar putea a- 
corda, ar fi aceea de „om", 
dar așa ceva nu se poate a- 
corda din păcate.

Ce-.și propune să ne înve
țe „Elta Universitate" ? Ca 
să vă putem răspunde la 
această întrebare, am parti
cipat, vineri, 8 decembrie, la 
trei ore de curs, ținute in
tr-o sală de clasă a Liceului 
do informatică din Petroșani.

In sală s-ali adunat vreo 
20 de studenți, unii și la U- 
niversitatea Tehnică. Cu o 
intirziere de 30 de minute, 
„lectorul", un tinăr de 25—30 
de ani, înlr-un tricou pe ca
ic scria „W'ind up" în blugi 
și-a adidași, a început să 
dumirească. Vă dumirim 
pe dv., rodind cîleva din i 
ec ti vele școlii :

<■' Formarea nucleului 
ternității universale a omeni
rii. Încurajarea studiului com
parat al religiei, 
științei ® Cercetarea 
plicabilei legi a naturii 
puterii latente din om.

Fără a se vrea o nouă 
gie, „Elta Universitate", 
cearcă lin, „concubinaj" 
religia creștină și hinduism.

„Pentru mine, creștinismul

nu s-a născut încă. N-au fost 
decît biserici creștine, dogme 
și rituale. Creștinismul se 
naște aici, în India, pe pă- 
mîntul cel ‘mai împăcat cu

E L T A
UNiVERSiTATE

6D bani ora!
formația difuzată in presă, 
radio, televiziune este cea de 
efect, e rezultatul unui proces 
pc care nu 1 cunoaștem.

Vă lăsăm pc dvs. să jude
cați dacă obiectivele acestei 
școli vă pot fi de folos cu 
adcxăiat. Dacă da, atunci 
„Elta Universitate" x’ă invită 
în fiecare vineri, la ora 17, 
I i Liceul de informatică. Me
tafizica e cu noi 1

VAIJ LOCOTA

i in
și 

obi-

fra-

fiiozofiei, 
inex- 
și a

lf'li- 
in- 

intr<-

D-zeu, unde,, oamenii sînt 
însetați de iubire, de liber
tate și de înțelegere" — scria 
Mircea Eiiade (Mailreyi).

Această școală îșj p—p 
o triadă de studiu. Ea c :", 
formație-Aii mcntație-Scx". 
tă citeva considerații ale 
lor de la El ta :

Sex. Nu e echivalent 
plăcerea. Prin cuplare se 
chirie un circuit cosmic prin 
care energia circulă prin cei 
doi, reincărcindu-lu „bateri- 
ile".

Alimentație 97 ]d sută 
din energia pe care o consu
mă omul nu provine din a- 
limentuțic, ci din respirație, 
sex, energie cosmică. Numai 
restul de 3 la sulă iși are iz-

Ali-
îrnea,

cu

propune
„In- 
. Li

ce

cu
în-

vorul in alimenlație, 
montele gătite, 
apa trebuiesc 
crudități.

Informație.
cut ca să căpătăm experiență 
să învățăm pentru cea dc-a 
doua naștere, să evoluăm.” 
Nu putem ajunge la cunoaș
terea de sine fără a înțelege 
și mecanismul gîndirii

sarea,
înlocuib

ili special.
Ne-am nas-

SURPRIZE...
SI SURPRIZE
E iarnă și e frig, seniori. 

Și ce dacă ? Ne aflăm în se
zonul celor mai „tari" săr
bători ale anului. Se poartă 
felicitările (masa și dansul), 
cadourile și, evident, surpri
zele. Care nu se știe de unde 
pot apare. \șa a pățit Mircea 
Sebișan din Petroșani. De 
Nicolae, copilul dînsului, 
înscris la Grădinița germană, 
a primit cadou, printre altele 
și un ou de ciocolată cu... 
surprize.

Surpriza cea mai dură a 
constat in faptul că respcc. 
tivul produs era alterat. Mer- 
gind pc filieră, a aflat că 
furnizorul este societatea co
mercială l’.lsa Tmpcx S.R.r,’. 
Petroșani. In aceste condiții 
s-a adresat Secției economice 
a Poliției municipale și Re
ducției ziarului. împreună 
cu doi ofițeri ne-am depla
sat la magazinul societății 
amintite pentru a vedea „ce 
și cum". Avizul nr. 15700/ 
21.10.92 confirmă livrarea 
rle către S.C. Lucoris Tnipex 
S.R.L. către S.C. Elsa a can
tității de 216 bucăți ouă de 
ciocolata „Kinder", cu sur» 
prize, în valoare de 14 928 lei, 
avi nil termen de garnție pî- 
na in 1994. Mizînd pe aceasta, 
cei de la Elsa nu au mai ve
rificat marfa. Că greșala e 
omenească, sintem de acord. 

-Cu ce nu putem noi fi de 
acord este faptul că, deși 
constataseră ulterior dete
riorarea calitativă a unei bu
ne părți din marfă, responsa
bilii firmei au căutat să o 
valorifice, fie făcîndu-le „ca
dou", fie vinzindu-lc direct 
prin magazinul propriu. La 
data documentării noastre, 
in rafturile firmeii Elsa se 
mai găseau e.xpuse 80 de bu
căți. din care cel puțin cinci 
prezentau semne exterioare 
evidente alo degradării, prin 
mucegăiro. Organele compe
tente au întocmit un proces 
verbal de retragere din vin- 
zare a mărfii încriminate și 
trimiterea oi în vederea efec
tuării unor analize de labo
rator. Amenda legală se pare 
că nu va fi o surpriză pen
tru cei 111 cauză. Concluzia 
ar fi următoarea : firme și 
părinți. fiți cu băgare de 
seamă la ce oferiți, de sărbă
tori copiilor 1 Dacă ați putea 
oferi numai produse proas. 
fiole nu s-ar alege nimeni cu 
surprize

J>. N1CULESCU

mamele lor!
La toți copiii vine Moș Crăciun
La ei, nici măcar

Secția distrofici Petroșani. O instituție 
de ocrotire a minorilor, o inimă ce pulsează 
căldură și sentimente materne fața de copiii 
fără lume, fără nume, fără soartă. Oricit 
s-ar strădui să suplinească părinții persona
lul de aici are acel sentiment uman că dic
tonul „omul potrivit la locul potrivit" iși are 
adevărul lui. Ca și copiii, așteaptă din clipii 
in clipă ca cineva, mamă, tată să pătrundă 
pe ușa din față pentru a-i vedea, dacă nu 
lua, pe ccj căruia i-a dat viață. Iluzii deșarte. 
Mnăgiri [ieste pragul suportabilului.

Acum 150 ele zile, un bătrin, căruia nu 
i a reținut numele, a adus seara Un copil

la secția de pediatrie, susținind că l-a găsit 
in scara blocului și se numește Stoica. După 
un timp cel in cauză a fost transferat la 
secția do distrofici, pentru motive sociale Șl 
de atunci toate încercările autorității tutelare 
sint zadarnice. Intre timp, după o lunga și 
sumbră perioada, mama copilului a aflat 
de soarta pruncului său și speranțele perso
nalului au prins... aripi. (5 famiile de englezi 
s-a îndrăgostit pur și simplu de George (ața 
l-au botezat) și... cînd totul era gata, a venit 
și concubinul cu gura maro, stisținîml ea 
copilul nu e de înfiere, dar nici de luat 
acasa. D. NEAM’J'U

Concert de colinde
Parohia Ortodoxă Română 

Petroșani I, Înștiințează ca, 
duminica. 20 decembrie 1992. 
ora 16.30. la biserica paro
hială „.Sf. Ni'oJae" dina Pia
ța Victoriei', va avea loc 
TI! \Dlj ION XLVI. CONCERT 
DE COLINDE.

Participa Corni d ■ copii 
ai Școlii generale nr. 1 (la 
a treia prezență) — dirijor 
prof. Repede Ana .și Corala 
„Dragostea de neam" a bise
ricii (ai G7-lea concert), diri
jor Dl. Vladimir Ureche.

Șoselele, iarna și
Dialog cu •ful biroului eintilație al Poliției Petroșani___

„Cr sfaturi d.iți șofe
rilor acum. i-înd șoseaua 
e așa rum e ? Cele pe < are 
le-am dat șl in anii trecuți : 
să < ii i iile < ii x itc/ii redusă in 
iiltersei ții, < urbe și in apro
pierea trecerilor de pietoni. 
Să șj e< liipcze autovehic ulele 
cu pneuri corespunzătoare și’ 
lanțuri antiderapante. La 
plecarea In cursă, să curele 
parbrizul luneta și oglinzile.

In caz de pana sî ia măsuri 
in vederea scoaterii autovehi
culului in afara părții caro
sabile Să utilizeze preponde
rent frin.i de motor". „D le 
locotenent, și pietonilor b'-ar 
fi bune cîleva povețe..." „A- 
erslora le-aș recomanda să 
circule pe trotuare și sâ tra- 
\ erseze doar prin locurile 
marcate. Părinții sâ-și su[ira- 
vcglicze odraslele, să știe

noi (I!)
pe unde aceste.I xe joaca, ( o- 
piilor le aș da un sfat pă- 
rintesc : sâ nu-și aleagă lo
curile de joacă in preajma 
arterelor rutiere. Știu că e 
tentant să te dai pe derdeluș 
dar in nici un caz acesta să 
nu fie strada Institutului ori 
strada Aviatorilor. Locuri in 
care s-au petrecut destule .ac
cidente tocmai datorită nea. 
tonțiej celor mici. încă o dată, 
recomand o prudență mări
ta condticălorilor axilo,

%25e2%2580%259eiiichiri.il
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Exploatarea Minieră lipi
încadrează direct sau prin transfer doi medici 

cu specialitatea balneo-fizioterapie pentru „Centrul 

de recuperate a condiției fizice".
Informații suplimentare se pot obține la biroul 

OPNS.

Noile televizoare color

MEGA-VISION
să sint oferite de firma

ELECTRO-STAR S.R.L.
și se caracterizează prin următoarele avantaje :

— ecran de 51 cm, Toshiba — made in Japan;
— electronica „Sharp" — made in Jupan ;
— telecomandă.
Garanție 6 luni asigurată de firma noastră, ser

vice ulterior post garanție .
Telefon 5-15632 Petroșani, 273 Uricani.
Adresa firmei — str. Avram lancu, nr. 8.

(6290)

SOCIETATEA COMERCIAI \

CARMETAPLAST 8,5. DiVA
str. Em. Gojdu, nr. 73 

ORGANIZEAZĂ

în 20 ianuarie 1993, ora 15, la sediul societății, 
licitație publică pentru închirierea spat^iolr dispo
nibile la cariera Banița și anume : depozit subteran, 
magazii, clădire birou, rampă încărcare, baracă me
talică — preț de pernire a licitației 209 lei'm.p.

Tot în 20 ianuarie 1993 organizează licitație 
publică peniin vînzarea următoarelor mijloace fixe: 
rezervor motorină, dulapuri metalice, aparat rea
nimare, polizoi PD 500, redresoare sudură, gra- 
nulatoare GR 6, bascule SRD, baliuri presă, reci
pient aer 15 m.c., mașini de frezat, rabotat, rectifi
cat, găurit MG 12,5 și MG 40.

Informații la telefon 627106 — 627107, biroul 
mecano-energetic-investiții. Taxa de participare 
este de 2.000 lei și se va achita pînă la data de 20 
ianuarie 1993, ora 14. (6292)

In curind, in chioșcurile noastre

Direcția Județeană Hunedoara 
a Agenției Naționale pentru 
Privatizare si Dezvoltarea 

Intrenrinderiîor Mici si Mijlocii 
anunță

prelungirea termenului de distribuire a carnete
lor cu certificate de proprietate, pînă la data de 
31 decembrie 1992.

Cetățenii care nu au ridicat carnetele cu cer
tificate de proprietate și sint îndreptățiți conform 
„legii", se pot prezenta la centrele de distribuire, 
existente în fiecare localitate.

COMISIA JUDEȚEANĂ DE ORGANIZARE

în viața dumneavoastră. 
CAPRICORN — BOU

E.le de preferat să nu in
trat i azi, cu nimeni, în pole
mică.

VĂRSĂTOR — TIGRU 
Jucați la Pronosport Sîntcți 

în zi fastă.
I’EȘTI — IEPURE

Evitați „apele tulburi" pen
tru că veți fi ușor prins în 
plasă. ,

BERBEC — DRAGON
în controversele verbale pe 

care le angajați cu soțul (so
ția) să nu uitați că nu totdea
una aveți dreptate.

TAUR — ȘARPE
Veți depune un efort fizic 

considerabil și încununat de 
succes.

GEMENII — CAL
Un pic mai bine pentru 

dumneavoastră. Și aceasta 
pentru că, în pofida aparen
țelor, sîntcți iubit (ă). Aveți 
un „înger păzitor'1.

RAC — OAIE
Zi plată. Mici bucurii, mici 

necazuri...
LEU — MAIMUȚA 

Dimineață mohorîtă. Spre 
seară însă...

FECIOARA — COCOȘUL 
Evitați astăzi deciziile tran

șante.
BALANȚA — CÎINELE 
Nu ezitați să încheiați o 

afacere. Veți fi în cîștig.
SCORPION — MISTREȚ " 
Ificercați să treceți peste 

iritarea pe care v-o provoacă 
bîrfa al cărei subiect sîntcți 
și care printr-un „binevoitor", 
v-a ajuns la ureche.

Programul 
televiziunii

bupiimeni distractiv de
Anul Nou al ziarului 

„ZORI NO 1“

ANIVERSARE
PETRU Bartoș Ana Marja 

Alexandra, la împlinirea 
vîrstei de 10 ani, toate flo
rile însoțite de dragostea 
noastră și un călduros „La 
mulți anii" Bunicii. (6291)

VINZARI — CUMPĂRĂRI
Cumpăr apartament 3—4 camere, exclus Aeroport — zona 

Decia.
Mihăiltfscu Cerasela, telefon 54.15.35, pînă la ora 15,00. (6287)

VIND microbuz. Subaru, 7 locuri, 5 trepte vilcză, capa
citate cilindrică 90C cmc, consum 6 1/1.00 km, an fabricație 
1387 și motor Diesel Citroen. Str. Gh. Barițiu, 26 Petroșani 
(in spatele gării).

VIND convenabil Opel Manta. Relații Petroșani. Zorilor, 
bloc 3/30. (6293)

FIRMA angajează vlnzător ambulant, 
după ora 16.

Telefon 542586,
(6289)

SOȚIA Sanflora mulțumește șefului secției SAP Li- 
vezeni, nașilor — familia Lazăr Ghccrghe —, colegilor de 
la circumscripția pentru control alimen’e, rudelor, cole
gilor din Depoul C.F.R., prietenilor, vecinilor, care i-au fost 
alături la durerea pricinuită de pierderea soțului 

OANCEA IONET.
hiu-1 vom uita niciodată.

7,00 Programul T.N.R.M,
10,00 Actualități
10.10 Calendarul zilei
10.20 Film artistic :

Casimir. (Franța, 1951),
11.45 Video-satelit
12.40 Descoperirea planetei. 

Canada... pe două roți
13,00 Ora de muzică
14.00 Actualități
14.20 Mondo-muzica
14.40 Medicina pentru toii
15.10 Microrecital de operă
15.25 Preuniversilaria
16,00 Limba noastră
16.30 Muzica pentru toți
16.45 Tragerea Loto
16.55 Actualități
17,00 Emisiunea în limba ger

mană
18,00 Documentar' științific.
18.30 Divertisment internațio

nal
1'1,00 Viața parlamentară
19.30 Desene animate
20,00 Actualități
20,35 Sport
20.45 Film serial : Destinul

familiei Ilcward (52)
21.45 Trei din zece pentru rn 

show Emisiune-concurs 
de creație de muzică u- 
șoară romanească

22,50 Gonc
23.20 T
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