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„A venit vremea
să simțim toți că
problemele nu sint
nici feseniste, nici
liberale, nici țără-
niște, ele sint ale in-
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tregii națiuni"' 
Angliei RUGINA

Grijile lunii decembrie
»A trecut 1 Decembrie, zi pentru eternitate, cum va fi înscrisă 

v.e acum încolo in con' ,-tiința noastră și a generațiilor care vor 
urmi. Acestui sfint simbol al unității neamului i-a fost adină 
cinstirea cuvenită și, In pofida unor izolate manifestări zgomotoa
se, prima sărbătoare națională a Romăniei libere a v.brat de 
sen: mi-ntele curate ale patriotismului. Țara inert nu este înflori
toare. viața noastră are in â multe asperități și bine ar fi ca sen
timentul unității să ne ajute să găsim energia necesar i pentru 
fmpl urca tuturor idealurilor născute în anul Marii i oii?.

După un scurt rememb-.r de istorie și adevăr, rc..n.m In 
grijile zilei. Unii jpiniți de întrebări la care miniștrii de resort 
nu prea răspund (cum va fi în r.»'»l 7) Alții surprinși de ritm 1- 
rile si proporțiile liberalizării (a cuvintului, a prețurilor...). Cei 
mai m'illi dintrt- noi ne-am —himbat proiectele de Revelion, ac
cepția:! nv:U: ia televiziunii de a petrecjp împreuna momentul do 
la cump ma dintre am. Sc- paie că acci.ri — adică tot cei mii 
mulți — ne-am luat gind il țî de la proiectele do concediu p?nli'J 
■1991. Europa r.’mine ini a departe de rwi, iar noi lamîncm vi i'ori 
incurabili in f iți vitrinelor încărcate ,-u bun hățuri ale Occiden
tului.

1' ’ i galopul un'? pi ț’rri a mii fost t< mpg.-.at de protestele
pr? {-., > .■boului ă telcizamii. $emn.> bune. Dar clipele de li
niște sii im <î in .cujitais., In^rij ■■are.i celor midți o-m? întrețin 1- 
ta rr- u ■■ •. d? modul spui in -..ne lomerțul se a-lap Ju ce
rințele • •■mii. ( ni-.!< > u imi - ->rner:tale vor activa tot aș i
du; a cum -e infim , .ză — d..ă gr; ,i — na pica intrezăiim zi
lele rina in r.dtijiile mc ' in.-ior vom gâ i pir.dusele dorita, ile 
la nu la congelator. d« la boaba de piper, la banane, și ș-.ai 
de . ijr i:,ot.

z\ o - ut 1 dee.mbiie și Comerțul a ui’ ît s:i nu anunțe că 
acea . lună, vrem-nu vrem, c-'.e •;> Iun. cadourilor. In decembrie, 
ppozipa ne va ?rvi drept cadouri frumos ambalate și legate cu 
oangli' â ’-oșie citeva mibnguri și încercați de destabilizare. Gu
vernul va propune legi te care nu vom avea nevoie pîna in IJU2, 
iar Parlamentul le va dezbate cu aplomb.

Sint >i a e tem un fel da cadouri .
Cit mă privește, nu caut altceva pentr^ i încropi tradiționala 

pungă cu c. douri de< ît o ban dă cutie i ii eliitu itiu i în r • f am 
de toate

Replică la ,,dreptul la replică11
în ziarul „Zori noi" din 30 noiembrie „Uniu

nea Liberală Brătianu" aduce la cunoștința ci
titorilor că mi-am cerut scuze domnului Brătia
nu. E adevărat, deși m-am băgat în politică mn 
socotesc încă un om civilizat și obișnuiesc să-mi 
cer scuze atunci cîn l greșesc. în acest sens re
cunosc, mi-am cerut scuze domnului I.I. Bră
tianu pentru o expresie nefericită scăpată în- 
tr-uq articol al meu. N-am știut însă că Uniu
nea Brătianu, filiala Hunedoara, vrea să facă, 
din aceasta un serios capital politic, prezentin- 
du-1 ca pe evenimentul nr. 1 din săotămma par
lamentară. Astfel, domnul care mă atacă (nu 
semnează, dar I am recunoscut, imediat, după 
gramatica sa debilă) nu înțelege de ce Televi
ziunea nu a transmis această scenă. Pentru ca 
auditorii să nu c-ivadă cumva că am urcat in 
genunchi la tribuni pentru a săruta ficrbinle 
mina domnului Brătianu, fac citeva pre( izări.

Recunosc, am aplicat domnului B> ălianu si 
Uniunii sale un bohîrnac pentru modul în care 
ziarul d îmnealui a prezentat participarea mi
nerilor li evenimentele d:n 13—l.i iunie. I am 
aparat pp minori, așa cum am făcut-o și in alte 
ocazii. optimi polemici inegale cu ziare ca 
Rom inia 1. berii au Elaf.ua. Din a1'■■•te pole
mici m-am al •-> cu o plo ni ,de felicitări, (Iar și 
cu înjurături. Mi burur ni'lt că v-ați scliiml it 
părerea- despi minori ajunitin l pitră li a de
pune coloane la porțile’ minelor. Mă bu< ur că i 
vizitați pe mineri in abataje, deși conveni , un 
că nu vom mai face politică în întreprinderi.

Vreau însă să vă spun că, dacă mă bucur de 
o oarecare popularitate, ea nu mi se trage de la 
rubrica parlamentară din „Zori noi" și nici de 
la năravul meu de „a ataca într-una".

E adevărat, am scris că partidul dumneavoas
tră încape într-o garsonieră, dar asta a fost 
doar o figură de stil. Mă bucur nespus câ sediul 
dumneavoastră dispune de două camere (plus 
cadastrul). In completare țin sâ vă spun că 
I'SN-ul pe care încercați să 1 ridiculizați, deci 
e partid de guvcrnâmînt, arc în I’etrcpmi o 
singură cameră, pe care o împarte cu t n ■ u > 
de înregistrări.

Am înțeles (1 < o a treia lectură) că aii - "is 
ce ați scris pentru a mă determina să-mi r 
.scuz.e și Uniunii. Perfect, în măsura in r.i e ac
ceptați și scuze n‘telcviznte, vă rog :,ă rr.â ■ u- 
7. iți. Sc’izați-mă penti'U ce am spus și p nt i 
ce voi mai spune. Pentru că sigur voi mai spu
ne cile ceva, atita vreme cil vizitele din m. a- 
voist â prin abataje, cu sau fără coro i io. se 
termală cu greve, ca coa de la T.upeni, Și să nu 
m ii scrieți că am ..trecut in def?n .vă" Nu sint 
a- i teniilor Dintre to ite Uniunile din It.mf, nu 
mi tem de. it de c». sov tăă. S' nu mă înțe
legeți greșit. Eaptiii că p let’d Vad m Tudor mă 
înjură in elegantul rău ziar nu in '.'.im.nă că 
voi permite orirui .ă mi tra A <1« mu-'a*’. Cu 
cele niii alese sentimente, al dumneasot ,ă

Dori fi să fiți bine informați ? 
AB0NAȚ1-VĂ lA ZIARUL „ZORI N0I“

Ion ML.SIA|A

Elaf.ua
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ARIA CA
Schimbările. în special cele bruște, conduc 

la stări de stress. La fenomenul de inadaptare 
și chiar respingere a noului. Obișnuiți atîția ani 
numai cu un singur partid, nu știm ce 
este pluripartidismul și cîte roți are. îl accep
tam așa, pe ici pe colo, dar nu în punctele e- 
sențiale. La o adică tot ai noștri sînt mai tari.

Mulți confundă aderența la un partid cu a 
face parte din galeria echipei de fotbal favorită. 
Nu contează cu cine joacă, cum joacă, principa
lul e să cîștige, să ne satisfacă orgoliul, să ne 
dea posibilitatea defulării. Huiduim arbitrii, ju
cătorii adverși, galeria adversă. Cine nu-i cu 
noi, e împotriva noastră. Nu contează că și cei
lalți dau jucători echipei naționale.

in general, intoleranța nu este compatibilă cu 
democrația. Cu atît mai mult în politică. Multe 
nu se știu încă în țara asta despre democrație. 
Dar sînt lucruri care țin, la o adică, de un bun 
Simț elementar. Dacă nici sărbătoarea noastră 
națională nu a scăpat neîntinată, la ce ne mai 
putem aștepta ?

Acești oameni parcă nu au alt scop decît de
molarea, desființarea fizică a partidului opo
zant. Toți aceștia cred că posedă în exclusivitate 
ți adevărul, și soluțiile unice și bineînțeles, i- 
deale, în toate problemele.

Cine nu-i cu noi, e împotriva noastră. Vă mai 
amintiți ? Asta era cuvîntul de ordine al fos
tului PCR. Materialismul dialectic e singura
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LOMNIEI
filozofie valabilă. Ce nu-mi convine nu există. 
Și dacă există, vom avea grijă să nu mai fie. 
Am ajuns să ne batem cu cărămida în piept 
pentru faptul că am mîncat atîția ani salamul 
comunist făcut din zgîrciuri și soia ? Asta da, 
patriotism '

Eram obișnuiți să ieșim în stradă la date 
fixe, să strigăm „Trăiască pacea, conducătorul 
și partidul iubit !“. Așa ne-am obișnuit. Pentru 
liniștea noastră. Televiziunea ne prezenta numai 
anumite aspecte „semnificative". Informația era 
însoțită și de concluziile de rigoare, „trase" de 
tovarăși competenți. Era mai comod pentru 
multă lume, deoarece efortul de a gîndi perso
nal era înlăturat. Oare rolul Televiziunii nu 
este acela de a prezenta informația întreagă, e- 
xactă și în timp util ? Și omul trage singur con
cluziile. Cu așa-i în demoerație.

Din păcate, violența, sub toate formele, face 
parte din cotidian. Dacă închidem ochii în fața 
ei, înseamnă că nu există ? Faptul că națiunea 
este divizată între proguvernamentali și opoziție 
este evident. Și, dacă mîine ar schimba locurile 
între ei, tot degeaba. Se vor contesta și se vor 
combate în continuare. Cine găsește calea de 
ieșire din această situație complicată ?

Unde este acea personalitate independentă în 
stare a-și asuma sarcina reconcilierii naționale?

...Iar prin cumpărarea calculatorului am reușit să automati
zăm erorile făcute in întreprinderea noastră !!!

Primim de la cititori
fi» i

Balaurul cu șapte capetePaul NICULESCU

Acest balaur veninos, care s-a născut cu 73 de ani în urma 
și-a întins capetele după cel dc-al doilea război mondial peste 
țările apropiate și bogate din care s-a hrănit cu sîngele nevinovat 
a milioane și milioane de oameni.

Capetele fiarei, cu limbile lor veninoase, au stat timp de peste 
patru decenii pe grumazul României, Bulgariei, Ungariei, Ceho
slovaciei, RD Germania și Poloniei iar capul din coloana verte
brală încă mai suge din șerpoaica adoptivă (Rusia).

Acest balaur roșu și veninos, care a mușcat din inima Euro
pei, a făcut să ne fie frică chiar și de șopîrle. Și tot înspăimîntați 
și terorizați de acest monstru ucigaș ce se încolăcea peste Euro
pa ne-am adunat forțele și ne-am ascuțit baltagurile pentru a-i 
tăia capetele, așa cum s-a și întîmplat. Deși noi românii am avut 
mult de luptat cu penultimul cap veninos ce i-a fost tăiat în 22 
decembrie 1989, se vede treaba că i-a mai rămas o vertebră, ca 
după aproape un an să înceapă să miște din coadă, chiar după 
asfințitul soarelui.

Nu vă impresionați de această mică și neputincioasă codiță. 
Balaurul este aproape mort. Codița care a început să miște pare* 
a fi o șopîrlă. cu sau fără venin, ce-1 va mușca pc propriul ei 
dresoi..

Noi îl sfătuim să nu mai umble cu... șopîrlica'Deșteaptă-te Ilîe 
din somnul comunist/Și uită-ți visul „dulce" de mare activist/La 
fel și tu Șerbane alege-ți altă soartă/Căci unde bați acuma e 
poarta ferecată/Acum și niciodată noi nu vom fi fricoși/Și vorrl 
strivi prin luptă toți șerpii veninoși.

Ionel BELULESCU, 
miner pensionar, PetrilaSCURT, FOARTE SCl ’ R T

Oamenii si_nevoile lor

S-au „curătal" curățătoriile ?* * * *
La curățătoria rapidă pentru haine situată pe strada Nicolae 

Il.ilcescu din Petroșani, unitate aparținînd Cooperativei „Unirea", 
„cozile de luni" sint obișnuite. Curățătoria este suprasolicitată. Nu 
mai poate face față cererilor deși personalul își dă toată silința. 
în Petroșani mai există o curățătorie chimică, la Livezcni, care 
are un centru de primire-predare a hainelor în cartierul Aeroport, 
căci centrul din Petroșani Nord este acum sifonărie. Și aceasta 
funcționează așa cum poate... Cu mai mult timp în urmă, In Pe
troșani ființau și alte unități de profil care însă au dispărut. La 
aceasta se adaugă faptul că la Livezcni din lipsă de piese de 
schimb, procesul tehnologic este deseori perturbat. Deci nu se 
lucrează cq maximum de randament. Lipsa de apă afectează de 
asemenea activitatea. Pară apă nu se poate lucra. Ce este dc făcut? 
Președintele Cooperativei „Unirea", domnul loan Rus motivează 
lipsa altor unități dc profil din cauza inexistenței utilajelor ne
cesare și a dificultăților mari de tran-port Mai precis, nu se pot 
deschide centre de prim.re a hainelor pentru că nu există posibi
litatea transportării lor la Livezcni. In perspectivă, se va deschide 
ori centru cu toate utilajele necesare, 1 i Petrila, ceea ce îl va 
descongestiona pe cel de Ia Petroșani. Cil privește unitatea din 
'•rada Nicolae Bâlccscu, ca se va extinde, va primi și mașini dc 
sp.ilat, transformîndu-se in spălătoric-curățătorie. Toate bune, dar 
rind le vom. codea în funcțiune? Sc poate vorbi dc promptitudine 
acum, cind se primesc haine num ii lunca, rînd... Fără îndoială că 
nu. Asta numai curățătorie chimică rapidă nu poate fi. Poate 
Consiliul de administrație al Cooperativei reușește să dea o so

luție. Că spații pentru acest gen de servicii «i* găsesc destule. 

(Jl. ALEXANDRESCU)

Știți cari c deosebirea din

tre bălțata din imagine și e- 
eliipa de fotbal .fiul'? „Joiana" 

paște iarbă. Pe jiuliști ii paș
te retrogradarea.

APERITIV FELIX. Știți cît 
costă o sticlă de aperitiv Fclix ? 
Nici mai mult nici mai puțin dc 
140,50 lei. Deci negocieri există, 
interes există, marfă există, dar 
prețul ei, este al unei slabe cali
tăți de conduită economică. La 
același grad’ de tărie al liberali
zării.

TRUPA IRIS, sub egida Clu
bului muncitoresc Lonea, prezin
tă azi, 5 decembrie 1990 de la 
orele 17 și 19,30 la Casa de cul

tura Petroșani, un promițător 
spectacol al tinereții. Nu lipsește 
cunoscutul loan Selcși cu mo
mentele sale vesele.

TREI CONTAINERE pline cU 
gunoi, așteaptă să fie ridicate de 
serviciul de salubritate al IGCB 
Petroșani. Nu de alta dar pre
zența lor acolo tulbură peisajul 
alb al naturii ca niște nave ră
tăcite în spațiu. Să fie oare ele 
uitate acolo — adică în cartierul 
Carpați ? (D.N.)

Nu se știe cum va
Ce se mai aude dc butelii? Situația din noiembrie 

este dcscurajantă. De la domnul Mihai Bogar, 
șeful depozitului Compctrol din Vulcan, aflu că, 
pe luna in curs, cola oficială repartizată Văii 
Jiului este de 17 000 de butelii. Pînă acum s-a 
recepționat cea mai mare parte din acestea, res
tul dc circa 2800 bucăți urmează să sosească în 
zilele următoare. Cota aceasta este insuficientă, 
a precizat însuși șeful depozitului. în lunile tre
cute, cu excepția Iul octombrie, a fost la fel : 
pe hirtic cota era de 2G 000 butelii, dar în rea
litate se aduceau doar 17—18 mii. Aminteam de 
o excepție, luna octombrie. Atunci, într-adevăr, 
în depozit au intrat 27 800 b itclii față de 26 
mii planificate.

Dar asta a fost singura lună bună. S-a dus 
baba cu colacii. în momentul de față, în centre
le dc schimbare a buteliilor se află aproape 8000 
dc asemenea recipiente goale. Cifra tinde fă 
crească. în atare condiții, Liga minerilor din 
Valea Jiului a contactat 'Departamentul chimici 
și poartă discuții pentru suplimentarea cu una- 
două-trei mii a numărului dc butelii repartizate. 
Chiar dacă sc va ajunge la un rezultat pozitiv,

fi in decembrie ?
totuși această suplimentare nu va rezolva 
întru totul problema buteliilor.

Deși, referitor la cum se va prezenta situația 
buteliilor în decembrie, dl. Dogar n-a putut 
să-mi spună nimic concret, totuși, dumnealui a 
amintit că Liga pistoneaz.ă pentru ca, și în a 
douăsprezecea lună, cota alocată Văii Jiului să 
fie de 27 000 butelii. Mai rețin din cele amintite 
de domnia sa faptul că, în prezent, buteliile 
pline se aduc în vagoane CFR, de la Pitești și 
Craiova. S-a renunțat la transportul auto, deoa
rece anvelopele autovehiculelor aparținînd de
pozitului sînt praf.

în cc privește benzina, lucrurile stau mai bi
ne. în noiembrie s-au desfăcut, pnn cele două 
stații PECO de la noi, 285 tone de benzină, cu 
35 tone mai mult decît era alocat. Sincopa în 
desfacerea benzinei, înregistrată la sfirșitul săp- 
tămînii trecute, a fost întîmplătoare. Se află 
pe dru* 126 tone de benzină, o parte a .și sosit, 
ea fiind deja adusă la stații in cursul zilelor de 
ieri și nzl.

Ghiorghe OI.TE KNl
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Te ai gîndit vreodată că ești 
român ? Simți că vibrezi cînd 
citești sau ți se vorbește des
pre istoria neamului tău ? Dacă 
nu ai simțit niciodată așa, e 
mai bine să dezlegi cuvinte în
crucișate, decît să citești mai 
departe.

Ar trebui să ningă și totuși 
plouă. E 1 decembrie. închizi 
ochii. Pămîntule, dă-mi puterea 
ta, lasă-mă să-mi beau trecutul, 
să mă-mbăt cu amarul și glo
ria lui. Și mai dă-mi pămîntu
le, tăria să fiu drept ca oame
nii care strigau „Trăiască Româ
nia Mare'*, atunci cînd Româ
nia avea nevoie de glasul a- 
cesta. Oamenii bat încet și 
mărunt din picioare. Și vor
besc. Și rid. Și devin deodată 
serioși. Și privesc neliniștiți în 

, sus: dacă... Dar Dumnezeu e 
bun. E atit de bun. Și iară rid. 
Și iară scrutează cerul, ca nu 
cumva să fie o gaură în el și 
pe acolo să se scurgă tot al
bastrul lui.

Unire, iubire.:. Ce asemăna
re 1 Și e plină Cimpia de doN-a ieșit emil a vrut el!

C'e-și face omul cu mina lui se 
cheamă lucru manual. Plănuit 
<a o răzbunare puerilă — veți 
'■ ca de ce — furtul săvîrșit de 

Vudorei Luca, 5G de ani, din 
\ iican urmează să fie taxat ca 
rare, neținîndu-se seamă de 

motivele invocate de hoț. Rcspoc- 
tivul, avînd Ia activ 32 de ani de

Notă

încarcerare pentru infracțiune 
și tentativă de omor, a pătruns, 
prin efracție, în noaptea de 17 
spre 18 noiembrie, în atelierul 
de cizmărie a lui S.M. A furat de 
acolo două perechi de Adidași, 
rdște pantofi și alte obiecte

După două orc este depistat i 

reținut. La poliție a declarat că 
a făcut asta deoarece avea la 
proprietarul atelierului o pereche 
de pantofi aduși la reparat de 
P" te un an. Fiind tot aminat, 
-a gîndit să și-i ia singur. Și a 

procedat ca atare. Numai că asta, 
in limbaj juridic, se cheamă furt. 
Și se pedepsește.

Ghcorghc Ol TI: ANII 

rință, de lacrimi, de steaguri, 
de iubire. Și totul freamătă. 
Bărbații își înfundă căciula pe 
ochi, femeile își leagă broboa
da, copiii își șterg năsucul. Sînt

Ar fi trebuit

mici, ei încă nu înțeleg de ce 
mama plînge și tot vorbește cu 
importanță despre „UNIRE**. 
Vin oamenii. Sint multe stea
guri tricolore.

Deschidfe ochii și privește. 
Oamenii trec grăbiți prin noro
iul străzii, în haine cernite, zîm- 
bctul le e strâmb de frig. Nimic 
nu-i încălzește. E un dute-vino 
continuu: a băgat Ness, cioco

lata, „Jos guvernul**, carne, u 
lei și...

V iața noastră se desfășoară 
tăcut și negru între două su
preme cozi: coadă la ma" ?rni- 
tate, la cimitir coadă. Lumea 
vorbește la cozi: un sicriu s-a 
făcut 7000 lei; mai bine era...

Te urăsc comunism, socialism, 
sau cum le-ai numi, te urăsc 
pentru că ne-ai furat sufletul și 
ne-ai lăsat seci, putrezi.

Un bătrîn cu mîinile aspre, 
gîrbovit, cu ochii stinși, asta a 
rămas în urma ta, comunismule! 
Lasă-nc Doamne, iubirea/Ia-ne 
casă, masă, tot/Dar lasă-ne iu
birea./Iubirea Doamne, cea ca
re te face să plîngi/Iubirea de 
tine, și de tine și de tine...

Ar fi trebuit Să ningă și to
tuși plouă. Era 1 Decembrie...

Mara NICOLESCU.
Licării tic matematică-fizlcă. 

Petroșani

I

I

i

<-orsiui — Valea Jiului

Idei de perspectivă
De aproape zece zile se află în Valea Jiului, pentru a treia 

oară in acest an, o delegație din Corsica. Sînt medici dar și pom- 
pieri-salvamontiști, profesioniști care colaborează cu spitalul din 
Bastia în intervențiile în accidentele rutiere și de munte. Despre 
scopul acestei misiuni ne-a vorbit dr. Gerard Javaudin, șeful ser
viciului medical de urgență (SAMUS) la spitalul din Bastia.

— în primăvară am instalat la spitalul din Petroșani un a- 
parat de dializă acută, aparat care filtrează și dedurizează apa. 
Scopul colaborării noastre există nu numai în medicamente și a- 
paratură medicală, ci și în schimbul de informații, chiar speciali
zarea medicilor și tehnicienilor la spitalul din Bastia, pentru 0 
perioadă de 15 zile, în scopul folosirii și întreținerii aparaturii.

— înțeleg că este o fază nouă în această colaborare ?
— Da, deoarece dorim să contribuim la formarea și perfecțio

narea personalului, astfel este concepută acțiunea noastră. Un 
alt obiectiv este al medicinii stomatologice, chestiune amorsată a- 
cum. Am venit să stabilim un plan de dotare a unei grădinițe, în 
afara căminului din Aninoasa. Alte idei : amenajarea unei biblio
teci medicale și realizarea unui centru de ambulanță. Vom aduefi 
un număr de opt ambulanțe la Petroșani, dotate cu instalații și 
aparatură modernă, pentru a se interveni operativ în salvarea 
vieții oamenilor.

— Ce știați acum un an despre România ?
— Că e o țară cu Un regim dictatorial. Și așteptam o explozie. 

Care a fost în decembrie 1989.
Tiberiu SPATARU

Tîlhărie pentru... muzică
Era în 28 noiembrie, după mie

zul nopții. Adrian Stoi se în
drepta spre casă, în cartierul 
„Dincă“ din Vulcan. Avea la el 
radiocasctofonul, o sculă la care 
ținea mult. Deodată, apar doi 
indivizi. A.S. este bruscat, lovit, 
iar cei doi dispar lnînd cu ci și 
radiocasetofonui. Ce mai. tîlhărie 
în toată regula ! T.a ora 0,45, A.S. 
era la poliție. Relatează ofițeru
lui de serviciu cele întîmplate. 
Sergentul major lonn Dumitra-

------------------- ------

Eaiuă al «a
Mai mulți pensionari din mu

nicipiul nostru ne-au întrebat da
că primăria și comerțul nu au 
de gind' ca de sărbătorile de iar
nă să ofere spre vînzare cumpă
rătorilor, printre altele .și făină 
albă. Tradiția românească pre
supune ca fiecare om să-și pre
gătească în propria-i gospodărie 
fel do fel de specialități culina

.. x p o z i t i e
Duminică a avut loc un eveniment cultural care depa-eșlc 

dimensiunea culturală a orașului nostru. Este vorba de vernisajul 
expoziției de caricatură „Cel mai prețios capital-' a cunoscutului 
caricaturist Ion Barbu. Nu se rîde in hohote, se zîmbește cu gra
vitatea vinovăției. între eforturile artei de a înțelege o realitate 
trecută (dar nil dispărută), expoziția lui Ion Barbu este o realizare 
fundamentală Mergeți, vedeți .și cutremura!i-vă.

na intră pe fir. La nici trei ore 
după comiterea infracțiunii, sînt 
depistați autorii : Pădureanu A- 
dam, 30 de ani, și Luca Ion. 24 
de ani, ambii din Vulcan. Cum 
au motivat ei actul tilhăresc : 
„Am fost beți și am vrut să as
cultăm ceva muzică**. Acum as
cultă, dar n(| ceea ce au vrut, ci 
motivele pentru care au fost a- 
restați și urmează să fie jude
cați.

Ghcorgbe OLTEANU

re, care nu se pol fa-e faru fa: 
nă. Cum cererea oamenilor est< 
îndreptățită, fiin.i albă ncmaifi- 
ind in magazine de multe luni 
de zile, adresăm și noi aceasta 
întrebare primăriei și comerțului, 
în speranța că va fi înțeleasă ca 
atare, chiar dacă procura rea fainii 
albe în momentul de față e:*f 
o problemă deosebit i. ((.>.( .)

MODA PROTESTELOR
După cum se vede, unele formațiuni politice 

s-au învățat cu protestele. După părerea lor, 
fără aceste modalități de exprimare a opoziției, 
viața politica a țării ar fi lipsită de vibrații, iar 
tinăra noastră democrație ar fi compromisă. E 
adevărat că prilejul de a protesta se ivește din 
ce în ce mai rar, prin urmare nu trebuie scăpa
tă nici o ocazie. Dimpotrivă, fiecare inc.deal 
trebuie exploatat la maximum, ca <> vacă bună 
de muls

Graba cu care s-a protestat incepind din sca
ra zilei de 1 decembrie, și tonul ultimativ a- 
doptat de unii lideri ne dau de înțeles că aces
tea — protestele — nu fost pregătite din timp. 
Știau ci cum ,c va d< fășlira filmul unei zile 
naționale ? Da, știau, din rixin tul lor de vedere!

Vi-zha „opoziție con ..trudi vă * șl-a ci.it din 
non in petic. Nu e tirziu - i repare încă (, tii- 
eâ> iune dar pentru aceasta s-ar cuveni sa 
schimbe strategia și obiceiurile, «ă adopte prin- 
< ipiilc unei dispute curate, a ideilor și argumen
telor, nicidecum r, diversiunii și agitației. Ar 
trebui -,i rețină faptul de evidenta in emnal.ite 
că manevrele „piețarilor" țin prin București du

nu și în Ardeal, unde suferințele nu pot fi date 
uitării. Aici, pc sfintele plaiuri ale lui Avram 
lancu și Horia, unde fiecare palmă de păniînt 
înseamnă o pagină de istorie, unde se află inima 
caldă a Dacici și a României, dragostea de 
neam și țară, de dreptate .și adevăr, d,? curățenie 
sufletească a ținut, mult timp Io< de balsam in 
alinarea suferințelor.

Protestul a devenit prin urmare o regulă, o 
modă. Tonul vehement cu care se cer demisiile 
nu face dc.il .sa stirnească îngrijoiăr. și in 
această situație „cine searnană vini" s;i nn 
mire dacă „va culege furtună". încercările de 
destabilizare nu au șanse de reușita, deși, devin 
tot mai in istente și m u s|rid(.nt<- < în-canină
„Jos guvernul?" j car strigă au altul mu 
bun ? l'îria una, alta chipurile „pictărilor ' sînt 
Ușor de dcscîliat arini . tră-.i;iir i di'-t iii:-‘A 
și comună f iptul i.uc denotă ă u i ni in h 
mult de un cumul de 5—r, d ro i1 , A
numele cui priite I iză ei '

Oricum, nu in numele ar |o|. niloi 1

Ion iM l s I \ | \

li pasă directă
La meciul din cadrul Clipei 

României de la Vulcan a fost 
prezent și domnul Constantin 
Oțet, reputatul antrenor al Cra- 
iovei, al Jiului, ai Brăilei, care 
a lăsat lin pic fotbalul și s-a în
tors la catedră. îl doare Jiul și 
trimite o pată directă lui Lib.ir- 

I di: mai îiilii curățenie Petre și

pe urină c u tot elanul linei iloi 
la atac. Pe un teren plin de 
gropi și de interese personale nu 
se poate juca nici biliard nici 
fotbal. Și are dreptate. l*e unul 
din cele mai cochete stadioane 
ale țarii joacă acum o echipă ce 
se luptă <u s im ax icț'ifrea (D N.)

II 11 III
Muie „i ii suiuAta lim iiiv.i

ța. in .'ipi-opiei ea pio'l ni. i| i-

mcnt.ire din Viii.-, ui Mai - )ie<
chiar Im : i • ciupievul 1

| servire Priatio Iu m -i i i .il ' u
! pe/inx■ >1 lui a, |>iirf i
„ ■ u til ', int i .■ . ( . I’AH i * '.U
B Pal i" și ..Bueeci \ in / in 'ii- ;(• -j
1 -i .Ic |ej | l.l i |. ■! I||. < i j ii *' î * • î» 1 -
1 rilii o i ip î Buh ’ i * ' < } \
* IIV ep il i \ in l i
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MICA PUBLICITATE
VINZARI

VtND cărucior copil 
plus sport) Petroșani,

(landou
Indepen

denței 1/31, după ora 17. (2946)
ViND cameră video VHS. Te

lefon 55057 Petrila, după ora 16. 
(2948)

„Telefonul fără fir" dintre
Kremlin si Casa Albă

MOSCOVA 1 iHomprcs). După 
im relatează agenția T 'SS, au 

indie i‘e Inrrirde Se mn- 
. mirare a si--; mtt'ui de comu- 

n ații dintre Krmnlin ri Casa 
.Albă cn at in W'3 si cunoscut 
sub numele de „telefonul rușu", 
sau „linia fierbinte1.

Un.il dintre spe alistii ameri
cani ca. se ocupă de buna func
ționare a acestei linii. Tom Bro- 
thers, a deckirat că in prezent 
schimbul rapid de inform [ții în
tre președinții SUA și URSS se 
realizează atit sub formă scrisă, 
cu ajutorul unui cablu subteran.

Un ultim avertisment pentru Irak
MOSCOVA 4 (Rompres). Intr-o 

declarație a MAE a URSS pri
vind criza din Golf se arată ca, 
prin rezoluția adoptată joia tre
cută, de Consiliul de Securitate, 
autorităților irakiene li s-a dat 
„un Ultim avertisment” In legă
tură cu faptul că nu mai pot ig
nora în continuare voința comu
nității internaționale. Totodată, 
s< spune în doc tment. prin spi
ritul și litera ei rezoluta < f eră 
n șansă reală pentru evîtaren ce
lei mai rele variante de desfÂ- 
- irare a evenimentelor — o ex
plozie militară. Rezoluția Consi
liului de 3wuritate stabilește un 
spațiu de Ump in cndml căruia

BAGDAD 1 (Rompres). Irakul 
l-a numit pe președintele ame
rican George Bush — mincinos, 
avcrtizîndu-1 că un război în 
Golf nu va ti tin picnic asemănă
tor celui din Panama sau Gre
nada.

Ziaiul Partidului Daas —

Aro' n1(n«i tentativa de 
bl ilura dc stat

BUEN'rtS AIRT-3 4 (Rompres). 
După zdrobirea revoltei unui 
grup de militari extremiști, pre
ședintele Argentinei, Carlos Me- 
nem, a afirmat, cu ocazia unei 
conferințe de presă, că „s-a În
cheiat un capitol întunecat din 
istoria ț'.rii”, adăugind că rebe
lii slnt paribih de pedeapsa cu 
moartea, dacă se va dovedi că 
i: țiunra lor a fo t o încercare de 
lovi'.ur t rle stat, fn legătură cu 
a. castă „răscoală militară". Roti
tor pr- ""uză că a fost cea mii 
Sîngerc .ă din <*le pitr'i re ri 
avut Ir.' în onind cu aprilie 
Cel p'i,:n nouă ițT’pjmo au fast 
ucise. ,r alte citeva zici rării'.c 
cu a<e t pruni 

care r. ' d , o rr.-vol i ■imitări 
in 1 3 • ir in | •/■ ut n ,»c r! • i- 
nut în -o 1 ?i m i:’ t d n
munți1 ,i" ■.

P- r:.'2 c ai csi: iti in u: ma
fevo’i- ? a fi 3 i civili, a rr.t-n-
' -inTit n- : f. ■int’ e a ti Țj-.. :rt,
i .â’.r. ir ! -j la Mu . i l lll -

;*;i; v i r ' - ■[.t re i ue a !■ 1.
Lu . î? afirm i* iile I.' ■ -hn-

U'.-li . • m f ÎȚ ! • 1 rt '■ 3
de o 1- l’i’d dc un r
robe: a ■’ <.• i G-rP. m li |V, • r
dio ]o- ' " ’• * i l.i nu .3 f• t
in'irei r. d t îmrjofriv a pre rliiit-j-
Lui f ' ! înirXrt’. ! 1 < • u ’

'lr‘ 1 'ÎS i1 • rn i’ei. Qb i i1 ■ i , i
■inc ri i / '. re c i î 1
tură i’ ’ ' ■. /.ii ii 'i firi l.’il
in r, /■ 3 Mc'i-l .'in ■ j rI’(:m i.

cit și prin intermediul a doi sa
teliți. speciali de comunicații — 
unul sos .etic și altul american. 
La acești sateliți s-a recurs după 
ce, în urmă cu cițiva ani, legă
tura prin cablu a fost tăiată ac
cidental de plugul unui fermier 
finlandez.

Agenția Associatcd Press, cita
tă de TASS, arată că în cei 27 
de ani, cele două părți au re
curs la această linie de peste 15 
ori, inclusiv în timpul războiu
lui arabo-israelian din iunie 
1967.

este utilă și necesară căutarea ți
nui deznodămint polii ic, pașnic 
al conflictului ți trebuie să se 
facă astfel îneît această șansă să 
nu fie pierdută, pentru ca si
tuația să fie orientată în direcția 
unei alternative ncmilitare.

Arătind în încheiere că. în 
prezent, este rindul Irakului să-ți 
spună cuvîntuî, declarația subli
niază că J-a Bagdad trebuie să 
se realizeze că tergiversarea în 
continuare a aplicării rezoluțiilor 
Consiliului de Securitate al ONU 
e-te inadmisibilă, întrucît a- 
ceasta comportă o amenințare se
rioasă pentru Irak ți poporul 
său” 

George Bush — făcut mincinos
dc guvernâmint, din Irak, afirma 
marți într-un editorial citat dc 
agenția Reutcr „Bush vorbea a- 
cum citeva zile despre agresiunea 
pe care intenționează să o lan
seze împotriva Irakului, și, fiind 
un mincinos, a susținut că răz
boiul cu Ir îkii! va fi foarte ra

Declarație a Frontului Popular din Moldova
CHIȘINAU 4 (Rompres). Noi, 

reprezentanții Frontului Popu
lar din Moldova, întruniți la 
conferința zonal i a raioanelor de 
nord — Bălți, Singerci, Drochia, 
Rîșcani, Fălești, Glodeni, Flo- 
rești —, considerăm cu Republi
ca Moldova nu poate participa 
sub nici o formî la elaborarea 
sau semnare i tratatului asupra 
Uniunii, se arată in apelul con
ferinței zonale a I l’M, transmis 
de agenția Mol iova Pers.

Semnarea a i tui tratat ar le
gifera actul dc ocupație a terito

SCURTE SURI B SCURTE ȘTIRI
PREȘEDINTELE G ac Burii

a 
C îl 
(H

:i. .rinat, l?-',i' a (-nutr i li ..fu ului 
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i la ]>:.ntrn curol.ab rea de-
t'il’.jj in oiitl • stir-!i|o îzî < ă

<. ■ -ne va 1 !< ■■ im' r'l stuinzi
va fi -o.-nl. »id' n i unui trili-
r'i nt de d> uri. in rin'i sul) m-
fi :en' i h ii. .‘m i il, in SUA, tra
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n -1
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Program 
da privatizare 

in Polonia
VARSOVlzV 4 (Rompres). Con

siliul de Miniștri al Poloniei, în
trunit sub președinția lui Tadeusz 
Mazowiecki, a adoptat un pro
gram de privatizare considerat 
drept o parte componentă a tre
cerii la economia de piață.

Pentru înfăptuirea unor trans
formări eficiente în structura c- 
conomiei poloneze — se arată 
in document — se cer asigurate 
ritmuri rapide ale privatizării, 
mai alerte decît în alte state. în 
acest scop se intenționează să se 
folosească atit metodele tradițio
nale — de pildă vînzarea între
prinderilor, cum s-a procedat în 
Europa occidentală — cît și me
tode noi, bazate parțial pe dis
tribuirea fără plată de acțiuni 
către populație. Ca rezultat în 
cursul viitorilor cinci ani tre
buie să se înfăptuiască o reformă 
radicală a structurii proprietății 
în Polonia, iar în următorii trei 
ani este necesar ca mai mult de 
Jumătate din proprietatea de stat 
să se afle în mîinile particulari
lor. Guvernul se așteaptă ca re
zultatul principal al privatizării 
să-l constituie sporirea eficienței 
întreprinderilor, raționalizarea 
structurii ocupării forței de mun
că particulare, care urmează 
să preia o bună parte a forței de 
muncă.

pid și diferit de cel cu Vietnamul. 
Dacă Bush nu înțelege, cu sigu
ranță că poporul american înțe
lege că o confruntare cu țara 
noastră va însemna, pentru for
țele Statelor Unite, o aventură 
militară costisitoare la sfîrșitul 
căreia vor fi anihilate și înfrlnte”.

riului nostru. Dacă acest pas va 
fi totuși făcut, el ar însemna tră
darea, atit a urmașilor noștri, 
cît și a celor care au avut de 
suferit de pe urma expansiunii 
sovietice, se spune în apel, adău- 
gindu-se: Viitorul nostru îl j oa- 
te decide doar poporul.

Facem apel la Parlamentul Re
publicii să sprijine inițiativa FPM, 
privind convocarea Marii A- 
dun'ri Naționale la 16 decembrie 
și să acorde ajutor concret în 
organizarea acestei manifestări.

( «MEMORĂRI
se Împlinesc doi ani cie ia 

trecerea în neființă a scumpși 
noastre mame

TARASESCU LUCIA
Nu te vom uita niciodată Nicu, 

Marius și Ramona. (293a)

CU ADÎNCA durere amintim 
trecerea unui an de cînd soarta 
crudă a smuls de lîngă noi pe 
iubitul nostru
BUZA GIIEORGIIE MARIUS
Familia îndoliată. (2946)

SE ÎMPLINEȘTE un an și ju

HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Stare generală bună. Activită

țile sociale vă fac plăcere.

PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
Veți înregistra progrese pe 

plan profesional.

BERBEO
(21 martie — 20 aprilie)

Acționați după cum vă dictea
ză conștiința. Va fi spre cîștigul 
dumneavoastră.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Relațiile cu persoane de genul 
feminin sînt favorabile.

gemeni
(22 mal — 21 Iunie)

Dați dovadă de nervozitate șl 
lipsă de concentrare. Atenție 
cum conduceți I 

I.6.C.L Petroșani
anunță

incepînd cu data dc 3 decembrie 1990, se va livra apă caldă 
menajeră pentru populație 2 orc pe săptămină, conform progra
mului afișat la punctele termice.

Uniunea economică română 
a întreprinzătonior particulari 
FILIALA JUDEȚEANĂ IIUNEDOAR \ — DEVA

ORGAN1ZEAZ 1

I i Petroșani, cu începere din 12 ianuarie 1991 un 
( URS DE ECONOMIE DE PI \ȚA, 
MARKETING Șl MANAGEMENT

i u o durată de 6 luni

Cursurile se vor dcsf.isilrn simbol i si (lunii ii<a înainte de 
m i -, in clădirea Liceului industrial din Petroșani.

I i liilo vor ti prezentate <lo profesori st conferențiari dc la 
ASE B’ii-mc ti. Grupul academic dc m irkclin - si din străin it.ife

I i termin trei cursurilor, in Imn iulie 1991 se va susține e- 
xam-'mil pentru ohl ineren c< i lificattibii le absolvire. Pot participa 
bsolviali . i in v . I :i mi ni ni i ’i superior din înlri-prinderi si instifi* 

ții, s in p-rsoane particul are din V.ah-1 țiului
ln>( i it-rilc s- f ie piuă la data dc 29 dcci-mbrie 1990, l.a sediul 

Agcinui .1 i' ( IR, li Tcil.lH de st it Pel ros,ani zilnic "intre orele 
111—1? și Iii—IN

<ii aer asl.i oei/ie amin t urn toii intrrpi irizăloi ii particulari din 
Valii Jiului ( < p,in iu(< r mediul Uniunii voi putea pAiciira utilaje 
și m li riale din străinătate c-j plata in tel și in rate lunare pe 
lerir1 n Iun

lină li si ib lirea unui , Jiu propriu, informațiile sinilimonta- 
re pot fi obținute la adia a și orele susmenf ian ite, sau la teb fon 
IT.iiu. iliiț'.i ora 19.

mătate de singurătate amară, de 
cînd soarta nemiloasă m-a arun
cat într-un trist și nesfirșit pus
tiu luîndu-mi sprijinul moral al 
vieții mele, cel care a fost 

CHIRIAC ROMICA
Soția și Adi. (2954)

CUMNATELE și cumnații a- 
nunță împlinirea unui an și ju
mătate de cînd ne-a părăsit ine
galabilul nostru cumnat

CHIRIAC ROMICA
Regrete eterne. (2954)

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Sînteți o companie plăcută 
pentru persoanele de sex opus.

LEJ
(23 iulie — 22 august)

O zi potrivită pentru munci 
fizice.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Feriți-vă să devenit! arogant(ă). 
Puteți provoca reacții obstruc
ționiste.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

O situație neașteptată se va 
ivi astăzi, din care puteți avea 
de profitat.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie 
Azi aveți imaginație. înclinații 

spre lirism.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Vă stăpînește o ușoară stare de 

iritare. Nu trebuie să o luați 
prea mult în seamă.

CAPRICORN
(21 decembrie —• 19 ianuarie)
Posibile cîstiguri financiare. 

Dar nu forțați norocul, pentru 
că s-ar putea să pierdeți tot.

I
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