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I Solstițiul | i !
I da iarnă |
îl Miine, la ora 5 și 7 minute v
s ■
l — solstiliul de iarnă. Noaptea '.’ w
5 5
: cea mai lungă, ziua cea mii

scurtă.

Martirii României
Revoluția tinerei generații ro- 

nâne din 22 Decembrie 1539. are 
semnificația unui act suprem de 
renaștere și înviere națională.

Ancorată in profunzimile in’i— 
-ne ale spiritualității românești. 
!n pămîntul scumo al țării, cins
tirea pe c re o aducem astăzi Re
voluției, la Împlinirea unui an 
ie la acest semnificativ eveniment 

‘.orie, ne cheam . la conciliere 
.nste și omenia, la ospitalitate și 

hărnicie, li c’hilțhm social-polj- 
tic și sfint «nia vieții

Panteon- I ro-n’-nes'- înregistrea
ză sufletel- nnbi'e n'e martirilor 
neamului. ’ inecm intate de iu- 
t -ea divin’i si l-’rfite sincar ne 
Itarul sa—ii al libertății. ca răs- 
■ms rșasn-e la viob-nta si erne- 

mul fah al vremii
r»r n cr- 1—.la în rprii unei o-e
.demn- d< pm—c'ii'e pmm-. 

ce peert 'i tn n cnmplwiita’ea 
f. ntei um"""- in cut”-inta ti

ritul de - ic- numele mn *
• - rnir’-"-i au r.V-r-t pomii 
cmni<~Ș finti. sr-ise eu S>!H_ 

c- le nev ' - si nuritâ -i
-■*■•, ref • ‘i-’d s‘-î - --ii »!e
is-rtate sj r'- • în " i-

rl’ atitom ist xrh artiflii'i- 
t'-C O,'. Iiv.kI ii..

F fi ger m - tinereii a creat -’-n
' ît invin-i, ac-elerin l Ictar- 

a si nefr.ni i unui c< Jos f-. ro. e
zdrobitor, d molbd structuri 
Iitice minuțios regizate. care 

’ au împins țara In c za economi- 
i fără pr- ccdent, și au torturat 

Mobilier la export
C

~'il '-iu cu bucurie*' — sc pire, pentru secția de mobilă de 
l.i l.iv.-zcni. Pe flux sc află deja piese de mobilier comandate de 
firma S.N. I) s ETS Grimonprez. din Ilhlluin — franța. I n piim 
lot, care cuprinde 290 de suporturi pentru încălțăminte va fi livrai 
incă din aci st an partenerului străin. I'rctul unui suport — aprr- 
x uativ .10 dc dolari. Rentabil, nu ca piuă acum un an. Comerțul 
făcut la preț de dumpi, ■ a dispărut odată cu descătușarea legii 
cererii și ofertei. Vorba maistrului Constantin Gurlup, șeful sec- 
liei : „materie primă să fie, că solicitări avem !’’. Livrarea con
tinuă și in luna ianuarie. In cursul zilei de ’ rt — in gară la Li- 
vezeni sosise și vagonul cu cheresteaua necesară producerii lor. 
Descărcată operativ, chercsteaun a intrat in procesul de prelu
crare. (Al.ÎL).

‘conștiința neamului plasînd.o In 
„triunghiul1* morții ce împrăștie 
vălul negru al somnului adine 
și oieritor.

Spontaneitatea acțiunilor re
voluției rom "ine au salvat mira-- 
culos specificul național din 
„somnul cel de moarte” promo
vat cu cinism și patimă d„ fo-țe 
fanatice și bolnave ale tării Ideo
logia comunistă refuzată de ma
joritatea lumii contemporane, a- 
titudinea f iraonică a clanului con
ducător au stăvilit fără scrUD'ile 
cursul rațional al desfășurării 
istorice prescris și susținut per
ei ment de universalitatea legilor 
și darurilor lui Dumnezeu.

Emoția adîncfi și înlăcrimată a 
cugetului, sensibilitatea si acura
tețea sufletului românesc „răs
tignit”' și umilit de „culisele e_ 
pocii de aur" si de vicisitudinile 
istoriei și-au unit simțirile petală 
cu petală în corola sfintei și in- 
d -structibilci unități, readucînd 
România spre destinul luminos .al 
dt-mocra’iei si libertății, a<ezin_ 
d-o pe piedestalul de granit al 
suveranității și demnității.

Patriotismul românesc, ca dra
go te de țară si neam, a capacită
ții impresionan’e de Jertfă și di- 
ruire în fața idealurilor supreme

(Continuare în pag. a 2-a)
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Florile dalbe
Ia sculați voi buni plugari
Florile dalbe
Ia sculați Români plugari 
Florile dalbe.

*£r
Că vă vin colindători
Florile dalbe
Noaptea pe la cîntători
Florile dalbe

☆

Și v-aduc pc Dumnezeu 
Florile d ilbc
Să vă mintuie dc rău 
Florile dalbe.

* *

(

Dumnezeu adevărat 
Florile dalbe 
Soarc-n'raze luminat 
Florile dalbe.

De la Consiliul de Coordonare Municipal 
Petroșani al Frontului Salvării Naționale

Comemorăm In aceste zile un 
an de la Înfăptuirea sfintei noas
tre Revoluții care a dus la înlă
turarea pe veci n dictaturii ccau- 
șisto-comuniste clin România.

Ne plecăm frunțile și ne în
dreptam un gind pios către aceia 
care, la Timișoara sau București, 
la Sibiu sau Cluj și-au dat viața 
ponliu libertate.

Adresăm cu acest prilej rugă
mintea tuturor cetățenilor Vftil 
Jiului să comemoreze marele eve
niment în liniște și spirit crești
nesc, cu gindul că, tot in accs.a 
zile, sărbătoriri șl nașterea Dom
nului.

Să facem ca sărbătoarea de 
Crăciun să fie un prilej de înle-

Ca înainte
Nu știu cum ar arăta o stradă 

din Irak în urma escaladării 
conflictului din Golf, dar precis 
că ar semăna cu drum il ce trece 
prin fața Clubului muncitoresc 
din Vulcan. Gropile au căpătat, 
în ultimu vreme, dimi n iuni uti- 
așe, de zici că a fost bombarda
ment "i pfi 3 trecut pe acolo 
Armat,i Roșie. IV abia se mai 

-sk- U» ’k- «ii»' Si*' &* *>" W ? ' '-T
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legere și prietenie între cetățenii 
României, indiferent de naționa
litate, credință sau simpatie po
litică. Să nu uităm că înainte de 
toate sîntem Români.

Vă dorim sărbători de Crăciun 
în pace și liniște sufletească.

Și penii u că ne mai despart 
doar cîteva zile de Noul An — 
1991, dorim membrilor, tuturor 
cetățenilor Văii Jiului, sănătate 
ți fericire, îndeplinirea tuturor 
dorințelor de mai bine, împreu
nă cu tradiționalul LA MIU.ȚI 
ANI I

l’i eședinte, 
Vilhehn KLLflîl I.

d<urcă, Jonglînd printre ele, 
șoferii profesioniști de pe mași
nile de mare tonaj. De autoturis
me, nu mai zic nimic. O plir ba- 
re-două pe acolo și suspensia se 
face harcea parcea. Am mai scris 
de chestia asta, dar totul a ră
mas la ..ascultați doar cinci cu
vinte : e la fel ca înainte I".

Gheorfihe OLTIANU

)»1
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Bomboane 
liberalizai
Au apărut pe piață bomboa

nele de pom. Era și timpul. ■> 
uite Crăciunul bate la ușă. Și cc 
pom de Crăciun e fila fără bom
boane de pom ? Dar surpriza n i 
e că au apărut bomboanele. Le 
așteptam I Nu le așteptam ln-.il 
la prețul la care au venit. Nici 

mai mult, nici mai puțin decît 
36 de lei kilogramul. Și cum într-o 
cutie există un kilogram și ju
mătate aceasta ajun.'’ la 135 dc 
Ici. IMnlt prea mult, ;1 —fi avem 

In vedere calitatea p odus îl n, 
care nu e cu nimb1 superion'ă 
celei care a fost, < ir la 46 lei 
kilogramul. Ce ți e m ru libera

lizarea asta ’ (G.C '

Spa? '-ere
Cu tonte eforturi’ ■ polițiștilor 

se înmulțesc nete’ an’iso'iale. 
Persoane neidentifr .i1? pini acum 
au pătruns prin efr.i i-> în noap
te?! de 19 spre 29 < <•< ’mb; *, ta 

sediul curăță" ri imite din 
Petroșani de unu ■ . furat obi

ecte dc îmbrăclmi i* afl île la 

curățat. Poliția cei-,i-’ează cazul 
(Al 11.1
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GS piuă la Crăciun mai sînt 
citeva zile, fiecare dintre noi ne 
gindim la tradiționalele mineu- 
ruri: cîrnnțj, caltaboși, tobă, sar
male, friptură, piftii și alte de
licioase preparate din carne. Vom 
avea de unde sa cumpărăm ma
teria primă și preparatele? Iată 

o întrebare la care răspunsul pe 
care ni l-a dat șeful CCAIC Pe
troșani, domnul dr. Gheorghe 
Cristea este mai mult decît opti
mist.
> Incepînd de miercuri, 19 de
cembrie, n început livrarea de 
'-arne de porc pentru sărbători. 
Mu. «uri și joi am livrat In toab. 
l-x- ățile. Tn total punem în 

zile Li dispoziția popula
rei IOC de tone de carne de porc, 
provenite din sacrificările pe care 
le facem sau lin mutații. Ljvrăm 
la cerere și in antități m ii mult

Legea absurdului
r«>amna I <z .: Ouavi:.. este o 

femei'1 în vi'sin, ce-și duce bă- 
‘-ctHC.'-.i cu c! ’mn tale și durere.

ii, inpu. 
i i.i-oa 9 es'.i..,.;..ia albine și 
rlorn d : vi '-o: ,, ii c l-a pier
ii .t la virat.i <:<■ ja de uni o u- 
sucă și o ing ■ q. i d< vie. Dar o 
nepoată de-., V'amne: a luat-o 
în întreținere, i.Vind toate cele 
necesare cu forme legale, trecute 
prin notaria. pinuu a-, mai ali
na suferința vieții.

Oamenii și necazurile lor

Alături df 'ins a, in casa pro
prietate per in.iki stă și fiul ne
poatei, stu 1- nt, care seamănă și 
prin tinerețe și prin afecțiune 
ru cel dispărut pentru totdeauna.
Numai ■ î 1 celor 83 de
ani inrepe sA fie deranjată de
i it.iț !■. r.iu anații l Tt ma ., i <-a
ni.ii .1 = uk.L este cea primită

iti-t ii ii: ifu că î s-a reținut
-1 »• i ta vi i nti u celibat, <ă nu
:ir« I -1 p< iart i cl.it i de 1 l de-
.ema - 'JO i scrie negru pe 
il1 i in men de trei zile a

l ! ■ i ?

' pr- z I S Ia Circa financiai j
|;i'lit : O plata taxelor și impozite-
Im p . I, il... ■ nu arc copii. Con-
form \ . < Inul ui și absurdului dc-
< r* i ., 1. La 83 de ani o fe-
rni i' . i' < a v'uzut atîtea în via-
l-l mai vede ■ i legea ab-.urdului.
Cin. a f IC Ut o iim. Dar nu Hm

■ > lin unii încă o mai a-

Doi. I XI \MȚ(

O ' r n> it r din p ie in a t)
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Că. Doamne, masă îmbelșugată I
decît îndestulătoare carne de vită, 

specialități din carne de vita — 

antricot, vrilbioară fală os, pulpă 
l'ara os, mușchi tip „Litoral". E- 
kiita un program clar de livrări 

a cărnii, la nivelul Van Jiului".
Potrivit acestui program, con-

Politica trece 
prin stomac

trelo de desfacere a cărnii către 
populație aparținînd CCAIC vor 
fi deschise și slmbăta, 22 decem
brie, șj dacă va fi necesar, și 

luni 24 decembrie. Sînt prevăzute 
a fi livrate și 100 tone de prepa- 

» rate din carne de porc.
Deci vom avea, se parc, masă

Ce bucurie mai mari pentru 
ziariști flccit să vaită coada 
la... ziare. Cu mina pc inimă 
vă declarăm că imaginea de 
mai sirs a fost surprinsa, la 
coadă la...... Zori noi".

) oto : Sorin 01’111 \

României
f ’ |ic altarul -.fint al lihni 1 (Iții, 
subliniază < v -ninv nte trr.te și

l-’înnr clin v;r.la i pce n Iți i-
n i IA dr f.isiirata dl a tun ni s"
' ol dor pt-ntriî <1 i tplul legitim ||

i î- nl A *.i ;iub mJ tel m ■11 1
'.'.iJ i Ci im ■ : 1 in a 1. ■l'ir r '■

lin .nA.<-l ;il i; ,'d1, dar i
nn ivn-i . Iin i1 a enin ■. [ | p

i . l-l f II' i
prii i j. f i asi,., 1 • < i • i i1 . i,

• i •• •» 11 < I • 11 i lV î 11 ■ :

• t '’.C1 '»r . i ! u • *• r ; fi f j,

îmbelșugată de Ctaciun și de Re
velion. Dă Doamne! Oricum, nu 
ne putem opri să facem o com
parație cu decembrie 1989. Un 
singur exemplu: atunci s-au li

vrat 20—25 de tone de preparate 
iar în decembrie 1990 se vor livra 
150 de tone. De șase ori mai mult!

„Poftă bună tuturor!” ne ura 

în încheierea discuției noastre, 
domnul Cristea. „Mulțumim, dum

neavoastră” răspundem noi, Jn 
numele cumpărătorilor, mai ales 
că la CCAIC Petroșani oamenii 
lucrează acum în iureș, în schim

buri prelungite. Munca începe Ia 
ora 8 și se încheie la 20—22. Oa
menii au înțeles și li se cuvin 
cuvinte frumoase din partea noas- 
I ră.

II. ALI.XANDRl’SCU

SI

Promisiunile nu
La abatorul din Livczeni s-au 

realiz.it, în prima decadă a lu
nii, 43 tone de prepa
rate din cariu Este puțin deoa- 
rccc, în mod normal, cantitatea 
trebuia sa fie de 60—65 tone. 
Cauza constă în faptul că unita
tea n-a lucrat la capacitate. Și 
aceasta s-a datorat lipsei dc npă.

Și aici există o ordine a prio
rităților in ce privește utilizarea 
apei: uzina de frig, ccnlrala ter
mică. ferma proprie și prore-u] 
tehnologic. Nici unul din aces
te se. (oare de activii.ite nu una- 

fi neglijat. Ne,asigurarea cu 
apă a uzinei de frig, de exemplu, 
ar conduc ' la alterarea cărnii 
din .'ac. Ni. j l'crm i de porci nu 
poate fi in! rol nulă în bune con
diții. fără ai.â. .S-a mlimpl.it dr. ,. 
■■;i. în două zile, n-a mai

* ps ol i n i» d i p.’t •'•ir Al' • »
' -iltabil: I,., au D',: :f
no, p Tn
f -, ", ... ,, .... • •

f •' .

Primim în mod repetat la re
dacție scrisori pe aceeași temă. 
Oameni, mai mult sau mai puțin 
Indignați, nc sesizează un aspjet 
generalizat în unitățile de ali
mentație publică cu linii de au o_ 
servire. Adică acolo unde oamenii

Fumatul
interzis

merg să servească o hrană caldă 
sau să boa o bere, cum fac foar
te mulți. In aceste unități, de 
cînd cu democrația, se fumează 
ca în orice restaurant. Vorba pro
verbului: „după o masă copioasă, 
o țigară boieroasă". Și o berc sau 
mai multe am adăuga noi. Deși 
peste tot afișul „Nu se fumează" 
se adresează direct celor care se 
opresc în asemenea unități. Efor
turile comercianților de a inter
zice fumatul în astfel de unități 
în care se servește masa sînt n_ 
nulate de cei ce înțeleg democra” 
(ia ca pe o posibilitate de a face 
orice, oriunde și orieînd. Asta ntJ 
mai e democrație, e lipsă de ci
vilizație! (G.C.)

țin loc de apă
lalea din ultimul sector enume
rat trebuie întreruptă. Sc reia 
după ora 17 cînd apa curge din 
nou. Domnul doctor Gheorghe 
C'ristca îmi spune că a găsit în
țelegere din partea oamenilor. Că 
aceștia au lucrat în schimburi 
prelungite pînă la 10—12 noap
tea. Dar adevărul e că s-au mal 
săturat și ei. Ba în glumă, ba 
în serios un muncitor i-a zis-o. 
Dar dumnealui a făcut tot cc a 
putut. I a chemat mai în fiecare 
zi pe cei de la IGCL. Acești.i 11 
venit, inlr-adevar. Cu promisiuni. 
Ba c-o ‘ ă „mai dea o tura", ba 
că o . i v id i ce vor mai putea 
face Dar promisiunile nu fin 1 ar
de .pa, iar abatorul fum-țione i, ă 
doar la 70- -80 la -.ut i din cai) i- 
dt'b'. ' ir'd .ale se Ofilind. ;lc 
in coli om-a Ite > are o el ilc îză 
vili m i . fri -n-fi.■ a • m ■ a.azine- 
|or Aii I "i luni 1 • ,-e i >. r-.J-: •- 
t ia .1 ■ a. ■ |u e ■ li'l c a— li’.r , î

. .1 . .. - a - rid'
« -i.. ■ 1,o ■ • ■• ■ i î

BUNE...
SECȚIA distrofici a Spitalului 

municipal ocrotește mai mulți co
pii necăjiți. E un lucru știut, la 
fel cum sînt știute și eforturile 
celor de acolo pentru a suplini 
dragostea părinților și a cămi
nului părintesc pentru acești 
copii. Vin sărbătorile de Crăciun 
și acești copii se vor aduna și 
ei în jurul pomului. Pentru a le 
întregi bucuria acestei sărbători, 
societatea comercială „Portase 
SRL“, din Petroșani Ie-a ofe
rit, in mod gratuit, daruri 
pentru pomul de Crăciun.

Un gest simplu, frumos și plin 
dc omenie. Felicitări 1 (G.C.).

ORAȘUL COPIILOR din Lu- 
peni se află în plină amenajare, 
el fiind amplasat pe platoul din 
centrul cartierului Bărbăteni. O- 
rașul copiilor va avea un brad 
de Crăciun falnic, chioșcuri pen
tru dulciuri, un trenuleț. Pentru 
reușită lui au făcut eforturi uni
tățile miniere Lupeni, Bărbăteni, 
constructorii ACMM, preparația. 
Să sperăm că după inaugurare 
și unitățile comerciale vor fi la 
înălțime. (I.D.).

Șl TOT în orașul copiilor or
ganizat în curtea Clubului minei 
Lonca vor fi prezenți la deschi
dere colindători din localitate, 
precum și din Cimpa și Jieț. Pi- 
țărăii vor face deliciul acestei 
sărbători. Deschiderea va avea 
loc duminică, 23 decembrie 1990. 
(Al.H.),

COLINDE. Duminică, începînu 
cu ora 17, în fața Casei de cul
tură din Petroșani, la lumina re
flectoarelor, va avea loc un 
spectacol de colinde. Vor parti
cipa corul „Armonii tinere" al 
IUMP și ansamblul „Parîngul".

DRUM PĂRĂSIT. A venit iar
na și lucrările de betonare în
cepute de mai bine de jumătate 
de an pe drumul paralel cu rîul 
Maleia n-au fost finalizate. Sta
rea deplorabilă în care se află 
acest drum s-a accentuat odată 
cu căderile de zăpadă. Taxime- 
triștii refuză să circule pe acolc 
Abia se descurcă mașinile de 
mare tonaj... Un minim de lu 
crări de întreținere se impun V 
iarna, pentru acest drum, care 
se parc că e părăsit.,, (V.S.).

-.i,

ORBECAIAL.V în Lupeni, pe 
Bulevardul Păcii, de la barieră 
și pînă hăt, în Bărbăteni, cor
purile de iluminat șomează. 
Noaptea mergi pe bulevard chio- 
rîș-chiorîș, de zici că te afli pe 
nu știu ce vîrf de munte. Măcar, 
acolo, în nopțile senine, te mai 
ajută lumina lunii. (G.O.).

SPECTACOL. In ziua de 22 
decembrie 1990, de la orele 17 și 
19,30, la Casa de cultură din Pe
troșani, va avea loc spectacolul 
extraordinar, cu trupa „Gene
ric". „Nu există în lumea asta 
frate ca al meu", ne vor spune 
cunosculii soliști Dan Ciobă și 
Maria Cirneci, ca și Florin P’ 
trescu in momentele sale vcsc'. ’ 
V i dorini o vizionare plăcută 1 
(D.N.).

ÎNȚELEGERE. în baza comen
zii depiue dc Comerț pentru u- 
nitățilc din cartierul .Aeroport, 
zona l’aiîngul, IPSRUICJiM Pe
troșani, a și tt ut la executarea 
r a'-ațiilnr ce se impuneau a fi
f i-lll c !e o .altă firmă, -Tor... pric-
t'u'll 1.a r v âc se cunn.n.te . în
C ■ 1 ai.. l'MD.reă va fi E
si - ' 1 îYlnW-'i r, pn.-: 3 -.1
r f.i b; > im ' i, v v ' v
.. ’ ‘ ‘ : t ’i'.; rA Adj• n*-

>i x In'.■.te , cm- și jfl nli'-

Iv
r »ui Nitri.rsct

l.i de ful ut, |. ev lMT i

realiz.it
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UNA CALDÂ. ALTA RECE DIN COMERȚ
Cu fața spre viitor

Aflam de la primăria orașului Lupeni despic un pas hotărîtor 
sure viitorul comerțului din Lupeni care, sîntem asigurați, va în
semna un ciștig categoric în beneficiul aprovizionării cu mărfuri 
de larg consum a populației.

Pasul constă in constituirea a trei societăți comerciale — pro
filate pe genuri de produse. Societatea „Astra“ este profilată pe 
produse alimentare, Societatea „Nova** pe produse industriale, iar 
societatea „Alpin" are profilul de alimentație publică. Acestea 
funcționează în orașul Lupeni și pentru că fosta întreprindere 
comercială de stat mixtă a avut în raza sa și orașul Uricani, aici 
s-a constituit o societate separată cu caracter mixt.

Fiecare societate și-a stabilit sediul, iar în prezent, se lucrea
ză la împărțirea patrimoniului fostei întreprinderi comerciale 
mixte. Totodată, în adunări deschise, salariații fiecărei societăți 
nou constituite .și-au ales conducerile, respectiv pe directorii și 
contabilii șefi ai societăților. Directori ai societăților au fost aleși, 
la „Astra" — dl. Gheorghe Mirea, la „Nova** — dl. Adrian Os- 
trow'.ki. la „Alpin** — doamna Otilia Pîrvulescu, iar la Societatea 
mixtă Uricani — dl. Nelucu Pîrvulescu.

Concomitent cu constituirea societăților comerciale se lucrea
ză la reamenaiarea, extinderea și modernizarea unităților de des
facere. la contractarea de produse cu diferiți furnizori pentru asi
gurarea fondului de marfă. Se amenajează laboratoare noi pentru 
două cofetării, barul de la restaurantul ..Cina**, s-a acordat 
un nou spațiu cofetăriei din Bărbăteni, iar ceea ce c mai impor
tant, se mută intr-un spațiu nou, modern, de la parterul blocului 
E-l alimentara din cartierul Parîngul, unitate care a funcționat 
de ani de zik intr-un spațiu impropriu, un baracament.

Pentru asigurarea fondului de marfă, primăria orașului a în
treprins multiple demersuri pentru a contacta diferiți furnizori 
din țară, uimind ca. in continuare, societățile comerciale să-și 
Intre în atribuții și să-și afirme rolul. Dosi sint profilate pe pro
duse activitatea societăților nu este îngrădită și limitată în nici 
un fel. Important este ca fiecare să dovedească inițiativă, ă aducă 
și să desfacă mu fa cit mai multa și de oi a <• fă l pc'tilrii i răs
punde menirii lor $ a .U'f.ice in condiții opium i< rințclo popii 
lației (I. URAGAN).

Dacă nu-s mașini, nu-i marfă ?
Se apropie Crăciunul. Prunul 

nostru Crăciun, pe care am dori 
să-l serbam fără stress. Fără du
reri de cap politice sau de altă 
natură. Și cu atît mai puțin ni-1 
dorim încărcat în mod artificial 
cu anumite nemulțumiri, genera
te nu de lipsa unor produse, ci 
de alte cauze. Spunem acest lu
cru nu din dorința de a critica 
pe cineva sau de a crea o stare 
de nemulțumire și așa existentă, 
ci numai din dorința sinceră de 
a oferi cetățenilor Văii Jiului 
asigurări, verificate desigur, că, 
într-adevăr, aprovizionarea va 
fi cit de cit suficientă. Adică, pe 
lîngă produsele care au intrat 
deja în rețea, vor intra și altele. 
Deși în ultimele trei săptămini 
Comtimul nu prea a mai dat 
carne către Valea Jiului, așa 
cum o făcea altădată. Politica 
și-a virît coada și in aprovizio
narea Văii Jiului. Iar unii, se 
pare că, nu vor să ne ierte. 
Ce-oin fi făcut, Doamne I Dar 
situația credem că se va îmbu
nătăți. Nu cunoaștem nici cau
zele și nici personajele care îivă 
nu și-nu călcat pe inimi. C.i 
tonte aceste lucruri hune și ele 
neco..testat. in comerț înrâ stu- 

ruie unele anomalii. Nu în pri
vința aportului lucrătorilor co
merciali. Ci ele țin mai mult de 
relația comerț — ICRA. Se știe 
și o întărim încă, unitățile co
merciale desfac fondul de mar
fă. în structura nenorocită care 
persistă aprovizionarea unități
lor se realizează de către ICRA. 
Dar din păcate ICRA nu are, sau 
cel puțin așa se spune, mașini 
pentru a transporta marfa din

I. C. R. A. 
o verigi necesară ?

depozit în unități. Situația nu 
este de acum, ri durează de ani 
de zile... Obișnuința nu se lasă 
așa ușor. Și acum gestionarii u- 
nităților sint invitați să vină cu 
mașina l,i depozite. Și cum uni
tățile comerciale nu au mașini e 
limpede că marfa nu ajunge in 
rețea. Să luăm numai cîleva e- 
xcmple, reieșite dinii-o recrută 
descindere pian lîtev.i uniWți a- 
hmentare N i s. it.i eșle -au n-a 

ajuns încă zahăr și ulei în rețea. 
Nu la una ci la mai itiultc uni
tăți. Știm că în depozit există. 
Dar nu sînt mașini. Apoi, există 
mari diferențe între unități pri
vind livrarea fondului de marfă, 
chiar și a celui raționalizat. Un 
alt exemplu la îndemină. Porto
calele. Așa cum s-au dat, 1 kg 
de familie. în Aeroport au a- 
juns, în Petroșani Nord, nu încă. 
Apoi asta ține numai și numai 
de organizare și de nimic altce
va, chiar dacă se invocă lipsa 
mașinilor.

Și pentru liniștea oamenilor, 
pentru a avea fiecare un Crăciun 
eît mai frumos și îndestulat, ne 
permitem să facem un apel către 
unitățile economice posesoare de 
mașini de transport, în speranța 
că poate ajută ICR.V să nu se 
mai plîngă atît de lipsa acestora, 
și să facă să ajungă fondul de 
marfă in rețea. Cine șe oferă în 
sprijinul populației din Valea 
Jiului ? E păcat ca marfa să 
stea in depozit și să nu ajungă 
In rețea din cauza lipsei mijloa- 
.ckir d ■ transport.

Gclu COLOIAN
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Proiectul legii salarizării, ela
borat tic Guvern, aspecte ale 
muncii și vieții minerilor, dar și 
altor categorii socio-profesionalc 
din Valea Jiului, au fost obiec
tul unor discuții care au avut 
loc a um vreo zece zile de Liga 
sindicatelor miniere libere, cu 
pârtii parea parlamrn’arilor și a 
directe ’ului gc. - r il din Minls- 
'erul Muncii și Jcrilor S<>

Mineri "a 
București 

riale. La discu'd. ne spunea dom
nul Ilie Torsan, vicepreședintele 
L’gii, au participat, din iniția’ivj 
sindicatului propriu, șl brig„ lieri 
de l.i mina LivezenL Deoarece sc 

apropie termenul scadent al
llotăririi guvernamentale, lin
iulie, referitoare la acordarea spo
rului de periculozitate pentru ac- 
licit disi ubterană, s-a dat man-
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cu Chivi ■ nnl cuantumul sporului
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» Demisia Iui• --

■ Șevardnadze!
F

MOSCOVA 20 (Rompres). — 
Eduard Șevardnadze, ministrul 
sovietic al afacerilor externe, 
și-a prezentat demisia în fața 
congresului deputaților poporului 
pentru □ protesta împotriva „o- 
fensivei dictaturii** — transmite 
agenția Erancc I’resse. „Vă voi 
(ace declarația cea mai scurtă și 
cea mai grea din viața m-a" a 
spus el. „Democrații au fugit, rc- 
formato ii se ascund, de.'ia.- că 
dictatura se apropie, insă n.mini 
nu ști'- de ce fel va fi aceasta 
dictatură și cine va fi dictatorul. 
Demisionez, acesta fiind protes
tul meu îinp trișa ofensivei dic
taturii. Vă mulțumesc, indcns hi 
lui Mi'r.iil Gorb.iciov al cărui 
prieten sint. Nu pot să-mi diu 
consimt imfntul pentru dictatura 
care se apropie**. a declarat E. 
Șcvardnadzc de la tribuna Con
gresului

Interesa cubansze
PR IC. A 20 (Rompres). — După 

rum relatează agenția As*ociated 
Press, Ambasada cehoslovacă din 
Washington va înceta în mar*:c 
1991 să mai reprezinte interesele 
diplomatice ale Cubei în Statele 
Unite. Ceh.'-lovacia a reprezentat 
Interesele C .bei In SU.A pe plan 
diplom ’ - ci consular inceuind 
din 19 Sur e ale NI VE ceho
slovac. ei» ite de AP. au arătat

4 minni se datorează ..puncte- 
I z d” vr» șe diferite ale celor 

, doufi v-i in problema re<rv-‘ă- 
ril drepturi1'”- om'ilni"

Pe scurt
T PRIMUI. OISTRU desemnat 
al Bulgariei, D mităr l’npov. f'iră 
apartenență • obtică definită nu
bile, a prezentat in fața Pari î- 
mentului de la Sofia guvernul dc 
coaliție, forma*, in principal d n 
miniștrii membrii ai PartHilui 
Eocialist fPSB, fost comuni t) și 
ai Uniunii Forțelor D» mo.-, i( ;-c 
fUFU), ca și din personalităț- fără 
partid.

UN1CEF* (Fondul Națiun l->r 
Unite pentru Copii) va deschide 
fa anul 1991 un centru de aju
torare In România, efectuind ast
fel o întoarcere In Europa de 
Est, după aproape 40 de ani de 
absență — a declarat la Berlin, 
James Grnnt directorul executiv 
al UNICEF. citat de agenția 
France Prr se. Centrul va 
dispune de 3.5 milioane dolari 
pentru viitorii doi ani.

Mica publicitate
diverse

T> mnișn .ra Hoinar Gnbriela 
Aiina din Alba Iul ia este rugată 
să se întoarcă acasă fiindcă ma
ma este grav bolnavă. Nu ți se 
Intjmphî mm?-, f3orO).

OFERTE SERVICIU
^ersoan • < i -.*uclij medii ofe 

rS servi--.i i izare menaj, în
grijire cop.l | colar. Informași 
Petroșani, Ur. Unirii, bl 26 sc 
3, ap. 1 (3or.->)

PIERDERI
PIERDUI' cărn.-t student p- 

numele S1 In u Adrian, chbe d 
'le Institutul de mine Petic 
ii delcar nul. (2(>r. p

PIERDUT l.cl.et l.)fn|« . ,
B, nr, 671, eliberat <!e f -n't i| 
de preschimbare a I Fdor 
Vulcan. îl dcrlar nul. (.>u67).

IRAK
Pregătiri serioase pentru 

război
BAGDAD 20 (Rompres). — Mi

nisterul petrolului din Irak a 
cerut cetățenilor d'.n această țară 
să stocheze petici si t duse pe
troliere pe tim 1. .1, în ve
derea evitării p i pe care 
ar putea-o pro'. . un război In 
zona Golfului, in -rin iză Asso- 
riated Press. Min--'.nul va livra 
pe piață diferite produse rafina

Și Israelul• • •

pentru
IERUSALIM 20 (Rompres). — 

Comandantul șef al forțelor ar
mate israeliene. generalul Dan 
Shormon. a declarat că Isi .- 
elul se pregătește pentru a pre- 
in'.imptna consecințele unui e- 
ventual război ce nr putea izbuc
ni In zona Golfului.

întrebat de ziariști ce la ''os
tul de radio Israel d . i e”,e -o- 
sibil ca In Golf să sur\ n i o con
fruntare amiată, ca urmare a 
noii situații create prin cre'țerca 
încordării între Irak și SUA, Din

°ro.^rani cosirHc
JOII XNNFSBURG 20 (Rompres). 

— Africa de Sud elaborează un 
program cosmic propriu, iar lan
sarea pe orbită a unui satelit 
sud- drican se poate realiza ’ n 
următorii ani, informează agen
ția TASS.

LONDRA 20 (Romprc — i 
mai Izuni Jucători de t . î 
lume, pe anul acesta, au fwt 
semnați cehoslovacul Ivan icr.'il 
și germana Steffi Graf — an a- 
nințat la Ixondra, conducătoi u 
Federației Internaționale dc Te 
nis (FIT).

Juriul, compus din foști mari 
campioni ca englezul Fred Perrv, 
Frank Sedgman (Australia) si 
Tony Trabcrt (SUA) l-a preferat 
pe cehoslovac campionului suedez 
Stefan Edbcrg, liderul clasamen
tului ATP, ,.]x*ntru performan
țele sale deosebite in marile tur
nee".

La feminin, titlul mondial a 
fost atribuit pe baza rezultatelor 
Înregistrate în circuitele interna
ționale și a pun telor acumulate 
Steffi Graf este desemnată pen
ii i a 4-a oară consecutiv drept 
era inii bună Jucătoare de tenis 
din lume. 

Hsgia Autonomă a Huile! 
din România

Ld sr-cli-.| ni • ' mi, strada Timișoara nr. 2. Județul Hunedoara

angajează :

— numi Hor — eonii olor poarlă
Informații suplimentare la telefon 11193 și 11160, iutei im

1 13 sau ih

Societatea comercială A.S.V.I.L.-S.A.
I OSTA I.F 4. „VISCOZA" I t PENI

ofeiă. pe bază dc comandă, agenților econom . i si prin magazinele 
proprii, populației din Valea Jiului, produse.P n >i dc spălare si 
curățire marca „VIL" :

ACVII. — detergent lichid pentru spă . a te-,durilor de Orice 
ti|>

VII.PON — șnmpon pentru sw '.Ful veselei
V fl.TIX — praf pentru < iiți,ca obiectelor de uz casnic 
VII COR — șampon penlru curățirea cm.i lniilor arse 
TAPV’II, — adeziv pciihu lipit liîriie și tapet
Informații siiplhv.i'niarc la sediul firmei «lin orașul I npenl, 

sfrada Visce i m. I, Llefon 935/11511 s.-u 04.70. telex 72517.

te din petrol, invitînd cetățenii 
să cumpere o cantitate îndestulă
toare de benzină, motorină, gaz 
și kerosen, pentru a-i feri de o 
eventuală criză provocată de 
lipsa acestora, criză ce ar putea 
surveni în urma presupuselor 
bombardamente asupra instalați
ilor petroliere din Irak.

se pregătește 
război

Shormon a spus că nu poate pre
zice da?A un asemenea eveniment 
va interveni, transmite agenția 
EFE.

Pe de altă parte, ministrul de 
externe, David Levy, a dat asi
gurări unei delegații de senatori 
americani, aflată la Tel Aviv, că 
Israelul nu vrea război, însă pre
ședintele Saddam Ilussein a creat 
o situație foarte dificilă și nu-ți 
încetează eforturile de a fabrica 
bomba atomică.

Lucrările în cadrul acestui pro
gram se desfășoară la poligonul 
de rachete „Overbcrg", aflat ia 
170 km de Capetown, iar pină în 
prezent au avut loc cel puțin 
două l inșări experimentale de 
rachete.

MADRID 20 (Romprc-). — In 
cadrul grupei 1 a preliminariilor 
rampionatului european de fot
bal. la Sevilla echipa Spaniei a 

■ urclasat cu scorul de 9—0 (4—0) 
formați i Albaniei, patru dintre 
'oluri liinrl marcate de Butra- 
’ueno (min. 30, 58, 66 și 75). Cei
lalți marcatori au fost Amor 
(min. 19), Curios (min. 22 și 64), 
Hiero (min. 37) și Bakcro (min. 
87).

PARIS 20 (Rompres). — Cea 
dc-a 21-a partidă a meciului 
pentru titlul mondial masculin 

de șah de la Lyon, dintre marii 
maeștri Gări Kasparov și Ana- 
toli Karpov s-a întrerupt la mu
tarea a 41-a, Intr-o poziție com
plicată, după cum apreciază spe
cialiștii.

în prezent, scorul este 11—9 
puncte In favoarea lui Kasparov, 
căruia Ii este suficient un sin
gur punct pentru a-și păstra ti
tlul suprem.

UN OM BIN3 îNrOVAAT 
are o șansă în kus

Aboiiîndu-vă la „Zori noi*' puleți afla tot ce se petrece in 
Valea Jiului, in țară și în lume, stind comod in fotoliu. Nu ratați 
ocazia de a face o investiție eficientă I Termenul limită este 28 
decembrie 1990, prețul unui abonament pentru o lună este de 45 
dc Ici, iar pentru un trimestru 135 Ici. Nu e mult și merită 1

Abonați-vă la ziarul „ZORI H0i“
>®®®®®®s®s®»eu aee»® a®®®»®

PENTRU TIMPUL UV. LIBER
21 DECEMBRIE

9,00 Roman foileton (reluare).
Mei ba.

9,50 Actualități.
10,00 Sesiunea solemnă a Parla

mentului României consa
crată aniversăm revoluției 
din decembrie 1989.

12,00 Ora de muzică. 
13,00 Orașe și civilizații.
13.30 Vîrstele peliculei (reluare).
14.30 Actualități.
14.40 Preuniversitațâa.
15.20 Limba noastră, 
15,50 Muzica pentru toți. 

■16,10 Tragerea Loto.
16.20 Studioul șlagărelor.
16.35 Emisiunea in limba germa

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

Revoluția română in direct.
22.00 Simpozion. 
23,00 Gaudeamns.
23,45 Actualități.
0,00 Jazz-fan
1,00 Tele-top

H O R O
vARSAtor 

(20 ianuarie — ffl februarie) 
Evitați luptele pentru întiieta- 

te ; aveți adversari care pîndesc 
în culise și abia așteaptă să co- 
mileți o greșeală.

PEȘTI
(19 februarie -- 20 martie)

Veți fi privit cu mai multă bu
năvoință ca de obicei. Profitați 
și împingeți lucrurile înainte pe 
toate planurile.

BER3FC
(21 martie — 20 aprilie)

Zi favorabilă Indrăgostiților ti
mizi sau ezibanti, care nu și-au 
mărturisit încă focul pasiunii lor 
față dc persoana iubită

TAUR 
(21 aprilie — 21 mai)

Dispuneți de o frumoasă luci
ditate și de multă prezență de 
spirit. Aceste dispoziții excelente 
vă vor atrage multe simpatii.

GEMENI 
(22 mai — 21 funie)

S-ar putea ca astăzi cineva să 
pronunțe cuvinte defavorabile la 
.adresa dv. în acest caz, puneți 
lucrurile la punct de urgență, 

căci adevărul, odată restabilit, vă 
va avantaja mai curînd sau mai 
tîrziu.

22 DECEMBRIE
9,00 Pro Patria.

10,00 Un an de la Revoluția din 
Decembrie 1989.

11.30 Rubrici din emisiunile în 
limba maghiară și germană 
(reluare).

12.30 In amintirea eroilor Revo
luției.

14,00 Actualități.
14,10 Istoria religiilor.
14,40 Tele-club.
17,00 Decembrie cel sfînt
18,00 Mapamond.
18,35 Preludii și uverturi.
18,50 Viața parlamentară.
19,15 Teleenciclopedia.
20,00 Actualități.
21,00 Serial TV. 

Revoluția română în direct.
22,00 Decembrie cel sfint.
23,00 Film serial. 

Max Monroe.
0,00 Actualități.
0,10 Telesport.
0,40 Film artistic.

MÂNU.
Producție a studiourilor 
franceze. Premieră pe,țară.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Nu vă risipiți timpul si ener
giile cu mărunțișuri — nu pier
deți din vedere esențialul.

LEU
(23 Iulie — 22 nugnsH

Pe plan sentimental se cere o 
exteriorizare moderată, care pre
vine reproșurile de mai tîrziu

FFCIO ARA
(23 august — 21 septembrie1

Sint posibile mici aventuri fără 
viitor.

BALANȚA
(2? septembrie — 22 octombrie)

Aveți toate .șansele Să dati greș, 
dacă acționați sub impulsul m •- 
mcntului.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Vi se va reproșa o anumită 

rigiditate, dar veți cîștiga enorm 
In ochii celorlalți, profitînd de 
conjunctura astrală favorabilă 
care vă patronează astăzi.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie) 

Utilizați imaginația dv. fecun
dă în scopuri practice.

CAPRICORN
(21 decembrie — 1? Ianuarie)
Puteți realiza singur tot ce a- 

veți în gînd, fără a aștepta împli
nirea lor ca prin miracol.
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