
Pentru niște amărită de sîrmăl
Da politia din Vulcan, seara 

de 15 decembrie părea să treacă 
fără consemnarea vreunui eveni
ment mai important. Asta pina 
la ora 22. Atunci, o persoană a 
telefonat relatînd că, in fața sec
ției de bobinaj a Cooperativei 
Straja" Lupeni, secție situată 

In zona denumită Colonie, in au
tospeciala cu numărul 31 GJ 1735 
citeva persoane au încărcat mai 
raulți colaci de slrmă.

Imediat s-a constituit o echipă 
operativă formată din căpitan 
Florea Comănoiu, lt. Constantin, 
âtegăroiu, plt maj. Doinei Bei- 
cfi și serg. maj, Gheorghe Voicu. 
Deplasîrxiu-se la fața locului, a- 
ceștia au constatat că faptele re
latate telefonic erau reale. Dis
păruseră. intr-adevăr, câțiva co
laci de slrmă Reîntorși la poli
ție, au contactat pe colegii lor 
din Bumbețti-JiU. După citeva 
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minute, autofurgoneta a fost re
perată și oprită în localitatea 
menționată. Ofițerii și subofițe
rii de la poliția din Vulcan au 
mers acolo și au început ancheta. 
Au constatat, astfel, că Iriza Au
rel și Rădulescu Nicolae, condu
cătorul auto, ambii din Căpreni- 
Gorj, în combinație cu Iriza Ion, 
Grecir Cristian, Antal Cristian 
și Iriza Constantin, toți din Vul
can, au sustras, de la secția de 
bobinaj, 2050 kg de slrmă In va
loare de 12 986 lei, pe care in
tenționau s-a transporte în Gorj 
pentru a o utiliza în interes per
sonal.

In momentul de față. Iriza 
Aurel șl Iriza Ion sînt cercetați 
în stare de arest, iar ceilalți în 
stare de libertate. Frumos cadou 
de Crăciun le-au făcut familiilor 
lor I

Gh. OLTEANU »

vizite
Nu-i program dar se-ntrerupe!

S-.i scris in ziar că nu s-a re
venit la întreruperea zilnică pro
gramată a curentului electric, ca 
în epoca lumină. Ieri a sunat din 
nou dl. Dumitru Morariu, miner 
de la IM Dilja, în numele unui 

grup de mineri de la aceeași în

treprindere. Nemulțumirea lor 
rezidă tocmai în faptul că, zilnic, 

în cartierul Aeroport din Petro

A L

șani, de la Dacia în jos, se în
trerupe curentul electric. „Ca în 
vremea ceaușistă*, spune omul. 
Și are dreptate. Mai adaugă și 
faptul că la stația trafo, cei care 
fac de serviciu nu sînt compe- 
tenți să intervină pentru reme
dierea avariilor și cheamă echipa 
de intervenție. Domnilor de la 
IRELI, e momentul adevărului I 
Care este adevărul ? (Șt C.)
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0, brad frumos!
încă un lot de brazi a pregătit 

Ocolul silvic Petroșani pentru 
pomul d« Moș Crăciun. Aceștia 
sînt aduși direct din plantație 
avînd darul să completeze ca o 
coloană verde numărul solicită
rilor și bucuriilor. Prețul este de 
122 lei- bucata, brazii avînd șl 
rădăcina păstmtă, care-i va men
ține și mai mult și mai bine în 
casele noastre împodobite fru
mos și în libertate, așa cum tră
iesc și ei de milenii.

O, brad frumos, bine ai venit!

Dorel NEAMT1Î

Praznic luminos
Praznic luminosrstrălucind frumos 
Astăzi ne-a- sosit și ne-a-nveselit 
Că mîntuitorul șr izbăvitorul. 
Cu trup s-a născut, cu trup 

s-a născut

Raiul cel închis astăzi s-n deschis 
Șarpelui cumplit capul s-a 

zdrobit
Și strămoșii iară din Sfinta 

Fecioară
Iar s-au înnoit, iar s-au înnoit.

îngerii cîntau, păstori fluierau 
Magii se-nchinau, toți se bucurau 
Doar Irod era, că se tulbura 
De nașterea sa.

EI îl căuta, voind niorții a-I da 
Dar Pruncul Isus, din țară s-a 

dus
Fie lăudat, binecuvântat, 
în veacuri amin, in veacuri 

AMIN

1
*
*

Democrația românească îmi. 
pare o jucărie gingașă, făcută ca
dou unui copil. Jucăria e prea 
complicată pentru vîrsta aces
tuia. Tn nepricepn’-ea lui. copilul 
o trîntesto de pămînt. Constată 
că nu mai merge, plînge, bate 
din picioare si cere alta.

Lipsa legilor are și ca expli
cării ei. Legea este un produs 
intelectual și are un anumit 
clu de fabricație. Nn se pot
peste noade sute de legi. Lipsa 
Legii, aidoma somnului rațiunii, 
naște men tri, cum ar fi Nelegiui
rea. Abuzul și Fărădelege*».

Sub dictatură, fiecare se ținea 
bine de balustrada 
sale îngrădiri. Țarcul 
ții noris’re ne asigura
de echilibru. Astăzi orice îngră
dire a căzut. Lumea a intrat in 
faza echilibrului indiferent. Fie
care dă din mîini în felul lui și 
1 se pare că zboară.

Toate măsurile democratice 
luate se întorc împotriva demo
crației. Grevele se transformă în 
acțiuni de subminare a econo
miei. Sub haina autonomiei uni-

ri
da

ver'iitare crește amenințător șar
pele anarhiei. A cere demisia 
Guvernului este un drept al stră
zii. Guvernul a fost ales de un 
singur om, care este primul mi
nistru. A cere dem.sia Președin
telui si dizolvarea Parlamentului 
— instituții alese de un popor — 
nu înseamnă numai incultură po
litică, ci o veritabilă acțiune an
tistatală care în 
cratice te poate 
electric. I-a noi 
sive. înrfrcptate 
lui de drept, se
cu acte și semnături in regulă.

Acțiunea studenților nu vizea
ză nimic din sfera socială a vie
ții lor. Acțiunea osie pur politică 
și are loc în niște instituții care 
singure și-au mut depolitizarea. 
Se încearcă răsturnarea 
legale, după un scenariu 
resc. Frumos, 
dele jaooneze, 
ze etc. Pîn^ la 
garia. singura 
stil este mai mare decît la noi.

Proiectil} de Ier?- a grevelor a 
fost i._ tribuit in Valea Jiului in

alte țări demo
dare Ia scaunul 
acțiunile subver- 
împotriva statu- 
fac In plină zi,

propriilor 
eaptivită- 

senzatia

puterii 
bulgă- 

Vorbenm de mo- 
anstriece. suede- 
urmă am ales Bul- 
țară în care hao-

Nu ne mai purtați pe drumuri !

ni

Pe Ia sfirșitul lunii trecute am 
primit la redacție o soisoare, ce 
s-a dorit a fi deschisă, adresată 
domnului primar al Vulcanului, 
Francii Apell, semnată (indesci
frabil) de un grup de 12 locatari 
ai blocului Gl de pe strada Re
publicii. In această epistolă
se aduc la cunoștință niște abu
zuri făcute dc și în numele dom
nului zăpell. Trebuie să recunoaș
tem că părea un subiect de p-e- 
să foarte interesant Concret, des
pre ce este vorba. Acuzația prin
cipală se referea la faptul că 
domnul primar ar fi tras gaz 
metan In casa soacrei dîns'riui, 
situată pe strada Gării nr. 7, de 
la fabrica de pîine. Ne-am de
plasat la fabrică, unde domnul 
Tacob Sămărtinoan, șef de tură, 
ne-a spus că nit are cunoștință 
despre un a'-emenea lucru. Am 
fort si la locu nța doamnei Ilina 
lonașc, soacra domnului Apell, 
nnde am fost invitat sil mă con
ving singur de existența sau in
existența acelei conducte de 
gaz. Am constatat că nu există 
fișa ceva, focul fărîndu e cn

lemne, iar soba de gătit funcțio- 
nind cu gaz din butelie. Suspiciu
nea a apărut în urmă cu două 
luni, cinci proprietarii casei au 
săpat un șanț de scurgere pentru 
instalația sanitară.

De-pre videoclubul al cărui pa
tron (împreună cu alte două r<*r- 
soane) este Cristian Apell, fiul 
primarului, toate actele sint le
gale. Reparațiile la care vă refe
riți în scrisoare an fost făcute de 
o echipă condusă' de dl. Horvath 
avînd acoperire Intr-o chitanță 
de mină, și nu costat 7000 de lei. 
Dotarea fostului atelier al Școlii 
generale nr. 1 se află acolo, pe 
semnătura patronilor videoclu- 
bltlui. în momentul în care se 
va amenaja un local pentru ate- 
lier-școalâ (ducă va mai fi nece
sar, conform noilor programe 
școlare), toate sculele și bancuri
le de lucru vor fi mutate în acel 
local. Un singur lucru 
mă — și acela parțial, 
sit, în două cazuri apa

(Continuare în pag.

se confir- 
.*> n folo- 
caldă din

n 2-a)

Paul NICU1GSCIÎ

(Continuare in pag. a 2-a)
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In pom de iarnă gata împodobit.

T *<tftoc.*8?»sSe

30 000 de exemplare. Cadrele di
dactice ar fi putut afla că, din 
motive de ETICA PROFESIONA
LA nu au dreptul la grevă. Le
gea a fost inspirată din legisla
țiile celor mai democratice state 
ale lumii. Și dacă totuși, cadrele 
noastre (o parte infimă a lor), 
s-au hotărît să facă grevă, ar fi 
putut să respecte etapele impuse 
dc lege; petiții, negocieri, aver
tisment etc. Ar fi putut avertiza, 
cel puțin, părinții pentru a nu-și 
trimite copiii la școală. în seara 
zilei de grevă copiii din clasele 
mici s-au împrăștiat în oraș, spre 
groaza părinților. „Tovarășele" 
lor, avansate de revoluție la 
rang dc doamne, ar fi putut râ- 
mine în clase, alături de 
FAR A SA PREDEA. Așa 
s-ar mai putea numi grevă,
nici un caz, grevă nu înseamnă 
să-ți abandonezi elevii și să 
pleci în tîrg după cumpărături.

Se spune prin oraș că prețul 
cafelei va fi nu de 380 lei ci 400 
de lei kg datorită faptului că ICRA 
în urma operației de preambalare 
la depozitul din Vulcan va per
cepe taxe de adaos comercial. Nu 
știm cum vor reacționa corner- 
cianții la negocieri. Pină una 
alta, cafea este. Sînt și țigări. Să 
avem răbdare, dar parcă dacă 
iese fum este și foc. Așteptăm 
vești mai bune

lrleoa construirii unei fabrici c(e I ere 
Valea Jiului am auzit-o cin citeva luni bune. C:i 
nu este doar o dorință, cum au fost atîtca și 
fitîloa altele, um aflat ieri. Clnd domnul ing. 
Constantin Dincă, primarul municipiului Pe
troșani. pleca spre Hațeg. La a cărei fabrica de 
bere urmau ,ă aibă loc convorbiri cu specialiști 
francezi in eventualitatea colaborării și con
struirii, din anul 1'J‘Jl, a unei fabrici de bere 
în Valea Jiului.

Și pentru că tot am amintit dc Fabrica de 
berc dm Hațeg: in primăvara anului viitor.

♦

prepară berea acolo 
JH-a, de la Strasbourg, 
„Eurobier", bienală eu- 
pa-ticipă firme celebre 

Cehoslovacia, Spinii, 
Mexic, SUA, Marea Britanic. Australia și altele 
La o ediție viitoare vor fi invitați și cei din 
Valea Jiului. De ce nu ? Se zice că ana c con
diția esențială pentru calitatea berii. Și apă
avem. Chiar dacă la robinete nu curge tot
timpul.

(12—17 aprilie) cei care 
sint invitați la ediția a 
a prestigioasei reuniuni 
ropcanâ a berii, la care 
din Germania. Franța,

T. SI* \TARU
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BUNE...
RISIP X. De mai multă vreme 

în zona Băncii Naționale, este o 
spărtură la o conductă care faci? 
să se scurgă în stradă apa pota
bilă. Semnalăm acest fapt ca pe 
o curiozitate pentru meseriașii 
IGCL, în speranța că poate re
pară defecțiunea.

RElNNOIM apelul de săptă- 
mina trecută în legătură cu pier
derea unei sume de bani în pia
ța agroalimentară din Petroșani. 
Păgubașul este așteptat la re
dacția ziarului nostru pentrtl n-și 
ridica suma pierdută.

CHIOȘC. De cîteva zile chioș
cul de vînzare a ziarelor din 
fața Judecătoriei Petroșani este 
închis, cetățenii neavînd de unde 
să cumpere z:are. Acest chioșc 
este singurul care are două vîn- 
zătoare. Amîndouă s-au îmbolnă
vit. In același timp. Și în acest 
fel. presa este împiedicată ca 
ajungă la cititori. I' te o nouă 
formă de cenzură ?

SARE. Und°-i sarea din ma
gazine? Aia fini, pentru mînca- 
re. Că de aia de pus murături 
ne-am săturat Oare cei care fac 
aprovizionarea nu cunosc faptul 
că vremea murăturilor a Irc: ut?

I. X ADMINISTRAȚI X ZI X- 
RULUI continuă să fie așteptat 
conducătorul auto care a pierdut 
o legătură de chei pentru autotu
rismul ,.Dacia“ cu nr. 3075. Le
gătura de chei a fost găsită în 
zona Grupului școlar profesional 
din Petroșani. (I.D.)

CONFUZIE. De ce intră petro- 
țăncanul în clădirea Teatrului ? 
Nici într-Up caz pentru a vizio
na un spectacol ci, eventual, pen
tru a se înscrie la vreo excursie 
te miri pe unde și la prețuri... 
liberalizate sau pentru a practi
ca... yoga?! Cel puțin așa ne in
formează afișele răspîndite în 
oraș. Pe cînd vom asista la un 
spectacol de teatru jucat în «ala 
de lupte libere ? (Al. H.)

CONCERT. Duminică, 23 de
cembrie, începînd cu ora 16, in 
Biserica ortodoxă Sfintul Nicolae 
din Petroșani Nord, va avea loc 
tradiționalul concert de Crăciun 
susținut de corul bisericii. în 
program : colinde, cîntece de stea 
ți lucrări liturgice din creația 
românească. (Al. II.)

WHISKY LA PREȚ REDUS, 
Începînd din 18 decembrie, mo
telul Valea de Pești, aparținînd 
de CATT (fostul BTT), vinde pen
tru toată lumea, whisky la preț 
redus. De la prețul de 7C0 de lei 
sticla (franțuzesc original), prin 
liberalizare s-a stabilit ca acest 
produs să fie comercializat la 
numai 560 de lei sticla. (M.B)

CE ESTE A MAI FOST. Cu
rentul electric este Întrerupt zil
nic, In cartierul Aeroport, pe in
tervale de timp, variabile ca du
rată. Poți fi, adică, lăsat „cu o- 
chii-n soare" și cu fasolea pe rc- 
șou, cînd ți-e lumea mai dragă. 
Răspunsul celor de la IREII a 
fost că ..se puș<ă“. Sugerăm to
tuși ca, dai ă nu -■ poate rezolva 
problema, ’ă ? dea publicității 
programul d'lp.î < are se produc 
■."iirtcircuibde șl numele celui 
în ăr-inat cu ..pus ir-a" Ca si 
știm < i noi C>i C.)

RuȚ i< ă r<" 1" ■ li 'le
X . Dl’if U

Să nu uităm de cei mai triști ca noi!
Dinspre străbuni vin sărbăto

rile spre noi. Peste oraș miroa- 
se-a portocale și ninge ca-ntr-un 
vis. La brazi e coadă. în orice 
casă un copil așteaptă o zi mai 
bună pentru mai tîrziu...

Numai in casa Măriei Magda
lena Pinten, va fi o bucurie mai 
puțin. De trei zile Marius, ro
dul unei iubiri care s-a stins de 
mult, c la Casa de copii. Ce re
zonanță poate avea acest cuvint! 
Orfelinatul e casa celor care nu 
mai au pe nimeni. Dar Marius 
are părinți. Marin Magdalena 
Pintea l-a născut; tatăl trăiește. 
Cum de l-au putut uita ? Arun
cat în stradă la 14 ani, un copil 
pierde dreptul la vis, dreptul la 
copilărie. Devine brusc matur, 
serios...

— Am stat o vreme la o mătu
șă pe strada Unirii. Pe 10 de
cembrie a plecat la fiul ei, la 
Hunedoara. I-a fost frică să mă 
lase șingur în casă. Ce era să 
fac ? I-am spus „săru’ mîn.T* 
și-am plecat...

N-a pVns, nu piinge. Dar nici 
nu zimbe.ște. Mă gindesc cită 
nevoie are acest copil îngîndurat 
.Ic un zîmbet. Acest copil care 
nu m.ii poate zîmbi, o tristețe 
care a împlinit 14 ani...

— Știam eu că nimic bun nu 
mă așteaptă. Acasă nu mă pu
team întoarce. Tata, \7asile Dir- 
nca, e mereu beat. Nu lucrează, 
doarme pl unde apucă, pe la 
prieteni. Mama, gestionară ln n- 
bator. stă cu alt bărbat și nu 
vrea să audă de mine Pinten este,
Wa 4 MW » * -WT t

D’ale buteliilor
Ieri, zi de distribuție la Petro

șani a buteliilor pentru aragaze. 
Numai că distribuirea a început 
după ora 12, pentru că, spun gu
rile rele, vagonul cu butelii a 
fost violat. Pînă să se clarifice 
situația, oamenii au tremurat în 
stradă cîteva ore, aștcptînd ma
șinile cu butelii. Chiar nu găsim 
o soluție mai bună de distribuire 
a buteliilor ? (Al. H.)

Ole, ole, ole, apa
Hai să intrăm direct ni ordinea 

de zi. Adică la chestiune. De 
vreo lună și ceva robinetele de 
apă <aldă au stat ncutilizatc. 
Marc bucurie pe capul oamenilor 
cînd, in ultima săptămînă, a în
ceput să țîrîic și apa caldă. Bucu
rie, pe naiba, ar putea zice ori
care dintre dumneavoastră. Șl 
pe bună dreptate. Ce înseamnă 
un program de apă caldă de do
uă orc pe săptămînă ? Cei mal 
mulți, care stau la etajele supe
rioare — cum este și subsemna
tul — nici n-apucă să umple o 
jumătate de vană. Darămite să 
mai iei și-n mașina de spălat ? 
Și chiar și pe cei la care apa 
ajunge nu-i văd mulțumind din 
suflet (știu cu cui !), pentru mă
reția gestului. Cred c-ar fi o per
formanță de notat In „Guincss 
Book" o chestie ca asta: să a- 
puci, într-o oră, să faci baie co
piilor,. să mai prinzi și tu, om 
mare, ceva apă caldă ca să-ți 
îndepărtezi de pe corp stratul 
de „bronzol". Ș-apoi să mai speli 
și haine Dar nu poți. Atunci so
luția este cea clasică: încălzești 
apă în mașina de spălat și... con
sumi la curent pînă ce.. Ș-așa 
se aude ci ne mai d iu nem
ții și In iarna asta. Trăiască Ger
mania reunită1 Treaba asta este 
valabilă pentru unii Alții, mai 
isteți, mi luat din timp măsuri. 
Nu-i mai interi i.'.'i’i robinetul 
cu bulina roșie în frunb' El au 
rab > ȚfriA Pro/r.im do -,ă cal
da nun stop, Pcnliu spT d pin- 
b a b ie Ln ori' e mă! Tti:<• <..i
- '1 l.-l ' i r- b --rmi'lfic-ir e 1

t. ; '1 irc j 1 .'i un fon rr ai f n-
IIO-, O’- un IT’S ;.| am (>!>,, tn-
’n-i iii- i c 1 -.'irv,'i': <înd va fi rc-
PI ,! |>P s-'r 'inul F'-rwal Iile di*-.-

mi se pare, numele pe care l-a 
avut înainte de căsătorie.

— N-ai încercat să mergi la 
vreo rudă, nu mai ai pe nimeni 
în oraș ?

— Ba da. Am fost la o mătușă 
și nu m-a primit. Erau și-așa 
prea mulți în două camere. Mai 
am o mătușă pe strada Oituz dar

IN NUMELE COPII ARIEI

acolo n-am mai încercat. Știam 
că are patru copii și m-am gîn- 
dit că n-am nici o șansă...

„Nici o șansă !“. In gura unui 
copil rămas pe drumuri, această 
expresie capătă dimenslm- a unei 
sentințe. Pronunțată fără drept 
de apel, de niște părinți amne
zici...

— L-am găsit în separație, ne 
spune maistrul Dumitru Pămoiu 
de la IM Livezcni. Acolo se a- 
dăpostesc tot felul de copii fără 
stăpîn. Marius m-a șocat însă 
prin faptul câ era îmbrăcat în
grijit, curățel și era mai liniștit 
decît ceilalți. L-am luat la mine. 
In trei zile mi-a povestit toată 
viața lui. L-aș înfia dar nu am 
acordul părinților. Dl. Pușcaș 
m-a sfătuit să-l duc la școala 
din Uricani...

Tmi închipuiam școala astu ca 
(ie o fortăreață din care nimeni

4 4 av^a a a a a a

Nu no mai purtați jie drumuri !
(Urmare din pac I)

calorifer, o dată pentru a dez
gheța scările de la intrare și a 
doua oară pentru a desfunda 
WC-ul din incinta clădirii.

De asemenea, barul din clădi
rea popicăriei ființează legal. 
Faptul că popicarii folosesc apa 
caldă livrată de același punct ter
mic de la care se deservesc și 
blocurile din zonă nu e o nouta
te. Din cîte se știe, lucrul acesta 
se întîmplă de vreo 5 ani. R< ol-

caldă unde e ?
tribuire a apei calde ? Normal, 
adică acela cu caic nc-am obiș
nuit pe vremea odiosului. Cu și 
acela numai normal nu este. 
Dar treacă, meargă. Nici <11. ing. 
Dorcl Alcxianu, șeful secției gos
podărire comunală și fond loca
tiv al EGCL Petroșani, n-a putut 
să promită ceva. Dumnealor, mi-a 
explicat domnia sa, sînt legați 
(nu la propriu, desigur) de apa 
rece existentă în bazinul de la 
Valea de Pești. îmi dă și niște 
indicatori. Nivelul în baraj este 
acum de 806 m, față de 826,50 m 
(astea luate în comparație cu ni
velul mării) cît este cota normală. 
„Dacă am mări programul de 
apă caldă, zicea dumnealui, am 
rămîne fără apă rece în rețeaua 
orașului". Totuși, nu înțeleg o 
treabă. Se completează enorm, eu 
apă de adaos, cea sustrasă din 
sistemul de termoficare, îndeo
sebi ziua. Deci, pentru asta este 
apă. Și la uzina din Paroșcni se 
adaugă masiv apă. în jur de 
220 tone pe oră, după cum îmi 
relatase, cu altă ocazie, domnul 
director. Pe de altă parte, se in
vocă faptul că nu-s prea pline 
bazinele de captare. Slavă Dom
nului, a mai nin , a mai plouat, 
iar ceva apă s-a adunat. Am în
țeles: cu două-lrei luni în urmă 
erau aproape seci. Dar acum, 
ceva s-a strîns. Și :.e stiînge.

Hai zău, domnilor, fareți-nc 
bucui i asta mică! Gospodinele, 
oții și fiice de mineri, vă vor 

fi profund i" cunoscătoare. Ne 
d: , ->it cîhva zile de Ciă'iun și 
>n fi, .iie rasă se deretică ne
voie- m ire. Și po.de-, ln ara d - 
■ajun, după o... I<i< vr»i veni și 
. i vi colind.

G!*COighc - .'1.1 ’■i.iN’il 

nu iese, ca pe Un sediu al uitării, 
închipuiți-vă surpriza mea cînd 
am putut intra nestingherit pe 
poartă, cînd am văzut curățenia 
din camere, grija cu care sînt 
înconjurați copiii. Dl. director, ca
drele de-acolo sînt niște oameni 
minunați. O colegă de Ia mină, 
doamna Cornelia Estman a adus 
niște haine de la copiii ei de-a- 
casă (eu n-am copii așa mari), 
dar la școală n-au vrut să-l pri
mească cu haine. „Copiii au aici 
totul — de la ciorap, la palton" 
ne-a spus dl. director. Am con
venit ca, dacă Marius se acomo
dează și rămîne acolo, să-i dea 
bilet de voie sîmbăta și dumini
ca, să vină la mine...

în oraș miroase a portocale 
și a banane, a brad și a colindă. 
Darurile nu-i fac mai bogați pe 
cei ce le fac ci pe cei ce le pri
mesc... Numai în casa Măriei 
Magdalena Pintea va fi o bucu
rie mai puțin, un surîs mai pu
țin... Cine uită nu merită I Iar 
Marius nu uită N-o să uite ni
ciodată că dincolo de fereastra 
aceea luminată, pe care acum o 
privește din stradă, a fost casa 
Iui. înainte și după „de ce ?“. pri
vește fereastra aceea. Pe lingă 
el trec copii veseli și zgomotoși. 
El tace. Izvorul lacrimilor a se
cat...

— Drumul acesta ducr* la Uri
cani ? Trebuie să mă întorc, 
cred că mă așteaptă...

Ștefan CIMPOI
* w» * wm a a^aa « ww a a a a

varea problemei caile în inci
dența EGCL-ului. Iar faptul că 
unii „oameni" folosesc scările blo
cului G1 ca WC public, asta ține 
numai de bunul simț al lor.

în încheiere, vă rugăm ca a- 
tunci cînd ne sesizați, să o faceți 
pe baza unor probe reale. Zvonu
rile false nu fac altceva decît să 
pună lumea pe drumuri, să aten
teze la integritatea morală a u- 
nor cetățeni, cu urmări nu din
tre cele mai plăcute.

Logica
(Urmare din pagina <)

Au făcut-o cu aceeași dulce in
conștiență cu care acum un an 
le potriveau copiilor cravatele 
roșii, vorbindu-le duios despre 
cel mai iubit fiu al poporului. 
ETICA PROFESIONALA este 
cea care interzice greva cadrelor 
didactice. Aceasta duce la auto- 
desconsiderarc în fața propriilor 
elevi. Acum, după terminarea 
grevei, cînd aceleași doamne vor 
veni să-i învețe pe copii ce este 
etica și moralitatea, vor fi nevoi
te să se fardeze cu un strat de 
pudră ceva mai gros.

întruclt „demisia" Parlamen
tului include și propria mea de
misie, țin să vă spun că textul 
ci este redactat. Ca parlamentar 
am făcut tot ce mi-a stat In pu
tință. Am pledat pentru legi de
mocratice, am apărat minerii așa 
cum m-am priceput, am militat 
pentru înțelegerea și prietenia 
dintre naționalități. Rămîn ' la 
părerea că numai nebunii pot 
vedea în prietenia adevărată un 
pericol mortal. Am abandonat 
scrisul literar, pentrj a redacta 
apeluri și cuvîntări, pentru a
buchisi la bătrînețc tratate de
drept con-tituțional. Banii cei
mulți pe care bănuiți că-i pri
mim ii risipim prin bufete și
<-anlino-rc iurant, „liberalizate" 
piin propria noastră hotărîre. De 
la 20 m n și pînă în prezent am 
făcut 32 de drumuri București — 
p.-troșani du.' întors, care însu
mează... 3ii 1 ore de stat în tren, 
în va-«'i.nv mm laie .și neîncălzi- 
ic- M-v îi r< ti is demult, dară

POȘTA 
REDACȚIEI

Dl. Gh. Vieru, Uricani : Văd, 
că, în ce mă privește, reacția 
dumneavoastră cu privire la ar
ticolul în care criticam faptul că 
nomenclaturiștii fostului PCR 
primesc pensii imense este exact 
pe dos. Ceea ce credeți este trea
ba dumneavoastră. Dar nu pot 
fi de acord — și cred că sînt des
tui care gîndesc așa — cu afir
mațiile dumneavoastră că „un 
miner specialist ia în jurul a 5000 
lei pensie, care după cum vezi 
se cam apropie de cea a lor" (a 
nomenclaturiștilor — n.n.). în ce 
mă privește rămîn la părerea din
ții. Conform aritmeticii deprinse 
în ciclul primar, de la 5000 pînă 
la 8000 sau 9000 de lei, este, to
tuși, diferență. Și încă mare. Dar 
cum se face că nu raportați su
mele astea Ia pensia pe care o 
primește un țăran cooperator 
Eu am făcut-o. Sau aici nu niai 
țîne chestia cu „ce s-a făcut în 
timpul EC în cei 45 de ani de 
socialism nu se va putea face 
nici în 200 de ani într-o orînd’li
re capitalistă după cum am în
ceput" (am citat din nou din scri
soarea dumneavoastră). în altă 
ordine de idei, cele cuprinse în 
continuarea epistolei dumnea
voastră nu mă privesc personal. 
Sînt rînduri care vor fi găzduite 
cu bucurie în viitorul ziar al 
PSM. Așteptați ca el să apară și 
expediați-le și dumnealor l

Glieorghe OLTEANU

PE ADRESA EGCL LUPENI

Asociația de locatari nr. 3 
Bucura din Uricani sesizează ur
mătoarele: Pe luna octombrie 
a.c. nu au beneficiat de căldură 
și apă caldă menajeră. Cu toate 
acestea, furnizorul EGCL Lupenî, 
a ridicat din cont suma de 11972 
lei, fără semnătura și ștampila 
asociației.

Locatarii îșl caută dreptatea 
în instanța judecătorească. Ne 
întrebăm, nu se poate rezolva 
această situație fără să mai fie 
necesară punerea pe drumuri a 
cetățenilor ? (P.N.)

rătăcirii
n-ar fi apărut problema repre
zentării geografice a Văii Jiului. 
Dar dacă modul meu de a gîndi 
diferă atît de mult de gîndirea 
celor care m-au ales înseamnă 
că nu-i mai pot reprezenta. La 
drept vorbind, această reprezen
tare devine din zi în zi tot mai 
apăsătoare.

Celor ce vor dori să mă ono
reze iar cu o ploaie de înjurături, 
în conformitate cu multimilenara 
noastră cultură, le cer scuze, 
dar telefonul nu funcționează. 
Poșta domnului Bălan mi l-a de
cuplat pentru a doua oară de 
cînd sînt „ales al poporului". Ca
siera domniei sale nu vrea să-mi 
primească plata abonamentului 
pe motivul că n-am... chitanță 
de luna trecută. Și cum eu colec
ționez orice, afară de chitanțe, 
nu mi se acceptă banii și mi se 
decuplează telefonul. D’ale Car
navalului. Așadar, toți cei cara 
și-au propus să mă înjure sînt 
rugați respectuos s-o facă în gînd 
sau în scris. Oricum, sînt pe 
punctul de a-nii prezenta demisia 
Biroului permanent al Parlamen
tului împreună cu cererea de a 
fi numit ambasador al României 
în Antarctica. Pentru că așa nu 
se mai poate. Răsturnarea statu
lui de drept, la care aproape fie
care contribuie cum poate, cu 
mintea și priceperea sa, nu poa
te să ducă decît la război civil 
sau dictatură militară în această 
situație este de preferat dictatu
ra militară, în «perm-a c.1 ur
ni si care va prelua put r?r.i va 
fi . ' i n-.n- ».nâ.
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O întrebare, dincolo de
.aer îmi

Turism montan
Mîndri sînteți voi, munților !

s "u Intr-o uimeai modc-t 
n; ■ ’ike.i. Din tabloul cernit din 
>'• re'.e ne privește un chip de 
ad-?!esccnt. îndoliată, mama își 
framint i mîinile muncite; -c tîn- 
BUie. Fiecare «test, fiecare gea
măt trădează durere: „A fost și 
nu mai e ! Dragul de el... lată se 
im-.'n. ște anul“.

...Se va împlini pe^tc citeva 
z!e anul de cinci elevul din ulti
ma clasă de liceu. Tiberiu Lu- 
k ses, împreună cu alți vreo 20 
<ie tineri din Laponi, au plecat 

i București cu steaguri, medi- 
imente și pancarte, pentru a fi 

s aturi de tinerii ridicați impo- 
tr va dictaturii. A fost a doua 
victimă, al doilea martir al Lu- 
; . niului, după Nicușor C.ociu, 
care a plătit cu viața pentru bi
ruința Revoluției. Mama tînăru- 
lui erou, văduva de miner Ileana 
Lukacs, povestește :

— A fost 22 Decembrie. A lip- 
,t toată ziua de acasă. Cu alți 

tineri s-au îmbarcat intr-un ca
mion și. cu steaguri, urale, stră
bateau orașul. A venit acasă 
trint. Nu l-am văzut așa de agi- 
t it niciodată. Abia a îmbucat 
w-a și s-a trîn’tit pe canapea. 
Dar n-avea stare. Știu că s-a 
zvârcolit toată noaptea. Și-o fi 

m'it sfirșitul ?! Dimineața era 
i.i fel de agitat. Am văzut cu se 
Pregătește iarăși de ducă... A 

u>t să mă duc pină la o ve- 
■..e.î. Mi-a spus să mă duc, că 
nu așteaptă. N-am stat. în 'iteva 
m;nute am fost înapoi, dar el...

j mai era.
L-am așteptat trântă ziua. N-a 

mai venit. Spre seară, mi-a spus 
•> rudă că l-a văzut cind a sărit 
ntr-o mașină care a plecat din 

fata primă; iei, cu mai mulți ti
neri, spre Petroșani. Apoi am 
îflat că. au plecat cu toții la 
București. V ă dați scama ce zile 
am trăit..., cc am avut pe suflet?! 
Ca să aflu de la cc lalți, prietenii 
lui. Întorși peste citeva zile, că 
printre cci răniți a fo t și Tibi al 
meu și că sc află In spital. Pc 
mine nu m-au lăsat să plec in 
capitală să-1 văd. A plecat unul 
din frații lui, Iosif. L-a găsit. în 
31 decembrie au stat de vorbă. 
Ca peste trei zile, In 3 ianuarie, 
cind s-a dus din nou, cu colegul 
și prietenul cel mai bun al lui 
Tibi. îmi pare rău că nu i-am 
reținut numele, să-l găsească Li

La „ Lira Carpaților "
La concursul de turism „Lira 

Carpaților”, desfășurat de curînd 
la Sibiu, cercurile de turism din 
Valea Jiului au fost reprezentate 
de .Orizont" Petrila din cadrul 
montan-clubului Floarea Reginei 
— Valea Jiului. Din partea cer
cului, fotograful amator Ion Ște- 
fănescu a clștlgat premiul T la 
diapozitive și proba de fotografii 
montane. (T.D.)
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A. S. Paroșeni Vulcan, început greoi,
iclfipa Paroyniului ineepc cam

pionatul cu antrenorul Puiu B..-- 
nca șt 11 incheie cu Dumitru Vi
zitiu. Cu un moral - lăbit, cu 
spectatori ce arareori depășeau 
cifra de 300, uneori ostili echipsi 
— unde slnt vrem ude din d'vi- 
zia B ? — ec hipa de pe de Jiu 
are un început ezitant, ab a în 
o apa a 5-a reușind o chinuită 
victorie eu 2—1 cu CjjU Mecani- 
ra Sibiu, dar in următoarei? trei 
etape, doar un punct amărit a- 
'.i.i. 2—2 cu Metalul Ai id, gă- 
-il''' I o |,r. Jrvul f

I) •i,,ă v.cfr.i j f >t 4_o c;,, ] ,
(J ' i '.î i" -, in 

n'ut ere r> rj•
i a ■ » a, l’a- 

LlOll-
p. i, P.L?I ' î., li.-T.f < ’ape

!' i ' i'' 11 nil ’. ' n > ii pi, i de
1 i n u t iil.i fi j Li '«.'lljC ■. li. cu

M n o.t n , I A i'Vl 1 i’ uil’ll
f ' h i :. i '■ p ur,‘'i : : r * teren
pr«»r.,nir 0 2 0 16— 7 n,, iar in

7 J 1 5 » 10 0 r>, dec;

morgă... Medicii au spus că a fă
cut o criză. A fost împușcat în 
burtă; i-a fost afectat și rinichiul 
și, după a doua Iterație, n-a 
măi rezistat... Criminalii 1 De ce 
mi l-au omorit?! De fapt. cine 
l-a omorit ?! Abia împlinise 18 
ani...

— Ce fel de băiat era Tibi ?
— Un baiat cuminte. Plin de 

viață. A vrut să fie mecanic de 
locomotivă. A iubit sportul, i-a 
plăcut boxul și judo, și halterele. 
N-a fumat, nu i-au plăcut băutu
rile. De ziua lui, pe 18 noiembrie, 
au consumat, cu prietenii citeva 
sticle de bere...

Mă întreb, de ce a trebuit să-1 
pierd tocmai pe el ?! Era cel 
mai cuminte dintre toți. în el 
am avut toată nădejdea. Că de 
re a plecat?! P< rtru ce au ple
cat toți ceilalți... I-a mînat re
volta, au vrut sa fie liberi, să 
nu mai sufere de foame, să nu 
fie umiliți. Că al meu. mai ales 
că am rămas văduvă de 10 ani, 
a suferit și de foame. De cîte 
ori nu m-a durut întrebarea lui: 
„mamă ce avem de minerite ?“. 
A murit la 18 ani, pentru că a 
sperat într-o lume mai bună. Dar 
eu ? Eu cu ce m-am ales ? Cu 
lacrimi și durere. Și un ajutor 
de 15 000 lei. Atit a valorat viața 
copilului meu, viața unui tinăr 
de 18 ani ? N-aș spune aceasta. 
Dar am o pensie de 1100 lei, iar 
ceilalți doi în loc să mă ajute... 
cu trebuie să-i țin... îți trebuie 
amar mai mare ?!

Oare înțelege cineva amarul 
unei mame căreia i-a fo-t îm
pușcat copilul la 18 ani ?

loan DVBEK

e află la zero în clasamentul 
„adevărului". Pe teren propriu a 
pierdut cîte un punct cu CER 
Cluj (2—2), Ind. Sirmci Cîmpia 
Turzii (0—0) și Metalul Aiud

DIVIZIONARI LE f DIN VALEA 
111111'1 LA IlilMATATEA 
( IMPIONATI LI I (III)

12—2), In deplasare rcalizîi'.d tot 
trei nunele, 0—0 la Mecanica Al
ba lulii ți 2— 1 la >■ b <1 ronvta) 
' Ini. in ultima etani.

Echipa s-a Ikazat pe foița ,a|iă-. 
r.'iri — doar d” două oi i a p ' 
'lut la două golnij df-nentă —, 
ru pnrț'ir'.ll Oprita din "• in ce 
m.ai '.i"'ir pc cl, in matur i'.a'r ( 
fimdaju! ii Maieu Bhz bii’a (și în 
ir o-.t.iză d» antrenor c na 1'.

„Muntele nn este o sălbăticie, 
ci o înălțime. Omul este dator 
să-1 cunoască, și să-1 cucerească. 
Nimic nu e mai frumos ca mun
tele și mai odihnitor ca vîntul 
cald al codrilor".

în zilele de 15 și 1G decembrie 
1990, la Cabana Voevodu, a IM 
Lonca — cabanieri Burlacu Geta 
și Burlacu Gheorghe oameni de 
munte și de suflet din masivul 
Șurianu — s-a desfășurat prima 
întilnire la nivel național în ca
drul FRTA cu toate cercurile de 
turism din țară. S-au pus bazele 
ur.ci adevărate și puternice sec- 
ț’i din cadrul amintitei ftderații. 
Este secția de orientare turistică 
și turism montan avind ca scop 
popularizarea și atragerea unui 
număr cit mai mare de partici- 
panți în mijlocul naturii atît ti
neri cîf și vîrstnici. în prima zi 
programul a cuprins vizitarea 
unui traseu turistic din masivul 
Șurianu, alegerea și propunerea 
pentru deschidere a unei pîrtii 
de sanie și schi pentru concursuri 
oficiale; o probă culturală. Din 
punctele dezbătute a doua zi a- 
mintim: întărirea legăturilor cu 
toate cercurile din țară în scopul 
cunoașterii, împărtășirii expe
rienței și a unor interesante 
schimburi de idei în folosul tu
turor, asigurînd atit întrecerilor 
cQmpetiționale cit și participan- 
ților condiții de întrecere și par
ticipare dintre cele mai bune. 
Analiza arbitrajelor și înlocuirea 
unor reguli și' arbitri ce au de
naturat rezultatele unor con
cursuri, lăsînd loc valorii și com
petenței, precum și mutarea 
centrului de concurs „bătut în 
zona Predeal — Sinaia" înspre 
alte zone ale țării, inclusiv în

final excelent !
Paroșcniul a înscris 20 de goluri; 
Marian Constantinescu — 5 go
luri, Matula — 4 (de remarcat, In 
două „duble"!), Baltaru — 3, O. 
Manca, Burdulean, Crețu, Gavri- 
luț, Zvanciuc, Năcreală, Ciglinean 
cîte un gol.

Putem spune deci că echipa 
AS Paroșeni Vulcan care mai 
păstrează destui jucători cu care 
juca acum doi ani în divizia B 
(Oprița, Manca, Burdulean, Nă- 
< real i, Baltaru, Matula) ar pu
tea nspira la un loc pe podiumul 
'oriei a Xl-a a diviziei C, nu <|o 
alt, ova, dar să i mai conti ii'i'a 
pe C'plic i si sa m ii luetice I 
o-'le - .Joi- din Ciul, Anal •,.m 
( nnie.i Tiu/ii, ora-ole c.i'e ‘>c 
!' ii ‘ i p; n1 i u p> onviv uei >n 
!'■ '1 in • ilou'il div>zir>n.ir II 
I I b 'II l I ’ o i r -'111 ■ 11.11 (■ , I ' e 

frumusețile noastre montane. 
Preluarea unor cabane din ma
sivele montane în cadrul acestor 
secții și dotarea lor cu tot ce 
este necesar pentru primul aju
tor, precum și cu echipament 
sportiv necesar fiecărui anotimp. 
Datarea tuturor secțiilor cu ma
teriale sportive atit calitativ cit 
și cantitativ la cel mai înalt 
nivel competițional. înființarea 
unui centru de Salvamont pen
tru zona Șurianu (așa cum există 
în Petroșani și în Lupeni) centre 
bine cunoscute la nivel național și 
internațional. Sponsorizarea aces
tor cercuri de către marile între
prinderi sau instituții și întraju
torarea lor în cadrul FRTA. Rea
lizarea în viitorul apropiat a u- 
nei întîlniri cu o secție din Basa
rabia. Au participat formațiile î 
Gențiana Bistrița, Floarea de 
colț Bistrița, Carpați București, 
Premiu Vaslui, Gențiana C. Mus
cel, Izvor București, Azur Bucu
rești, Craii Dianei Brașov, Olim
pia Sibiu, Metrom București, Qua- 
simodus București, Porosimurh 
Zalău, Oaș Satu Marc, Creasta 
cocoșului Baia Mare, Condorul 
Arad.

Inițiativa și realizarea acestei 
întîlniri a revenit cercului de tu
rism Roșia Montană a IM I.onea, 
înființat la 20 iunie 1990, care 
cuprinde 22 de membri, avindu-1 
ca președinte pe domnul Hog- 
man Gheorghe, vicepreședinți 
Ignat Ștefan, Țipțcr Valcriu, iar 
ca membri printre alții pe Mar- 
cu Petro, Lupa Lucian, Ignat 
Daniel, Ilagiu Mihai, Cuicsar Ște
fan și pe domnișoara Țipțcr Da
niela. La primele concursuri, tînă- 
ra formație s-a clasat deja pc lo
curi fruntașe, ocupînd la con

Pensionarii
Artera centrală a I’etroțaniului 

între podul Maleii și Piața Victo
riei, reprezintă de mulți ani zona 
preferată a pensionarilor. Circu
lația autovehiculelor fiind oprită, 
ca în orice centru urban în care 
civilizația își impune rigorile, 
zona respectivă reprezintă de 
mulți ani zona pietonilor. Așa a 
fost și așa ar trebui să fie. Dar, 
de un timp, nu mai e așa.

Pensionarul Iuliu Miclea pc 
care era să-1 calce de curind o 
mașină care a trecut ca un bolid 
pe artera pietonală a centrului 
— și n-a fost singurul care ni 
s-a adresat pe această temă — 
ne-a solicitat să adresăm poliției 
propunerea să demonteze indica
torul care interzice accesul ma
șinilor în zona centrală a orașu-

Scrisoare deschisă către Guvern
In Valea Jiului ca și în întrea

ga țară, mai supraviețuiesc oa
meni, care au fost victime ale 
comunismului, oameni care au 
fost deportați în 1045 și mai tîr- 
ziu, în URSS, fiind obligați la 
munci dintre cele mai istovitoa
re, în condiții care nu au termen 
do comparație. Mulți au decedat 
(cine mai știe cîți) iar restul au 
fost repatriat! și au continuat' 
să muncească în țară, creîndu-și 
lin rost în viață, cu sechelele a- 
dii'c din deportare.

Tn urma zvonurilor caro cir
culă, care sînt și tipărite, fapt 
re justifică zvonurile (Adevărul 
din 26 septembrie 1990) și care 
fac referire la decretul Lege nr. 
1 18/1990, a tuturor demersurilor 
(.'lente la Asociația foștilor deți
nuți Deva, răspunsul pentru ca- 
Ir‘"iri.i de deDnrf.ili in URSS a

1 n -gal iv C il tonte că se spu
i ■:?: i ti 4 in Adr ' ârnl c.i se vor

! >' i al>i< i pentru victi-
îl’f ‘ ■ o i ■ ■ i.niiiii, <■ i o iC’feră

!:• (' pn, 1 iții m 1 R‘1 i (' arc
ti n i i ,’m i ) iliivl ■ thiir 'i

n *< ■ • ,| fi ", , 1- de -
n i ’ i' i - o m * > i ■, ......... trebui”

’î 1 ;i n l fu ' f-.'i bu i

cursurile OPEN locurile II și III 
ia individual. Impresii culese de 
la această întilnire: domnul Do- 
roezy Eugen împreună cu echipa 
formată din Tibi, Neli, Eugen, Si- 
mona, Nelu din cadrul secției 
FC Bistrița cîștigători ai locului 
I în Norvegia, locul II Elveția, 
locul II Cehoslovacia: „Nicăieri 
nu-i mai frumos ca în România, 
așezarea unde astăzi ne-am în- 
tîlnit are un farmec aparte, Bis
trița rămîrrînd în urmă. Doresc 
succes secției șt participarea la 
drumeții a cit mai multor tineri 
ca și noi". Domnul Marinescu A- 
lexandru, Azur Bu urești: „Nu
mai în munți ești liber, aici te 
simți cu adevărat om șl stâpîn, 
doresc succes secției si cit mii 
mulți adopți ai naturii eîștigați". 
Așadar cu muntele lingă noi, 
uităm să-1 căutăm, ca pc un prie
ten în care numai el e statornic. 
Zăpada albă a liniștii mă face 
să înțeleg că în inima acestor* 
pătimași ai muntelui este numai 
căldură. înalți, frumoși și sănă
toși, ci au ceva cc noi n-am a- 
vut pină acum. Curaj, pasiune, 
plăcere și voință. Sini cei '• 
poartă în ranița lor sedentaris
mul vieții noastre ca pe propria 
lor bucurie de viață. Mai puter
nici decît brazii și mai falnici ea 
stejarii.

La plecare, sosește o telegramă 
clin partea celor patru turiști 
români, plecați de la Timișoara 
pe jos, în Marșul prieteniei, pînă 
ia Stockholm, iar cu mă înscriu 
de bună voie in toate cercurile 
-le turi m montan pentru că tu
rismul nu are granițe și constrîn- 
geri. Ci numai spirit, sănătate 
și vigoare.

Doi el NE ț.M’J !

și ... bolizii
lui. „Stopul" care a mai rămas 
la intrarea In bulevard dinspre 
Piața Victoriei nu mai are nici 
un sens din simplul motiv că nu 
11 respectă nimeni. Adică șoferii 
diferitelor mijloace de transport 
de toate genurile și toate calibre
le, trec cu nonșalanță și, de mul
te ori, cu toată viteza pe bule
vard, nesinchisindu-se de pietoni, 
de copii și vîrstnici și... nefluie
rați de nimeni, adică de agenții 
de circulație. Că deranjează, că 
periclitează chiar integritatea 
cetățenilor care se știu feriți aici 
de circulația mașinilor. Nu le 
pasă 1

Sau, cine știe liberul arbitri», 
se vrea și aici un semn al demo
crației ? (I.D.) 

din partea Regierungs-Prasidenf 
din Koln, care se ridică la 
2 500 000 000 DM pentru despă 
gubiri și care sînt depuse în El 
veția la Banca Katoner.

Oare Guvernului nu-i este cu
noscută această acțiune, și dae ■ 
(la, ce măsuri s-au întreprins ?

Deportațil din URSS nu int- 
Sub incidența decretului 118/1990 
atunci sub incidența cărei lec 
vor putea beneficia de aceste 
despăgubiri, care au fost deja 
alocate de statul german ?

De ce nu rezolvă și clarifică 
Guvernul această problemă ?

■Pină cînd se tot amînă șl îm
pinge problema deportaților de 
pe o masă pe alta ? Crede cum
va Guvernul că cinci ani de 
muncă forțată în Rusia (Dombas) 
și alți trei ani In detașamente de 
muncă tot forțată In țară nu me
rită atenția cuvenită ?

Știe Guvernul că în tontă a- 
ccnstă perioadă nu s-a dat o /< 
do concediu ?

(V'rem Guvernului rezolva , • 
problemei în ccl mi scurt timp, 
pentru intrarea în drepturile 
st ci" ni denortatilor.

VieJ un .vor LUDOVIC.
!»■ • 22 D ■ cmlirie I>1. °/l8
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Premiul pentru literatură pe anul 1990
PARIS 19 (Rompres). Premiul 

pentru literatură al fundației 
^Charles Oulmont" pe anul 1990 
* fost decernat scriitorului ro
mân Petru Dumitriu.

Ambasadorul Belgiei la Paris, 
eare a prezidat ceremonia acor
dării distincției, a amintit că 
România a dat Europei un mare 
număr de scriitori de limba 
franceză, iar alături de Cioran, 
El Iade. Ionescu. Istrati, prințesa 
Bibescu și Anna de Noailles, Pe-

îngrijorare în C.E.E.
BRUXELLES 19 (Rompres). Du

pă două zile de dezbateri, la 
Bruxelles au luat sfîrșit lucrările 
sesiunii Consiliului Ministerial 
al CEE. Agenția France Presse 
relevă că miniștrii de externe 
ai .celor 12“ au examinat o vas
tă gamă de probleme cu care 
se confruntă organizația, precum 
și evoluția relațiilor internațio
nale. cu prioritate criza din zona 
Coifului. în context, miniștrii 
au hotărât acordarea de ajutoare, 
precum ți Împrumuturi unor ter
țe țări.

în altă ordine de idei. Consi
liu! Ministerial a dat mandat 
Comisiei executive să Inceaoă 
convorbiri cu Cehoslovacia, Un. 
gar'a «i Polonia In vederea înche
ierii de acorduri de asociere cu 
aceste țări. Acordurile de asocie-

Timpul comenzilor de l;i Kremlin 
a trecut

MOSCOVA 19 (Rompres). Rusia 
nu va fi de acord cu „reîntrona- 
rea dictatului Kremlinului", care 
,nu are o politică reală de re
naștere a țării", a declarat pre
ced -ițele parlamentului Federa
ției Ruse. Boris Elțin, luind cu- 
sdr'ul In cadrul dezbaterilor pri- 
»lr>d raportul președintelui 
URSS. prezentat la cel de-al 4-lea 
Cong-es al dep’itatilor poporului 
din Uniunea Sovietică — trans
mite agenția TASS. „Timpul co
menzilor ne la K-emlir» a trecut, 
republicile nu se mni tom de a- 
postrofările amenințătoare și 
fiîci un fel de decret, chiar si cel 
mai aspru, nu va fi pus In apli
care, dacă pentru areasfa trebuie 
Jertfite interesele republicii. î- 
nă*prirea pozițiilor cenfrului fa
ță c'e republici va stimula nu
mai reacțiile negative", a relevat 
vorbitorul. El a aprec,at că are

•«••o ••••»« osa9®o®®®a®®®aooe®®®«®®o®«

HOROSCOP
vărsător

(20 Ianuarie — 18 fcbrtKlrlo)
Astăzi o să aveți ceva proble

me ci o mașină. Atenție In tra- 
yer ama străzilor — dacă ni în
teți șofer ..

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Cea mai bună zi din săpiămînăl 
Menajați-vă totuși sănătatea, e- 
yitînd exrc'.rie '

BER3E43
(21 martie — 20 aprilie*

Problemele -.cnlimcnrale m- 
rită mai multă atenție.

TA GR
(21 aprilie — 21 mab

Veți fi fn măsură să dovediți 
prin rezultate calitatea muncii 
dumneavoastră 

tru Dumitriu este autorul, care 
pentru volumul său ,,Les Amours 
Difficiles", primește premiul pres
tigioasei Fundații „Charles Oul
mont".

Premiul a fost Inminat scriito
rului român de vicepreședintele 
Consiliului permanent al scriito
rilor din Franța. El a adus elogii 
culturii românești, care a dat lu
mii o pleiadă de artiști de mare 
valoare, mulți dintre ei fiind le
gați și de cultura franceză.

re vor permite o largă liberaliza
re a schimburilor comerciale în
tre aceste țări și „cei 12", pre
cum și intensificarea cooperării 
tehnice și economice și institui
rea unui dialog politic regulat, 
în prezent, CEE are acorduri 
comerciale și de cooperare eco
nomică cu toate țările est-eur pe
ne.

Perspectiva încheierii de acor
duri de asociere cu Cehoslovacia, 
Ungaria și Polonia a stîrnit în
grijorarea mai multor țări comu
nitare. Astfel. Portugalia se teme 
de concurență pentru industria 
sa textilă, iar Germania manifes
tă reticențe în legătură cu libe
ralizarea transporturilor rutiere 
și a comerțului cu cărbune cu 
cele trei țări

loc o regrupare a forțelor condu
cerii unionale, care dorește cu 
orice preț să-și mențină pozițiile 
anterioare de stăpin absolut al 
tuturor republicilor. Cu acest 
prilej, Elțîn a menționat că pre
conizata amploare a prerogative
lor președintelui nu are egal în 
istoria sovietică, de o astfel de 
putere „nu dispuneau nici Stalln, 
nici Brelnev".

Președintele parlamentului rus 
a subliniat, de asemenea, că ieși
rea din criză este pnsibilă numai 
prin dialogul nne t și bnzat pe 
egalitatea în drepturi Intre cen
tru și republici. Boriș Elțtn a 
chemat conducerea unională să 
recunoască suveranitatea repu
blicilor, să renunțe ferm și pen
tru totdeauna la amestecul îp 
treburile interne ale republicilor, 
fără consimțămlntul acestora.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Asupra danturii dumneavoas
tră planează.o amenințare. Daca 
n-aveți carii, aveți grijă să nil 
alunecați intr-un... pumr

IMC
(22 iunie — 22 Iulie)

Influx astral benefic celor pa 
siornți de Jocuri de noroc.

LFU
(23 iulie — 22 august)

Creierul care nu visează nicio- 
d i’ă și cel care visează intotdeau- 
n i • înt puțin echilibrate.

fl'.t IO AR A
<23 anglist — 21 septembrie)

Ducă sîntefi invitat la o petre
cere, n-aveți dr.-it să Intîrziați 
sau să nu mergeți deloc.

Perspective 
sumbre

NAȚIUNILE UNITE 19 (Ronv- 
preș). „Sporirea rapidă a, popu
lației Terrei compromite viitorul 
copiilor", sint de părere experți 
ai ONU care argumentează cu 
cifre date publicității la sediul 
din New York al organizației 
mondiale1. între altele, se relevă 
că, în cursul deceniului care în
cepe, populația globului va spori 
în fiecare an cu 90—100 milioa
ne indivizi, dintre care 90 la sută 
se vor naște în țările în curs de 
dezvoltare.

Sporirea populației a fost mai 
rapidă decît efortul de dezvoltare 
economică în țările aparținînd 
„lumii a treia".

Drept urmare, tot mai multi 
oameni nu au acces la învățămînt 
nici la asistență sanitară, nici 
la apă potabilă și nici la alte 
servicii.

Afirmațiile sînt însoțite de ci
fre concrete. în anul 1985, peste 
293 milioane de copii n-au frec
ventat școala primară, față de 
284 milioane In 1974. în anii 1986 
—1987, circa 512 milioane de oa
meni au suferit de malnutritie, 
față de 460 milioane în 1979—1981. 
în anul 1988, 215 milioane de lo
cuințe urbane au fost private de 
apă potabilă, față de 138 milioane 
în 1970. Sînt doar o parte din 
cifrele care atestă degradarea în 
creștere a modului de viată a 
unei mari părți a populației glo
bului. Fată de această evoluție, 
specialiștii consideră că fără o 
creștere economică viguroasă și 
o diminuare a ratei de creștere 
demografice, resursele limitate ale 
planetei vor trebui să fie împăr
țite la o populație, al cărei nu
măr este din ce în ce mai mare. 
Sporirea rapidă a populației este 
în parte responsabilă de faptul 
că, în fiecare an, dispar 11,3 mi
lioane hectare de pădure tropica
lă, cxtinzînd fenomenul de ero
ziune a solului, inclusiv dispari
ția unor specii animale și crește
re 1 temperaturii pe planetă.

Planificarea familiei poate 
contribui la diminuarea ratei de 
creștere demografică. Guvernele 
ar putea atunci să degajeze re
sursele necesare ameliorării cali
tății învățămîntului, asistenței 
sanitare și a altor servicii pen
tru întreaga populație.

Ele ar putea să investească mal 
mult în proiecte de dezvoltare 
de perspectivă, de asanare a 
mediului și să ofere copiilor un 
viitor mai bun.

BALANȚA
(22 septembrie — 22 octombrie)

O anumită atracție spre greșeli 
va fi greu de învins.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Renunțați la intransigență, la 

intoleranță, condiție necesară 
pentru a vă impune, în timp 
concepțiile.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

O zi de fan ?•/.'.■ bogată, dc 
vise și de idei romantice, dar de 
slabă activitate.

CAPRICORN
(21 decembrie — 1° Ianuarie)
Răpăiturile familiale vor cu

noaște o perioadă de seninătate.

20 DECEMBRIE

( 9,00 Video-satelît
10,00 Actualități.

I 10,10 Horoscopul zilei.
10.20 Religie și societate.

! 11,10 Roman-foileton (reluare). 
Melba.

12,00 Ora de muzică.
13,00 Avanpremieră.
13.10 Arte vizuale (reluare).
14,00 Actualități.
14.10 Audio-vizual studio.
14.30 Mondo-muzica.
14.50 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.20 S.O.S. Natura 1
16.50 Armonii corale.

' 17,10 în obiectiv: Societatea.
18.10 Civilizație montană.
18.35 Colinde.
19,00 Puncte de vedere.
19,40 Desene animate.
20.00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21,15 Decembrie ’89 pe baricade.
22,00 Roman-foileton.

Melba.
22.50 Televiziunea vă ascultă I
23.20 Cultura în lume.
23.50 Actualități.
0,00 Romanța amintirilor.
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MICA PUBLICITATE
DIVERSE

începînd cu luna ianuarie 
1991 dr. Popescu Nicolae, medic 
primar ginecolog, consultă în po
liclinica cu plată Petroșani după 
următorul program: Luni — Mier
curi 17—18, Marți, Joi, Vineri 
11—13. (3048)

PIERDERI
PIERDUT foi parcurs seria 

Kc 861580. 861555 și 861773, eli
berate de SUCT Petroșani pe nu
mele Moldovan Dorel. Le declar 
nule. (3057)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Tordache Grigore, eli

DECESE

SOȚIA, fiii, nurorile și ne
poții anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a scumpu
lui lor

CERU DUMITRU

înmormîntarca arc loc vi
neri ora 11. Cortegiul funerar 
pleacă de la domiciliul din 
strada Aviatorilor bl. 22 Pe
troșani. (3052)

COLECTIVUL secției cardio
logie — Spitalul municipal Pe
troșani osia alături de colega 
lor Mogoi Mnrin la greaua în
cercare pricinuită <le dispariția 
socrului său. Sincere condo
leanțe. (3039)

FAMILIA ing. Dnl<*a Ale
xandru este alături <le familia 
sing. Răduțoiu Constantin la 
încercarea grea pricinuită do 
trecerea fulgerătoare in nefi
ință a c"’ei caro a fost un mi
nunat modic și o bună prie
tenă
dr. RADUȚOIU ECATERINA

Pios omagiu pentru sufletul 
ei bun. (3050)

COLEGII do muncă do în 
EM Paroșcni sini alături do 
sing. Răduțoiu Constantin în 
momcntelo de grea încercare

21 DECEMBRIE

9,00 Roman foileton (reluare). 
Melba.

9,50 Actualități.

10,00 Sesiunea solemnă a Parla
mentului României consa
crată aniversării revoluției 
din decembrie 1989.

12,00 Ora de muzică.
13,00 Orașe și civilizații.
13.30 Vîrstele peliculei (reluare).
14.30 Actualități.
14.40 Preuniversitaria.
15.20 Limba noastră.
15,50 Muzica pentru toți.
16,10 Tragerea Loto.
16.20 Studioul șlagărelor.

16.35 Emisiunea în limba germa
nă.

18.35 Economia Încotro?
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Serial TV.

Revoluția română în direct.

22,00 Simpozion.
23,00 Gaudeamus.
23,45 Actualități.
0,00 Jazz-fan.
1,00 Tele-top.

berat de EGCL Vulcan. îl declar 
nul. (3042)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Tuș Ioan, eliberat de 
EGCL Vulcan. îl declar nul. 
(3055)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Boboc Ioan, eliberat 
de EGCL Vulcan. îl declar nul. 
(3054)

PIERDUT brățară aur în 
incinta Judecătoriei Petroșani. 
Adresați Judecătoria Petro
șani — judecător Popovici. O- 
fer marc recompensă. (3058)

prin dispariția fulgerătoare și 
prematură a soției sale
dr. RADUȚOIU ECATERINA 

(3053)

COLEGII de facultate sînt 
alături de familia Răduțoiu 
în momentele de grea încerca
re pricinuite de pierderea so- < 
tici salo
dr. RADUȚOIU ECATERINA j

Sincere condoleanțe.

COLECTIVUL sectorului 
III producție EM Paroșcni este 
alături dc colegul lor sing. 
Răduțoiu Constantin și își 
exprimă compasiunea în mo
mentele de grea încercare prin 
pierderea soției
dr. RADUȚOIU ECATERINA 

(3053)

COLECTIVUL procuraturii 
Petroșani este alături de Do
rica Mani’.l în greaua încerca
re pricinuită dc decesul tată
lui său. Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate. (3056) 
______________________________ I

SOȚIA Hrana și fiica Mile- r 
na anunță cu adincă durere 
încetarea din viață a scumpu
lui lor
CIORI CORNEL din Uriaani 

Nu-1 vom uita niciodată 
(.3049)
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