
Basme
Doi profesori din Institutul de 

mine — unde do ir studenții știu 

că a început sesiunea examene 
lor — se inldnesc pe culoar.

— Ai citit I oaia vitelor de pri

pas ? — zice primul.
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— ii știu l>e cei care foiesc, 
nu mă interesează foiala lor, răs

punde sibilinic al doilea.

Ce ne 
așteaptă ?

RĂZBOIUL DIN GOLF CONTINUA
In ciuda tuturor pronosticuri

lor, care indicau mai degrabă un 
război fulger asupra Irakului, ce 
se va încheia cu o victorie la fel 
de rapidă a forțelor aliate, răz
boiul din Golf continuă. Zilele 
de sîmbătă, duminică și luni au 
complicat și mai mult situația 
din Golf și chiar mersul războ
iului. Bombardamentele ameri
cane și ale aliaților au continuat 
fără întrerupere asupra obiecti
velor militare și strategice iraki
ene. atît din Kuweit, cit și d n 
Irak. Comunicatele militare difu
zate de comandamentul aliați or 
precizează că raidurile aeriene, 
franceze, engleze sau 
și-au atins țintele cel 
sea. nrod'icînd pagube 
forțelor irakiene.

După toate datele 
pînă în prezent se apreciază, spre 
deosebire de primele zile, că for
ța aeriană a lui Ilussein, în jur 
de 700 avioane de luptă, nu ar

scris

americane 
mai ade- 

insemnate

zile 
ale 
Se 
în- 

ful-

internaționale. 
că, încă o dată, ne-am 
in privința războiului

ăptămina care a 
vste una neagră. 

* timpul pe care-J

noi. parlamentul se chinuie 
să dea legile fundamentale 

întreaga țară și dacă 
distribui la bufetul 
alte produse exo-

Iarnă suedeza

Paul MCI I.ESCU

1 ir iIr

r;i(ir

rle 
o 

proted oficialităților, în- 
inarșul" a fost

mălai
care

in 1991 s-a făcut 
lanias din nou cu 
de toate. Și avem 

— 10 bucăți, 
zahărul

Toi pe
do la economia 

,-i fără șocuri. ășn cu

informații, urmărește de citeva 
( are s-a inondi dizat. Așa cum 

. eu care a amenințat satrapul

d-a.
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început 
Dacă 
trăim 

este o sumă a trecutului și pre
zentului atunci ea ne apare și 
•nai neagră pentru că avem două 
tragice aniversări : 50 de ani de 
Ia rebeliunea legionară din ia
nuarie 1941 și aniversarea zilei 
de naștere a unuia dintre mulții 
odioși pe care i-a cunoscut istoria. 
Acum 50 de ani, rebeliunea le 
giona-ă a fost înfrintă de armata 
română, așa cum era și firesc, 
nu de alte categorii socio-profesi- 
onale De-atunci, indiferent cît a 
mai tost invocata această miș
care politică ea a dispărut pen
tru t' ‘deaum si es'.e împotriva 
adevărului istoric s-o mai invo
căm pentru a da un plus de le
gitim. la'c unor acțiuni ale noas
tre In sensul ideii unei săptă- 
mini^ cernite, prezentul ni-i mare. 
In Golf războiul e-te In toi. Cel 
m ii an!donat război de aseme
nea mbtu. Fap.ul ca Hus ein 
a e' n ilzat ziariștii eta previzibil 
dar toții |n rindul lor (oare 
do u c'in rațiuni strategice?) au 
început ■’i cenzureze toate înfur

ie și să dea cît mm puține 
Urechea îngrijorată a lumii 
foarte puțin și putinele 

p im'te slnt mai mult zvo- 
Cc se dă publicității din 

i I ik ilui. este, ca și in
. izboiului c i Iranul, de 

comicului. Ultima

maț ai 
știri 
aude 
șf’r' | 
nuri
-nit- 
I mm.'1
A<> r.ciidil

* isam să scriu poemul ace 
fn 4n mijlocul unei ierni sue- I 
drze. fntr o sanie trasă de 1 
câini, la zeci de kilometri de

de tăcere

IN ACESTE MOMENTE 
URMĂRIȚI PE M'iCiUE ECRANE 

RAibUt /kX/iCAMEtOR 
Invizibile AMERICANE!

I
III
I
I
I

Ultimul sat d>. 
de kilonu tri <l< 
identității melc. Dar 
or-, a giăbit, ia pulsul 
iu ochii podului. Si 
acesta. < arc nici nu 
unde a apărut, s-a așezat 
minte lingă masa

și îmi șterge 

(uturoi ucrcali7,ițelor 
'florii lapone.

Mc. In.

postări. I.a sute 
echilibristica 

iată, ei- 
niiiMirii 
poemul 
•tiu

mea

lacrimi
m<’|r eă-

mostră : Irakul a doborît 154 de 
avioane aliate. Fantezia înfier- 
bîntată de exactitate a lui Hus- 
sein va distruge in cîteva 
toate avioanele de vînătoare 
comunității 
pare 
șelat 
ger.

La 
încă 
așteptate rle 
se vor mai 
parlamentar 
tice, lucrul va merge și cu mai 
mare încetineală Altă chestiune 
de culoare cernită a acestei săp» 
tămîni — Ministrul Finanțelor a 
însărcinat parlamentul, cu pro
iectul d" venituri și cheltuieli pe 
anul 1991. în actualei" condiții 
un asemenea material este o 
operă de science-ficticn. Oricum 
sc prevede tin deficit bugetar de 
37.3 miliard" lei și unii spi'n <"3 
această cifră es'.e rodul unui op
timism exagerat Deci în •’ 
săptămînă a p itinrlor și 
rilnr noastre. O nouă săpfâmn: 
neavră peste vehi!" noastre du
reri. Și o sinvi-'i I-’mină 
putea sărbători, da ă 
găsi liniștea necesară, 
rii nnn-trn, 21 i. nuarie 
In trecut era împ'nsă tot 
mult spre uitare de străluci'oarca 
mascaradă a omagic ii nașterii 
unui conducător. dcmojotnr 
istorie.

Toată
zile evoluția 
era previzibil, acțiunile 
irakian, au începui. Este 
oriemd și ai i. iii \ alea 
tuturor
La Primăria
jor de
ansamblu de 
bilil ite civică 
timpul să f m uniți nu do ar în vorbe, ci să ne facem cil 
moral datoria oinene iscă, cu atenție și vigilență. Altfel spus, 
cuvine să fim eu ochii-n Patru.

hunei, flămindă de i 
războiului din Golf.

teroriste, 
rațiunea ce face necesară mai mult decit 
liultii. păzi și supravegherea continuă a 

întreprinderilor, îndeosebi a obiectivelor speciale, 
municipiului s-a constituit un stat ma- 

apărarc civilă, care urmărește concretizarea unui 
măsuri destin ite st ihilirii unui cliin it de respOZIsa- 
in viața socială și economică. Smtcin români și c 

simț 
sc

ianuarie, in 
cartierului Brazi din Vui- 

intre ‘.tinda a 7-a 
avut loc un „marș'1 

.1 Io si i onfir- 
h;uide rivale de 

disputau cont.iine- 
1 n zona, deran ia

în noaptea dc 19 '0 
-oua 
•an, cuprin- i
i a

de protest. Ști rea 
mata dc două
i lini, care își

Ic de gunoi

ctivila'e la o oră atît 
nepot ivită. Ei vor depune 
notă i 
ti chindii-le d i ă
• iu' i i', de i consideră că aceas
ta nu sa f all.cva dorit un urlet 
la luna.

Trece i ea
•ut

înțiilo lunii ianuarie. în afară de zahăr avem 
porții : lini — 100 gr,
I kg, orez — 0,5 kg și zahăr

il anidritîi

tilc.i —< 1 litru, ouă
1 k» Așteptam și 

nu este. Dr.igur pe rație. (D.N.).
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BUNE
BILETE DE ODIHNA. Filiala 

de Turism pentru 1 ineret (fostul 
BIT) Petroșani pune la dispozi
ția doritorilor, la prețuri conve
nabile. bilete de odihna. în serii 
de cile C zile, la Pîriul Rece, Iz
vorul Mureșului și Bușteni. De 
asemenea, dispune de bilete de 
tratament la B Felix, pentru 
sejururi de 14 zde. ’n prețul de 
4 JOO de lei.

LIGA EXPR' •RIAȚILOR. Mai 
mulți cetățeni ne-au solicitat a- 
mănunte despre Lica expropria- 
ților. De la Primăria municipiu
lui, aflăm că filiala Petroșani a 
ligii expropriaților are sediul In 
clădirea fostei Direcții comercia
le, la etajul unde se găsea Cir
cumscripția financiară a munici
piului. După cum am fost infor
mați, cei interesați pot lua legă
tura cu dl. ing. Niculescu si cu 
dl. jurist Ion Morarii. (G.C.).

SALATA LA FLORĂRIE. In 
lipsa florilor naturale, mai puțin 
existente in acest sezon, florăria 
din Vulcan pune la dispoziția 
doritorilor salată verde la pre
țul de numai 5 lei. Sugerăm așa
dar. tu'uror gospodinelor intere
sate son soților acestora -ă vizi
teze urgent florăria din Vulcan, 
pentru a intra în posesia acestei 
„flori comestibile".

O EXCEPȚIONALA creație ci
nematografii & românească poate 
fi vizionată in aceste zile la Pe- 
treșan., Ia cinematograful „Vic
toria". Este vorba de filmul 

^Actori i și sălbaticii", inspirat din 
viața celebrului Constantin T4- 
nase. Protagonist, un alt nemu
ritor, Toma Caragiu. Spectacole
le Încep la orele 10,30 și 16, fil
mul avlnd două scrii (A H ).

TERASA PRIVATIZATA La 
restaurantul Prietenia (Piața), au 
început lucrul de de «menajare 
• terasei care va adăposti c1m.ii- 
ți< pe timp de iarnă, cil ți pe 
timp de vară. Inițiativa merită 
Investiția căci restaurantul adu
ce:— beneficii. Și ciienți arc. (D N .)

PATINOAR ARTIFICIAL. Nu 
<trm dacă la dpativa proprie a 
JGCL-ului curge apă din curtea 
Școlii nr. 1 din Petroșani, corp 
vechi, căci apa ce a cuprins stră
zile lăturalnice a înghețat și pa
tinoarul «-a format. Pentru co
pii este binevenit, pentru pietoni 
mai puțin, iar pentru IGCL — 
Încă o fisură. Pe unde curge apa. 
Pe care o plătim tot noi. (D.N.).

AUTOBUZE. Duminică, mai 
mulți cetățeni au fost nevoiți să 
ia taxiurile particulare, pentru a 
ajunge la Petrila și înapoi. Timp 
de mai mult de o oră nu au cir
culat au’obuze. iar oamenii au 
cam stat destul prin ,tații. o,nă 
la urmă, au băgat mina în bu- 
eunar și au scos bilet de taxi 
particular. (D N.).

INIȚIATIVA. După <e au pro- 
mi' marea și sarea, elvețienii 
nu s-au mai prezentat la dato
rie și magazinele ce urmau 'ă le 
fie cedate li așteaptă cu laftun- 
le . goale. Au tie. ut trei luni și 
trenul lor se pare că nu mai cir- 
rulă tn conturile noastre. Ața 
ră doi cetățeni rnmăni din Pe
troșani au încheiat cu unitatea 
37 autoservire centru, un proces- 
verbal-contract, prin care se 
predă spațiul destinat.- elveție
nilor, pentru inițiativă româneas
că Încep amenajările și primele 
mărfuri vor fi industriale ți din 
import. (D N ).

Rubrică reali/ ifă de 
Ștefan CIMPOI

Șl NEBUNE

Cît de greu se înfiază un copil
Andrei Bereczky este artificier 

la sectorul III al minei Aninoa- 
sa și locuiește în Vulcan, pe stra
da Crinului — localnicii îi spu
neau pe vremuri strada a treia. 
Cum barza n-a vrut să fie dar
nică cu familia domnului Andrei 
Bereczky. omul și soția dumnea
lui și-au zis să înfieze un copil. 
„Să știm și noi de ce muncim".

Nimic mai omenesc și mai fru
mos. Prin luna iulie 1990 s-au 
adresat secției ,,Distrofici" a Spi
talului municipal, unde, alături 
de copii bolnavi sint internați și 
cei abandonați imediat după naș
tere în maternitate. Băiețelul — 
avea atunci trei săptămini. Fu
sese uitat și lăsat în voia soar- 
tei de cea care l-a născut — a- 
cestei femei nu îi putem spune 
mamă. Copilul, sănătos, și-a în
tins mînuțele fragede spre fami
lia Bereczky. Cei doi soți și-au
*».♦».•»_*»-«*-**-**

exprimat dorința de a-i oferi, 
prin înfiere, un cămin adevărat. 
Și a început calvarul. Mai întîi, 
copilul nu avea certificat de naș
tere. Deci nu figura ca născut. 
Vinovat, spitalul. Nu se întocmise

dici mai serioase decît credem. 
Dacă A.B. ar fi fost vreun fran
țuz sau vreunul „de-afară“ dă
deau mulți brinci să soluționeze 
problemele, doar, doar... Dar 
A.B. este de-aici, de la noi. Așa

Și omenia trebuie ocrotită
încă o... hîrtie. Pină să se ia mă
sura eliberării certificatului de 
naștere a trecut o lună. Apoi, 
omul s-a luptat cu birocrația. 
Acte, hîrtiuțe, ștampile, nepăsa
rea funcționarilor din diverse 
birouri. Omul a fost plimbat la 
primăriile Petroșani și Vulcan, 
la Poliție, la Judecătorie și îna
poi. 6 luni de excursii nedorite 
prin Valea Jiului, completate cu 
audiențe ți bătut pe la uși. Pie-

**_♦♦_**. •» _ * •

că poate fi plimbat. Tn sfîrșit, 
prin hotărirea Judecătoriei din 
Petroșani, nr. 45 din 7 ianuarie, 
s-a consfințit înfierea. Formalită
țile au durat mai bine de o ju
mătate de an. Totul pentru a le
gifera un gest umanitar. Am vi
zitat recent acasă familia Berecz
ky. Copilul crește viguros și este 
ocrotit ca ochii din cap. In familia 
Bereczky este acum mai multă 
lumină ca oriclnd. Un „of" Insă
_**_**_ **_*»_**_**_

FORȚELE ALIATE DIN DEȘERT

Aferimde așa cișmea!
Pe aleea situată In spaU-le blocului nr 17 de pe Rulevarihil 

Victoriei din Vulcan s-a format, de-o vreme, o întindere mare 
de apă. Mai pe românește, o baltă. Localizarea exacta a ucesteia ; 
la colțul aripii dinspre Lupcni n blocului.

Domnului Ionel Sbiirlca, care locuiește In scara C, aparta
mentul 13, nu-i este indiferentă situația n -peciivă. Este preșe
dintele de bloc, locatarii îl întreabă cînd se va rezolva, iar el 
umblă peste tot pentru a găsi sprijin. Pe c ire, e adevărat, l-a 
nflat, canalul a fost desfundat de vreo două ori, dar nu trece 
mult timp ți lucrulile se prezintă la fel ca înainte. De ce? „Pen
tru câ, Îmi spune domnul Sburlea, doi cetățeni și-au construit 
garaje personale la subsolul blocului. Au spart zidul, nu știu cu 
aprobarea cui, ți și-au făcut garajele a' ca. Și pentru ca să nu li 
se înfunde in garaj conducta care deversează mizeria de la băile 
oamenilor, uu montat, prin zid, din unitatea de tricotaje situată 
deasupra garajelor, o țeavă. Și prin asta, de citeva luni, mizeria 
se scurge afară, pc alee".

Am văzut țeava respectivă. Am văzut și lichidul care curgea 
din ea. Deloc plăcut Ia miros. Am mers și In unitatea nr. 10 a 
Cooperativei „Straja". Am rugat-o pe doamna Maria lehim, șefa 
atelierului, să mi permită să intru la grupul social. Am deschis 
ușa și mai, mai s-o închid la loc. Atlt spațiul destinat unei sin
gure persoane, cit și încăperea alăturată erau pline de apă, care 
se scurgea, printr-un șănțuleț, spre țeava «consă prin perete. Nu 
mai amintesc de miresmele [>e care le Împrăștia. „Mi-e și silă să 
mai vin la serviciu, zice d na I'him. De-o lună s-a Înfundat 
iarăși. M am îngrozit rind am văzut ce-au scos ultima oarh din 
canalizare : ciorapi, jumătăți de varză, resturi de mlncare. Pină 
acum un an, nu era ața. Eu zic ch dinadins o face careva, să se 
răzbune pe ăștia care și-au făcut Jos garaje".

In ce mă privește, nu pot să mă pronunț exact unde «e 
află buba : în conducta care trece prin garaje sau mai departe 
aproape de canal. Un lucru c;te Insă rlar : este nevoie de o re
mediere urgentă si de calitate. Improvizația cu țeava este nu 
numai de prost gust, dar și total nesănătoasă. O cișmea din caro 
curge._ spunea cineva. Brrr I Aferim de așa ceva I

—)■- - - ----------- - - Gheorgho OLTl ANU

A început un război care a- 
meuință să devină primul răz
boi fâră învingători. Primul 
și ultimul. Un război al erei — 
retor in primul rind. Un răi- 
hoi in care rațiunea slujește 
cauza distrugerii. Un război 
in care vor pieri oameni și 
dobitoace, cu sau fără vină. 
Oamenii au devenit ciini. 
Doar clinii din imagine par n 
nu fi uitat să sc roage unui 
Dumnezeu ui lor...

tot a mai rămas. locuința le 
este insalubră, așezată pe un 
beci. Igrasia a cuprins pereții 
pînă la tavan. Cît privește su
prafața locuibilă, cu greu în
cape un. dulap, un pat, o masă. 
Familia lui A.B. numără patru 
persoane. Omul are depusă ce
rere pentru locuință la mina A- 
ninoasa. Poate acum cînd i-a 
crescut familia, cînd a dat do
vadă de atîta omenie, poate că 
vor da dovadă de omenie și 
membrii comisiei de locuințe de 
la E. M. Aninoasa. Bucuria fa
miliei artificierului A.B. ar fi 
deplină. Nu de alta, dar atît de 
rare au ajuns actele de omenie 
că trebuie ți ele ocrotite.

Ilorațiii ALEXANDRESCU
• *„**_**_**_**„**_**

i Culeși în 17 ianuarie 1991, la 
Babadag — Tulcea, de pe țărmul 

! cald al pămîntuluî românesc, 
’ ghioceii au răsărit în noaptea 
| neagră a omenirii. La 17 ianua- 
, rie, cînd glasurile tunurilor vor- 
I beau rațiunii, glasul naturii ro- 
I mânești trimitea poporului pri- 
I mele semne de dragoste Ghio- 
. ceii sînt prima noastră iubire. 
I Copii și femei de pe acolo și de

Au răsărit 
ghioceii

pe oriunde au răsărit ghioceii ti 
culeg cu inima și ni-i dăruiesc 
cu ochiul pentru noi românii ră- 
săriți din pămintul ars al vre
murilor ca pe un dar dumneze
iesc. Nimic mni frumos și mai 
scump ca buchetele mici de ghio
cei ce erau duminică dimineața 
In mlinile trecătorilor dc la noi 
trimiși parcă de vîntul rece și 
cald al Babadagului. O asemă
nare sonoră parcă dacă mai re
ducem din litere cu Bagdadul, 
dar cîtă diferență și cîtă distan
ță. Duminică în Petroșani a foif 
și soare și liniște dar și ghiocei. 
Natura nu e interesată de răz
boaie. Ea nu vrea să Se supună. 
Și nu se va supune niciodată. Ea 
se va alinia întotdeauna forțelor 
binelui pentru binele oamenilor. 

I In Petroșani au apărut ghioceii ți 
1 toate sufletele noastre să seme- 
| ne de azi încolo cu ghioce ră- 
• săriți și culeși în 17 ianuaria 
| 1991. (D.N.).

Privatizare cu... susu-n jos
Au unii obiceiul de n Începe 

lucrul de la coadă la cap. Și a- 
tunci, inevitabil intră in conflict 
cu legea. Ața n procedat și Ca- 
racsony Brindușan, patronul În
treprinderii mici „Tulipan" din 
Aninoasa. Profilul firmei — ali
mentație publică. In traducere 
„aproximativă", crlșrnă. Numai 
crt diimnr îltii a deschis unitatea 
fără a avea nici avizul pompie
rilor, nici evidența contabila — 
■ !c fapt nici o evidență dc intra
re și ieșire a măi [urilor - nici 
avizul epidemiologie pentru per
sonal, obligatoriu pentru profilul 
unității. Un control efectuat ino
pinat dc reprezentanți ai Poli
ției, Primăriei, Dispensarului n e- 
dical și organelor financiare din 
Aninoasa l-a găsit deunăzi In 
flagrnnt conflict cu legea. C'.B. 
vinden țuică „l;> borcan", imres- 
peetlndu-sr pici o normă de igie. 
nă. Mai mult, țuica, producție 
proprie, nu avea certificatul ce 
se eliberează de organele sani
tare. Instalația electrică In uni
tate, nerorespunzătoarc. De ase
menea, vindea țigări „Carpați" la

prețul de 15 lei pachetul. Prove
niența mărfii — comerțul de 
stat, nu depozitul mic-gross, ci 
o unitate dc desfacere cu amă
nuntul. Așadar, speculă sub mas
ca privatizării, vlnzlndu-.se, pină 
la ora controlului, 118 pachete 
dc țigări la preț dc speculă.

Măsuri luate prompt de Poli
ție, conforme Ix?gii 12. Faptele 
nu Insă implicații mai mari De 
ce s-n ajuns aici ? Omul nostru 
susținea sus și t ire că nu a Hiat 
ce să facă. Așa sn fie I Știe dom
nul CB. ce înseamnă comerț? 
Pregătirea sa școlară îi conferă 
Rirul <le n P’^sta activități co
merciale ? Pe ce criterii i-a eli- 
bciat Pr« lectura autorizația 7 
Chiar nșa, poate face orie nc co
merț alimentar ?

Iată că problemele privatizării 
nu sînt nici mici și n i puține. 
Pentru că atlt <lc • cțflT 1 P'11 
Uzare nu trebuie Su însemi 
bișniță, ci competență și ini 
tivă.

Ilorațiii ALEXANDRESCU !
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FOTBALUL PE HIRTIE Șl PE GAZON
Bl TREI ANTRENORI LA LO

TUL OLIMPIC. F.R.F. a numit 
la conducerea lotului olimpic i 
mai puțin de trei antrenori : Tiți 
Pumitriu (Dumitrin III), Co'ticA 
Ștefăneseu și Dudu Georgescu. 
Aceștia vor asigura coloana ver
tebrală a noii și puternicei echi
pe olimpice, avî.id fiecare de 
lucrat în parte, pe compartimen
te. Costică Ștefăneseu va lucra 
separat cu compartimentul de
fensiv, aducfndu-1 la nivelul de 
netrecut, ca un zid prin care nu 
prea se trecea pe timpul cînd 
era liberoul echipei noastre na
ționale și căpitanul ei. La mijlo
cul terenului, Dumitriu III, după 
ce a urmat un curs de 40 de zile 
la Centrul de pregătire a cadre
lor tehnice de la Coverciano 
(Italia), va „finisa" mijlocul tere
nului, acolo unde de fapt se ho
tărăște soarta bătălie Fotbalul 
italian va fi prezent în fiecare 
dintre jucătorii cu care se lu
crează. Dudu Georgescu, a și să
rit Li cap. Necesitatea punerii 
acremtului pe fesa de atac a de
terminat numirea lui Dudu Geor- 
ge. u. care va lucra cu acest 
compartiment forte numai cu., 
capul.

■ EI IBFR.ARL FIF/\ a elibe
rat din funcția pe care o deținea 
• a membru al comisiei olimp ie 
al forului internațional al fotba
lului. pe Mircea Angelescu. In 
același timp. UEFA l-a eliberat 

din comisia tehnică și pe Mircea 
Liicescu.

U PRIMIRI. Domnul Mircea 
Pascu a fost cooptat ca membru 
al comisiei de protocol FI FA, - 
doua funcție ca importanță în a- 
cest organism. După ce pierdem 
tevcn și pe gazon, iată pierdem 
și in organismele internaționale

B TRANSFERĂRILE. Datori
tă situației incerte, a lipsei sta
tutului jucătorilor de fotbal, a’ 
cluburilor și al Asociațiilor spor
tive, perioada transferărilor s-n 
prelungit pînă la 1 martie 1991 
Campionatul începe în 3 martie 
iar Cupa se va Juca în dou” 
manșe, tur-retur. In 27 februarie 
Ce să mai înțelegem ?

0 SANCȚIUNI Printre pr< 
vederile din noul statut care va 
fi aprobat probabil în curînd, 
apar și pedepse pentru cei ce-1 
încalcă. Astfel : un club care va 
pune semnătura pentru trarn tr- 
rarca unui jucător la mai multe 
cluburi va fi automat sancționat 
cu ridicarea dreptului de trans
fer pe o perioadă de trei ani. 
Jucătorul rare va semna pentru 
două cluburi în același timp, va 
fi 1 densa cu suspendarea pe 
un an din competițiile interne 
și internaționale.

NI RECUNOAȘTERE. Tot în 
statutul ce urmează a fi pus în 
aplicare se prevede una dintre 
cele mai drepte măsuri care va 
funcționa de acum și în fotbalul 

nostru : recunoașterea antrenori
lor care lucrează la copii și ju
niori și stimularea lor materială 
pentru formarea marilor jucă
tori. Dacă un antrenor a lucrat 
cel puțin trei ani în formm-e-t 
unui jucător de excepție î se v • 
cuveni o cotă parte din b inii 
pentr.j transfer, iar dacă acesta 
va fi transferat în străinătate, i 
se cuvine chiar o cotă parte din 
valută. Nu știm dacă va fi re
troactiv aplicat sau numai înce- 
pind din acest an. Mai bine mai 
tîrziu, decît niciodată.

■ O SUTA DE MII DE DO
LARI. Atît a cerut jucătorul Da
niel Timofte, format la clubul 
Jiul de la echipa sa de club Di- 
namo București. Și cum clubul 
n-a avut așa ceva de dat, i-a 
înlesnit transferul în Bundesliga 
la B.iyern Uerdingen, dar pentru 
120 milioane lei.

M F. C. M. PROGRESUL BRĂ
ILA. Situația precară în clasa
ment a fărut ca antrenorul Ionel 
Juga să-și dea demisia, iar la 
cîrma echipei de pe malurile 
Dunării să fie chemat cunoscutul 
Jucător și tehnician Vasile Si- 
mionaș. Atras de oferta de... a 
Juca în divizia A alături de pu
ternicele echipe „U“ Craiova, 
Steaua, Dinamo. Poli Timișoara... 
Dar numai aceasta să fi fost... 
oferta ?

Rubrică realizată <lc
Dorel NEAMJU Zbor fără motor.

Si•

Printre relele pe care le sim
țim zi de zi printre noi se află 
și prezența clinilor vagabonzi. 
Pe străzi, prin cartiere, numărul 
lor fund mereu In cre;tere. Ser
viciul de ecarisaj nu se știe dacă 
mai există sau nu, dar prezența 
clinilor este o realitate. Si mbată 
seara în cartierul Carpați o haită 
de clini asmuțită de cîțiva vaga
bonzi și bețivi »e arunca la tre-

cum,

Căutătorii de „comori".

ș i vaga
cători ca avioanele americane la 
Irak. Cei mai mulți au reușit să 
se apere, alunglndu-i cu pietre 
dar soarta unei femei mai în 
vîrstă, ce ținea de mină o fe
tiță, era cit pe ce să fie în gura 
lor. Noroc că au fost aproape de 
ușa unui hloc și au reușit nfi 
intre în scară și să închidă ușa. 
Clinii au mai lătrat puțin, vaga- 
Imihzii au plecat și ei și oame-

bonzi Avem nevoie de intelectuali?
nii au scăpat pe moment de 
haită și de aburii alcoolului. 
Problema nu este rezolvată, pen
tru că nimeni nu ia nici o mă
sură. Totuși trebuie să existe 
ceva și cineva care să se ocupe 
și de rnni ce pot turba așa cum 
turbează vagabonzii cînd beau 
O măsură pentru ambvJouft spe
ciile. Pe cînd ? (:>t).J.

întrebarea e retorică Cum sa 
nu avem nevoie 7 De la naștere 
pină la adinei bătrîncțe ne inter
sectăm, zi de zi, existența noas
tră de prezența acestei categorii 
umane, cu un sta’ut uparte. La 
prima vedere, lucrurile sînt cla
re — dascălul ne împreună pe 
condei celei trei degete, ne des 
chide larg fciestrclc spre orizon
turile lumii, medicul are grijă de 
sănătatea noastră, inginerul aș
terne pe hîrtie specială planuri
le casei în care vom locui și așa 
mai departe.

Din păcate lucrurile nu stau 
și nu sînt atît de simple. Convul 
siile vieții noastic sociale, nu 
scos din străfunduri milul unor 
al: optici de a privi intelectu
alul Se știe că extraordinarele 
pi- se ale tehnolog,ei au mo

ți. mai ales în străinătatea 
civilizată, structura societății. 
„Porția" intelectualității devine 
tot mai copioasă și evident lozin
cii „proletari din toată țările, u- 
niți-vă“ îi scade pe zi <c trece 
baz.a do masă. Un asemenea fe
nomen, în proporții mai reduse 
are loc și în țara noastră. în 
cazul acesta de unde își ti igc 
seva lozinca „moarte intelectua
lilor", de unde ura grotească îm
potriva celor caie produc, nu cu 
brațele ci cu creierul 7 Credem 
că există cel puțin o explicație : 
toate regimurile comuniste și 
mai ales cel care a slăpintt la 
noi aproape o Jumătate de veac 
urăsc intelectualii intniclt ei 
constituie un element foarte mo

bil sub raportul gîndirit Rela
tiva lor independență, cunoaște
rea unor probleme de istorie, in
formarea lor mai bună, pătrun
derea unor legități — i-a dua 
sub vizorul atentei supra
vegheri comuniste. Aceasta pe 
de o parte. Pe de alta, conside
ri nd intelectualitatea. ca pe un 
rău necesar, anj și zeci de anf, 
„producătorii bunurilor materia
le" nu fost întărit,iți asupra lor. 
Cine e mai in vîrsta își amiiv 
te.șle de anii '49—'S2 cînd se uti
liza formu!a «.-educării intelec
tualilor", ol> rv.iți, nu a munci
torilor ci n ’>'■ 1 actualilor ț ei 
erau pericolul somai. Asemenea 
relicve comunist* au fost trezite 
mai emil trecut cîn«i se urlau 
lozinci bezmetice. Trebuie subli
niată în chip foarte serios noci- 
v i’ate.a unor asemenea concepții. 
Și intelectualii au mincat salam 
de soia, și ci au sint la cozi ne- 
sfîrșite pentru „tacîmuri". Ei nu 
au fost și nu sint dușmanii mun
citorilor, iar aceștia iui trebuia 
să dea crezare unor dușmănoase 
voci de sirenă. Nici acum șl 
niciodată.

Altfel, să vedem cine pierde. 
Ne pleacă inginerii, pr .fesorii, 
medicii, nrhitecții, invc itatorii, 
artiștii, poeții ș.a m.d. Nu-i ni
mic, rămînom cu activist,i vechi 
și noi, se: urișlii, ciripitorii, ha
halerele, leneșii - m«‘i«'ii înainte 
tovarăși I

Dr. V. MOR \RU

Ard becurile
Fenomenul ultimelor zd«' in Petroșani este menținerea becii- 

iilor aprinse zi și noapte loi toate becurile dc prin lolonic lum< 
nau mai tare ca soarele. Un cetățean ne spu
ne că «le o săptăminri a sesizat fenomenul. Vineri în piață
toate becurile ardeau și pc la orele H—9—10. Nu știm cauzele. Se 
zicu âă : ar face un inventar al stupilor destinați pentru iluminat,, 
se mib'-.ara distanța dintre ei și li se ia ți înălțimea. Pentru piață, 
Se vorbește că nu se prea vă«l bine [nețurile blugilor, nle altor pro

duse și nici ret care le vînd O fi atît d< marc întunericul în 

plină zi și noi nu știam a.stn (D.N.).

Timpii I
în urmă cu vreo trei anotim

puri publicam un articol în care 
atrăgem atenția asupra mizeriei 
care domnea in orașul Vulcan 
Speram alun i intru remedierea 
situației, avînd în vedere alege
rile care se apropiau. Și intr-ade
văr, începuseră ă "•«• vadă unele 
măsuri. A tic; ut Vina, apoi tonm 
na. Elevii nu m 1. er'i'i «coși i» ■ 
străzi și cu toat ■ nev te.! o«a-ul 
arat i dc«vnt din plinit de ved-ere 

trece, „bălăriile11
al curățeniei. Dovadă că se poate. 
z\ venit și iarna. Ap căz.ut ză
pezi ca n basme, acoperind totul 
cu alb. Dar, din păcate, nu au 
ținut mult. Lucru pe care îl r< 
grotă în egala rnă-ură coțTiii. cil 
și c«'i <!«' la EGf'L. Din motive 
difeii.e, |ic caic Io liănuiți și 
dut.uie.iv oastră.

Anul acesta nu uir fi alegeri. 
•Să vedem cc mol iv.d ic va fi ne
cesară pentru a i unii din loc p<

ram în
cei <e au datoria de n n enține 
curățenia orașului. Pentru că 
dacă nu se întreprinde nimic 
pînă la primăvară — chia - dacă 
nu mai c mult pînă aluni i, sau 
poate tocmai de aceea — n-o să 
mai găsim nii i un loc ]>c trotuar 
unde să putem păși de atîtca 
hîrtii ți alte „bălării".

Paul N< UI.ESt U
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Războiul din Go f conlhnai

Liceul economic și de drept 
administrativ Petroșani 

angajează prin concurs sau transfer în interesul serviciului :
— BIBLIOTECAR și CONDUCĂTOR AUTO.
Concursul va avea loc pe data de 28 ianuarie 1991,

(Urmare din pag. 1)

<i distrusă chiar așa de tare, în 
schimb avioanele sint țintuite la 
sol, din cauza distrugerii pistelor 
de decolare. Raidurile aeriene 
ale aliaților și-au intensificat ti
rul .și asupra unor obiective de 
interes social și economic, surse 
de apă, surse de energie electrică, 
telecomunicații .și altele. Viața 
populației in Bagdad este la li
mita nivelului de trai. Potrivit 
unor surse autorizate, cea mai 
mare parte a populației trăiește 
în adăposturi subterane, avînd 
condiții minime de existență. E- 
fcctele blocadei comerciale și ale 
războiului abia acum se resimt 
la Bagdad și în celelalte orașe 
irakiene. Magazinele sint închise, 
nu este curent electric, populația 
este lipsită de apă, iar orașul 
este in mare parte o grămadă de 
moloz, ceea ce face viața și mai 
imposibilă. Cu toate acestea îusă 
Saddam Hussein nu cedează cu 
nimic. Sprijinit îndeaproape de 
prietenii săi din conducerea țării 
și de o bună parte a populației 
(care nu se știe cit va mai re
zista în asemenea condiții) acesta 
se arată optimist și consideră că 
pe măsură ce trece timpul vic
toria sa este mai aproape.

Simbătă a fost efectuat un 
nou atac cu rachete asupra Isra
elului, capitala Tel Aviv avînd 

Pentru timpul dumneavoastră liber

din nou de suferit datorită că
derii acestora in plm oraș. Te
merea populației că rachetele ar 
fi putut conține substanțe chi
mice a fost infirmată, dai groaza 
populației israeliene nu este mică. 
Oricind Israelul, în ciuda tuturor 
măsurilor luate este expus unui 
astfel de atac. Strategia lui Sad- 
dam Hussein este simplă. Repeta
tele sale atacuri asupra Israelu
lui nu vor decit să determine Is
raelul să intre în luptă, ripostind 
la provocările Irakului. O ase
menea acțiune a Israelului 
ar schimba complet situația 
din regiune, în favoarea Iraku
lui, Țările islamice, în mod auto
mat ar sparge neutralitatea, in- 
trînd in război cu Israelul. Stau 
mărturie în acest sens amenin
țările lansate guvernului israelian 
de către Iran, Iordania, Maroc și 
chiar Pakistanul, care consideră 
că următoarea victimă a ameri
canilor va fi Pakistanul. Dar, 
spre nemulțumirea Irakului, Is
raelul a dat ascultare sfaturilor 
lui Bush și nu a ripostat, SUA 
luînd măsuri suplimentare de a- 
părare a Israelului împotriva a- 
tacurilor irakiene. Astfel în Is
rael au fost transportate cîteva 
baterii de rachete americana, se 
așteaptă încă unele rachete olan
deze, iar forțele aliate au luat 
și alte măsuri pentru a proteja 
israelul. O altă strategie a luî 
Saddam Hussein este atragerea 

Turciei in războiul împotriva sa. 
Potrivit unor declarații făcute, 
unele atacuri asupra Irakului s-ar 
fi purtat din Turcia, ceea ce a 
atras asupra acestei țări ame
nințări din partea unor țări ara
be. Drept urmare, în Turcia, pre
gătirile pentru război sînt mai 
intense ca orieînd.

Observatorii militari americani 
și din alte țări occidentale apre
ciază că războiul din Irak va fi 
de mai lungă durată decit se 
așteaptă SUA, atît datorită fana
tismului soldaților irakieni, cît 
și sprijinului moral, ce se poate 
transforma orieînd în sprijin 
material, pe care țările islamice 
nu se sfiesc să-1 arate Bagda
dului.

Pînă în prezent. Pentagonul a 
confirmat că SUA au pierdut 9 
avioane de luptă în raidurile în
treprinse, iar Irakul deține ca 
prizonieri piloți și membri ai e- 
chipajelor, care de altfel, au apă
rut și la televiziunea irakiană, 
autoritățile de Ia Bagdad vrînd 
să liniștească, după declarațiile 
lor, familiile prizonierilor.

în lume au loc tot mai multe 
manifestări pacifiste, care soli
cită încetarea războiului din Golf, 
ale cărui consecințe se resimt în 
cele mai multe țări ale lumii. 
Dumnezeu să ne-ajute !

— —. . W • - -r — =~ ~=--------------= 

I. F. A. „ViSCOZA" LUPENI
angajează :

— șef birou financiar

— șef birou contabilitate

— planificator, contabil

Se acordă spor de 5 la sută din salariul tarifar.

Relații suplimentare la Biroul PIS al unității ; telefon 
60151, 60452.

I.C.S. Alimentara și A.P. Petroșani
încadrează direct sau cu transfer următorul personal:

1. ViNZÂTORl produse din carne,
2. ViNZÂTORl PRODUSE ALIMENTARE.

MICA PUBLICITATE
ÎNTREPRINDEREA Tehno-Chimică Bumbcști-Pițîc, județul 

Gorj, anunță pe cei interesați că vinde antigel auto (33,70 lei/kg) 
și diluant — grupa D — 002 — 2 (14.50 lei/kg). Plata se face cu 
CEC. Informații suplimentare la telefon 218 — Bumbești-Piție — 
Casa Crețoiu Viorel. (3310).

ANIVERSARE
DRAGA mamă, cu ocazia aniversării zilei de naștere iți dorim 

sănătate, feiicire și „La mulți ani !“. Tata, Silvia și Nicolela 
Nylas.

PIERDERI

PIERDUT efirnet .student pc numele Vonica Dragoș, eliberat 
de Institutul de mine Petroșani. 11 declar nul. (3309).
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( OLE< TU l L C.iled ei de '"eh îiea Minieră și Geologie din 
cadrul Institutului de mine Petroșani este alături de colegul lor 
șef lucr. ing. Viorel 1 oi 1, ip momentele grele pricinuite de moar
tea socrului săli

preot Bl TN 1RIU VICTOR
Sincere condoleanțe. (3306).

FAMILIA Preot Uclavian i’âlrașeu t ansmltc sincere condo
leanțe indolialci familii Butnarul la trecerea in veșnicie a bunului 

păr.nte VICTOR ,
Dumnezeu să-l odihnească in locașurile Sale fericite. (3320).

SOR \ și mama mulțumesc tuturor celor care au lost alături 
<le ele la greaua inceicare pricinuită de decesul scumpei lor

MIIIÂIISÂ 1 \IERK \ (51 ani) (3311)

FAM1LI \ Ștefăncseu mulțumește din suflet tuturor prieteni
lor, colegilor și cunosciiților, din Oradea și Petroșani, care au fosl 
alături de noi Ia marea durere pricinuită de decesul adoratei fiice 

\ fS A ALINA (ANIȚESCU)
al cărei chip luminos va râmnic veșnic în inimile noastre. (331J).

PRIÎOȚ Mircea Miinleaiiu și familia mulțumesc și pe această 
cale tuturor celor care au fost alături de ei in încercarea prici
nuită de trecerea spre cele veșnice a aceleia care a fosl 

preoteasa ELENI Ml VIEtNI (3317)

• -»
\MJNTIM celor r ne I au cunoscut si iubit pentru bunătatea 

si genei o7itatca Sa l ița de oameni, i < p scurs un an do la dis
pariția i elni cart , fprt,

iilgii)- i ItOMOȘANl GHEOKGHE
l .iimlia. (3303)
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