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Bani în Golf
Răspttnzînd solicitării Mi. 

nisterului Sănătății, peste 25 
dc medici și cadre medicale 
medii, specializate în chirur
gie, ortopedie, radiologie, a- 
nestezie și terapie intensivă și 
probe de laborator, precum și 
brancardieri, s-au oferit volun
tar spre a asigura asistența 
medicală a forțelor aliate afla
te în zona Golfului. Perioada 
pe care o vor petrece acolo 
este neprecizată. Avantajele 
bănești oferite voluntarilor sint 
tentante, dar condițiile de des
fășurare a activității sint cele 
de linia întii a frontului (Al.H )

Puritatea viziunii
și căi<e realizărilor politice

Discut adeseori cu un om aflai 
iu conducerea unui partid poli
tic dc opoziție. Un om sincer, în
grijorat și intolerant, care se con
duce după un principiu doctrinar 
Har și nobil. L'n om care privește 
totul de la înălțimea și puritatea 
principiilor de unde nu poate 
decit să-1 îngrijoreze opacitatea 
care o descoperă peste tot și pers
pectiva sumbră de viitor. E’ nu 
poate să accepte compromisul, di
plomația sau propaganda ca stări 
și metode ale conduitei politice. 
Este normal că. trăind do ir după 
un principiu, după o viziune ne
alterată despre realitate și acțiune 
politică, ți se pare cel puțin imo. 
ral, să folosești metode de per
suasiune, căci principiul ar tre
bui. prin consistența sa raționa
lă, să penetreze în gîndurile să
nătoase. Dar asta este cel puțin 
o naivitate. Pentru că acesta este

r ■ v r v nrma tara
Duminică dimineața, deoarece 

nu aveam p ine, am plecat — nu 
prea devreme, e adevărat — să 
cumpăr. Un prieten mi-a spus că 
ar fi la Hermes, altminteri n-ar 
fi coadă. Nu era nici coadă, nici 
pii ne. Dar am aflat de la cei 
cițiva îngrijorați că unii au fost 
la fabrică și au luat z\șa am a- 
juns și eu acolo. Zicindu_i ce 
vreau, doamna de la poartă m-a 
îndreptat spre magazioneră. 
De-acolo tocmai ieșeau doi băr
bați tineri purtlndu-și plasele ro
tunde. Doamna Balint Viorica, 

in fond un lucru irealizabil, ce 
ar presupune ori o ridicare a ni
velului de cultură și competență 
politică, ori o nepermisă și iluzo
rie uniformizare a cunoștințelor. 
Unanimitatea, ne-im convins pe 
propria noastră piele, este un a- 
tribut al doctrinelor politice ne
democratice, dictatoriale. Dincolo 
dc aceasta, situarea pe pozițiile 
intransigenței, principiului, duce 
la o concluzie pe care nu ne pu
tem permite s-o afirmăm, indife
rent cite dovezi am avea. Con
cluzia : sintem un popor de tîm- 
piți. l'n alt aspect al discuției 
vizează faptul că, la nivelul prin
cipiilor abstracte, doctrinele po
litice nu se diferențiază atît de 
mult incit să justifice împărțirea 
în atitea partide. Diferențele a- 
par tocmai cind se trece le con
cretul acțiunii politice, adică

stăpîn sau stînă fără cîini
magazionera, venea și dumneaei 
din secție cu o plasă cu pîine 
aromată. Era ora 10,55. I-am spus 
ce vreau : două plini. Că nu se 
face gaură in cer. Și m-a luat 
tare : ce, aici e magazin ?

Nu e magazin, e adevărat. însă 
m-a informat, după vreun minut, 
că se lucrează și sint 23 090 plini 
albe (cu 4,25 lei bucata) și 3 340 
bucăți pîini Dîmbovița. Așa am 
mai aflat că, deși tn curte erau 
mașini, nu sînt mașini. Adică șo
feri. Fiind eu pe-acolo am văzut 
că a venit o intervenție, cum I 

tunci cind se pune problema tra- j 
ducerii in practică a principiului. 
in cuprinsul ideatic al politicii ț 
există puține principii dar multe s 
doctrine și strategii. între prin- J 
cipiu și traducerea lui in practi- 1 
că intervin atitea curele dc trans. 9 
misie, incit de multe ori princi- 1 
piui rămine doar ea lozincă sau j 
deziderat. Eterna disjuncție teo- ț) 
ric-practică iși are în domeniul 
politicului cea mai bună ilus
trare. Discutînd în perimetriul 
valorilor politice se parc că, oda
tă cu Romano Guardini și Ma- 
chiavelli, s-a ajuns la ideea in- 
strumcntalizării valorilor sau mai 
degrabă a unei etici specifice po
liticului, care nu se conexează ■

V asilc Sebastian DÎNCU "

(Confinu.n e in pag. a 2-a)

se spune în mod obișnuit. Are nu
mărul, dacă bine am reținut, 
31 HD 5G43. Dumnealui, șoferului, 
trebuie să-i mulțumesc eu, dar 
și cei vreo 20—25 de oameni fără 
pîine. Era ora 11,30 și cele două 
vînzătoare la magazinul „Her
mes" (al fabricii), care lustrui, 
seră totul ca bune gospodine, au 
deschis și au vîndut deși au pro
gram duminical pină la ora 11. 
Piinea este bună. Cu tendințe 
spre foarte bună.

Generozitatea lucrătorilor ac
centuează bîlbîielile de organizare 
a muncii și indisciplina. De aceea 
acest sat, care e fabrica, nu are 
stăpîni. Doar un cîine lătra în- 
dlrjit. însă oamenii sînt blînzi. 
Și fac ce vor.

Tiberiu SpATARU

I

I nice.
oare 
Nu.

D E T Â
cest colț de pagină va fi 

un colț al tăcerii, sau 
al tăcerilor noastre zil- 

Tăcerea înseamnă 
absența cuvintului ? 

Tăcerea nu exclude
I cuvintul, ea este un teritoriu 
Ial cuvintului neroslit, al cuvin- 

tului înstrăinat de comunicare. 
Clipa ti i teților sau marilor bu- 

I curii est tăcută. Tficind, aștep- 
Itam cuvintul mingiietor, izbăvi

tor, sau ucigător. In tăcere ne 
refugiem atunci cind sintem o- 
Ibosiți de forfota cuvintelor. 

Cind tăcem ne invadează puri- 
Itatca cuvintului ncmaterializat 

în sunet.
I /drumul spre noi inșine șl 
IZ/ spre ceilalți trece prin

cuvint, dar de cele mai 
I multe ori pi in cuvintul neros

tit. Aceste rostiri ale tăcerii 
sint glnduri care-și caută I wta 

I șl teritoriul din interlocutor, în 
• care să se materializeze și unde 
| să aibă rezonanță. Atit. 

I Vnsilc Sebastian DÎNCU

Bi uță“ - un nou joc do noroc»»
Se iau trei cutii de chibrituri 

(dacă se găsesc), de la care se 
utilizează doar sertărașele din 
interior: Acestea se învelesc în 
hîrtie colorată și se ornamentea
ză cît mai „comercial". Bețele se 
aruncă — nu folosesc la nimic. 
Piesa principală a jocului e sfe
rică și mică. De oscilațiile ei în- 
tr-o parte sau în alta (aparent 
aleatorii, dar în realitate abil di
rijate de farsour), depinde noro
cul sau ghinionul fraierului. Jo
cul e rentabil și dovedește inge
niozitatea întreprinzătorului, care 
lucrează totdeauna „în echipă". în

in sfirșit. premieră!
Să nu.ți vină să crezi 1 Teatrul de stat „Valea Jiului" a montat 

un nou spectacol. Este vorba de piesa „Incendiul" de Dimos Bendis. 
Pe afiș figurează numele interpreților Adrian Zavloschi, Mihai 
Clita, Lerida Buchholtzer și Rosmarin Delica. Regia este semnată 
de Nicolae Gherghe. Vom putea viziona „Incendiul" în zilele de 
12 și 13 ianuarie, la sediul teatrului, începînd cu ora 18.

Tragem nădejde că nu va fi singura premieră a anului 1991. 
Numai că așa am spus și în anul trecut și-am rămas cu......Mătră
guna". (zM.H.).

Ce rind o
Deși televiziunea concurează cu 

succes rețeaua cinematografică 
locală, uneori sălile de spectacol 
sînt luate cu asalt. Foamea de 
filme, întreținută ani de-a rîndul 
de lipsa de pe ecrane a filmelor 
cu adevărat valoroase, este satis
făcută acum de spiritul comercial 
care s-a instalat acum, se pare, 
in rîndurile conducerii. Iar dacă 
afacerea este rentabilă, sugerăm 

C <J V I N T U L |
CERE !

fond, nu e vorba de altceva decil 
de clasicul „alba-neagra", dat 
schimbînd forma, ei au încercai 
să înșele vigilența poliției. Și se 
pare că au și reușit, din moment 
ce, duminică, în Piața Victoriei, 
în timp ce miza creștea, iar cer
cul de gură-cască asemenea, b 
șoapta unui pus pe șotii „șase 
poliția I", titularul, care-și pla
sase „masa de operații" pe coșul 
de gunoi, n-a schițat nici măcar 
o tresărire, replicînd, doar așa, 
în treacăt : „Ce dom’le, asta.l 
alba-neagra

îi ăsta ?
celor în drept să angajeze și nif*e 
plasatori de sală, avîn 1 in vedere 
iluminatul insuficient al sălilor 
înainte de spectacol, peste care 
se suprapune lipsa tăblițelor in
dicatoare de loc. Asta pentru a 
se evita bîjbîiala, număratul sca
unelor și discuțiile în contradic
toriu pc tema „Ce rînd o fi 
ăsta ?“ (Șt.C.).

Pro Basarabia 
și Bucovina

C'u puține luni in urmă fui na
turali și spirituali ai Basarabiei 
și Bucovinei au sărbătorit cente
narul nașterii unui mare iubitor 
al acestei părți a României prof. 
univ. dr. Constantin N. Tomcscu. 
Slujitor al credinței și poet. Con
stantin N. Tomescu constituie un 
model al iu Li torului de ncttrn și 
țară. Prin versuri ca : ..Dc mult 
eu port un dor/ Ca la apusul 
vieții/ Să mă lăsați să mor/ în 
țara tinereții/ Și-n veci, sufletul 
meu/ De strajă va să stea/ Să 
apere de r.iu/ Pe Basarab.a", și 
printr-o exemplară viață de a- 
proape un secol, prof. univ. dr. 
C. N. Tomescu este una din per
sonalitățile liante ale romanității. 
Dl. prof. Vladimir Ureche, vice
președintele Asociației culturale 
„Pro Basarabia și Bucovina" a- 
nunță e.ă In ziua de Joi, 10 ianua. 
rie 1991, ora 15, la Casa de cul
tură Petroșani va avea loc o în
trunire a membrilor asociației. 
(V.P.).

J J i t
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Șt duci, iad in.i după ritmul 
io melc in - are lucrează „parla

mentarii nic.i' i dragi". aceste legi 
vin doar i-, lima iunie, să zicem, 
. c facem „Omorîm" totul aștep- 
tind ,.d< is" indic i ? Tul „de 
-a'. • ?

lata mtr.’b.ul la . are căutăm, 
e.i drept < u -anse reduse de a 

i ..-ptinrle, colu'ii. O variantă d1 
i ;un ne a oferit domnul Mi
re» Ce/ma, cel mai avizat re- 
prez< ntant al I ulii sindicatelor 
minie.e libere „Valea Jiului", 
care, intr-o di-cuție purtata cu 
noi. sC referea ntit la multaștep- 
tatele legi ale impozitelor și 
sponsorizării cit și la unele ini
țiative ale sindicatelor miniere 
privind revigorarea culturii și 
sportului în Valea Jiului : o po. 
'ibilă preluare de către Ligă a 
(' r.ei de cultură, fonduri alocate 
de sindicate p-ntru cultură și 
port și altele.

Pi omi-i’inih- -;:>t vagi. între 
■..■mp climatul cultural și mișca- 
:o.i .-irtivu deteriorează vi
zibil. Dificultățile clubului „Jiul", 
d ■ .i-or ni lor sportive, intrarea 

totală in anonimat a multor for
mații arti ști: e și, m.u grav, a 
Teatrului i< stat, sînt o realitate 
rudă. Rindurile noastre sint un 
emnal de - arma, l'n semnal pe 
are il dorim recepționat grabnic 
k> sindicate -a de consiliile de 
idministrație lin întreprinderi, 
•ar in legatul a cu teatrul, de Mi
ni-tecul culturii. Vremea tinguic-

Puri
< I rm.ii <■ <lii> I)

«lire.l > >i moiala. Huiii.hio Gu.ir- 
dini și apoi Nietzsche nu încetă
țenit idev.i că poporul po.de fi 
umori minții, < i, in funcție de 
situație, un adevăr poale să-i 

facă m ii mult râu «leit o inia, 
cilmă. >\ii este feeasta ar;i> n.-n 
tarea minciunii și mșclălm i 'i. 

lilor și a tirguiclilor a trecut. Nu 
avem voie să 1.. am de izbei?.le 
viața culturală și sportul. Nu a- 
vem voie să ne golim sufletul de 
ceea ce este frumos, și să ne ba. 
răm propriul drum spre mai bine, 
din cauza nepăsării — ca să nu 
folosim un luvint și mai dur Ce

A TRECUT REVELIONUL

— ...Și chiar și acum, in noaptea Revelionului, sini feri il nu
mai ciikI mă "îndese la simplul fapt că de 20 d<> minute ar fi 
putut să se liberalizeze preturile II!

Vali f.OCOTA

Pro natura
Se poate și mai muit!

Ne-a vizitat la redacție dl. Ro- 
mulus Vențel, președintele filia
lei MER din Petroșani, întors de 
la Consfătuirea Comitetului Di- 
rigent Executiv cu grupul parla
mentar MER și Consiliul Terito
rial al Mișcării Ecologiste din 
România. Ne.a prezentat Decla
rația consfătuirii, în care se re
afirmă hotărîrea MER de a parti
cipa la eforturile de depoluare 
a țării, iar a societății român».li, 
de sărăcie, frică și minciună, 
participind la acțiunile politice 
pentru democrație și stabilizarea 
țării. MER va strînge legătura 
cu sindicatele în sprijinul re
vendicărilor juste ale acestora, va 
acționa în rînclul tineretului pen- 
tru educația ecologistă a acestuia.

Idei generoase pentru înfăptui
rea dezideratului „un om curat, 
într-o țară curată, într.o lume 
curată". întrebarea este ce 
face filiala MER din Valea Jiu
lui pentru realizarea acestuia, 
pentru depoluarea zonei noastre 
geografice. Din răspunsul primit, 
am reținut unele acțiuni intere
sante : s-au demarat măsurăto

Cine poate
A di părut de Jn domiciliu] din 
Petroșani, din data de 2 ianua
rie a.c., numitul Zaiug Scbastian, 
in vîr-.tă de 42 de ani. A fo.s! 
îmbrăcat în blugi și lăuză de su- 
lopetă. Cei care pot da relații, 
sînt rugați să se adreseze famili
ei, la adresa : Petroșani, strada 
30 Decembrie, blocul 10, ap. II. 

tatea viz
ilar este o dovadă că zona i.oli- 
liiuliii arc o mișcare pr'i;»ric, 
chi.ir in raport cu morala curenta, 
citeodată. ( ei cari-, angrenați kn 
domeniul politie, țin la mi'itati-a 
principiilor, de obicei nu rezistă. 
Ei sini niște poeți ai poliiieii și 
poeții, așa cum Scria Il.iude>al> e, 
suit niște albatroși pe caro iri- 
plle ii inciir. ă la mersul pe pi-,.

spun deci sindicalele și consiliile 
de administrație din nou înfiin
țatele societăți comerciale și re
gii autonome ? Acum nu le mai 
indică nimeni ce să facă. Unde 
le este inițiativa?

II. U EXANDRESt IJ

rile pentru inventarierea surle
lor poluante și a zonelor poluate, 
făcîndu.se primăriilor propuneri 
pentru protecția mediului încon. 
jurător, mai ales a pîrîurilor care 
traversează orașele Văii Jiului, 
devenite în multe cazuri adevă- 
rați recipienți do gunoi. S-au fă
cut propuneri și pentru proteja
rea centurilor vegetale ale orașe
lor, a arborilor ornamentali, a 
monumentelor istorice și naturale 
etc. S.a contactat o întreprinde
re din București pentru obține
rea unei dotări corespunzătoare 
în vederea efectuării măsurători
lor și controlului permanent al 
apei, aerului și solului din zonă, 
împreună cu sindicatele. Liga ti
neretului și sindicatul studenți
lor, filiala MER va întreprinde 
în noul an mai multe acțiuni de 
educație ecologică, refacerea mar
cajelor turistice etc.

Este ceva, dar, dat fiind pro
blemele complexe din punct de 
vedere ecologic în Valea Jiului, 
al ocrotirii, mediului natural în 
general, se poate, se cere mult 
mai mult. (I.D.).

da

i u n i i
Iar politica nu are e.i h’iiliu <’<• 
desfășurare acrul înalt al ideilor, 
ei viermuiala -■ noroiul străzi
lor.

N. \ l.’iml tocmi» terminam de 
scris uccilte rimluri, tnn primit 
vestea -că e posibil ca prieten.»} 
ineii ■■ i fie schimbat din funcție, 
Ou.-.l i «• dom'JPftianihnil t

BUNE...
DLP\RT YiVlENTl L Poliției și 

Sindicatul șoferilor din R om ia 
informează că permisul de < 
ducere, care in cazul șof». ,,.,r
profesioniști este considerat .i 
act dc calificare profesională, ,e 
va reține numai in situațiile p• «• 
văzute in comunicatul din iii • _ 
lomhrie 1990.

UN NOU M iCtAZIN modern, 
cu profil alimentar, pe cît de aș
teptat, pc atît de întîrziat, se 
profilează la parterul blocului E 1 
din cartierul Parîngul din Lupeni. 
In prezent magazinul se află în 
faza amenajărilor interioare si 
montarea utilajului comercial. 
Sperăm că amenajările nu vor 
depăși luna ianuarie.

PENTRU MIERCURI, Ia ora 
10, sînt invitați la Casa pensio
narilor din Petroșani reprezen
tanții tuturor asociațiilor de pen
sionari din Valea Jiului. Se vor 
discuta problemele privind con
certarea acțiunilor pentru atrage
rea tuturor pensionarilor în rîn- 
dul membrilor asociațiilor și creș
terea numărului membrilor 
CAR ale asociațiilor pensionari
lor.

AȘTEPTAM și în librărillo 
noastre o lucrare de mare inte
res din domeniul literaturii po
litice, apărută sub semnătura lui 
Silviu Brucan. Cartea este inti
tulată „Pluralism și conflict so
cial" și a apărut în Editura En
ciclopedică.

VOR AJUNGE LA MODA, în 
1991, scrutinurile morale. Seria 
este inaugurată de dl. Claudiu 
Iordache, deputat de Timiș. Dar 
practica va fi necesară și în alto 
domenii. Așteptăm, de exemplu, 
inițiativa unor conducători de 
unități care nu mai au adeziunea 
colectivelor.

TELEFOANE. în Vulcan nu 
există telefoane publice decît la 
poștă. Erau două, acum a mai 
rămas doar unul. Și nici acela 
nu funcționează, fiind plin ocîli 
cu fise. Așa că, apelați cu încre
dere la serviciile comunicațiilor 
prin porumbei voiajori. (P.N.).

BAZINUL DE ÎNOT din ca
drul Complexului sportiv „Con
structorul minier" își reia activi
tatea după ample lucrări de re
novări și igit jzâri. După încăl
zirea apei, bazinul se redeschide 
dc joi, 10 ianuarie a.c.

■ ‘..i i i
CHEI PIERDUTE. Un binevoi

tor, dl. loan Stanciu, ne.a adus 
la redacție o legătură cu Chel 
importante (auto — Dacia, seif,- 
locuință), gășită în piața agroali- 
mentară din Petroșani. Păguba
șul este așteptat la administrația 
ziarului. O altă legătură cu trei 
chei a fost găsită în unitatea d*> 
legumc-fructc din cartierul Car- 
pâți.

ION... REANGA? Un nou scri
itor în literatura română, Ion— 
rcangă?! Cel puțin așa ne pro
pune librăria din centrul Petro- 
.șnniului. Bietul Creangă I Tabla 
cu prima literă a numelui său a 
fost îndoită (pare de cine și de 
ce ?) De mai multe luni stă ața 
și n-<> vede nimeni. Poate acum— 
responsabila iși va face timp și 
pentru firmă Anul abia a în
ceput. (Al.II.).

Rubrică realizată de
Imm DI'BEK
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j.UL Petroșani — meanute și baraje 

plecăm la femei, FĂRĂ SB 
/iVEM OBIECTUL MUNCII

Punct de pl-:c ‘-re: Clubul Jiul 
Scop: Ce? Cine? Cînd? Cum? 
l e ce ?
Mijloace: Informare exhaustivă

I Trenul pregătirilor a pornit

Tîxu.- ec!> pele ivizionare A 
’ti-nii început pregătirile. Bravo 
f.r 1 Cine știe, știe... și de ce 1 La 

• iipi „berbecuților" noștri, gre
ii -ile continuă. Nici nu se știe 

o inc plecăm, n». i nu se -tie 
.ne continuăm. După ultimele 
: in.iții, astăzi echipa (care e-

• lomnilor, că asta e ames
tecă !) va pleca la Felix pen- 

■.<-1... refacere. Car. rcface- 
imnilor, după «■. -,ă

• •.'<? Atit de mult >>i
mi: it in tur? Nenorocirea cea 
m.u mare este că nu se știe cu 

e pleacă Jiul la drum. Nu se
■ • cine a venit, nu se știe cine 

a pic-. at. Era vorba ca, in sfîrșit, 
după izgonirea „teroristă" a lui 
Petre Libardi (la care, se pare, 
n-a avut contribuție doar Varga, 

i și oameni din conducerea clu
bului, care au cerut votul unor 
fotbaliști subdezvoltați mintal, 
măcar din punctul de vedere al 
virstci), deci după izgonirea lui 
tăbardi, nimeni nu mai știe ce 
-e intimplă cu turma de berbe- 
cuți de la JiuL Un anume antre
nor Zdrobiș, a preferat banii de 
la Cluj, probabil mai mulți, la 
nivelul clubului și al municipiu
lui nimeni nu se gindește ce vi. 
itor are fotbalul în Valea Jiu
lui, vechii mincători de bani de 
la „Jiul" se dau deoparte și, uite- 
așa, se duce dracului căruța... 
Cine mai crede pe cine ?

Să recapitulăm :
1. Echipa Jiul pleacă la vizite 

medicale fără antrenori ;
2. Echipa Jiul nu are bani ;
3. Echipa Jiul nu nre suporteri. 
Totuși echipa Jiul are ceva. A

rest ceva se numește cîștigul pe 
care il are de pe urma fotbalis
tului Jlenzel, plecat în Ungaria : 
3 .trei) echipamente complete din 
Suedia, 20 de mingi și o cameră 
video (oricum e mai mult, decît 
dacă așteptam să se hotărască ci
neva să deschidă cont valutar 
pentru Jiul). Asta e bine și (chiar 
cu dreptul de a fi contestați) me
ritul aparține președintelui clu
bului, reputatul atlet Petre Dră- 
goescu

Dar Petre Drăgoeseu nu poate 
rezolva tot. El este un implu 
funcționar — c adevărat, preșe
dinte — în angrenajul ciudat al 
acestui club, care a funcționat 
timp de mulți, mulți ani pe Prin
cipii mafiotice. I.a ora aceasta. 

Clasamentul celor mai huni 
fotbaliști ai anului !!)!)()
1. GK A POPESC I — I adversitatea / Einhovin .
2. IOS1F NOTARII — Steaua / Galatasarai ;
3. DAN PETRESC'U — Steaua;
4. 1ONLȚ LUPESCU — Dinamo / Lcverkusen .
5. MAK1S LĂCĂTUȘ — Steaua /Florentina ;
6. M1RCEA REDN'IC — Dinamo :
7. OVIDIU SABAU — Dinamo / Fayenoord ;
8. G1IEORGIIE IIAGI — Steaua / R< al Madrid ,
9. SILVIU LUNG — Steaua / Ixrgrones ;

10. DANIEL T1MOFTE — Dinamo (deocamdată).

N.R. Danie] Timofte este încă student la I.M.P, și rănirne 
juiător al „Jiului", Cînd Se va negocia plecarea lui. probabil ne 
vom deschide cont valutar.

la 28 de camere, la clubul Jiul
< ontinuă să lucreze ă (cinei !) re- ; 
cepționcre (Maria Muia, Mir la 
Mitache, Ligia Cărare, Anișiun-.i 
Sinu și încă o femeie aflată in 
concediu prenatal), plus o femeie 
de serviciu. Toate sînt plătite , 
de fostul IPSRUEEM sau 1 \CCV.I. I 
Ultima de IGCL. Pentru cine ? 
Pentru ce ? Dacă e nevoie să 
insistăm și asupra celorlalte „per
sonaje" care joaca rolul trist al 
distrugerii echipei „Fiul", dispu
nem de datele necesare și le vom 
pune Ia di'poziția orii inii do.
i itor.

Vtept.an ■ i-risoi i '

Mileea Bl JORI S< l

Cu voia, și poate spre hu. uria 
dv., depășim astăzi granit-le 
portului local, cu gindul de a vă 

oferi evenimente și informații ce 
piuă acum erau concentrate în 
mina unei singure sau unor puti
ni- publicații, ce ajung jn nu in 
gara așteptărilor și pe peronul 
difuzării dorințelor. Strădaniile 
noii îrq. c vor a completa pe cît 
posibil larga cunoaștere de-pie e- 
bipr.le favorite, ai căror u-ți. 

nători sînteți.
Universitatea Craiova, echipa 

unei mari iubiri a ,-ă început pre
gătirile de sîmbătă, plecind in
tr-un turneu de mai multe zile 
în Turcia. Intre" lotul este valid 
și antrenorul Cîrțu nu vrei să 
cedeze un bun eîștigat pe drept 
celor care de am de zde g iscau 
terenul parcă ..gol" -i punctele 
pregătite in avan-

Trupele aliate Sleaua -i Di
namo au și ta-pur cu grabă și 
ordine. Steaua l-a schimbat pe 
colonelul Ștef inescu cu generalul 
Il.ilm i.șanu, care l.a .iu- i pe

Ne este dor de fotbal.» 

ca de mama

căpitanul de cili ăl lur- , .e
lordache Dan Petreci u îmo ,ă 
cu bronzul medaliaților ■ < 
buni fotb iliș.ii ai Români--. I 
Gazeta sporturilor) i -te n ' 
lea apărător ce flț>mpj.-ieaz - 
de asalt, într-o întrecere '■*- 
cel mai bun atac c m au -

Dinamo, după ce 1-a ri i.it ■ • 
Rednic la Burs-i Spoit, I a ie
pe Vaiș'-ovici din i> - • i. p- 
extrema dreaptă, pe R ur r 
dan, împrumutat la Int.i 
postul de libero, iar pe '. i 
tul Scînteie de la Bacău l. - ■ 
vrea un nou fl igi) pentru 
de mijlocaș ofensiv, intim re I 
chipa cu două posturi si tot 
tea ambiții. Și titlul -,i cupa, I’. 
gătirea a și început la Cirnp . 
după care urmează un turnc-i i- 
Germania, unde probabil ;c ' ■ 
intilni cu Lupescu la B.iyern J 
verkuscn 7i va trata și mult-ii 
talul Iran .fer al lui Timofic

Donl ni.am ii

Cupa speranțelor la fotbal RECHEM PEI^ERC .HEI
Desfășurată la Deva, prima ți 

cea mai importantă competiție 
fotbalistică pentru copii a anu. 
lui 1991. „Cupa speranțelor" a 
reunit la «tari opt echipe : Cor- 
vinu) Hunedoara, Mureșul Deva, 
Jiul Petroșani, CSS Arad, Meca
nica Orăștie, Aurul Brad, Jiul 
Craiova ți GSS Drobeta TSrnu 
Sevcrin. Ața cum rw im obiș
nuit de-a lungul edițiilor prece. 
dente, mezinii Jiului s-au dovedit 
ți de această dată o formație omo
genă, ambițioasă, bine instruită, 
capabilă de rezultate bune.

Grupa mică (1978), pregătită 
de profesorul T< odor Trifa ți Ca_ 
rol Konya a abordat întrecerile 
in mod deschis, jucînd mereu o- 
fcnsiv, respectiv la victorie, evo. 
luțnlfe piticilor Jiului fiind din 
acest punct de vedere mult apre
ciate de specialiștii FRF ți de 
publicul spectator prezent In *ala 
■porturilor din orașul Deva. Se
mifinala dintre Jiul ți Mureșul 
a fost deosebit de disputată. Au 
"îștigat cei din Deva printr-o Io. 
vitură de la 7 m. Astfel că micu
ții fatb.dițti dc Iu Jiu) : Cosmin 
G.ighra?, C landiu Tnrbutun. Coi. 

min Miclea, ITancisc Acs, Cosmin 
Dosan, Iustin Virițan, Ahn Ar
mean, Ilie IBndca, Viorcl Lazăr, 
Cam) Rez.i, Con"’anim Băltăreții, 
George Glierase, Cristian Ceau- 
reanu și Vasile Căldare, nu tre
buit să se mulțumească c\i locul 
III.

Dacă nu au reușit mai mult 
este pentru că ci pe - parcursul 
turneului au trebuit să se aco
modeze cu particularitățile jocu
lui dc sală, dat fiind faptul că 
nu au putut lucra nici o oră In 
sala de jocuri sportive din Pe. 
troșani, în timp ie adversarii lor 
s-au pregătit In condițiile con
crete jocului de sală.

Trebuie însă opreciate aspec
tele muncii de selecți'* și instru
ire efectuată ani de zile de către 
antrenorul Teodor Trifa, fapte ce 
dovedesc < A, la izvoare, Jiul 
este... curat. Așadar, avem destui 
copii și juniori talentați, ei tre
buie instruiți și educați în spiri
tul performanței, al dragostei față 
de culorile clubului, față de Va. 
lea Jiului

Ghciirahe CIHRX ASA

>X'uniarato;Hc«i invcrsfi y înec- ' 
pit. 3 martie 1991, ziua cînd în. 
cepe returul campionatului națio
nal de fotbal divizia A iși așteap
tă competitoarele. în tabloul cla
samentului turului, echipe lrun- 
tașe, echipe dc mijloc ți echipe 
de coada clasamentului. Pe locul 
16 — Jiul Petroșani. Pe unu] din 
cele mai cochete stadioane din 
țară joacă acum o echipă car? ți 
așteapta soarta între ,.a fi“ sau 
„a nu fi" Dc partea ceaialtă, su. 
porterii săt ii de atîtea insatisfae. 
ții au părăsit, unul cîte unul, 
stadionul și corabia în derivă a 
ajuns la malul retrogradării. în
ceputul d« an se vrea cu mari 
speranțe, cu mari ambiții pentru 
redresarea situației, după unii 
sceptici imposibilă, după aventu
rieri nici o problemă, iar după 
realiști foarte grea. Dar condiția 
există, — autodepășirca, în nu
mele ntîtor mii tic oameni pen
tru care fotbalul este o hrană 
sufletească, iar pentru fotbaliști 
o meserie. O analiză lucidă a lu
crurilor trebuie să elimine urgent 
.și pentru totdeauna toleranta in- 
•h-ciplini’i, lip j de pregătire, ne. 

motivația jee, •-» o incomire- 
tentă atitudine față de arfnă și 
scopul întrecerii. Orice bilatiț din 
afară nu poate să-1 egaleze pe 
cel dinăuntru. Dacă există. Nu
mai cei ce și-au propus un obi
ectiv dc luptă pot să știe exact 
.și sincer ce au făcut și de cc no. 
mai atît. 1991 așteaptă să se în. 
cerce aproape imposibilul. Dacă 
cl se poate. în sport nimic nil e 
pierdut înainte dc a începe. Orice 
joc îți nre istoria Ini, în care fot
baliștii pot răsturna orice calcul. 
Cu condiția, să se lupte cinstit 
pentru echipa pe care o repre
zintă. în marile armate ale lu
mii există destui mercenari, care, 
pentru bani, nu numai că înving, 
ci și omoară. într-o echipă dc 
fotbal așa ceva nu există. Și nu 
trebuie să cxi.ste. Spectacolul cere 
și învingători și învinși. Cu con
diția ca cei învingători să lupte 
cinstit iar cei învinși să li se fi 
opus la f< l de cinstit.

Și totuși pe stadioane, m plus 
față de marile beligerante mai 
există un Dumnezeu. Arbitrii și 
luliitraje’e. Nit Ae puține ori ba

lanța unui fir dc păr poate arun
ca o echipa de pe talerul victo
riei jx‘ cel al înfrîngerii. O mare 
echipă nu înseamnă 11 Jucători 
ce ciută intr-o orchestră, ci II 
pasiuni ce sc vor o orchestră, Q 
orilicstră ce trebuie să aibă în 
totdeauna un dirijor care să dea 
socoteală tutu or vi turnlor și 
tuturor mftîf jeriltJT. în’ sport d'm 
capul locului, întrecerea are do- 
protagoniști — un învingător și, 
un învins. Meseria dc antrenor .și 
de fotbalist este o meserie limi
tă și dc multe ori pe muchie d<> 
cuțit. Fotbalul, ca orice .Bporl, 
lasă în urma sa ca scop civiliza 
ția și pune în față victoria, căci 
cea mai marc victorie este asupra 
ta însuți și nbin apoi asupra ad
versarului Toate campaniile 
grele făcute dc antrenor și de 
elevii lui au făcut în teren lupta 
mai ușoară. Butoaiele de transpi
rație de la antrenamente adu- 
victoriile și succesele. Din ace>ț 
punct dc vedere. Jiul Petroșani 
nre multe dc făcut.

Dorel NBAMT»
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Mobutu în dificultate
Eui.-ezii se pare că sînt hotărlțî 

să nu mai suporte regimul dicta
torial condus de Mobutu Se Seko, 
prietenul apropiat al știm noi cui. 
Conform aprecierilor existente 
In această țară Mobutu este con. 
siderat cel mai mare dictator al 
Africii, care timp de 25 de ani 
a înrobit pcporul printr-o sînge- 
roasă dictatură. Forțele democra-

CHINEZII AU VOTAT LEGEA PRIVIND PEDEAPSA CAPITALA

Comitetul Permanent al Adu
nării Naționale a Poporului Chi
nez (Parlamentul) întrunit In 
sasivn? la FeiJ-.ng, a aprobat vi
neri pedeapsa capitală sau con
damnarea cu închisoare pe via
ță pentru delictele grave legate 
dc producție și desfacerea ilega-

Cubanezii se chinuie să-și elaboreze un program alimentar
HAVANA (Rompres). Parla

mentul cubanez a luat fn dezba
tere așa-numitul program ali
mentar, relatează EFE.

Se estimează că acest program 
este o prtoritate absolută, care 
trebuie să stabilească o nouă 
creștere a producției agricole, 
menită să acopere necesitățile 
populației.

După o analiză a producției 
agricole, a distribuirii alimen
telor și a asigurării forței de 
muncă, președintele Fidel Cas
tra a lansat o chemare pentru 
1 se crea o nouă disciplină în a- 
•incultură, unde a recunoscut că 
s-au acumulat multe greșeli șl 

tlce din țară au lansat zilele tre
cute un apel către toți zairezii să 
lupte pentru îndepărtarea dicta
torului. Ținînd cont de exemplul 
din țările est-europene Mobutu 
se află în mare dificultate, singu
ra sa scăpare după cum aprecia
ză experții fiind părăsirea pu
terii.

lă cu materiale pornografice. 
Din această categorie se exclude 
comercializarea cărților de ana
tomie și artă, destinate cultura
lizării populației. Decizia are ca 
scop ocrotirea ordinii sociale și 
educația normală a adolescenți
lor — relatează agenția Sinhua.

că trebuie să fie abandonată con
cepția integralistă prevăzută în 

, planurile statale. Totodată, după 
ce a promis „condiții foarte bu
ne" lucrătorului agricol, conside
rat pînă acum ca un paria al 
societății cubaneze, el a criticat 
abandonul total al anumitor 
culturi, inclusiv al creșterii ani
malelor.

Pe de altă parte, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, A. 
dolfo Diaz, a considerat nepotri
vită susținorca unei facturi de 
importuri alimentare de un mi
liard de dolari anual, ținînd sea
ma și de schimbările intervenite 
în situația internațională, In spe

Sinuciderea 
se trage de la 
criza din Golf

Timothy Brown, în vîrstă de 
48 de ani, și-a dat foc în semn 
de protest față de politica State
lor Unite în criza din Golf, rela
tează Associated Press. în biletul 
pe care l.a lăsat, californianul 
sinucigaș se arată: „Eu Tim 
Brown, veteran al războiului 
din Vietnam, declar că actul de 
sinucidere este un protest direct 
împotriva politicii americane din 
Orientul Mijlociu. America, nu 

merge la război... America nu 
repeta greșeala din Vietnam".

cial prin căderea lagărului so
cialist și problemele interne cu 
care se confruntă URSS.

Raportul asupra situației ali
mentare afirmă hotărîrea Cubei 
de a.și continua dezvoltarea în 
ciuda tuturor acestor dificultăți, 
propunind pentru aceasta aco
perirea deficitului de forță de 
muncă în agricultură cu mîna 
de lucru din alte sectoare, noi 
forme de remunerație etc.

Lipsesc din raport, spre deo
sebire de anii anteriori, bugetul 
statal pentru anul viitor și ci
frele de plan pentru economia 
cubaneză.

Redacția ziarului , ZORI NOI"
ANGAJEAZA:

Vinzători ambulanți pentru difuzarea ziarului

în localitățile Văii Jiului.
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MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU multă dragoste, familia îți 
urează, dragă Galik Ladislau 
(Locy) cu ocazia ieșirii la pensie, 
multă sănătate, fericire și „La 
mulți ani !“. Marius, Dorina și 
Puiuți. (3162).

VlNZARI

VÎND autoturism „Fiat Ritmo" 
65 C.L. 1301 cm cubi. Informații, 
strada Independenței, bl. 12 B, 

sc. II, ap. 26. (3158).

VlND cavou cu 6 locuri cimi. 
tir Petroșani. Telefon 44643. 
(3154).

VlND televizor color import cu 
telecomandă. Telefon 43069.

SCHIMBURI

SCHIMB apartament 3 camere, 
zona Mignon, contra 4 camere 
central. Informații magazinul 6

DECESE

FAMILIILE Dumitrescu și Bogza anunță cu adincă durere 
moartea prematură a dragului lor nepot

BOBOC ION
Sîntcm alături de familia greu încercată. (3165). |

Alimentara, strada Grivița Roșie, 
38, Petroșani. (3161),

DIVERSE

COSMETICIANA autorizată 
predau cursuri de cosmetică. In
formații telefon 41631. (3160).

PIERDERI

PIERDUT permis de intrare In 
bancă pe numele Muntianu Că
tălină, eliberat de BCR, filiala 
Petroșani. îl declar nul. (3163).

PIERDUT tichet de butelie nr. 
1121, eliberat de Centrul de pre
schimbare a buteliilor Aeroport, 
îl declar nul. (3164).

PIERDUT carnet de student pe 
numele Stochițoiu Ion, eliberat 
de Institutul de mine Petroșani, 
îl declar nul. (3159).

PIERDUT contract de închiri
ere pe numele Klein Tiberiu, eli
berat de EGCL Petrila. îl declar 
nul. (3157).

Pentru timpul dumneavoastră liber
IANUARIE

9,00 Video-satelit
80,00 Actualități.
<0,10 Horoscopul zilei
40^0 Avanpremieră.
10.30 Interferențe.
41.10 VIrsta a treia (reluare). 
<1,35 Dialog cetățenesc.
<2,00 Ora de muzică.
<3,00 Studioul de literatură.
<4,00 Actualități.
14.10 Medicina pentru toți
14.30 Casa și grădina
44.50 Preuniversitana.
15.30 Teleșcoaiă.
45,00 Muzica pentru toți.
46,20 Conviețuiri.
46.50 Noi șt calculatorul.
47,05 Melodii populare.
47.30 Ferestre spre lume.
18,00 Campionatul mondial de 

natație.

19,00 Puncte de vedere.
19.4U Desene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului
21.15 Telecinemaieca. 

Șoimul maltez.
23.00 Actualități.
23.10 Salut prieteni.

9 IANUARIE
9,00 Video-satelit

10,00 Actualități.
10.15 Horoscopul zilei.
10,25 Avanpremieră.
10,35 Oameni de Ungă noi.
11.15 Film serial (reluare)
12,00 Ora de muzică.
13,00 Jazz-magazin.
14,00 Actualități.
14.10 Documentar științific.
14,40 Preuniversitaria.
15,20 Teleșcoaiă.

15.50 Tragerea Prono-Expres.
16,00 Muzica pentru toți.
16.15 Forum.
16.40 Studioul „E".
17.15 Reflector. S.O.S. pentru 

Spitalul Colțea.
17,45 Recital Liliana Dumitrache.
18,00 Campionatul mondial de 

natație.
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Ijesene animate.
20,00 Actualități.
21,00 Cronica Parlamentului.
21.15 Roman-foileton.

Melba.
22,05 Mai aveți o Întrebare ?
22.50 Dosarele istoriei.
23.15 Gong I
23,55 Actualități.
0,00 Pro Musica.

COLECTIVUL secției montaj din cadrul IUM Petroșani este 
alături de familia greu incercată prin pierderea celui care a fost 
un bun coleg și prieten

BOBOC ION
Sincere condoleanțe. (3170).

SOȚIA Ileana, fiul Nic'.i, nora Lcnuța, nepotul Cari, fiica Me- | 
linda și ginerele Dan, cu adincă durere anunță încetarea fulgeră- ’ 
toare din viață a scumpului soț, tată și bunic

CSEKA IOSIF
in vîrstă de 57 ani.

înhumaren va avea loc miercuri, 9 ianuarie, ora 11. Cortegiul 
funerar pleacă de la domiciliul din strada independenței 2/lu. 
(3153).

SOȚIA, fiul, nora Șl nepoțica anunță cu adincă durere înec- l 
tarea din viață a scumpului lor

GORGAN VLAD (72 ani)
înmormintarca arc loc azi, ora 11. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliu. (3167).
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HOROSCOP
VĂRSĂTOR

120 ianuarie — 18 februarie)
Un tonus psihic ridicat proiec

tat spre lumea exterioară — ab
negația și optimismul vă caracte
rizează acțiunile.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Pasiunea dv. pentru lux s-ar 
pe ea să vi c-ste scump, inclusiv 
anumite compromisuri.

BERBEC
(?l martie — 20 aprilie)

Ar trebui -a vă înarmați cu o 
cunoaștere do sine depiină, pen
tru a reuși viață. Nimic nu 
trebuie privit a o fatalitate.

TAUR
(ZI aprilie — 20 mai)

Evitați să răspundeți la pro
vocări cu reacții violente.

GEMENI
(21 mii — 21 iunie)

Tn locul unde firul s-a rupt, va 
fi, cel mult, un nod...

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Idei și proiecte cnre vă fră- 
mîntă de mult își găresc acum 
bune luspicii pentru a fi dema
rate

LEU
(23 iulie — 22 august)

Veți fi intrucîtva hărțuit intre 
preocupările importante și absor
bante pe care le aveți și relațiile 
afective care se vor releva foarte 
posesive.

FEC IOARA
(23 tlugusl — 21 s< utembrie)
Cu toate exteriorizările dv. mă

surate, -imțiți o nevoie normală 
de a lirija, de a orienta lucru
rile după vederile dv. proprii

BALANȚA
(22 septembrie — 22 octombrie)
Nu vă temeți de responsabili

tăți. Nu există o greșeala mai 
mare decît să vă imaginați că 
nu sinteți destul de pregătiră).

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Puteți spune că o persoană in

fluentă vă va sprijini In mod 
dezinteresat.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 doe«nibric)
Nu va situați în rlndul celor 

car».- se joacă cu dragostea, pre
cum copiii cu focul și care nu-și 
dau seama de catastrolă, decît 
atunci cînd simt arsura.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Abțineți-vă de la decizii pripite 

și avansați cu prudență in toa*e

VECINII din scara a 3-a sînt alături de familia îndoliată, la 
greaua incerearc pricinuită de decesul celui care a fost

GORGAN VLAD
Sincere condoleanțe. (31G8).

COMEMORĂRI

CU nețărmurită durere amintim că s-au împlinit șase săptă- 
mlni de cind ne-a părăsit și lăsat îndurerați scumpul și iubitul 
nostru fiu

POPA SORIN (7 ani)
Nu te vom uita niciodată. Lacrimi veșnice pe micuțul tău mor- 

mînt. Mama și tata. (3136).

SE împlinesc cinci 
fiu și frate,

Veșnică pomenire

ani de cînd ne-a p irărit

VALEKUȚ RADO!

scumpul nostru

8 IANUARIE. Zi tristă pentru noi. Un an de la trecerea în 
eternitate a dragului nostru

NICHITA AUREL
Dumnezeu fă I ierte. Adio, dragul nostru. Ler.nța și George. 

(3146).
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