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Un an de libertate
In turlele bisericilor bat clo

potele. Imbrăcați In straie curate 
de sărbătoare, românii î.șl cîntă 
din inimă dumnezeieștile colinde 
de Crăciun. La acest sfîrșit de 
an trăim zile de pioasă aducere 
aminte de morții noștri, de tine
rii eroi a! revoluției din decem
brie 1989, odată cu sărbătoarea 
nașterii Domnului. Aniversăm 
Un an de cind dictatura ceaușis- 
tă a fost doborită, iar poporul 
român și-a cucerit libertatea. Ne 
expr.măm liber opiniile, fără nici 
o îngrădire. Ne putem clnta în 
liniște șl pace colinzile de suflet, 
strămoșești, bucurindu-ne cu i- 
n:mn curată de praznicul zilei 
n terii Domnului. Sîntem datori 
cu veșnică cinstire bravilor ti
neri care n-au pregetat să-și sa- 

viata pentru IP-ert-itea 
‘r'i, pent-ti a scăpa de dicta- 

u-1 comunistă. Sin‘om liberi și 
astienti că anarținem unei en- 

•i'âti unire — România. Dar anul
• e a trecut nu ne-a adus nu

mii bucuria libertății atlt de fn- 
'nv așteptată. Dincolo de sa- 

ti factia si bucuria de a fi liberi.
n conștiințele noastre stăruie 

in'-ebări care Isi mai așteaptă 
r pun-ul în spiritul democrației. 
De Ce nu au fost pedepsiți, pe

DÂRIIRL
Impresionant gestul plm de o- 

meme al unor întreprinderi de 
stat și firme particulare din Pe
troșani, care au făcut însemna e 
ciururi copiilor internați in sec- 
t<a distrofici a Spitalului munici- 
p il și bătrinilor ce locuiesc in 
i iminul din Lonea, cu prilejul 

X'i diunului.
Forestierii le-au dăruit brazi 

f.-.imoși. Societatea de Cruce Ro
șie, pachete cu alimente si diverse 
obiecte de necesitate imediată. 
L.s acestea s-au adăugat firma 
Prietenia", condusă de domnul 

Lu- ian Iftimie, care a donat peste 
7i» pachete cu portocale, ananas, 
c oliță indigenă și de import, 
conserve din carne, bomboane, 
pi bc'ele fiind distribuite Fi

măsura faptelor lor criminale te
roriștii ? Cine sînt ei de fapt ? 
De ce se tot amînă procesele 
înalților demnitari comuniști, 
care au fost autori, cel puțin mo
rali, ai reprimării violente a de
monstranților din decembrie 
1989 ? Bunăstarea în numele că
reia comuniștii ne-au condus țara 
pînâ la pragul unui dezastru eco
nomic, întirzie să-și arate roa
dele. Vom aștepta un nou pro
gram de promisiuni de bine în- 
tr-Un viitor mai mult sau mai 
puțin apropiat, al cărui prim 
semnal a fost scumpirea generali
zată sub denumirea de liberali
zare a prețurilor? Ce-i de făcut?

Iată tot atîtea întrebări care 
nu sî-au găsit încă răspunsul, 
constituind mobilurile unor pro
funde dezhinărt sociale Diversi
tatea de opinii exprimate liber, 
constituie una din componentele 
esențiale ale democrației. Pentru 
a liniști spiritele, din inițiativa 
guvernului, Procuratura generdă 
a anunțat că va acționa pentru 
stabilirea vinovățiilor și pentru 
pedepsirea celor ce s-au făcut 
vinovati de crime în timpul rc-

Vi>.r<-1 STRAI Ț

(Continuare in pag. a 2-a)

DARURI
la căminul dc bâtrîni cit și la 
cantina săracilor de la I.onea — 
precum și Societatea comercială 
„Portase S.R.L.", firma care se 
implică, spre cinstea ei, tot mai 
mult in viața socială a Pelroșu- 
niului. Societatea comercială 
„Portase S.R Lu a donat secției 
distrofici a Spitalului costumnșe 
pentru copii 6ub un an, Jucării, 
bomboane pentru cei mai mări
șori, zece kg de fursecuri și alto 
obiecte pentru copiii abia năs- 
cuți.

Se cuvine să apreciem la Justa 
valoare aceste gesturi de ome
nie, firmele amintite contribuind 
la îmbogățirea sacului lui Moș 
Crăciun

If. \ I IX \M)RI S( II

Suburbie
Se părea, judecind după inten

țiile declarate ale gospodarilor 
de la Primăria Petroșaniului, că 
în acest an copiii noștri se vor 
bucura, in sfîrșit, de tradiționalul 
lor Orășel. N-a fost să fie așa 
pentru că, deși Primăria a cerut 
din timp sprijinul unor între
prinderi din oraș, acestea au pro
mis „marca cu sarea", dar în 
după-amiaza zilei de 24 decem
brie, cind fusese programată 
deschiderea, așa-zisul orășel 
nici măcar mahala nu se putea 
numi. Ce deziluzie pentru copii. 
Mai întii mina Livezeni deși a

în loc de
dat cablul electric și duliile, nu 
a confecționat scena promisă. Ca 
urmare, programul artistic pre
gătit pentru întîmpinarea lui 
Moș Crăciun nu a mai avut loc 
pentru că nu avea unde. Oficiul 
municipal PTTR a promis că, 
prin stație, vor răsuna în Pe
troșani colindele. Cum le-ați au
zit dumneavoastră, lc-am auzit 
și noi. IPSRUEEM-ul a promis 
că aduce un panou pe care va 
fi scris „Orășelul copiilor". L-a 
adus, e drept, în ziua de 26 de
cembrie. Probabil că IPSRUEEM* 
ul serbează Crăciunul pe stil

orășel
vechi. Capacul l-a pus IC'SA-AP- 
ul. Nici măcar o bomboană nn 
s-a vîndut copiilor, nici picior 
de vînzător n-am văzut. Dacă a- 
dăugăm cele 2—3 chioșcuri care 
arată jalnic, completăm imagi
nea tristă, dezarmant de tristă 
a „suburbiei" copiilor.

Oare cei ce au promis și n-au 
făcut nu au copii acasă ? Dom
nilor, ochii triști ai copiilor 'ip- 
siți de bucuria lor cea mare a 
vacanței de iarnă — Orășelul 
copiilor — nu vă fac să plecați 
capul in semn de rușine ?

II. ALEXANDRESC II

(Duminică după-amiază în ■ 
biserica „Sfîntul Nicolae" din I

I Petroșani a avut loc un con- ■ 
cert de colinde susținut de co- |

Irul bisericii dirijat de profe- ■ 
sorul Vladimir Ureche. Au ră- | 

| sunat în toată splendoarea lor, . 
• cînteccle străbune de Crăciun, I 

| „O ce veste minunată", „Praz- | 

I Concert j 
de colinde !

I_____________ {
I nic luminos", „Domn, domn ' 

| să-nălțăm", „Steaua", „Astăzi 1 
| s-a născut Hristos" și multe | 
. alte lucrări semnate de corn- | 
* păzitori români. ț
I O impresionantă asistență a • 
• audiat concertul, fiecare din- I 
I tre cei prezenți avind apreci- | 

eri elogioase pentru varietatea | 
| repertoriului, pentru strădani- , 
Iile celor ce an de an au sus- I 

ținut, sub conducerea domnu- .
| lui Ureche, aceste remarcabile I 
■ manifestări artistice — mo- I 

mente înălțătoare de cinstire I
| a Nașterii Domnului. (Al.IL). I

Comerțul oferă
S irb.itorile Crăciunului, nr-.i; 

adus <i liniște si pace sufletească, 
dar și piine și brad și colinde 
O meni la datorie completează 
acum prin serviciile lor cu o 
gamă de produse din import bu
cur a copiilor și nu numai a lor. 
C ic (n aceste zile comerttil va

■ c p in uni' utile nie n i 
r ■ puțin de 30 le tone d< l.imi 
20 dc tone de portocali 20 tor 
co i'nnr>-?-fr i'.t. I ' .-|c
p.-ez.'i'țs. in conținu ire twWi 
vie.i’i si produse de cofe ie 
P ■' • r e Intr-o di i e: fie .i’. > . ri.i 

im'ntilă sj de b înă <fiFfitr 
ofertă care bucură sj o l-iv-ti- 

t;.1 care există Să avem >i noi 
viT'i mai dulce,

Dori-I NFIMID

Istoria creștinismului coiisem 
ne.iză, In paginile -ale, momente 
de glorie și biruința categorică 
a C uvintului lui Dumnezeu în 
contextul controve-sa» -i aberant 
al vieții.

Rc'C-li'ia Evangheliei, genczi 
Hi-ori ii. apariția și consolidai ea 
horiră a ti ptelor preoției < a slu
jitoare autorizat) a prescripțiilor 
divine au unt amploarea m di- 
vei Silatei l i pii1' iilor mozaice.

Ii.v'itatur i Mmui.loiui , a -ub- 
m.n it v ibiiil.iU'.'i ,i '/nmiuteloi 
iudaice, t-.i ''iile r- '.g.i a-.i si 
CUlticc in ■ ni . ,il m. ip.'ibilc a 
răspunde i ■ .r . împle' <
ale sufletului uman

In va : i. ■< j ii I. . i .i -le chis i is- 
lietiilc C«-, uiui pe fim nil h'Viii- 
sînd in suflet-le mingile. de pă
catul strămoșesc plenitudinea 
Vieții veșnice, oferi - rnn.lel i 
țoi; o si miniililoare.

Sfîntul arhidiacon Ștefan
Contrastul dintre cele două 

legi, relevat prin asprime, into
leranță și exclusivi m, oferea su 
portul iinui sentiment religios 
extern, fariseic, fără forță trans 
I imitatoare.

Caraderitl pedagogie și mesia 
nic al legii vechi • ta exprimat 
lapidar in „răzbunarea t.nliotHi- 
lui", refract; ră ric-Moi m’i.Tț de 
iubire, mila, companiine «i ier
tare.

l'.xrlas-\i mul rcligin», convin
gerile si ideile de '.upei ioi itate 
susținute prinți >> (on.cpție mo 
nob'ist i, eii.i psihoz. i unui as
cendent religios -i politic ce de- 
tienota ui tensiuni și violenta, in- 
tiețmute cu abilitate dc așeză- 
ini-.tole < ,:<■< ti

-Sfatul bătrinilor, sinediiul si 
arhicria erau intolerante la oiicc 
tendință dc reformism și ne.ts- 
ulf.'irc, deereflnd starea de culpă, 

blasfemie și necredință, supuse 
In permanență sub incidența dra
matică a sentinței supieme.

Efervescența religioasă a cornii 
nității creștine întreținută rle 
Me ia înviat, facilita iminența 
conservatorismului și naționalis
mului evreiesc.

Biserica Mlntuitomlui era cm 
st imită și reprezentată de o co- 
mmiitate omogenă, sudata prin 
Ir.it'osîe și ctilmin t in Euharis

tie, s]uji(;j ș| administrată dc 
sfinții apostoli.

Extinderea „bisericii manie" din 
Ierusalim reclama intcii ilicaica 
predicii si slujirii prin recruta- 
ica și instituirea treptei di.iro
nici, auxiliarei in disciplina și 
'loserviica preoției.

Diaconia nwi ca atribuții h.i 
rl'-matice distinelo slujirea și or- 
i'iininzi ca compotonf-i a ...'i.-.ipr 

lor" destinate săracilor. indife
rent de confesiune sau aparte- 
mmță etnica.

Experiența apostolică sub inspi
rația infailibilă a Duhului Sfînt 
a desemnat șapte bărbați cu cre
dință latoinieă, autoritate mora
la și înzestrați cil deosebit talent ■ 
In arta catorici si a investigării ; 
Scripturii, adm nistrindu-le huo

tradițiile părintești, de factură

tosia p. m 
postul doi 
N canoi,

. puni 
Ștefan, 

’l imon,

a mîinilor" a- 
Filip, Prohor, 
Parmena si

Nicolae.
Sinagoga ccreia i concentra

in .sine o umt.it.■ ni diversitate.
eu rădăcini în coloraturile etni
ce «de xrc niii, < onsolidaf,î pe

l’icot Pian POGAN

((imliim.ii i- in |i.v<. n 2-n)
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A trecut Crăciunul, grijile cotidiene rămîn
Se ridică două degete în formă 

de ” se zimhește fotogenic și 
se strigă. ii,icâ se poate în limba 
pamîntului : „\ ictorie" I J--ul 

Ie-a pkic.it cel mai mult copiilor 
— ei au fost primii păcăliți Ei 
au murit pi imit. Pentru victorie. 
Vatorii cui împotriva cui?

Cînd cr.un copil, pe drumul 
prafu.t al străduței noastre tre
cea rar cite-o mașină mică. Noi, 
cop i i nu cunoșteam mărcile. Cei 
mari ne explicau că e ..pobcdă“. 
Așa se spune pe rusește „victo
rie-*. Era, deci. o victorie de im
port. O victorie a socialismului, 
evident !

Pe-te morții tineri de acum un 
an s-a așternut zăpadă proaspătă. 
Vi-.ul a rămas în ei, a pierit ri
dată cu ei, a fost îngropat cu ei.. 
De la vis, care începe tot cu „V", 
nouă ne-a rămas dezamăgirea, 
gustul amar al zădărniciei, al 
neputinței „Totu’ e goană dună 
vint*, ar fi spus Ecleziastul. Un 
vînt nebun care spulberă zăpa

La masă a ram as un scaun tio!
N-a crezut în cruci și luminări, în tămîie si 

icoane, la preoți nu s-a spovedit. A crezut, pur 
și simplu, intr-o putere mai mare decît a ei. 
Zece nașteri. opt copii în viață. La Crăciun nu 
vor închina în amintirea ci Un pahar, nu vor 
face praznic de pomenire. Se vor aduna cu toții, 
frați de inge și de credință și, în cuvinte sim
țite, l'i vor aminti că a tost. Se vor ruga pen
tru ea...

Zbucium i-a fqsJt viața, scrișnet de oțel moar
tea. A murit f irâ luminare. Acum, acolo unde 
e ea, e liniște. O piară fără cruce îi veghează 
mormîntul, după datina credinței in care a fost 
botezată. Pe placă scrie simplu „P.T.“.

Se numea Paraschiva Turturcanu. Pornise

spre tîrg, împreună cu soțul ei, în vinerea dina
intea Crăciunului. Aveau de gînd să cumpere 
doi porci. Și mai aveau de gînd să meargă la 
o nuntă. După aceea... Ea n-a m ii apucat. O 
locomotivă nebună a țișnit ca din pămint și i-a 
trimis sufletul la ceruri. Bărbatul ei rămăsese 
în urmă, a văzut totul. A strigat, a alergat, dar 
a ajuns prea tîrziu. Locomotiva ucigași! a urlat 
prelung, sinistru, a lovit-o. a trecut peste ea 
și s-a tot dus. S-a întimplat în Petroșani, lingă 
IPSRUEEM... Cîți oameni n-au murit aici în 
același fel ?

Acum, la masă e un scaun gol. E locul ei. Ea 
nn mai o. \ luat-o Dumnezeu la El. Dumnezeu 
s-o ierte I (Șt.C.J.

da... Caloriferul e rece. Mai pun 
o haină pe mine, vorba răposatu
lui, ale cărui palate au rămas la 
locul lor, neatinse de obuze. Au 
fost înlocuite personajele princi
pale.
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De la București, meteorologii
— și nu numai ei — ne amenin
ță cu o iarnă grea. Dar va trece 
si asta și, dacă nu vom muri de 
foame, de frig sau de deznădej
de pină la primăvară o să pu
nem deoparte bani, din noile sa
larii mările, pentru un drum la 
București. O să luăm cu noi și 
copiii care ne-au mai rămas. 
Și-o să le arătăm, pe viu. scuti
erii. Și-o să le spunem „Ei sînt. 

Ei sînt cei pe care i-ați văzut la 
TVR*4. Și-o să le arătăm CC-ul, 
ca pe o minune a lumii, spunîn- 
du-le: „Pe acesta gloanțele l-au 
ocolit1*. Apoi o să mergem Ia 
Cimitirul eroilor tineri. Și după 
c? ne vom plînge acolo toți mor- 
(ii si toate suferințele, vom ob
serva subit că e primăvară, e 
soare și e... bine. Ca altădată. 
Și-o să le spunem copiilor A- 
ceștia au murit degeaba**. Apoi 
ne întoarcem acasă și-o luăm de 
la canat...

Acum însă e iarnă. Mă încăl
zesc citind reclame despre Aus
tralia și încerc să-mi imaginez 
cu ce-o să ne delecteze Președin
tele in noaptea cea mai lungă — 
în afară de zîmbet, evident. O să 
ciocnim împreună o cupă de șam
panie. evident. Sau o cupa de 
lacrimi, cine știe ? Uneori plîng 
și învingătorii. De milă... Dar nu 
c cazul nostru I Va fi o cupă a 
victoriei I?

Ștefan CIMPOI

Un an de libertate
Siimtui ariiidiacuu Ștefan

(l'rmftrr din OJJ. I)

mozaică, ce exterminau tendin
țele religioase străine și contra
carau opțiunile creștinilor.

Diaconul Ștefan, cu vocație 
efinta. entuz. .sm.il de idcalur.le 
Evangheliei lui Iisus, devotat 
Slujbei ale. înțelept în cuvînt si 
faptă, caracter moral pătruns In 
inefabila putere a divinității, 
impre-iona contemporanii prin 
semne și minuni, susținute cu 
talent >i naturalețe prin arta o- 
rator .ei.

Personalitatea și credința Sfîn- 
tului Ștefan se axa pe adevărul 
dumnezeiesc al Evangeliei lui 

Iisus ți pe erudiția expunerii 
textului biblic, etalată cu dezin
voltură în fața arhiereului cure 
umbrea scaunul de judecată, is
torisind cu exactitate evenimen
tele de la Avraam pînă la Min- 
tuitorul.

Devotamentul său insolit cu o 
inegalabilă capacitate de jertfă 
demonstrată cu prisosință in e- 
xercițiul diacon.ei, di iplina in
transigentă a vieții. ir' mtiEcarea 
ființei cu corn ivi ..montele evan
ghelice, srhpi-il.- .u exc. ptie e- 
mise de o inteligența luminată 
prin înrîurirea Duhului au des
chis orizonturi noi păstoriților, 
dovedind putere de penetrație în 

sfera metafizică a existenței 
transcedentalc conectată la rea
litățile slavei Fiului lui Dum
nezeu.

Conștiință creștină dcsăvîrșită, 
infuzată și purificată de razei* 
dumnezei rit, reflectă prin lacri
mile și rouă rugăciunii argumen
tul sublim al vredniciei preoțești 

încununat cu virtutea iertări 
și convingerea sacră că su. Satul 
său va dobîndi odihna veșnică 
lingă împăratul veacurilor Hris- 
tos, a primit cu seninătate s ile- 
rințele trupului în schimbul su
premului dar al veșniciei, cunu
na de lauri și biruința marti
riului.

(Urmare din pagina I)

voluției și celor ce au fost păr
tași la conducerea țării în peri
oada neagră a dictaturii ceaușis- 
te. Iți vor înceta oare acțiunile 
lor grupurile protestatare, care 
în aceste zile de sărbătoare și de 
comemorare a revoluției nu și-au 
încetat nici o zi activitatea ?

Patimile politice sînt mari. Iar 
ceea ce e mai trist, ele continuă 
să fie marcate de spiritul defunc
tei propagande a intoleranței. A- 
ceastă intoleranță a depășit nu 
numai cadrul democrației, ci și 
limita bunului simț, în Piața Re
voluției, unde au fost distruse cu 
sălbăticie coroanele depuse pe 
mormintele eroilor revoluției. Or, 
democrația, în primul rînd în
seamnă toleranță. Respectul față 
de opinia celuilalt, face parte 

din abecedarul democrației. Mulți 
din cei îndoctrinați de comun, u, 
se vede treaba că vor trebui să 
se apuce să învețe aliecedarul 
democrației.

Ce ne va aduce noul an ? Un 
nou guvern și un nou președin
te ? O nouă adunare constit uan- 
tă 7 Deocamdată le avem pe ce'a 
alese la 20 mai 1990. Din primul 
an de libertate a trecut abia o 
jumătate de cînd ne-am expn- 
mat opiniile electorale și a fo ♦ 
ales noul guvern. Rămtne de v5- 
zut dacă cei ce au fost și sînt 
aleșii poporului își merită - sau 
nu mandatele ce le-au fost în
credințate. Primul an de liber
tate ne-a adus, totuși, raza de 
speranță a unor pași pe calea 
democrației și libertății I

INTÎMPLĂRI TRISTE — ÎNTÎMPLĂRI TRTSTE
LOVITĂ SAU NU? i U N A B A T U T A...

Tensiunea acumulată In cîteva 
luni a răbufnit in decembrie. La 
acea dată, Luceta Popescu. îm
preună cu o colegă de serviciu. 
Stela îlusza, a observat o treabă 
care i s-a părut necurată : din 
laboratorul de cofetărie din Vul
can. locul lor de muncă, erau 
Incărcați, Intr-o „Dacie1*, doi saci 
de zahăr. Deși persoanele care 
făceau treaba asta și-au luat 
toate precauțiile ca lucrarea să 
treacă neobservată, n-a fost să 
fie așa. Cele două lucrătoare au 
văzut și au hotărit să nu tacă și 
s-o întrebe pe șefa de serviciu 
din ziua respectivă cum este po
sibil ața ceva.

Doamna Elena Rauca s-a sim
țit ofensată că acestea îi cer so
coteală. „Mi-a răspuns că nu mă 
interesează, că nu e gestiunea 
mea și că nu trebuie să-mi dea 
raporlHl“. scrie Luceta Popesou 
în scrisoarea adresată redacției. 
A urmat apoi o discuție intr» 

șefă și subalternă, spiritele s-au 
încins, fiecare a ridicat tonul, iar 
șefa a ridicat mîna.

A lovit-o sau nu 7 Stau de 
vorbă cu doamna Rauca. Dum
neaei zice că doar a Imbrincit-o. 
Le ascult și pe cele doua lucră
toare care au asistat la Scenă, 
Mirela Crăciun și Alexandra Ila- 
zotă : „Am auzit cînd a zis că e 
gestiunea ei — declară cea din 
urmă —, și să nu se bage. A 
dat-o dracu’ și .p.oi a dat așa, o 
dată în umăr >i o dată în spate1*. 
Deci, în privința asta, chestiu
nea e limpede

Dar do unde apare atmosfera 
asta tensionată în colectiv 7 Fe
tele din schimbul de dimineață 
mi-au relatat unele lucruri deloo 
plăcute. Am vorbit și cu clteva 
din schimbul doi. Părerea lor 
era că „rufele murdare se spală 
în familie** (am citat-o pe una 
din ele). Intr-adevăr, se spală în 

familie, dar la uscat, se vede că 
6e pun în oraș. A doua zi după 
incidentul relatat, poliția a in
trat pe fir. Domnul căpitan Ho
rea Comănoiu, din secția econo
mică, mi-a relatat că, în baza 
unei sesizări, în seara zilei de 
14 decembrie s-a efectuat un in
ventar la laboratorul de cofetă
rie. Cercetările continuă și se 
așteaptă finalizarea actelor de la 
inventar. „Practic, intrînd pe fir, 
poliția face o cercetare minuți
oasă a întregii activități din la
borator în acest an1*, a precizat 
domnul căpitan. Deci, în privin
ța asta lucrurile se vor lămuri. 
Rămîne însă ca, la nivelul con
ducerii ICS Mixtă Vulcan, să se 
analizeze care este sursa animo
zității dintre cele două șefe ale 
laboratorului, care are ca efect 
împărțirea colectivului în două 
tabere opuse.

Ghcorslic OLTEAN U

In după-amiaza zilei de 19 de
cembrie, mintea lui Acsinte Vio- 
rel din Vulcan, era sub controlul 
alcoolului îngurgitat. Mai întîi, 
i s-a cășunat pe ncvaslă-sa, fe
meie însărcinată, care, ținînd în 
brațe fetița lor de trei ani, se 
uita la el și nu știa ce să creadă. 
A bătut-o in așa hal Incit, scă- 
pînd, femeia a fugit la polție. 
A povestit ce i s-a înlîmplut. Un 
echipaj al poliției s-a deplasat

„»ȘI A L I A
In familia lui Boboc Mihai, tot 

din Vulcan, Moș Crăciun n-a mai 
venit la cei doi copii ai săi. Și 
asta datorită gestului nefast fă
cut de tatăl lor în seara zilei de 
22 decembrie...

Gestul necugetat a fost atunci 
cînd, urmare a unor altercații a- 
vute cu concubina sa, Diaconii 

la locuința lui Acsinte. Num ,1 
că acesta era pus pe fapte mari . 
i-a ultragiat pe oamenii legii, a- 
flați în exercițiul fun -bunii A 
fost dus la poliție. Nici aici nu 
s-a calmat. A continuat să insul
te polițiștii de acolo, îi făcea cum 
ti venea la gură. Ba, a mai dis- 
strus și ceva mobilier. De nervos 
ce era. S-a ales cu arestarea, ur- 
rnînd să fie judecat pentru ul-i 
traj.

OMORIT A
Lenuța Mar ia, 20 ani, Boboc 
Mihai a început să-i aplice aces
teia lovituri cu pumnu și picioa
rele. In urma traumatismelor, 
femeia a decedat. Doi minori .iu 
rămas pe drumuri. Boboc ur
mează să fie judecat oentm in
fracțiunea de omor.

Gheorghc OLTEAbiU

pkic.it
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Ianuarie
L 7 14 21 28
M 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30
J 3 10 17 24 31
V 4 n 18 25
S 5 12 19 26
D 6 13 20 27

Februarie
L 4 11 18 25
M 5 12 19 26
NI 6 13 20 27
J 7 14 21 28
V 1 8 15 22
S 2 9 16 23
D 3 10 17 21

Martie
L 4 11 18 25
M 5 12 19 26
M 6 13 20 27
J 7 14 21 28

1 8 15 22 29
S 2 9 16 23 30
D 1 10 17 21 31

Aprilie
& 1 8 15 22 2'J
M 2 9 16 23 30
M 3 10 17 24
J 4 11 18 25
V 5 12 19 26
S 6 13 20 27
D 7 11 21 28

Iulie

D 7 II 21 28

L 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30
M 3 10 17 24 31
J 4 11 18 25
V 5 12 19 26
s 6 13 20 27

August
L 5 12 19 26
T 6 13 20 27
M 7 14 27 28
J 1 8 15 22 2J

V 2 9 16 23 30
s 3 10 17 24 31
D 4 11 18 25

Septembrie
L 2 9 16 23 33
M 3 10 17 24
M 4 11 18 25
J 5 12 19 : 6
V 6 13 20 27
S 7 11 21 28
« 1 8 15 2'2 29

Mai
L 6 13 20 27
M 7 14 21 28
< 1 8 15 22 29

J 2 9 16 23 30
V 3 10 17 24 31
3 4 11 18 25
D 5 12 19 26

Rinouieh
Zile de post de peste an
— MIE1U URil.L ȘI VINURILE I)E PESTE AN,

I AFARA DE (ELE SEMNATE CU IIAJIȚ1;

— AJINI L BOBOTEZEI (5 ianuarie) ;

— t Vierea capi lei sf. ioan boți z A
TOR’IJE (29 augufR ;

— 1N Al f’AREA SFINȚII CRI ( I

lume
1, 3 10 17 24
M 4 11 18 25
M 5 12 19 26
J 6 13 20 27
V 7 14 21 28
s 1 8 15 22 29
D 2 9 16 23 30

Postun ma> lungi
POSTUL S| INIILOR I AȘII (18 februarie 
— 0 api ilic) ;
POSTI I SI»N|II< R APOSTOLI PETRI.' ȘI 
PAVI I (3—28 iunie) ;

— POS11L ADORMIRII MAICII DOMNI LUI 
(I II august) ;

— POSTI I. NAȘT' IUI DOMNULUI (15 noiem
brie — 21 dccembi ic).

bisericești
Nu se fac nunți

— IN TOATE ZILELE DE MIERCURI Șl TI
NERI DE PESTE AN ;

— tN AJUNUL PRAZNICELOR ÎMPĂRĂ
TEȘTI ;

— IN POSTI I SFINTELOR PAȘTI (18 februa
rie — 6 aprilie) ;

- IN SAPTAMiNA LI MINATA (8-13 aprilie);

— IN Ol MIXICA RUSALIILOR (26 mai);

IN POSTUL SINȚILOR APOSTOLI PETRU 
SI Pilii (3—28 iunie) ;

— In postul adormirii maicii domnu
LI I (1 — 11 ;tugu->t) ;

— In POSTUL NAȘTERII DOMNI LUI (15 m> 
‘umbrit — 21 dcumbrie) ;

— DE IA NIȘIIRIA DOMNI l.l'l I’InA LA
BOHO'I T IZ A (25 rlcccmbiic — 6 Ianuarie),

Octombrie
i. 7 11 21 23
M 1 8 15 22 29
M 2 9 16 23 30
J 3 10 17 24 31
V 4 11 18 25

s 5 12 19 26
D 6 13 20 27

N oteiribi ie
i 4 11 18 25
M 5 12 19 26

M 6 13 20 27

J 7 14 21 28
V 1 8 15 22 29

s 2 9 10 23 317

D 3 10 17 21

l)e cern brie
L 2 9 16 23 30

M 3 10 17 24 31

M 4 11 18 25
J 5 12 19 26

V 6 13 20 27

s 7 14 21 28

D l 8 15 22 29
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Actuaiitatea internațională
Pătruns ilegal in țară, ex-regele Miliai 

a iiost trimis de unde a venit
La Aeroportul Otopeni, cu pu

țin timp înainte de decolarea a- 
vionului, principesa Margareta a 
declaiat unui redactor al Agen
ției Rompres : „Este o vizită care 
s-ar fi vrut istorică, făcută cu o 
ocazie spirituală, tata ar fi fost 
extrem de fericit că se poate re
întoarce în țara lui și sâ se roage 
de Crăciun. Totul a explodat 
în'-ă în violență. Sint foarte șo
cată că s-a putut intîmpla așa 
ceva, mai ales de faptul că tine
rii care au adus libertatea țării 
lor văd acum că tara nu este 
încă eliberată. Este teribil. Și-au 
dat viața degeaba. Nu ceea ce s-a 
intîmplat in seara aceasta i-a fă
cut rău tatălui meu, cit mai ales 
regretul pentru acei tineri care 
și-au dat viața pentru o țară care, 
după 12 luni, nu este încă liberă. 
Lucrul acesta este cu adevărat 
dramatic"

întrebată fiind care au fost 
rezultatele întrevederii anterioare 
cu premierul român in ceea ce 
privește posibilitatea ca cx-regele 
să viziteze România, principesa 
a ținut să precizeze : „Tatăl meu

■ ROMA 26 (Rompres). — 
Ia \ idemia Română din Roma 
a avut loc o seară culturală con
sacrată împlinirii unui an de la 
Revoluția română din decembrie 
1939 și urbătorilor de Crăciun.

După un moment de reculegere 
In memoria victimelor Revoluției 
și un cuvînt de aducere aminte, 
a fost prezentat un program dc 
muzică corală și instrumentală 
susținut de studenții Conservato
rului Santa C’ecilia din Roma, 
sub conducerea doamnei profe
soare Toana L'ngureanu.

SCURTE ȘTIRI
T. \ TOKIO -a anunțat că Ja

ponia va acorda Chinei credite 
in valoare de 316 m.uoane dolari, 
care constituie cea de a doua 
parte a unui ajutor financiar, 
sistirt după evenimentele de a- 
nul trecut de la Beijing.

Totalul a'istenței promise dc 
Japonia se ridică la 810 miliarde 
icni (6 miliarde dolari), notează 
agenția AR.

ÎNTR-UN INTERVIU acordat 
televiziunii din Kuzbas, fostul 
ministru de interne al Uniunii 
Sovietice, Vădim Bakatin, a de
clarat că „demisia sa a fost im- 
pusA dc anumite cercuri", afirma-•••••••••••••••

TE L E X li S P O R Ț
CIUDAD DE MEXÎCO 2G (Rom

pres). — Mexicul își va depune 
candidatura pentru organizarea 
Jocurilor Olimpice de Vară din 
anul 2001, a anunțat președintele 
CO mexican, Mario Vasqucz 
Rana, citat rle agenția EI'E. Țara 
aztecilor a mai găzduit nhmpia la 
in anul 1968, cind americanul 
Bob Beamon a reușit invincibilul 
record mondial la săritura in 
lungime, 8.90 m, iar România s-a 
afirmat cu atletele Viorica Visco- 
polcanu și Lia Manoliu, scrime- 
rul Ionel Drîmbă. cu Ivan Patzai- 
chin i Serghei Covaliov la ca
noe, toți câștigători ai aurului o- 
limpic.

După cum se știe, în anul 1992, 
JO de vară vor avea loo la Bar- 

și-a scurtat vizita de la 3 zile la 
24 de ore, tocmai pentru ca să 
nu existe nici o problemă. Am 
ținut deci cont de părerile pri
mului ministru care a deconsiliat 
vizita pe motiv că nu este încă 
momentul, că oamenii sînt obo
siți, au probleme".

Cu toate acestea, „tatăl meu va 
reveni în România și asta o voi 
spune tuturor".

☆
„Referitor la viză — a declarat 

ex-regele Mihai în fața reprezen-

Bulgaria face apel 
la generozitatea britanicilor

LONDRA 26 (Rompres). — Am
basada Bulgariei la Londra a 
lansat un apel Ia generozitatea 
britanicilor, pentru a contribui, 
in bani și medicamente, la aju
torarea bulgarilor, care au de 
suportat efectele unei situații e- 
conomice catastrofale, transmite 
agenția France Prcsse. „Bulgaria, 
ca și România și Uniunea Sovi
etica. riscă să cunoască iarna cea

O nouă formațiune politică în 
Republica Moldova

CHI.ȘINAU 26 (Rompres). — 
La Chișinău a fost creat Parti
dul Democrat pentru Renașterea 
și Prosperitatea Moldovei. E 'e 
cea dc-a cincea formațiune poli
tică existentă la ora actuală în 
Republică. în cadrul conferinței 
de constituire au fost expuse si 
aprobate Programul și Statutul 
noului partid. Totodată, au fost 

ție confirmata, potrivit ziarului 
„Izvestia", de luările dc cuvînt 
ale unor deputați ai poporului, 
cum ar îi liderul grupării parla
mentare „Soiuz", și alții, ce-1 în
vinovățesc pe Bakatin de destră
marea MAI, relatează agenția 
TASS. „Sint categoric împotriva 
acestor acuzații. Nu Ministerul 
de Interne se prăbușește, ci Uni
unea Sovietică" — a afirmat el.

CONDUCEREA ALBANIEI a 
respins cererea formulată de 
Partidul Democratic, de curind 
creat, de a amina alegerile par
lamentare, prevăzute pentru 10 
februarie 1991, informează agen
ția TASS.

La întîlnirea de la Tirana cu 
reprezentanții acestui partid, .e- 

ceiona, în 1996 la Atlanta (SUA), 
iar pentru anul 2000 candidează 
orașele Berlin, Beijing, Brasilia, 
Sydney etc.

☆
Patinatorii noștri de viteză vor 

avea un bogat calendar competi- 
țion il in actualul sezon. După 
„Turneul celor 3 piste", progra
mat in p< rioada 29 decembrie — 
6 ianuarie, vor urma concursu
rile pentru „Cupa Mondială" dc 
la Davos (Elveția) în 12—13 ia
nuarie și Baselga di Pine (Italia), 
în 9—10 februarie, ambele numai 
pentru fete. Campionatele euro
pene de seniori (m plus f) la po- 
liatlon vor avea loc la Sarnjevo, 

fanților presei — am văzut că 
toată lumea obținea vizele la a- 
eroport, atunci cind ajungeau, și 
am crezut că vom putea face și 
noi la fel. Mi se pare neobișnuit 
să fiu expediat".

întrebat fiind dacă are ace
leași sentimente ca în 1947, fostul 
monarh a ținut să precizeze : 
„Nu, nu este același lucru. Mo
mentele nu pot fi comparate".

(Rompres)

mai grea din toate timpurile", a 
declarat un purtător de cuvînt 
al ambasadei. „Ne lipsesc medi
camentele de bază, cum sînt anti
bioticele, anestezicele, vitaminele, 
insulina, precum și echipamentele 
chirurgicale și dentare", a spus 
purtătorul de cuvînt.

Ambasada a deschis, totodată, 
un cont bancar oficial pentru co
lectarea fondurilor de ajutorare, 
menționează agenția.

alese organele de conducere, ca 
președinți fiind învestiți Gh. 
Ghimpu, deputat al poporului 
din Republica Moldova, N. Mi
hai, doctor în filozofie, și V. U- 
maneț, doctor în economie.

Au fost adoptate, o declarație 
cu privire la relațiile interetnice 
.și Apelul către ceilalți oameni de 
bună credință din republică.

crctarul Prezidiului Adunării Na
ționale a declarat că nu există 
motive obiective pentru amîna- 
rca datei alegerilor.

IERI NOAPTE, șeful guvernu
lui sovietic, Nikolai Rîikov, a fă
cut un infarct — relatează agen
ția TASS. Comunicind această 
știre participanților Ia cel de-al 
4-lea Congres al deputaților po
porului din URSS, președintele 
Gorbaciov a relevat că în momen
tul de față viața lui Rîjkov nu 
este în pericol, și că el se află 
internat în spital.

SCURTE ȘTIRI

in perioada 18—20 I, iar mondia
lele termnine la Harnai (Norve- 
gia) în 2—3 II. Campion.t'c ie 
Mondiale de sprint ale seniori
lor (m plus f), vor avea ioc la 
Inzell în 23—24 II, iar întrecerea 
similară a Juniorilor se va dis
puta intre 1 și 3 mai tie la C.iiga- 
ry. Finala Cupei Mondi de femi
nine va avea loc in 2—3 III la 
Hava.

Patinatorii noștri se vor mai 
alinia și la stai tul altor concur
suri iniei naționale, la Davos 
12—13 1, Budapesta 6—7 11, He- 
erenveen (Olanda) 9—10 TI, Ki- 
rov (URSS) 16—17 II și Baselga 
di Pine 20—24 II.

(Rompres)

UN OM BINE INFORMAT
ARE O ȘANSA IN PLUS

Abonîndu-vă la „Zori noi" puteți afla tot ce se petrece în 
Valea Jiului, in țară și în lume, stînd comod în fotoliu. Nu ratati 
ocazia de a face o investiție eficientă ! Termenul limită este 28 
decembrie 1990, prețul unui abonament pentru o lună este de 45 
de Ici, iar pentru un trimestru 135 lei. Nu e mult și merită 1

Abonati-vă la ziarul „ZORI NOI" ,
'

I.C.S. Alimentara si A.P. Petroșani
i *

V ă invită să petreceți, intr-un cadru ambiant și familial, tradițio
nalul „Revelion 1990—1991“, împreună cu familia dumneavoastră, 
in saloanele următoarelor restaurante din Petroșani : 308 „Gam- 
brinus", 319 „Parîngul", 304 „Brădet", 3G6 „Bulevard", 3G8 „Mine- | 
rul". La Petrila — 326 „Transilvania", 331 „Cotnari". Aninoasa — ’ 
350 „Pescăruș".

înscrierile se fac direct la șeful de unitate.

întreprinderea de gospodărie comunala 
si locativă Petroșani i 

* 1

ANUNȚA
Datorită unei avarii apărute pe conducta de aducțiune Valea 

de Pești — Petroșani, in zona stației de pompe fscroni, in ziua 
de 27 decembrie 1990, în orașul Petroșani va fi întreruptă furni
zarea apei potabile între orele 8,00 — 18,00.

în funcție de terminarea lucrărilor acest program se poate 
modifica.

HORO
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Degeaba oftați. Fără muncă nu 

cîștigă decît alții — niciodată cel 
care visează 1

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Veți fi cuprins de o supărătoa
re agitație psiho-motorie. încer
cați să canalizați energiile de 
care dispuneți spre creație.

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Se pare că un trandafir va fi 
cauza unei rupturi dureroase. 
Nu disperați — mai sînt și alte 
flori !

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Nu vindeți, nu cumpărați —- 
oferiți ! Amintiți-vă că un imens 
capital de tand-ețe a rămas ne
folosit, iar anul trece.„

GEMFNI
(21 mai — 21 iunie)

Feriți-vă de bîrfă ! Cine șop
tește strigă și în gura mare.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Astăzi s-nr putea ;ă vă treacă 
prin preajmă minutul destinului. 
Pregătiți un surîs fotogenic l

MICA PUBLICITATE
VÎNZARI

VÎND televizor color „Grun- 
dig“, diagonala 67 cm. Telefon 
41902. (3079).

PIERDERI
PIERDUT contract de închiri

ere pe numele Zuică Marin, eli
berat de EGCL Petrila. îl declar 
nul. (3078).

DECESE

FAMILIA Răduțoiu, părin
ții, rudele apropiate, mulțu
mesc cu recunoștință tuturor 
celor care au ajutat prin pre
zență, flori, telegrame, fiind 
alături la conducerea p<' ulti
mul dmm, a celei ce a fost o 
deosebită soție, mamă si medic 

ECATFRINA RĂDUȚOIU

COI FICTIVUL secției „Dcr- 
mato" este alături dc dr. Cup- 
șan Morar Ulpia in momenfeb- 
grele pricinuite de moartea 
tatălui său și transmite con
doleanțe familiei.

SCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
Insulta e dovada neputinței. 

Chiar și atunci cind vine de la 
un șef. Păstrați-vă calmul.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
O posibilă idilă sau un guturai. 

Oricare din ele ar fi, va trece.
BALANȚA

(22 septembrie — 22 octombrie)
Zi fără noroc în - afaceri, dar 

agreabilă în domeniul sentimen
tal.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
întreaga zi se află sub sem

nul influenței pe care o va avea 
asupra dv. întîlnirea cu un pri
eten vechi.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie,

Ambiția unor noi cuceriri a- 
menință să producă o furtună în 
viața conjugală.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Nu faceți din discuții nmnolo- 

guri personale. Uneori e mai bine 
să știi să asculți.

PIERDUT contract ide închiri
ere pe numele Dijmărescu Toan, 
eliberat de IGCL Petroșani, îl 
declar nul. (3082).

PTERDUT legitimație serviciu, 
pe numele Popa Valerică, elibe
rată de T. M. Bărbăteni O declar 
nulă. (3076).

COMEMORĂRI

CU nemărginită durere a- 
mintim împlinirea a patru ani 
de cînd destinul crud ne-a 
despărțit de iubitul nostru soț 
și tată

GHIDICE.'NU OPREA
Nu-1 vom uita niciodată. 

(307 D.

FAMILIA Murgii Virgil a- 
rmntește că se împlinesc șap
te ani de In decesul celei cc 
a fo=t

ec. Ml RGU OTILIA
Odibnească-se în pace ! (3081'
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