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AJUTOARE UMANITARE
Sub auspicile societății „Medlcins du 

monde", la Petroșani au sosit din Gor- 
sica, noi ajutoare umanitare. Au fost a- 
duse peste 100 de tone de materiale, In 
principal aparatură medicală pentru spi
talele municipiului, materiale didactice 
pentru școli, jucării și fructe pentru co
piii din grădinițe și cămine. Ajutoarele 
umanitare au fost predate instituțiilor 
cărora le.au fost destinate. Se cuvine să 
mulțumim pentru acest gest de omenie, 

celor 43 de specialiști care fac parte din 
delegație, In mod deosebit domnului 
ANDRE BONELLI, medic, conducătorul 
delegației.

Oaspeții au purtat fructuoase convor
biri cu specialiștii români din domeniile 
medicinei, Invățămintului și culturii, 
precum șl cu autoritățile de la Petro
șani. Vom reveni Intr-un număr viitor al 
ziarului cu amănunte. (X. Al.)
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totalitar în
carc ies dinTeri, in a treia z- a gre

vei minerilor din Vulcan, 
la care s.au solidarizat toți 
minerii Văii Jiului, la 
București au început lu
crările CPUN sau, 
ne.am obișnuit să.i 
nem, Parlamentul. Este mo. 
tivul pentru care domnul 
Petre 1 oman, prim.mlnis. 
trul gaivernului, nu a putut 
veni la Vulcan, așa cum 
au cerut minerii. Comitetul 
de grevă a avut discuții te. 
lefonice cu dl. Ștefan Ki- 
raly, de la cabinetul pri
mului ministru, cerînd să 
se elaboreze un decret-lvge 
cuprinzînd soluționarea ce
rerilor minerilor. Greviștii 
au trar. .mis, vineri. Mi
nistrului minelor, domnu
lui ministru Nicolac Dicu, 
■in telex cupi nzlnd cere
rile minerilor. Iată cuprin
sul telexului nr. IM I r 9 
martin 1990

Notă 
privind completări i . „No. 
ta revendicărilor minerilor 
din Valea Jiului din 19. 01. 
1990 și la hotărhva pri. 
vind unele măsuri pentru 
îmbunătățirea activității în 
Industria minieră din 15.

Cerule istă? 09.

perso- 
nivelul 

la fie.
minieră

5. Constituirea unei 
misii guvernamentale pen 
tru reanalizarca adevărate, 
lor cauze care au produ 
explozia de la Vulcan din 
13. 09. 1989.

(Continuare In pag. a 2 a)

Minorii <lc la X ulcan 
in timpul grevei care a 
început joi, pentru re. 
vendicarca unor drcp. 
turi. Ieri manifestația a 
continuat, luind o am
ploare șl mai mare.

formația vocal ins tril, 
mentală „Azur" din liră, 
ila, care timp de mai mul
te zile a prezentat în Pe
troșani sitectacolc de mu
zică lăutărească și de în
trecere, mult apcrciate de 
publicul nostru, a liotă- 
lit să organizeze încă un 
spectacol, luni, 12 martie 
a.c Incepind de la ora 
lll, la Casa de cultură din 
Petroșani. Toate încasă
rile rezultate d n acest 
spectacol, indii fon.
duri Ic destinați organi
zării comisioanelor. chl-

Orice regim 
lătură vocile 
corul aclamativ. Exclusivis
mul dictatorial pornit de 
la autoproclamata sa per. 
facțiune, nu acceptă nici 
măcar încercările construc
tive și inițiativele de mo
dernizare a sistemului so
cial. Intoleranța este re
gula de fier a totalitaris
mului. Dimpotrivă, orice

toare de cuvînl a po^ 
parului in confruntarea cu 
puterea. Pe lingă opoziția 
parlamentară există de re
gulă și o opoziție extrapar- 
lametnară, constituită din 
organizații cu profil social 
existente In mod necesar 
în regimurile pluraliste. 
In general, opoziția aspiră 
să guverneze, dar acțiunea 
ei trebuie să se desfășoară

-I
sistem politic democrat.c 
care are ca nucleu plura
lismul presupune dialog 
și adevăratul dialog nu 
poate avea loc fără existen
ța opoziției politice. In o- 
rice sistem parlamentar 
clasic opoziția este o for
ță politică efectivă consti
tuită din unul sau mai 
multe partide care nu par
ticipă la formarea guvernu
lui. Opoziția este cea care 
propune un piogrjm po. 
litic alternativ celui profe
rat de puterea politică. 
Prin manifestările sale, o. 
poziția este clementul de 
echilibru care temperează 
excesele puterii, obligin- 
d.o pc aceasta din urmă 
la auto-analiză, perfecțio
nare șl receptivitate la ne. 
ccsitățile sociale și politi
ce. In condițiile în care 
puterea politică se autono. 
mizează, ca mecanism for
mal lzolindu.se de popor, 
opoziția politică devine 

f a c t o purtă.

în condițiile respectului re
ciproc între ea și putere. 
Puterea politică o rcspcc. 
tă. iar ca trebuie să-și des
fășoare toate acțiunile în 
condițiile fair-plajului po
litic.

Opoziția nu este în.să 
doar un sistem organizat 
opus forțelor politice care 
guvernează, ca fiind corf. 
stituită și tlm indivizi m a- 
filiați care profesează gîn. 
direa independentă, gînoi 
rea neînfeudată nici unei 
forme de organizare sau 
doctrine. In sistemele tuia, 
litarc, opoziția primește 
sensul impropriu de disi
dență. Dar disidentă de la 
ce? De la unanimitatea ar
tificială, 
dativ al 
nu este

I’rof.

de la corul aplau 
fricii? Disidentul 
neapărat opozan.

X asîlc DlXCir

(Continuare In pag. a 2 a)

o't: aleasă omenit)
viilor ele., vor fi depuse 
in contul 5517, jxmtru 
Cristian Manea din Vul
can. Pentru gestul de înalt 
umanism și solidaritate cu 
tinărul artist amator, bol. 
nav in prezent de cancer, 
oaspeții noștri merită toa
te felicitările. Redăm mai 
Jos numele tuturor p irti. 
cipanților la acest specta
col. formația „Azur", 
compusă din Cristian Șu
nca, florinei Cioclrlan, 
Gbcorghe Vilcu și llădu. 
lu Pan.iit, comicul I ivin 
Varga I al.v, soliștii vocali

Mihaela Mărg.nc .mu și 
Nicușor Gramcni, grupul 
de balet clasic „Stelele 
Brăilei", format din Gi. 
cuța l’opoală, Mihaela Sil. 
via, Victoria Vrtnccanu, 
Mih.iil Nădolcanu, Dra- 
goș Sasinc și Daniel Mol
doveana. prezentatorul 
Gcorgc St ghiev și regi
zorul spectacolului Titi 
Biiltcanu, alaiuri de, or
ganizatori — Ca a de cul
tură a sindicatelor libere 
din Petroșani. Tuturor le 
mulțumim!
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Cum prevenim o
Nu este o noutate că in Valea Jiu

lui, in ultima perioadă cazurile de 
trichineloză s-au înmulțit In răs
timpul decembrie — februarie s.au 
înregistrat 350 cazuri de îmbolnăviri 
de trichineloză. Numărul este dublu 
față de anii preccdenți. Cele mai mul. 
te cazuri s-au semnalat în orașele 
Vulcan și Petroșani, Spre deosebire 
de anii precedenți, în acest an s.au 
înregistrat cîteva cazuri și în orașe. 
!< I.upeni și Pet’ila, ccca ce denotă 
o extindere a zonei de raspîndire a 
bolii. Din datele r'.atisticc pe care le 
avem la îndemina, rezultă că aceas
tă boală, deosebit de periculoasă, s.a 
extins intr-un mod îngrijorător.

Dacă se va continua in acest ritm, 
înseamnă că în perioada 1990—1991, 
cazurile de trichineloză se vor tripla. 
Iar acest lucru va da multă bă
taie de cap, atit medicilor, cît și ce. 
tățenilor suferinzi.

Și totuși aceste situații pot fi evi
tate. Cunoaștem c.î toate cazurile de 
trichineloză s-au produs datorită con
sumului de carne infestată. In gene
ral, carnea infestată provine din 
porcii crescuți în gospodăriile proprii 
ți. sacrificați. Noi am utras atenția 
cetățenilor de mai multe ori asupra 
obligativității de a prezenta la exa
menul tTichinoscbp'ic, eșantioane din 
came. Cei care au făcut.o, n-au pâ. 
țit nimic. Insă din cele 350 de cazuri 
înregistrate, nici unul nu a prezen
tat eșantioane de carne la examen.

Una dintre cele mai eficiente mă
suri de prevenire o constituie cură-

o Cu

Greva minerilor din Valea Jiului a incetat
(Urmare din pag I)
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12. Sporul de vechime să 
se acorde ncținîndu.se 
cont de foi de boală sau 
alte forme de concediu.

13. Pensionarea în caz 
de boală cu întreruperea 
activității să nu afecteze 
vîrsta de pensionare.

14. Acordarea și pentru 
personalul care lucrează la 
suprafața minelor a gra
tuităților identice cu cele 
din subteran (chirie, encr. 
gie, cărbune).

15. Acordarea sporului 
de intemperii pentru per
sonalul care este supus a- 
cestora.

10. Personalul de la su
prafața minelor și cei
care prestează munca în
regie în subteran să fie
retribuiți după sarcini pro
prii.

17. Reducerea săptăml. 
nii de lucru pentru supra
față de la 6 zile a 8 ore 
la 5 zile a 8 ore fără mo. 
difi< ac a salariului t.iruar.

18. Zilele noliicrătoare 
(.îmbăta și duminica) să

țenia și deratizarea orașelor noas
tre. Știm că în zonele unde 6Înt co
tețe, în subsolurile blocurilor, exis
ta o adevărată invazie de șobolani. 
Acțiunile organizate în anii din ur. 
mă pentru distrugerea șobolanilor au 
fost doar simple „focuri de paie". 
Reamintim că în această direcție, pri. 
măriilor .și întreprinderilor sociali
zate le revin obligații deosebite, ca. 
re se referă la: delimitarea și ame
najarea zonelor de creștere a porcilor; 
amenajarea și salubrizarea locurilor 
de depozitare a gunoaielor menaje. 
re, împrejmuirea lor; interzicerea lă
sării libere a porcilor in afara curți
lor și adăposturilor.

Pentru ca prevenirea bolii de tri- 
cliineloză să aibă eficiență, crescăto
rii de porci silit obligați la: igieni
zarea zilnică a cotețelor, evacuarea zil
nică a gunoaielor, efeciuarea derati
zării de 4 ori pc an prin unitățile 
specializate, efectuarea examenului 
trichinoseopic, imediat după sacrifi
carea porcilor, limitarea pe cît posi
bil a meselor festive de „pomana por. 
cului", ce pot deveni adevărate surse 
de infecție.

Dorim să atragem atenția că a- 
ceastă probelmă a prevenirii triehi- 
nelozei este deosebit de serioasă ți 
propunem primăriei municipale or
ganizarea unor comandamente spe
ciale pe această temă care să conducă 
la prevenirea acestei boli deosebit de 
periculoase.

Dr. George DÂRLEA, 
Spitalul municipal Petroșani

nu fie incluse în concediul 
de odihnă.

19. Reducerea cu 50 la 
sută a taxei de ceh bat

20. Concediul de odihnă 
să fie plătit integral la 
tot personalul care trece în 
pensie indiferent de luna 
In care a ieșit.

21. Toate legile care se 
dau să fie publicate 1n bu
letine oficiale și nu prin 
telexuri.

22. Aprobarea urgentă a 
introducerii gazului metan 
în toate bucătăriile locuin
țelor din Valea Jiului,

23. Subordonarea Văii 
Jiului direct de București 
întru- it sîntem frustrați din 
toate punctele de vedere 
de către Deva.

24. Salariile tarifare lu
nare prevăzute do lege ca
rp se aplică muncitorilor 
din unitățile miniere să se 
majoreze cil 15 la sută co
respunzător condițiilor s|>e- 
cifice de muncă pentru u- 
nitățile de huilă și antra
cit. Majorarea va fi de 
20 la sută pentru munci

r
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TE DEUM
Rugăciunea mea de seară 
înger, îngerașul meu 
mi-aî făcut drumul drept și trecerea Ușcaru 
și nu m.ai lăsat veșnic Vartimeu;
în sactuarul blagoslovit
cu danii cerești și cu liniștea 
de dincolo de maluri, 
tu-mi dăltuiești în gîndul tăinuit 
dorințe nevisate, cărări și amalgamuri. 
Cind arzi mocnit pc-altarul de ideal înalt, 
cu ispitiri de nimfă, sau pîlpîiri, totuna, 
am sufletul mai plin și trupul mi-e de faun 
dar toate mor în mine, năluci îmi fac cu mîna... 
Cu dragoste și ură îmi învrăjbești visarea 
și ochilor mei triști le întărești sclipirea, 
în noaptea grea și mare cum e marea 
descătușezi dintre iubiri iubirea.
Cînd îți ascult oftatul ascuns ești, pentru mine, 
Danae și Fortuna în același timp;
discern răul de rău .și binele de bine, 
jar între zei și oameni n-aleg ce stă-n O'imp. 
Te-al< g pe tine, vîs dulce dinspre dimineață 
și mă-npresor cu tine, Hercules sus pe Caucaz, 
te trec, din Joc în loc, spre țările de gheață 
cu lotci purtatc.n vise de val și de talaz.
Și dacă deschid ochii, cînd alții — închiși îi țin, 
E pentru că tristețea dorință naște.n chin, 
iar dacă și iubirea iubire naște.n veci 
te-am luat lîngă mine 
nu.i așa că nu pleci ?

Mircca BUJORESCU

Opoziția politică 
și etica opoziției

(Urmare din pag, 1)

tul politic, nu întotdeauna 
are la bază ideea luptei cu 
sistemul, acțiunea lui nu 
este întotdeauna îndrepta
tă împotriva ordinii ins
taurate, el nu gîndește în
totdeauna în termeni po
litici.

Disidentul este însă o- 
pozant pentru că este o- 
inul liber a cărui gindire 
neîncătușată face o breșă 
în zidul celulei în care e 
închisă ființa și gîndul. 
Opoziția politică nu c duș
manul (mierii guvernante, 
în intenționalitate acțiu. 
nea ei trebuie să fie cons
tructivă. Nu subminare de 
dragul subminării, ci al

torii din subteran și 15 la 
sută pentru muncitorii de 
la suprafață.

25. Concediul de odihnă 
pentru personajul din sub
teran și cariere va fi de 
minimum 30 zile și ma
ximum 36 zile lucrătoare, 
iar pentru personalul de 
Ja instalațiile de preparare 
și suprafața minelor de 
minimum 24 șl de maxi
mum 30 zile lucrătoare sta
bilite corespunzător pro
gramului de lucru al per
sonalului. Diferențierea a- 
cordării concediului de 30— 
36 zile și respectiv 24—30 
zile se va face de către Mi
nistrul Minelor pe criteriul 
vechimii în muncă în sub
teran, cariere sau instala
ții de preparare.

26. Pensionarea pentru 
limită de virstă și vechi
me In muncă a personalu
lui din unitățile miniere se 
va face în următoarele con
diții : la 20 ani lucrați In 
subteran sau 25 nni lucrați 
In cariere și instalații de 
preparare și suprafața mi
nelor, indiferent de vîrstă, 
dar nu mai puțin de 45 
ani pentru subteran șl 50 

J

ternative viabile celor pro
puse de putere. Nu canto
nare în interese înguste, ci 
viziune largă și responsa
bilitate civică. (Doborîrea 
„dușmanului" politic 6ă 
fie un triumf al binelui na
țiunii nu triumful spiritu. 
lui permanent belicos.

Orice luptă surdă între 
partidele politice pentru 
putere e o abdicare de la 
etica opoziției. Etica opozi
ției are ca fundament li
bertatea de gindire și ac
țiune șl in centrul ci no
țiunea de adevăr și respon
sabilitatea slujirii lui. 
„Opoziția — spunea Vac- 
lav Havel — înseamnă o- 
rice tendință de a trăi în 
adevăr".

ani pentru cariere și insta
lații de preparare, respec
tiv personalul de la supra. 
fața unităților miniere.

27. La art 2 paragraful 
„a" din Hotărîrea privind 
unele măsuri pentru îmbu
nătățirea activității în in
dustria minieră cerem a- 
nularca prevederilor: „prin 
derogare de la prevederile 
aliniatului 1 șl 2 de mal 
sus ministrul minelor poate 
aproba durata schimbului 
de lucru de 6 sau 8 ore în 
unitățile miniere, în func. 
ție de condițiile de muncă 
și necesitățile producției".

28. Să Se acorde reven
dicările cuprinse în plat- 
forma-program a „Asocia, 
ției salvatorilor minieri din 
Valea Jiului".

29. încadrarea în grupa 
I de munca a tuturor me
canicilor mașinilor de ex
tracție.

*
Revendicările din acest 

telex vor fi analizate în 
CPUN, și vor fi rezolvate 
plnă ccl tîrziu în 15 mar
tie 1990. Ieri, la ora 
16,15, incinta minei Vul
can, locul grevei de trei 
zile, era liberă.

TWy PRECIZARE

De Ia Combinatul mi
nier VaJea Jiului, dommil 
Constantin Făcea — conta
bil șef — ne solicită să 
facem următoarea preciza, 
re: In articolul „Pot de
veni rentabile unitățile mi
niere ?“ publicat în ziarul 
de ieri, primul aliniat Kt: 
va citi corect: „Unitățile 
care aparțin de Combinatul 
minier Valea Jiului au în
registrat IN ANII TRE. 
CUȚI, pierderi în valoare 
«le peste 8 miliarde lei, 
RAMASE NE ACOPERI. 
Tir* *.

sută, iar procentul de 3 la 
sută reținut pentru pensie 
Să fie inclus sub 5 ani.

• 7. Să se acorde indemni
zații de instalare la toate 
categoriile de personal 
muncitor Incepînd cu data 
angajării și stabilirea do. 
miclliului.

fi. Trecerea în grupa a 
2-a de muncă a următoare
lor categorii de personal: 
personalul de la centralele 
termice ; sudor.i; forjorii ; 
tractoriștii, personalul de 
la silozuri.

9. Acordarea gratuități
lor la toate categoriile de 
pe.sonal și după trecerea 
la pensie.

10. Pentru personalul de 
hi silozuri acordarea unui 
spor de toxicitate de 10 1a 
sută.

11. Acordări: i șl pen
tru ș monahii de la su. 
pr.ifața minelor a unui 
spor de noapte de 25 la 
sută.

Facem rectificarea eu 
venită adresînd mulțumiri 
colaboratorului nostru pen. 
tru înțelegerea dovedită 
față de o eroare strecura 
tă fără voia autorului.

CIIEI. In fața restauran
tului „Parîngiri" din Pe. 
troșani, ieri dimineață a 
fost găsită o legătură de 
chei. Păgubașul le poate ri
dica de la administrația 
ziarului. (A.H.)

IN ATENȚIA primăriei] 
Cititorul nostru ing. Ioan 
Nicolae Căprar sugerează 
primăriei schimbarea nu
melor unor străzi, precum 
„Dr. Petru Groza", „Vasije 
Roaltă" ș.a. și revenirea la 
numele tradițional. (A.H.)

LAPTE. Odată cu trece
rea la noul orar al unită
ților comerciale era de aș
teptat ca sîmbăta, fabrica 
de lapte să aprovizioneze 
unitățile cu cantități spo

rite de lapte și produse 
lactate. Numai că n-a fost 
așa. Sîmbătă magazinul 37 
a primit doar 500 litri lap
te și alte produse lactate, 
în cantități insuficiente 
pentru două zile. (S.P.)

SOLIDARI. Colectivul 
Fabricii de produse lac
tate din Livezeni a depus 
în contul deschis pentru 
ajutorarea tînăruiui Cris
tian Manea suma de 2000 
de lei. Odată cu gestul de 
omenie, lucrătorii 1 «aricii 
doresc tinărului Manea 
multă sănătate. (I.D.)

CIOBURI. Ieri diminea. 
țâ refugiul stației de auto
buz de la Livezent (inter
secție) era „garnisit" cu 
cioburi de sticlă. Cum or 
fi ajuns acolo, nu cunoaș
tem. Cert este faptul că aT 
trebui înlăturate.

SIFONERIE. Sifoneria 
de lingă centrul de schimb 
a buteliilor de aragaz, din 
cartierul ,-Aeroport" Pe
troșani, este mai tot 
timpul închisă. Motivul 7 
Lipsește gazul carbonic ne
cesar îmbutelierii. Domnul 
losif Zlăgneanu, care lo
cuiește în apropiere iși ex
primă pe această ca«e ne
mulțumirea că nu benefi. 
ciază de avantajele sifone- 
riet, la fel ca mulți alți 
locatari din zonă, și pro
pune celor în drept să in
tervină pentru a aprovizio
na sifoneria cu cele nece. 
sare. (V-S.)

ÎNTREBARE. Dl. Cons
tantin Colobanea din Pe
troșani întreabă de ce fat 
comerțul nostru nu se pro 
cedează ca la Deva. Tg. 
Jiu sau alte localități. A- 
dică la liniile de autoscr. 
virc sau alte unități, 
servirea berii să nu mai 
fie condiționată de servirea 
mîncării. De asemenea, ar 
fi bine ca acestea să fio 
servite la locuri diferite, 
pentru a se evita aglome
rația. Chiar nu este posi
bil ? (G.I.)

Rubrică realizată «Ie
II. ALEXANDIIESCU
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Casa de cultură a studenților 
pe făgaș normal

formarea dc cadre tehnice din minerit, este o 
condiție esențialii a reușitei acestora la viitorul loc 
de muncă. O contribuție de loc neglijabilă revine 
culturii. Studenții minieri au nevoie de cultură. 
Sinț tineri, sînt plini de energie și sensibili. Cel 
puțin așa-i cunoaștem. De aceea Casa de cultură a 
studenților trebuie să redevină instituția capabilă 
să asigure cadrul unei vieți culturale la nivelul pre
tențiilor justificate ale tinerilor. J’e aocastă temă am 
stat de vorbă cu directorul așezămînului, profesor 
Vasile Repede.

— Casa de cultură dis
pune dc zece 6ăli pentru 
repetiții și activități la 
nivel de ■ microgrupuri. 
Clădirea a fost renovata 
și in prezent se poate 
spune că este elegantă. 
IGCL-ul mai are de exe
cutat lucrările dc racor
dare la rețeaua de canal- 
apă și treptele la Intrarea 
principală. Cit privește 
lucrările de extindere a 
clădirii se vor relua din 
luna aprilie.

1
— Despre viața culta, 

rală a studenților?
— Se vor relua activită

țile cercurilor de artă fo
tografică, artă plastică, 
depanare radio.TV, cine- 
club, „Alpo", „Speo" ți

cercul „jazz-rock". Și-au 
reluat activitatea sau sînt 
pc cale dc a ți-o relua, 
corurile, formația de mu
zică ușoară și cenaclul. 
Dorim să revitalizăm an
samblul folcloric și for. 
mațiile coregrafice. In
tenționăm un ciclu de ac
tivități de cpltură cine
matografică, eventual in 
Aulă. Porțile Casei de 
cultură sînt deschise tu. 
turor studenților minieri. 
Ii așteptăm. Sîntem des
chiși în fața oricărei ini
țiative după cum dorim 
ca despre aceste cercuri 
de creație și formații ar
tistice să se audă, In cu- 
rînd în Valea Jiului, în 
celelalte centre universi
tare.

■ ÎNVĂȚĂMÂNT
■ CULTURÂ

■ EDUCAȚIE
Mai multe semne de întrebare
Spectatorul vine la cine

matograful „Cultural" din
l.upeni  cu dorința de a se 
relaxa, dc a participa la 
un act dc cultură. Specta
torul — omul de bine, cum 
ne place să îi spunem — 
este respectat de colectivul 
cinematografului și, are 
la rîndul său obligația de 
a-i respecta pe cei din Jur, 
precum și de a păstra inte
gritatea sălii de spectacol. 
D n păcate, ne întâlnim de
seori în sală cu indivizi 
turbulenți, care comentea
ză filmele cu voce tare șl 
Intr-un limbaj trivial, con
suma semințe și chiar bău
turi alcoolice, lăsînd în ur
ma lor în sală, o mi
zerie de nedescris. Unii își 
permit chiar un comporta
ment violent prin limbaj 
și atitudine neprincipială 
față de lucrătoarele de la 
Cinematograf.

In fața acestei situații se 
nasc mai multe întrebări : 
care este cauza acestui hu. 
liganism 7 Știu oare tine
rii, din Lupcni mai ales ei, 

Pagină realizată do II. ALEXANDRESCU 
Foto: Ion LlCIU

care este, mai precis care 
ar trebui sâ le fie ținuta 
vestimentară într.un ci
nematograf, care sînt nor
mele de adresare între 
membrii aceleiași socie
tăți? Dc ce acești indivizi 
sînt lăsați de ceilalți — 
spectatori civilizați — și 
mai ales de organele dc 
Ordine să-și ftică dc cap ? 
Nu pot fi temperați in 
nici un fel ?

Noi, salariații cinemato
grafului „Cultural" din La
poni ne’ străduim să ofe
rim condiții cit mai bune 
de vizionare, Pentru o am
bianță plăcută în spectaco
lele noastre este nevoie de 
lichidarea atitudinii nega
tive a unor așa.ziși spec
tatori față de cinematogra
ful „Cultural", de lucrătorii 
săi și de publicul cinstit 
Lipsa de bun simț nu are 
ce căuta în relațiile din
tre oameni.

Gabriela ANDRAȘ, 
responsabila 

cinematografului 
„Cultural" Lupcni

Spectacol
Vineri scara, la Petro

șani a avut loc, în sala 
Casei de cultură un spec
tacol realizat dc artiștii a- 
matori din orașul reședin
ță de municipiu pentru oas. 
peții din Corsica.
Și-au dat concursul grupul 

„Anotimpuri" condus de 
Geo Popa, solistă Ileana 
Banciu, ansamblul folclo
ric „Parîngul", soliștii I- 
leana și Victor Alstani, Ma. 
ria Cîițea, Enache și Da
niela Brînzea. Dirijor Gcor- 
ge Cîițea, coregraf Nieolae 
Zăblău. Spectacolul, inti
tulat „înfrățiți în cînt și 
joc", s-a bucurat de un 
deosebit succes de public.

Reverberații
VIRC.INIA OANCEA, Lu. 

peni: Textul trimis — o- 
ricum nu se poate numi 
poezie — este ncpublicabil. 
Vă sugerăm să citiți mai 
multă literatura, să vă for
mați o solidă cultură ge
nerală și abia după aceea 
să încercați să scrieți.

STELIAN OLOGU, Pe
troșani: Umor aveți, dar 
realizarea artistică...

MĂRTURISIRI ALE DEVENIRII
Originea obiceiurilor de primăvară și vară se 

poate căuta în străvechi practici primitive, care 
s-au transformat de-a lungul timpului, paralel cu 
evoluția modului de viață și a mentalității populare. 
Azi le întîlnim ca fiind în mare parte reprezentări 
spectaculare, al cărOF înțeles originar poate fi 
lămurit pe bază de analiză atentă.

S.a păstrat în mai mare măsură elementul ex
terior, decorativ (joc mimic, costumații, muzică, dans) 
constituind astfel — împreună cu dansurile mascate 
ale obiceiurilor de iarnă — fondul din care s.a 
dezvoltat uiteriOT teatrul popular.

„Plugarul" („Fugarul", 
„Oboritul cu plugul"). Es
te un obicei (semnalat pri
ma dată în secolul al XVI- 
lca) al ieșirii cu plugul pe 
ogor intr-o zi anume de la 
începutul primăverii. Cel 
dinții plugar ieșit la arat 
era împodobit cu o cunună 
dc verdeață și purtat de 
flăcăi pe umeri pînă la 
rîu, în care este aruncat, 
în credința că astfel holda 
va fi bogată. In sat începea 
apoi o petrecere, cu cîn- 
tece din genuri neocaziona
le și dansuri. Acest obi
cei, care se întindea cînd. 
va pe o arie ce cuprindea 
Transilvania, Bucovina,

Restituiri

Oltenia, s_a restrîns cu 
timpul la Transilvania, se 
mai menține întrucîtva și 
în Maramureș, sub denumi
rea de Tînjana.

Singcorzul (Mătahala, 
Burduhoasa, Goțoii) este 
un rit agrar de fertilitate, 
constînd în înveșmîntarea 
unui flăcău cu verdeață din 
pădure, apoi străbaterea 
satului în alai și depune
rea verdeții pe ogoare. As

tăzi este cunoscut numai în 
Transilvania.

Boul înstrunat (imperial 
sau ferecat) ca formă de 
manifestare spectaculară se 
apropie de cele două pre. 
cedente. In a ctoua zi de 
Rusalii, cel mai frumos bou 
din sat este împodobit cu 
covoare, cunună de flori și 
plimbat prin sat, însoțit 
de vite împodobite, într-un 
mare alai, la care ia par
te tot satul, în frunte cu 
lăutarii. Pe drum se xic 
strigături, legate dc aceas
tă ocazie. Intorcîndu.se la 
casa gazdei boului, se dan
sează cununa (struț sau 
peana) cu care a fost îm
podobit boul, după care 
urmează petrecerea. Scopul 
urmărit este sănătatea și 
fecunditatea animalelor. In 
trecut a avut o răspîndire 
mai largă, azi se mal 
menține doar în satele din 
Podișul Some.șan.

R. VASILE

Cu toată considerația 
ce-o poartă iluș
trilor înaintași, tre
buie arătat faptul că Jazz-ul 
care se Intîmplă la aceas
tă cumpănă de milenii s-a 
îndepărtat foarte mult de 
origini. Teoreticienii genu
lui se îndoiesc uneori de 
însuși faptul că jazz.ului 
actual i-ar mai fi legitim 
numele, în accepția clasi
că a termenului. Se sim
te nevoia de a releva lar
ga disponibilitate a aces
tei muzicj la tendințele no
vatoare atît pe plan strict 
muzical, cît și tehnologic, 
fie că ele vin din interior, 
din rock, muzică cultă, fol
clor sau de aiurea. Pentru 
un curios binevoitor, dis
pus să asculte mostre re
prezentative din multitu
dinea de curente șl tendin
țe care-o compun, ele nu- 
mindu-se neo.bop, fusion, 
mainstrem, ECM, no-wave- 
frce-funk-punk-jazz, noiso 
muslc sau Dumnezeu mal 
știe (lumea mergc.nalnte, 

informarea ba), devine e- 
videntă permeabilitatea 
jazz-ului la inovații.

In mod legitim se pune 
întrebarea: de ce jazz? A- 
cum și pe viitor vom în
cerca să răspundem.

Muzica pentru tineri, tineri pentru muzică

PRETEXT (II)
Majoritatea fanilor ti

neri ai genului vin însă din 
rock. Nu, nu din disco sau 
muzică ușoară. Din rock. 
Fie că el se numește hard, 
heavy, progressive, new. 
wavex sau electronic, rock- 
ul are amatori consecvenți 
bine documentați, unii ade. 
vărați experți ai domeniu
lui. Dar, cei mal exclusl- 
vlști șl fanatici susținători 
ai genului, trebuie să re
cunoască actuala lui criză.

Pornind de la Beatles șl 
Rolling Stones, evoluînd 
prin underground (Doors), 
psychedellic (Iron Butterfly, 
dar și Pink Floyd), rock 
baroc (Procol Harum, Jeth- 
ro Tuli), progressive (Yes,

Genesis), soft-rock (Eagles. 
Steve Miller) hard (Led 
Zeppclin, Scorpions), rock 
electronic, sub diverse e- 
tichetări (Kraftwerk, J—M. 
Jarre), s-a ajuns la mijlo
cul deceniului trecut la un 
anumit impas.

După mai mult sau mal 
puțin izbutitele realizări a- 
le rock-ului progresiv (sub- 
lnțelegînd aici toate ten
dințele de avangardă din 
domeniu) ale sfîrșitulul de

ceniului șapte Și începutul 
deceniului opt, materializa
te prin lucrări ample, am
bițioase sub aspect tehnic 
și al conținutului, recep
tate însă de cercuri din 
ce In ce mai restrînse de

„inițiați", a apărut necesi
tatea legică a nașterii unei 
noi avangarde. 
Acest lucru s.a realizat 
prin renunțarea la tendin
țele ermetice și elitariste, 
improprii unei muzici, de
numite inițial „pop". Noul 
rock a descins în discoteci, 
păstrîndu-și atributele no
vatoare, chiar dacă lăsa 
să-i scape uneori „mici 
compromisuri comerciale". 
Se cerea însă un acces (nu 

numai fizic) cît mai larg 
la noua tendință. New. 
wave-ul s.a dovedit o miș
care revoluționară, nu nu
mai un produs, ci un real 
purtător de cuvînt cultu
ral (de masă, evident) al 
mult persiflatei și neînțe- 
lesei (în România) mișcări 
punk. Această tendință so- 
cio-culturală a fost un 
„seism lent", specific sta
tutului de bunăstare so- 
cio-economică, nu însă și 
morală a tineretului occi
dental al ultimilor 10—15 
ani, culminat cu exprima
rea violentă a angoaselor 
epocii postindustriale. A 
fost o desfășurare de forțe 
care, deși a avut o cu 
totul altă ideologie, poate 
fi asemuită ca amploare 
și profunzime cu flower- 
power-ul generației hippie. 
Deci, amintita stagnare a 
fost depășită pe de o parte 
de revoluția punk (Sex I’is- 

tols, Televislon, Clash, 
Stranglers), fenomen pri
mar, generînd la rîndul să« 
multe curente, circumscrise 
genericului new-wawe: «- 
lectro-tehno-pop, reggaeW 
roii etc. și avînd exponențl 
valoroși prin nume ca Pa. 

lice, Adam the Ants, Span_ 
dau Ballet, Duran — Co
ran, Blondie ș.a.m.d. 
Din păcate, precum în ma
joritatea cazurilor și o- 
ceastă eclectică tendință a 
rock-ului de avangardă (da
că ne este permis să cali
ficăm astfel această ten. 
dință care pare a avea mal 
degrabă un caracter post- 
modern) s-a comercializat
Cu toate că mai există 
grupuri valoroase (Level 
42, A.ha), ambițiosul val 
a început să se scufunde 
în anonimatul disco al nu
melor de un sezon, care 
stăpimv.c topurile.

Râul Dl'BYK
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Lucrările C.P.U.N. vor continua marți
C’u o întîrziere de o oră.

apelul nominal, ca-după
re
P r * 
brii

s.a făcut 
m a dată, 

Consiliului 

pentru 
meni. 
Provi-

zoriu de Uniune Naționa
lă au constatat că nu-și pot

Declarația minorităților naționale
Agenția de presă Rom. 

preș a pi imit spre publi. 
care următoarea declarație: 
Cele 12 organizații ale mi
norităților naționale iși 
exprimă nemulțumirea că 
guvernul nu a găsit de cu
viință să răspundă la in
terpelarea depusă In ziua 
de 23 februarie a.c. la se
cretariatul CPUN, interpe
lare ce nu a putut fi pre
zentată In plenul Consi
liului. In declarația respec
tivă se cerea Intre altele: 
t. Stabilirea pină la data 
de 15 aprilie a.c. a rețelei 
școlare pe țară pentru a. 
nul școlar viitor în lim
bile minorităților națio
nale de către Ministrul In. 
vățămintului, evitînd unele 
soluții incomplete sau par
țiale, locale pripite. 2. Or. 
ganizarca In cel mai scurt 
timp a Ministerului Mi
norităților Naționale.

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
SCURTE ȘTIRI o SCURTE ȘTIRIU.R.S.S. si B.H.T.*

GENEVA 10 (Rompres). 
URSS a cerut oficial vin 
statut de observator la 
GATT (Acordul General 
pentru Tarife și Comerț), 
primul pas spre o posibilii 
adeziune viitoare — a 
.munțat un purtător de cu- 
\ in‘ al organizației. Ce
rerea o fost formulată In

Lege privind numele 
cetățenilor bulgari

SOITA 10 (Romprer.) A. 
dunarea Populară a II P. 
Bulgaria a adoptat legea 
privind numele cetățenilor 
bulgari, care constituie un 
prim pas al. organuluj le
gislativ In direcția punerii 
în aplicare a declarației re
feritoare la problema na- 
ționlă. A fost restabilită 

ține ședința programată 
pentru azi, 10 martie, In- 
trucît nu s-a întrunit ma
joritatea necesară de do
uă treimi.

Lucrările Consiliului 
Provizoriu de Uniune Na-

Interpelarea sus men
ționată cerea de la gu
vern explicații cu privire 
la numirea domnului A- 
drian Moțiu în funcția de 
ministru secretar de stat 
pentru problemele T-ansil- 
vaniei, obiectivele și atri
buțiile acestei funcții. 
D.nul Adrian Moțiu este 
cunoscut de altfel pentru 
atitudinea antiminoritară 
precum și pentru declara
țiile sale obstrucționiste ex
primate și in presă cu pri. 
vire la multe din solicită
rile importante și justifica
te ale minorităților na
ționale.

Exprimăm speranța că 
guvernul nu va ocoli nici 
acum, nici In viitor răs
punsul la solicitările noas
tre.

Declarația este semnată 
de cele 12 organizații ale 
minorităților naționale.

cursul une. întrevederi a 
ambasadorului sovietic la 
Geneva, Evghcnj Makeiev, 
cu directorul GATT, Ar- 
thur Dunkel. Această ce
rere va fi examinată în 
cursul viitorului consiliu 
al GATT, organul suprem, 
la 3 aprilie — a indicat 
purtătorul de cuvlnt 

dreptatea istorică, cetățe
nilor țării fiindu.le ga
rantat un important drept 
•— dreptul la nume, 
se subliniază intr-o decla
rație a Consiliului Națio
nal al Frontului Patriotic 
din Bulgaria, dată publi
cității la Sofia și citată do 
agenția TASS.

țională se vor relua marți 
dimineața, la orele 9,30.

•ir
Simbătă, după amînarea 

ședinței GPUN datorită 
faptului că numărul c> lor 
prezenți s-a situat sub do

Legile statelor 
și comportarea turiștilor
Sesizați de faptul că, în 

zilele din urmă, la diferi
te puncte de frontieră s-aU 
înregistrat unele situații 
nedorite, reporterii Agen
ției de presă Rompres s-au 
adresat autorităților româ
ne cerînd precizări.

S-a confirmat astfel că 
într-o serie de locuri de 
trecere a frontierelor de 
stat a țării noastre spre 
Iugoslavia — între care 
Stomora Moravița — spre 
Ungaria, au avut loc inci
dente. Acestea se datorea
ză tendinței de ignorare de 
către unii turiști români a 
reglementărilor vamale 
introduse In legislația iu
goslavă, încercările de tre
cere a frontierei a unor 
bunuri supuse restricțiilor.

L \ MOSCOVA s-a a- 
nunțat oficial, potrivit a- 
genției TASS, că minis
trul de externe al Uniunii 
Sovietice, Eduard Șevarda- 
nadze, șl secertarul de stat 
al SUA, Jamcs Balccr, se 
vor tntilni la Washington 
în perioada 4—G aprilie

IN ALEGERILE LIBERE 
ce vor avea loc, la 18 
martie, In R.D. Germană, 
pentru Camera Populară, 
vor lua parte 24 de parti
de șl asociații politice, pre. 
cum și alte organizații In. 
scrise In listele Comisiei 
electorale centrale — a- 
nunță din Berlin agenția 
TASS.

CIRCA 60 CONCERNE 
nipone au hotărît crearea 
unoț companii comune în 
vederea participării la pla

uă treimi din total, a a. 
avut loc o ședință a Bi- 
rouluj Executiv în cadrul 
căreia s-a pus în discuție 
prevenirea unor aseme
nea situații în viitor.

(Rompres)

Pe fondul iritării provocate 
de aceste situații, s-au năs
cut atitudini neașteptate șl 
nedorite. Drept urmare și 
fluența traficului în res
pectivele puncte de fron
tieră a avut de suferit, a. 
fectîndu.se interesele unui 
număr important de ce
tățeni cu comportament co
rect, obligați să piardă 
timpul inutil.

Este de la sine înțeles 
că asemenea situații nu a. 
duc nimic bun, pretinzînd 
din partea fiecăruia o a- 
titudine corectă, respectarea 
întocmai a legilor a regle
mentărilor existente în ța
ră, In celelalte țări.

(Rompres)

nurile de construire a u- 
nei stații cosmice. Noua 
întreprindere urmează să 
fie înregistrată oficial în 
luna mai. Potrivit declara
țiilor organizatorilor, com
pania va contribui la ac
celerarea transpunerii în 
viață a programelor cos
mice aprobate deja de gu
vernul Japoniei.

ÎNCEPIND de simbătă, 
10 martie, restricțiile de 
circulație în provincia au
tonomă Kosovo din Iugo
slavia, marcată de tulburări 
separatiste ale etnicilor al
banezi, nu vor mai fi în 
vigoare. Guvernul provin
cial, citat de agenția Ta- 
niug, a apreciat că „rațiu
nile pentru care au fost 
impuse limitările deplasării 
persoanelor nu încetat să 
existe".

SPORT ■ SPORT
Final în campionatul 
mondial de handbal

PRAGA 10 (De la trimi
sul Rompres, Lucian O- 
prea) — La Palatul Sportu
rilor din Praga s-au des
fășurat, sîmbătă, în prezen
ța a peste 7 000 de specta
tori, meciurile ultimei zi
le a celui de-al 12-lea 
Campionat mondial mas
culin de handbal, meciuri 
ce au desemnat pe cîștigă- 
toarele medaliilor puse în 
joc și au stabilit configu
rația definitivă a clasa
mentului. In partida pentru 
locurile 3—4 și atribuirea 
medaliei de bronz, s-au în- 
tîlnit selecționata Româ
niei și reprezentativa Iu
goslaviei, campioană mon
dială en-titre. La capătul 
unui joc de mare spectacol, 
cu faze electrizante, echi
pa României, dovedindu- 
se superioară pe plan teh- 
nico-tactic, a repurtat o 
splendidă șl binemeritată 
victorie, cu scorul de 27— 
21 (10—12). In urma aces
tui rezultat, selecționata 
română se clasează pe lo
cul 3, intră în posesia me
daliilor de bronz, obținînd, 
totodată, calificarea la tur
neul final al Jocurilor O- 
limpice de vară ce vor a. 
vea loc în 1992 la Barce
lona.

Condusă la pauză cu do
uă goluri diferență, echipa 
României și-a arătat ade
vărata valoare în partea a 
doua a întilnirii cînd, cu o 
apărare mobilă pe semi

FILME I.uni, 12 martio

Duminică, 11 martie

PETROȘANI — I’arin. 
gul: Omul din Rio; 7 
Noiembrie: Miss Arizona; 
Unirea: Flori de gheață.

LUPENI: Flori de
gheață.

VULCAN : Principiul 
dominoului.
I.ONEA: Francois Villon, 

I-II.
URK-’ANI: Ilibernatus. 

PETRILA: Carmen, I-II. 
ANINOASA: Eboli, I.IL 

M ied__ pu b 1 i c i t a f e

cerc, cu un portar Buligan 
în mare formă, dar mal 
ales cu atacuri variate, 
foarte iuți și a eficiente a 
dominat autoritar Jocul, 
avînd cu 10 minute înain
te de final un avans de 9 
goluri. Unul dintre cei mal 
buni jucători ai echipei 
noastre, și chiar de pe te
ren, a fost pivotul Ion 
Mocanu, autor a 7 goluri. 
Excelent au jucat, de ase
menea, Marian Dumitru și 
Dumitru Berbece, care au 
înscris cîte 6 puncte.

In finala Campionatului 
mondial masculin de hand
bal s-au întîlnit formați
ile URSS și Suediei. Vic
toria a revenit echipei 
suedeze cu scorul de 27— 
23 (11—12) care cucerește 
pentru prima oară trofeul 
suprem.

Clasament final : 1. Su
edia, campioană mondială]
2. URSS (Medalie de ar. 
gint); 3. România (medalie 
de bronz); 4. Iugoslavia; 5. 
Spania; 6. Ungaria; 7. 
Cehoslovacia; 8. R.D. Ger
mană; 9. Franța] 10. 
Islanda; 11. Polonia; 12. 
Coreea de Sud. Echipele 
clasate pe primele nouă 
locuri s-au calificat pentru 
Jocurile Olimpice de vară 
din 1992, de la Barcelona. 
Titlul de goolgheter al 
competiției a fost clștigat 
de handbalistul sovietio 
Alexander Tiukșin, auto, 
rul a 52 de goluri.

PETROȘANI — I’a- 
ringul: Rochia albă de 
dantelă; 7 Noiembrie: 

Principiul dominulai; U. 
nirca: Cinteccle lui Benny 
More.

LUPENI: Miss /Vrizona.

VULCAN; Inamicii! 
public nr. 1.

LONEA: Tigrul cenu
șiu I-II.

URIGANI: Zece negri 
mititei, I_II.

(’ a I <• n (I a r s ă p t ă ni î n a I
12—18 MARTIE 1990

I om. 12 martie
— Congresul extraordinar al deputaților popo. 

rulu. In vederea alegerilor prezidențiale ale URSS 
și amendării corespunzătoare a Constituției țării 
(13—13).

— Proclamarea independenței -.t.-ititlu: Mauritius 
(1968). .Sărbătoare națională.
Marți. 13 martie

— Alegeri generale tn Grenada. 
Ini. 15 martie

— Președintele ales al Braziliei’Fernando Goilor 
dc Mcilo, va prelua funcția de președinte al țării.

— Congresul Partidului Socialist Francez (15— 
18)

— Vizita preșe linteni RFG, Richard von 
Weljwicker, In Cehoslovacia.

— Vizita președintelui < iibnn>'z Fidel f-'.r.tro 
Iîn Brazilia.

Vineri, 16 martie

— Rcun unea Comitetului OPEC pentru sup a. 
veghe ca prețurilor pe piața mondială (Vicna).

— Seminar asupra problemei palestiniene, or. 
ganiz.it de Dep-u tanv ntul (>NIJ pentru informații 
(Belg' ad).

— a 10.a Conferință a Partidului Socialist Ceho
slovac (16—18).

— S-a născut regizorul Bernardo Bertoluccl 
(1910) (30 de ani).

— 50 de ani de la moartea scriitoarei Selmn 
Lagcrlof, laureată a Premiului Nobcl pe anul 1909 
(n. 20. XI. 1858).
Simbătă, 17 martie

— Reuniunea extraordinară a miniștrilor afa
cerilor externe din cele 23 de țări membre nlc Con. 
silinlui Europei, la care vor participa șl miniștrii 
afacerilor externe al unor țări est-europene cu sta
tut de invitat special, precum și oficialități din CEE 
(Lisabona)

— Reuniune ministerială comună CEE — Consl. 
lini de Cooperare al Golfului (Mascat) (17—26).

— Reuniune a șefilor diplomației țărilor meni. 
Ine ale Tratatului de la Varșovia, consacrată pro
blemelor referitoare la reiinificarc.i Germaniei 
(Pragn).
Duminică, 18 martir

Alegeri parlamentare in IID(!
(Rompres)

ANIVERSARI

BUNICII Kurlender Ml. 
haii și Maria urează scum. 
pei lor -nepoțici Irina — 
Florentina, multă sănăta
te, fericire și un călduros 
„La mulțj anii” cu ocazia 
aniversării primului an de 
viață. (476)

CIND sunetul al 19-lea 
al orologiului vieții tale a 
sosit odată cu venirea prl- 
muverii, dragă Ildiko Pa. 
czai, prietenul tău Nicu Iți 
urează multă sănătate, fe. 
ricirc și „La mulțl ani!" 
(531)

DIVERSE
MARȚI, 13 martie 1990, 

ora 17, la Casa de cultură 
va avea ioc adpnarca U- 
niunii Democratice Ml. 
ghiare din Petroșani. (539)

PIERDERI
PIERDUT carnete de 

membru cooperator pe 
numele Alecu Valorica,

Bațălan Precup șl Alccu 
Vali, eliberate de Coope. 
rativa de credit Pui. Le 
declarăm nule. (534)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Pavel Ioan, 
eliberată de I.M. Lupenl. 
O declar nulă. (530)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Nemeș A- 
lexandru, eliberată de I.M. 
Lupenl. O declar nulă. 
(529)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Cojo
carii Dumitru, eliberată do 
I.M. Lupenl. O declar nu
lă. (528)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Pavcl A- 
na — Maria, eliberat do 
Institutul de mine Petro
șani. II declar nul. (527)

PIERDUT dovadă porumb 
nr. 1580/1988 și 1007/1988 
pentru 150 kg și respectiv 
115 kg, pe numele Nemeș 
Nicolae, eliberate de Clfi 
Petroșani. Le declar nule. 
(521)
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