
Re-pectab i p " licație. cu 4 
lei „Blitz", ne oferă (gratuit) și 
pe x -punderen altora, aproape 
o pagi/iă publicitare1). Mcrci, 
eheri ! Textele aparțin d-lui sing. 
ziarist Nemecsek Ștefan. Pentru 
lămuriri, domnul Nemecsek a 
fost colegul nostru de redacție. 
Era atît de alintat! Piști de cei 
mai mici, Bubo de cei mai mari. 
Treburile mergeau foarte bine, 
pînă cînd, spre surprinderea 
noastră, Bubo a fost scos din 
redacție pe ușa l.n dos. Am fost 
triști și mai Tntem și acum. Am 
aflat că șmecherii de la Județea
nă de partid. în frunte cu o
șmecherită Mitrofanca l-au o- 
bligat pe șeful redacției de-atunci 
să-l dea afară pe Bubo al nos
tru. care cică era ILICIT, adică 
era cercetat la Legea aia. nr. IR. 
Noi, care nu prea le aveam pe- 
astea cu banii și cu afacerile 
n-am știut ce să credem. N-am

pus nici întrebări. Atît ne tre
buia.

...A venit decembrie 1989. Bu
bo ne a călcat și ne-a curtat lin 
ce în ce mai des la redacție. Fi- 
cuse potecă. Am simț t că vrea 
să se întoarcă. Era zi irist. nu 
cel mai prost. Mai apoi, dl. Ne
mecsek Ștefan ne-a inccr.-at cu 
concurența. A scos o publicație 
„Realitatea românească". Rea
litatea prezentată în această efe
meridă (apărea cînd-cum) era 
tristă: aproape două pagini cu 
prostituate, borfași, criminali, 
șoferi indisciplinați, alte date 
de la poliție, un colț cu cîntece 
ale trupei „Compact" („Aș vrea 
să fiu doar o clipă cu tine...”) și 
nelipsitele pnze cu sărace femei 
cu țițe goale. Am apreciat că 
Bubo al nostru are pasiune pen
tru meseria de ziarist și nu se 
lasă, cu una cu două. De-aceea 
ne-a tamponat și pe noi A.veam

și noi tampoanele noastre pe-a- 
tunci.

Vreme trece, vreme vine. „Rea
litatea românească nemecsekia- 
nă" nu mai apare, fiindcă și 
fără ea, realitatea românească 
o simțim noi pe burțile noastre. 
Și domnul Nemecsek Ștefan ne 
face, iată, reclamă fără gologani. 
Că sin tem pe dracu. că sîntem 
pe lacu. Că ce (cacofonie inten
ționată) sîntem noi. .Iaca și noi, 
sîntem un ziar cu adevărat in
dependent și rentabil, care se 
vinde bine (pînă pe la ora 12, a- 
poi nu mai e de găsit), scoatem 
și un supliment care trece... în 
fine, și noi pe-aici. Ce are dîn- 
sul cu domnul Simion Rop, să-și 
lămurească singuri. Omul e în 
pensie.

De ce plînge Bubo ? De ce se 
lamentează el pe aproape o pa
gină de „Blitz" ? Fiindcă, vezi 
Doamne, nu mai lucrează la

ziarul nostru. Dar cu ce sîntem 
noi vinovați pentru asta ? Ba, 
mai mult, 11 plmge si pe subsem
natul, că în regimul .trecut am 
fost dizident, că am fost sancțio
nat (cine mă sancționa doar, nu 
„nașul" dînsului, cel care îi zi
cea Bubo-.), că acum muncesc 
prea mult și să am grijă să nu 
mă surmenez, că nu mai rezist 
mult și alte d-astea.- Fiți fără 
grijă d-le Nemecsek, nu mor caii 
cind vor clinii !

Cit despre rest, Bubo nu face 
altceva decit plînge pe umărul 
actualului șef adjunct, cum a 
mai fâcut-o și cu alt șef adjunct, 
fost, fost, fost... dar, de fapt, 
plînge că nu mai lucrează la 
ziar.

Nu mai plînge Bubo... Fii băr
bat, ce dracu I

Mircea RUJORESCU
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Ce va spune Europa ?
Era ifirșdul lunii iunie aiu 

începutul lui îu«e, ■ ■ roci clnd, 
după ble-temaicie zile <Ie 13, 11, 
15 lume, se inche n PJ ziariștii 
prin Val.a J.uiui. Am fel vizi
tat de un corc-pon:! :nt al serio
sului ziar german Die Welt. In
tr-o lungă discuție de-pre aven
tura minerilor, nu numai eu ci 
și dumnealui ave im convingerea, 
acum parcă a Început sa se cla
tine și asta dm pricina schimbă
rii actuaie de atitudine a unor 
lideri de --indicat, că a 5 o
mamfe-tare spontană a îngrijo
rării penTu soarta țării din ac>.Ie 
frâmintate zile atît ue ..■■ropiatc 
de scrui oul dm 20 mai

Abia ujHâ cile- a luni, p ir.
• toamnă, cind Consiliul Eurouei,
• rare tot stiimbă din nas. .u do

jenește p.TinteMc si ne admo
nestează. mă in‘r.- m .-.m <-u un 
stimat pa: lamcntar <ic pro sta
diul ini c ticăr iior și red •••tarsa 
raportului de c-r» e con.’ ’ rărită 
integrarea Rom^riei în Europă. 
Nu fără surpriză nedisi mulată 
am aflat ca raporhil e gata Insă 
întlrzie deoarece nu vor să-l 
semneze UDMR, PNL ți PNT-c'l. 
Și iată că abia acum, utipă șap
te luni de la tristele nie de la 
Jumătatea lui iunie și cele tot
'tît de triste de mai înainte, de 

la Tg. Mureș, s-au tnm.s nil 
unul, ci două rapoarte. Uite-așa 
domnii din Consiliul european a-

Jung In situația cndiului care 
zicea către un împriemat: „Ai •' 
dreptate, bre f" ; apoi, ascultin- j 
du-l pe celAi.ilt, î-a spus: „Ai <
dreptate, bre!" ; ți, in firșit, ii '• 
«pune tinărului, emul intrigat cu ■ 
nu pot avea amjndoi dreptate : | 
„Și tu ai dreptate, bre!”. I

Timpul vindec î rănile, ne șop- I 
te.le Înțelepciunea cunoscută. I 
Numai că rănile, dr-țî cicatrizate, I 
Încă mui^dor. Că este așa, am I 
aflat ieri dintr-o misivă anoni- | 
m. In cure se scrie negru pe alb: 1 
„i’.iftuleie au dezbinat gazetarii, 1 
au n.it.it la nenorocire i din > 
13—13 iunie, cu care ne șanul- I 
jeaz.i si strainf'tatea. Minerii nu I 
ajun ' iu și a 3 a oară li Bu fi
ri ști dacă p >ponil și CFP.-ul nu 
era de acord să pună capăt des- 
tr,.tiîlării intelectualilor și go
lanilor". Este o părere i>ersona- 
lă. Eu am o alta opinie și anume 
că ne inno-m sufletește greu, 
nu ne mai dezbarâm odată de 
etichetările care nc-ati înveninat 
atîția și atiția ani. Zilele acelea 
ne-’iu învrăjbit cugetele, au se
mănat neîncredere și suspiciu
ne înt1 • grupuri sociale și pro
fesiuni, Intre intelectuali și mun
citori sau invers. Intre tineri și j 
virs'nici, Intre părinți și copii. ■

Tihcriu jfpAl’ARU

(Continuare in paj a 2-a)
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Ti eaba lor, treaba lor fosilelor...
O știre pentru care nu băgăm mîna în foc și pentru care nu 

i î pun Icin decit In fața... Marii Adunări Naționale. Ne-a pri
copsit Dumnezeu și democrația și pe noi, cei care ne chinuim în 
Valea Jiului, cu o vertebră a Partidului Socialist al Muncii. Mai 
modern, un fel de fiii iln. Ochii și limpincle noastre nu ailat că 
și pe mei s-au g >it vreo 8u (oplzeci) de adopți. Adică o celulă 
mai mică. Poate oamenii s au inz.cris din convingere. Treaba lor. 
Cine Jnt din.ii, e gieu ce aflat, fiindcă, se pare, acționează in 
ile alit.itc moral î. Mcm-mtan. Dar noi tot am aflat cile ceva. 
Am cul.it ca se duc lupte intestinale fiindcă actuala conducere nu 
e Inin.i. Cică Iijirul a lo't nciivi.t p.c.r. Ceilalți ce-or fi fost ? 
Țărăniști, liberali sau... cațavențiști ? TOV-nilor, treaba dumnea- 
vnaura... Noi n’.i garantăm. (M.B)

«..Pe acesta au pus nuna
Cu numai clteva zile în urma, la ceas lîrziu, clnd cei dm 

schimbul doi se grăbesc sa prindă ultima cursă spre casă, un 
lucrător feroviar nflat în așteptarea trenului de 1 npeni, pc pero
nul de la punctul de oprire Aeroport", a observat ceva suspect 
la una din ferestrele Disco-bar-ultii particular „Parlngiil". Un 
individ se străduia sa spargă plăcile groase de sticlă ale unui 
luminator, încereînd să pătrundă in interior. Ceferistul — omul, 
modest, a pn-lcral să râmfnă anonim — nu s-a pierdut cu firea, 
l-a înșfăcat sănătos de guler pe „noptaticul curios" și, eu spriji
nul unui taximetrist — hai cu el hi Poliție. Scurt. Ceferistul nos
tru, om cinstit, și-a făcut datoria de cetățean. Oare cîți dintre 
noi și-o fac, luînd atitudine în fața delincvenței ? (Al. II.)

Amănunte despre războiul din 
Golf — ni pag. a l a

Jhd a p’ecat 
îa Feiix

Duminică, la ora 12,30, echipa 
i a ■ cat 

cu autocarul (plin de jucători) la 
Felix, pentru rrogătiri. Nicio
dată această echipă a minerilor 
nu a fost m ii hotă’îtă ca acum 
sa lase sudoarea și indisciplina 
pe alte meleaguri și să se în
toarcă asemenea unui porumbel, 
curat și alb la locul ce se nu
mește Divizia A. Antrenorul Oc- 
tavian Cojocarii nu a însoțit e- 
chipa. De ce ? Poate nu vrea o 
renaștere n ei. Maieu, fosta ex
tremă a Craiovei și a naționalei, 
ajutat de Puiu Bonc.i și-ău luat 
inima în dinți și vor ca soarele 
redresării ei să lumineze conști
ința fiecărui țuc.ilor și a fiecă
rui suporter. în sport îți poți 
reveni și pe ultima sută dc 
metri. Toți ce trec linia de sosi
re se numesc campioni. Fie ca 
Jiul să fie din arest punct de 
vedere cel mai mire campion. 
Mai sînt 40 de zile pină la pri
mul fluier al arbitrului pe cal 
mai frumos stadion din țară, 
JIUL PETROȘANI.

Durei NEAMȚU

Săptămîna parlamentară
de Vaier iu Butnl.e«cu

DEPI TAT f.S.N.

Legea fondului funciar a fost 
prioritară în activitatea Camerei 
Depulaților. Inițiatorul acestei 
legi, Min sterul Agriculturii, nu 
prevăzuse in proiect ca și pădu
rile să lie restituite țăranilor ca
re le-au stăpinil cîndva. Mai 
mulți deputați au făcut propuneri 
In acest c<?ns, dar toate s-au iz
bit de opacitatea altor deputați 
cărora li s-a lipit de memorie 
expresia „proprietate obștească". 
Aceștia au adus fel de fel de 
argumente: ba că țăranii ar dis
truge pădurile, fiindcă n-au ha
bar de ecoloRie, ba că ar aduce 
prejudicii industriei fc.rorlicre. 
In realitate, statul este cel caro 
și-a bătut Joc pînă acum de „nu

rul verde” al țării, despădurind 
fără milă suprafețe mari, da 
dragul unui export care nu no 
aduce mai nimic. Sute de mii do 
metri cubi de masă lemnoasă 
putrezesc anual în păduri, în 
vreme ce prin depozite bate vîn- 
tul pustietății; in vreme ce atiția 
oameni săraci n-ap cu ce să-și 
Încălzească sobele, Uit a fost de 
grijuliu statul cu pădurile știm 
prea bine. Tara e plină de ver
satili dcspăd'.u iți, eroikiti d^ ape. 
Pădurile au fost jefuite de pă
durari, care nu furat și continua 
să fure „ca n codrn”.

(Continuare în pag n 2 n)
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Ce ne preocupă mai mult e 
PROTECȚIA SOCIALA A MINERILOR

SÂPTÂMINA 
PARLAMENTARA

Interviu < n dl. sins. IJ.1E TORS AN, vicepreședinte al Ligii sindicatelor miniere 
Valea Jiului (Urmare din pag. I)

Pată fiind riza prin care tre
ce economia noastră națională 
la ora actuală și repercusiunile 
ei drrecte asupra vieții sociale, 
m ii ales în perspectiva reforme
lor ce se anunță din partea 
Guvernului, în mod firesc, pro
tecția socială a salariaților se 
impune drept obiectiv prioritar 
al sindicatelor. Ce preocupări 
există în acest sens la nivelul 
Iăgii sindicatelor miniere libere 
Valea Jiului ?

— Ne-am intoi -, de curînd, 
din Capitală, unde o delegație 
a Iăgii noastre a întreprins de
mersuri la diferite organe cen
trale tocmai în beneficiul cali
tății vieții, „1 -i ‘.<»-inlr>
a minerilor

— In ua ■ .!■ este de
mersuri '!

— in primul iinJ, am prezen
tai la Giiwin un .imen'1am>’nt 
Ja proiectul legii -ilarizarii. Ne-a 
condur, to'-m.ii ideea să asigu- 
r im piotecția minerilor în per 
pectiva bl . alizarii prețurilor, 
în etapa a doua. Prin amenda
ment, cerem o departajare a 
salariilor in sectorul minier, in 
funcție de . milițiile geo-minie- 
re-ale fe : ■■ bazin. A. a -i 
în ideea Urării stabilității 
forței de n m ă în Valea Jiului. 
N»-am bia u;.it de audiența i J., 
minister -i la Guvern -i av-m 
toate a ui ir e ,i nmend inien- 
t'il va fi a ,t in vedere, >'< ca 
• va f ' : p in

Ce va spune Europa ?
(Urmare din pag I)

A iiecut mai mult de un an i 
11 coneilier. .1 naționjlu, uni' ,‘i 
aceea din 21—22 decembre 1989 
s-a d >ti ou.. Și e i zgu I ii- 
toare realii ite pjth >srn J.i 
rjsfring- in mana:;,-, de a i
deoarc c o demo -fi f,i; rima
tă este un nonsin-.

In at.ai impre .răii nu -.<• 
ru' ini c . fiu intrigat ca c-.ini- 
menii’li., «an? fj isiorite dacă 
n-au ajuns in, i. it • onfiizc. 
onorata mini":■ p.ai lamentară 

Au sosit din nou bcinane !
Iloiarit Im ni, Mut Ierul Comerțului și Tur rnului se ține 

«1. promisiuni. Angajat in contracte cu străinătatea, urm.amd și 
realizarea I«»r, efectele se simt și pe piața noastră. Cafea la dis
creție, țigări pe toate drumurile .și chiar și brichete. Zilele aces
tea au o it d,n nou portocale și banane și ele se livrează la 
populație La portocale cozile au mai scăzut, la banane insă se 
mențin. Lumea oricum aprcriază și gu tul și cantitățile. Pină 
acum, ICRA și Comerțul au scos pe piață nu mai puțin de 4)6 
fone portocale, IUI tone lumii, 117 tone grapc-fruite și 90 tone 
dc banane Si tot m.n tiCLmii Copii și părinți... la datorii,-

Doici XEIMȚC

ii u salariații minelor d-in Valea 
Jiului. Am fost primiți, totoda
tă, de ministrul adjunct al sănă
tății, dl. dr. Rădulcscu, pen rQ 
o problemă ce a devenit acută 
în Valea Jiului — lipsa de me
dicamente. Am ajuns în situația 
ca Spitalul municipal să nu ai
bă nici antibiotice. O primă mă
sură : s-a intervenit pentru a 
ni se expedia din Iași și primul lot 
de medicamente, transport ce 
trebuie să sosească de la o zi la 
alta. Totodată, am primit asigu
rări, că nj se va repartiza o 
cotă corespunzătoare din medi
camentele de import, inclusiv din 
ajutoarele din Germania.

Un alt obiectiv al deplasării 
noastre la București a fost obți
nerea sprijinului necesar pentru 
instalarea postului local dc tele
viziune în Petroșani. Am primit 
.-electoare; ni se vor trimite 
specialiști pentru instalație, am 
(onvenit ă trimitem și noi oa
meni Ja specializare la Bucu
rești. Am fost la Televiziune, la 
IUBEȚ pentru a ne livra un e- 
mițător de 5.0 W Ceea ce pot 
ă spun este faptul că vom aven 

toate șm ele ca la sfirșitul lunii 
martie, po tul local de televiziu
ne -â intre in normal.

— Ce s-a întreprins pentru 
îmbunătății *ri nprox 'zionării
populații i ’!

— Aprox i/ion.irej pi vncilpă
i.a mo-.l eon lanț conducerea Ligii 
indicați ' Cu i ./ja deplasă

e le formată .și ea din oameni 
care au o anume culoare politică 
și nu pot sări peste umbra lor. 
Toi m î acum cînd, încrezători 
in parlamentari, avem nevoie dc 
certitudini, nu de puncte de ve
dere divergente — care și-așa le 
iu și ei —, cele două rapoarte 
ne întristează. Pluralismul e 
doar o idee, una vorbim și alt
ceva facem penfri consolidarea 
democrației după care am jin
duit. Și tot mai tinjiin acum în
fricoșați; cc-o să spună Europa 
de noi ?

rii noastre la București, am con
tactat conducerile ministerelor 
comerțului interior și exterior 
solicitînd tocmai îmbunătățirea 
aprovizionării Văii Jiului. In 
același scop am luat legătura di
rect cu prefecturile județelor Bi
hor, Timiș, Alba, Craiova, sta
bilind livrarea unor produse 
strict necesare pentru populația 
Văii Jiului. In domeniul apro
vizionării avem și alte inițiative 
despre care vom discuta la tim
pul potrivit.

— Chiar dacă-i iarnă oamenii 
se gîndesc la concediile din vară. 
Xșadar, care-i situația cu biletele 
de odihnă și tratament pe acest 
an ?

— Biletele se achiziționează de 
fiecare sindicat și se ridică de 
la Federația sindicatelor minie
re. Unele sindicate le-au și a- 
chiziționat, pe bază de comenzi 
ferme care, în proporție de 90 
la sută, sînt asigurate. Problema 
e că sint mai scumpe. Liberali
zarea prețurilor și-a pus pecetea 
și asupra costului biletelor în 
tațiuni. Deocamdată le-am ac

ceptat așa, pentru a ne încadra 
in perioada contractărilor. Dar, 
ne vom ocupa și de problema 
biletelor de odihnă și tratament 
?i modul cum a fost stabilit cos
tul lor l.a nivelul Federației. Vom 
mai discuta și de bilete și de 
Federație și de alte aspecte ale 
activității sindicatelor.

loan Dl Bl K

NOTA 
încotro 

alunecăm oare ?
Magazinul Jiul a primit zilele 

trecute noi și vechi sortimente 
de mărfuri. Cu prețuri lil erali- 
zatc. Chiar dacă acum in plin 
sezon de iarnă se pot sau nu fo- 

• losi. .Săniuțele sînt primele, în 
cantități suficiente. Forma, greu
tatea și lemnul sînt aceleași ca 
și pînă acum. Chiar și zăpada 
își păstrează dc milenii culoarea 
și darul. Dar industria e indus
trie. Noul preț al unei săniuțe 
este acum 437 de lei și pină mal 
ieri era doar 170 lei. Tot acum 
au sor.lt și săniuțele pliante. Pro
dus nou, preț nou — 31 fi lei. A- 
iăturat stau în nșteptarc mini 
schiurile și prețul este mini 215 
lei. Tot se vorbea Isă fie oricît 
de scumpă marfa, dar 6ă fie ! 
Și acum este. încotro alunecăm 
oare? Chiar dacă nu avem zăpa
dă. .

Dorii NEAMȚU

Acordarea unor suprafețe de 
pădure țăranilor e o măsură jus
tă. în primul rînd, ea are o di
mensiune istorică. Acești țărani 
au avut cîndva aceste păduri. 
Atunci ei le-au cumpărat de la 
stat. Pentru un hectar de pădu
re de stejar s-a plătit, în anii 
'30, în jur dc 15 000 de lei. Și 
aceia erau lei, nu jucărie. Pen
tru comparație, amintesc că Mn 
litru de vin altoit făcea atunci... 
5 lei. De-atunci vine probabil 
și cîntecul: „am un leu și vreau 
să-l beau” (astăzi, un leu nu-ti 
ajunge nici pentru un pahar cu 
sifon). Așadar, țăranii au sfăpînit 
cîndva aceste păduri. Dreptul lor 
de proprietate este, în unele ca
zuri, întărit de vechi hrisoave 
domnești. Dar comuniștii au 
luat lotul, împroprietărind sta
tul, care s-a dovedit a fi cel mai 
nesăbuit și dezinteresat capitalist 
După două zile de dezbateri Ca
mera hotărăște să restituie su
prafețe dc pădure de cel mult o 
jumătate»de hectar.

S-ar putea ca această lege fă 
intre in istoric sub denumirea 
de „legea împroprietăririi agro
nomilor”. Intr-adevăr, acești 
specialiști, foarte bine reprezen- 
tati in Parlament, s-au dovedit 
a fi tot timpul atenți cu propri
ile lor persoane. Legea intențio
nează să dea pămînt țăranilor. 
Agronomii susțin că sînt și ei 
țărani și cer pămînt. Ei au în
cercat să se pricopsească, prin 
citeva amendamente, pe care ei 
le-au propus, ci le-au votat. Unii 
au cerut, chi ir 30 de' hectare, 
pentru că ei „se pricep” la pă
mînt. Amendamentul a fost res
pins. în schimb, s-a aprobat ca 
ei să primească pînă la zece 
hectare, acolo unde este pămînt. 
Oricum, nu trebuie să-i invidiem. 
Dc data aceasta ei vor fi ncvoiți 
să-și lucreze singuri pămîntul, 
nu vor mai putea conta pe 
munca „patriotică” a ceapiștilon 

„Cine-mpartc, partc-și face”. 
A; a ar suna chestiunea custațiif- 
nile experimentale, redus la 
scara unui proverb. Agronomii 
solicita (si primesc) zeci de mii 
de hectare pentru stațiunile dc 
cercetare științifică. Motivația 
lor e plină de candoare: spun 
că agricultura românească a sta
bilit numeroase recorduri mon
diale. Grație acestor stațiuni. Ci
tiți vă rog „România Liberă” 
seria veche și veți ga*i acolo per
formanțele județului Olt, erou 
al Revoluției agrare, în 1987, 
cnmpion absolut la soia, tomate, 
grîu și orz de toamnă. în. ace
lași an la CAP Scornicețti s-a 
înregistrat o pară de dimensiu
nea unui pepene verile, iar Ni- 
colae Cenușescu s-a lăsat foto
grafiat lingă nn știulete enorm, 
care amintește dc rachetele lui 

Saddain llussein. De altfel, chiar 
Revoluția din decembrie 1989 
a izbucnit în urma nnei abun
dente de produse agrealimentare, 
asigurate de agricultura socialis
tă șj eroicii noștri agronomi.

între timp lumea a aliat că Ia 
Parlament se dă pămînt. în Ul
tima zi a săptămînii primim o 
cerere din partea Patriarhiei 
prin care aceasta solicită cîte 
zece hectare pentru mănăstiri 
și biserici. Cererea ne pune In 
mare încurcătură. După 40 de 
ani de fals ateism, am trecut la 
o politică de falsă pocăință. Mi
niștrii bat mătănii iar Televiziu
nea transformă credința în mar 
terial do propagandă. Dacă lu
crurile vor continua așa, în cu
rînd ne vom călugări cu toții.

Mi se pare normal să dăm 
Zece hectare mănăstirilor, care 
sînt mici unități productive. Dar 
a Împroprietări bisericile sătești 
mi se pare nedrept. E ca și cum 
,.i împroprietări de două ori pre
oții. Pentru un preot pămîntul 
devine obiect al muncii, loar 
atunci cînd e transformat în ci
mitir. Cred că bisericile au ne
voie de pămînt, pentru a-și ex
tinde cimitirele, pentru ca mor
mintele să aibă o suprafață de
centă. Țăranii, speriati de siste
matizare, și-au înghesuit mortii 
cum au putut. Pe vremuri, cir
culau chiar glume macabre, cum 
că Ceaușescu ar da un decret, con 
form căruia morții vor fi îngro 
păți într-o dungă sau chiar în 
picioare pentru a valorifica ra
țional suprafața cimitirelor. A- 
vem nevoie de sprijinul bisericii 
în opera dc transformare a po
porului nostru. Dar însăși biseri
ca are nevoie dc transformări in
terne. Ea ar trebui să se ocupe 
mai mult de viața spirituală și 
mii puțin de cea materială, cum 
e pămîntul. Se va reveni iarăși 
la lăcomia proverbială a preoți
lor, disprețuită de folclorul nos
tru național, ridiculizată de e- 
roul nostru național Păcală (un 
Bulă al secolului XlX) ?

Indiferent ce consecințe voi 
suporta pe lumea cealaltă, țin 
să vii anunț că nu voi vota cîte 
<inci hectare pentru fiecare bi
serică. Parlamentul e în dificul
tate. A cerut timp de gîndire. Se 
va încerca probabil o mutare în , 
plic. Dl. Cazimir lonescu ne a- 
trage atenția că ignorînd cererea 
Bisericii, nc putem pierde alegă
torii. Cred că acest pămînt s-ar 
cuveni mai degrabă unui țărart 
navetist, viitor șomer, căruia 
Reforma nu-i poate dâ decît O 
jumătate dc hectar. Dacă gîn
desc cu păcat, rog să fiu iertat 
Am un respect deosebit față de 
Biserică. Dar există o limită 8, 
prostituării intelectuale dincolnr 
de care nu pot trece, fie că mă 
amenințați cu focul Iadului, fte că. 
mă amăgiți ca g adina Raiului,

BUNE...
Intri hibe Muim, ci

i i.Dl, la ora 10, va avea Ine
• n PctroȚsiii, Sala Casei de i ul- 

ă, o iuti unire, organizată de 
AdminLtiațiu financiară Pi-iro- 
,ani. în cadrul turcia va fi Jra 
Iu rată 1 Iot.circa Guvernului
(Ternariiei r. r. ăJ/i'J'..1! r 'critoai e 
I.i î.en.-i'.-i’ I și f-ardei i ia| dc 
■.■.uarii Sini in vi la ți ioni ihilii 
șir:; ■! i • per'o.uii i. eji ațri-
1 ■'*': ie JcBfW-ij'l ' al.i-iz ii ii.

■M 1 1ț i E. Do la Asociația 
i; : :i-..l'ia ai s a comunicai 

< a perso :;t le c.ire mai duVesc
> Sui* afaiblâ cei.iîțenie (pen- 

i-ii Itor.i.an* i și Bepublica Mol
do'. ) pot prezenta joi, 24'ia
nuarie, 17, Ia Casa de cultu
ră din Petroșani, âiiiel asupra 
Sur actele n'-ce-ai c. 1.3 > dința
vor fi lăimii ih' toate a’pc^ti le 

tfi de a' I I di opt ciștig fț
JiECI.AMA. J’e afișicrui <1 n 

r.'.iș c'-te anuntat, pentru data 
lic 7C i.mii ,11c |2*0, spci tacolu) 

Ti-nciștii rîsiil ii”. J’rotagonișii: 
N ie 1 îzăres-.u, Va âle Morar și 
= .1 Ic Șeiiaru. Afișul, clemen
tul principal al reclamei, terori
zează limba română cu greșeli 
de ortografie. Calitatea spectaco
lului trebuie să-și facă 6ingură 
-cdamă pentiu că afișul... (V.S.D.) 

PATINOAB ADEVAIIAT. Da, 
'■•te vorba, intr-adevăr de 1111 
patinoar, iar nu de vreo baltă 
f ian formată nd-hoc în așa ceva 
de gerul caic s-a lăsat afară. Pa
tinoarul n ;‘cctiv se află la 
Vulcan, mai c' ni t pe amplasa
mentul terenului de sport de 
lingă pv.parația Coroești. Zei 
de copil și chiur maturi pot ti 
văzuți, scară de seară, dtirîndti- 
se înlr-acolo, purlînd pe umăr 
legătura de patine.

PIERDUTE LA „UNA MICA”. 
Hotărit lucni, mulți nu știu undo 
I- sînt actele. Domnul Liviu Mo- 

>ra, din Petroșani nc-a ndus Ja 
icdacție buletinul de idcntita*« 
și legitimația de serviciu ale 
domnului Vasile Sirbu, vagone
tar la IM I.oiTfa V.S Ic a pier

dut in restaurantul ..Bulevard". 
Acum și Je poate recupera de la 
administrația ziarului. (Al. II)

DIFUZARE BOLNAVA. Nc-a 
sunat la telefon dl. Dumitru Fe- 
loiu. Dumnealui nc-a relatat des
pre modul defectuos în care se

lace difuzarea presei in Vulcan. 
Est< vorba, în primul rind, de 
ziarele cotidiene, a relatat dom
nia sa. Pînă nu demult, acestea 
se puteau procura dc la magazi
nul „Artizanat", situat Jingă ci
nematograf. Dc vreo două săptă- 
mini, ele se difuzează înlr-un 
raion clin magazinul Tineretu
lui. Numai că aici e buba. Ciud 
se primește marfă, unitatea este 
închisă și ușa rumui* P>u4 . K 

doua zi, cu ziare cil tot. Mai ai 
o șan 1: ta chioșcul din fața 
liceului. Numai că și aici, într-un 
spațiu strimt, vinzătoarea de-a- 
bia se descurcă printre maldăre
le Ide titluri. Și, în plus, fiind 
singurul chioșc de la caic H’ 
poți procura un cotidian, coada
— îndeosebi pe Ja orele LI—lu
— ajunge ],a peste 20 de persoa
ne. Ajutați-i pc oameni să gă
sească leacul pentru in1 Jnâloși- 
rca difuzării presei. Vă rugam I 

. ȘOMAI. Ti ista realitate a șo
majului se f icc’ simțită din ce 
in ce mai mult și în municipiul 
nostru. De citeva zile și a Înce
tat activitatea dc producție uni
tatea ilin ora-, il Uric.mi — So
cietatea Comercială „Cuarț S.A.”, 
fosta preparație pentru cuarț Nu 
se știe <11 certitudine cînd va 
fi reluat lucrul I (S.V.)

CĂLDURĂ. Luni noapte*!, o 
buna pailc din cartierul Petroșani 
Nord nil a avut căldură în 1 do 
rifere. Cum afară gerul a fost 
și este înc 1 puternic, c lesne di 
ințelcs cu <’C bucurie au primit 

locatarii „cadoul". Și cum noi 
nu a111 Știut ce răspuns să oferim 
celor ce nc-au întrebat, ne-am 
gînilit că poate ne scoate din În
curcătură IGCI. Petroșani. Deci 
așteptăm să spunem oamenilor 
ce s-n întîmplht 1 (G.C.)

PATURI PI IANTE. Prinți» 
articolele care lipseau pînă a- 
cum din comerț cran și paturile 
pliante. Ele au (.ejapărut și so 
pot cumpăra și folosi. O ini'irr- 
dcrc și o odihnă l ini venită cos
ta in prezent 815 Ici. Și cin ! te 
gîndcșli că pîn ă acum pliant dl 
pat. costa 317 lei. Era, intr-adevăr, 
odihnitor 1 (D N.)

P \ȚII. Datorita cantităților in- 
tifieicnte dc orez, deocamdată, 

rația de orez -a stabilit la 250 
g de persoană, lunar. De aseme
ni .a, riția dc mâini este dc 2 
l,g. Sperăm să auzim vești maî 
banc (D.N.)

Rubrică realizată dc 
Glmorghe Ol .TE.4NU
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Are cuvîntul domnul director:

„Cîștigurile pot crește fără liinită“
Calm, sigur pe sine, domnul 

inginer Carol Schreter, directorul 
minei, îmi vorbește despre ce se 
preconizează, fn acest an, EM 
Dîlja. Nu mă miră siguranța 
domniei sale: e unul dintre pu
ținii care cunoaște toate unghe
rele minei. Și care, daci și-a pus 
ambiția să facă ce și-a propus, 
nu se dă înapoi.

îmi vorbește, Ia început, des
pre reculul, despre modul oare
cum anevoios în care mina a 
demarat în 1991. Avalanșa de 
zile libere de la începutul anu
lui și situația delicată n liniei de 
front s-au reflectat în producția 
extrasă în prima jumătate a 
lunii ianuarie. Treptat, situația 
s-a limpezit, activitatea s-a în
dreptat înspre bine, iar mina a 
ajuns în faza în care realizările 
au crescut, existînd certitudinea 
recuperării producției progra
mate pînă la sfîr.șitul lunii. De
sigur, dl director are în vedere 
.și factorii care fac posibilă a_ 
tingerea acestui scop: mai buna 
plasare, creșterea realizărilor

I CU OCHII AȚINTIȚI | 
• PE P. M. j
| I

Așa, privind după suma de bani nlocată protecției muncii, I lucrurile sînt pe bune. în 1990, au fost prevăzuți 2 milioane de 
Ilci pentru procurarea echipamentului de lucru și a celui de 

protecție. Dar suma cheltuită în acest scop a ajuns la aproape 
trei milioane. Mai exact 2 994 200 lei. Aceasta pentru că, între 

| timp, a intervenit scumpirea și, apoi, alta a fost periodicitatea a- I 
• cordării acestui gen de echipament: trei perechi de salopete și 
Idouă de cizme anual, față de o pereche și două — înainte. Plus 

că, de anul trecut, totul «o dă gratuit, omul nemaiplătind nici un 
cent pentru ele.

| Dar cu toate ace .tea, se simte u Jip i cronicii de cizme- Cind I sc aduc, vin puține. In 16 ianuarie, de exemplu, la mină au sosit ■ I oO perechi de cizme și 80 de salopete. Plus o cantitate infimă de I 
| veste vătuite și bocanci. S-au trecut ca punea caldă. Cei care I 
In-au prins stau și fluieră. Nu se știe cind vor veni următoarele. I

La vestiare se mai practică „împrumuturile” și, dacă n-ai apucat | 
| să-1 vezi pe „binefăcător”, te trezești că trebuie să mergi în mină . I încălțat cu ce ai venit de-acasă. ■

Tot de la doamna sing. Antoaneta llodor și dl. sing. Mircca > I Laz.ea, din compartimentul de resort, mai aflu și despre of-ul e- I I lectricienilor: echipamentul dielectric. Celo 10 perechi de cizme j 
• dielectrice, aduse în cursul anului trecut, sînt pe departe în a | 
a Satisface necesarul solicitărilor pe care le fac electricienii, mcca- 
■ nicii de locomotivă și manevranții de la ventilatoarele de aeraj. I Ii ceri omului să respecte normele de protecție a muncii, să I nu culce pe liec, dar... Asta « I Lipsesc becurile — chestie la I nivel național (la bursele tuciuriilor, watt-ul a ajuns să coste 1

leu, adică un bec de 100 w egal 100 lei I), traseele din mină sînt I 
Iîn beznă, la fel rampele puțurilor, punctele de deversare. Nu I

mai vorbesc de faptul că, dacă vrei să vezi în ce birou intri, mai

Iîntîi trebuie să aprinzi bricheta să citești ce scrie pe ușă. Situația | 
nu este singulară și de ea nu se fac vinovați ce de la mină, de . 
ia orice nivel i-ni lua. Si atunci, vorba d-nei llodor, cum poți să II iei la rost pe cineva că nu respectă regulile de protecție a muncii | 

. privind iluminatul? Respectivul îți arata, cu un gest «amplu du- . 
| lia rămasă văduvă de mult timp 1 iIO treabă rare îngrijorează (din |>.i< nu doar li ca la I 

mină, ci p.- .te tot) e’.te lip a nvdkatnirn’elor. S a adus, acum I 
cîîeTa k'-ii, o cutie cu ceva pp.ti'o — :m::iv},'rdqieo, aspirine, al- 

I ros.ilmin. Și astea foarte puține, nepu'.ind fi plante in toate I’ locurile uncie există puncte de prim-alutor Dar hapurile aceste» 
>iut bune ele dat mai mult la femei, cind aii o migrenă «.au ceva 
in genul ăsta. în căzui i mai grave — «a fcwtein împreună in lemn

• — <e p'-ți face 7 Te uiți la om și vezi cum îi curge sîngelo. Asta 
itru că nu găiești trap d: fVjluție țintei tanla și un metruI us fașă j- ‘i b în lajat.

R<pr-t. cj.? ț.i mină ljc Qioituu pi"-11*1.1 t‘ ale ne.' lea, 
i i.vi.-spaniM. de acolo unde “<> m jnerșț.-, să fi-> ;vlr; <- Lmhlă în j 
■ WtS’iȘ'T* ș. in dreapta, rx'ln itâ, dar dc mai mult'’ ori rimîn a
, \/amăgiți < ind văd < pr-mc N. . I- ''dator, și iar înv'-pc |

ă i I daiăi, în care psiltn-eil este i ți re./ulmb'i-.- anilw
| . Hor clintii. |
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pe brigăzi, aportul substanțial 
al fiecărui salariat la locul în 
care este plasat, coordonarea a- 
tentă de către maiștri, șefi de 
sectoare și conducerea minei a 
operațiunilor din subteran. In 
nici un moment nu trebuie ne
glijat fluxul de transport — pe 
verticală șl orizontală •— aici 
problema constituind-o reduce
rea timpului la intervențiile ne
cesare remedierii defecțiunilor 
ce apar la transportoarele cu 
raclete și benzi.

fn anii construcției celei mai 
drepte orînduiri, au fost neglija
te total lucrările de deschideri 
.și pregătiri. Asta a făcut ca mi
na să rămînă în urmă cu a- 
proape 7—8 ani mai ales în pri- 
vihța deschiderilor. Acum, ob- 
servîndu-se „rezultatele” unui 
asemenea gen de minerit făcut 
la indicațiile diferiților „tovi”, se 
urmărește redresarea și în acest 
domeniu. Pentru creșterea vite
zelor lucrărilor de investiții e- 
xistă deja în funcțiune o combi
nă de înaintare, iar o alta, afla

tă deocamdată în revizie, va fi 
pusă in curînd la treabă. De 
altfel, dl. director a precizat că 
s-a întocmjt un plan de reteh- 
nologizarc a minei. E adevărat, 
nu cu investiții deosebit de mari 
— deoarece mina nu se pretea
ză la o mecanizare deosebită —, 
dar în care accentul este pus pe 
structurarea unor efective de lu
crători bine calificați și perfec
ționați, capabili să-i înlocuiască 
pe cei pensionați, să realizeze 
producția programată, ba chiar 
să o crească.

.Programul de producție poa
te fi îndeplinit doar prin contri
buția fiecăruia, a încheiat dom
nul Schreter. Cîștigurile salaria- 
ților au crescut în ultima perioa
dă și pot crește fără limită”, 
intr-adevăr, acesta-i îndemnul 
pe care îl așteaptă oamenii și 
care nici pe departe nu mai a- 
duce cu acel „să facem totul, 
dragi mineri...”.

o Inginerul Martin Nicolae, 
șeful sectorului III, nu uită că 
a fost sportiv. își mai păstrează 
condiția fizică. Și pentru că n-are 
telefon acasă („cererea îmi zace 
pe la poștă, poate dă de ea dom’ 
Bălan și-o citește") ar fi în sta
re, în caz de ceva, să vină într-o 
fugă din Aeroport 
pînă la mină. La orice oră 
din noapte. Rină acum n-a avut 
ocazia s-o facă. Sectorul îi mer
ge bine, „pata neagră” i s-a pus 
doar cîna a avut închideri de 
felie. Acum sectorul s-a întremat 
și scoate cărbune fest. Cc-1 su
pără este aprovizionarea, sec
torul III este cel mai îndepărtat 
și asta îi ia multe posturi la 
deservire și regie. I se ard în
că multe motoare, piesele de 
schimb -nu țin. „Nimic nou în 
fiabilitatea lor, spune el, sint 
tot alea făcute după modelul 
vechi să țină pînă ajung la be
neficiar”. Mulți dintre meseriași 
— mineri și mecanici — i-au 
ieșit la pensie, cei calificați sînt 
puțini, de-i numeri pe degete. 
A început să se dea la cei cu 
nemotivate. Speră să facă ordi
ne în privința asta. Deoarece a- 
provizionarea cu lemn de mină

PĂREREA
în antecamera de la sindicat 

n am mai dat peste doamna a- 
cce,a care, altadată, fulgerîndu- 
mii cu laserul privirilor, ampli
ficat de lentilele ochelarilor, mă 
oprea sever cu „tov. președinte 
nu-i aici I”. Era doar mașina de 
scris așa-că, netullnirat și cu 
inima ușurată, ani pășit mai de
parte. Domnul Ion Ungureanu, 
liderul sindicatului liber din 
mină, și adjunctul său, dl. Ion 
Dumitrcs ti, erau la datorie. 
Maldărul de lunii pe caic il a- 
veatl în fața dovedea <.a subiec
tul di cuției dc !,i care i-nm in- 
trortipt nu era nicidecum pc :- 
cititul. Așadar, ea :u..cm la țanc 
('o o la ord iH .i rit zi ?, intreb 
mobilizator. „I’ru'.iic. niri nu știu 
■.ă zic caro p.o!a n.î c c m i 
importantă, ■•pune dl. Un.'itt i.inu. 
Pi ma ar fi Ijlia minerilor. Mu

l'.l e le m i' ■rinl cil ce
uranj! uii. Avc-in sr-andal cu on-
menii , moi ale ncijin, pe rriM’il
;i l.i. C'rc-J că r; vorba și de clc-
zi n Ier ..S. Nu «e pornesc ,ie r< .'or-

ba <o iii ai s ni' '
ba j ■ m tur, it. Nu pi ii .iVi :n
in.it ai i ,h in d. ■po/il: l'lim «tcin-
dm ă. Dat i nu o aduc intr o
luni, ce avem r 1i l a nun.țlc
apoi stăm".

Ce zic oamenii așteatînd autobuzul
Dilja este singura mină la care autobuzul are stația terminus 

în curte. Și aceasta nu pe considerentul „totul nentru om", ci 
pentru că e unicul loc in care superlongul poate să întoarcă. .

Multe ți-e dat să auzi dacă, în jurul orei 13, te afli printre 
cei care-1 așteaptă pe nea Bitiu, șoferul, să-i ducă acasă. îndeosebi 
chestiuni de producție, deoarece se știe, în subteran subiectul 
preferat de discuție îl constituie femeile, iar, afară, la una mică, 
șe vorbește de necazurile din mină. Mă amestec printre ei și-i' 
întreb de una, de alta. La început oamenii sînt circumspecți, mă 
radiografiază cu privirea, nu cumva să fi venit pentru destabili
zare. Le zic că sînt de la ziar, că o să notez exact ce spun ei și 
că la fel o să apară și în gazetă. Unii continuă să fie neîncreză
tori, dar pe alții Se vede treaba că i-am înduioșat. Minerul Mi
tică Gheorghiu, din sectorul I, îmi vorbește despre baie. „Arată 
de parcă nu se ocupa nimeni de ea”. De alături, Vasile Valache, 
tot miner la I, îl acompaniază: „Da, domnule, e frig al naibii 
în baie”. „Și altceva ?", îi încurajez. „Păi, greutăți în subteran, 
continuă dl. Gheorghiu. Este asistență tehnică, da-i greu și pen
tru ei, că n-au piese de schimb și nu pot face un lucru cu mîinile 
goale. Apoi, sindicatul să se ocupe și de astea, din subteran, să 
avem și noi rezultate”. T.e mulțumesc pentru cele puse 
și caut cu privirea pe alții dispuși s-o facă. Văd omul și mă a- 
propii. Se recomandă ca fiind sing. Ștefan Gaură, adjunct șef 
de sector la transport. Dumnealui îmi relatează problema numărul 
unu a sectorului : prezența facultativă la șut. La început, boala 
asta i-a prins pe electricieni. Acum ei s-au mai lecuit, dar s-ab 
molip it manipulanții de la flux. Speră că o să le vină și lor 
mîntea cea de pe urmă. Ala mai reține cu o ihestiune: aprovizio
narea cu cablu pentru trolii. „De cinci luni n-am primit nimic. 
Să vedem ce s-o rezolva la Cimpia Turzii”.

și scindura și.-hioap.ită, a pn-. ,a 
punct cu colegul -âu (ing. Io i 
Ciobanu confirmă) Uq program 
de lucru de trecere la exploata
rea cărbunelui in abataje fron
tale.

• Inginerul Ștefan Stoica stă-
■pînește sectorul II, cu ponderea 
cea mai mare în producția mi
nei. Doar în 17 ianuarie a avut 
o cădere, de 29 de tone, și asta 
pentru că au trebuit montate 
cîteva TR-3. Acum îi are în co
limator pe cci care baga goluri. 
Unii au profitat că doi șefi de 
brigadă au fost în concediu și 
au lăsat-o moale di lucrul. Ches
tia s-a văzut la salar : sporti
vii” au avut k-uri de 0,7, i.n d- 
versarii lor mi ajuns pin i la
1,29. In sector exi-.tă linie th

•front suficientă și , eră i Iii 
primul și ca oamenii s i înțolea 
gă că banul se face din ărbune

• Inginerul Octavian Berin- 
țian, de la I, a făcut, cu alții, 
niște calcule de eficiență econo
mică. „Procentul o cenușă 
cărbunele extras de noi este de 
33—35 la sută. Fu zic că-i des

al ît
v 
tot.
de

O alta ecuații . cărei iczolva- 
re se întirzie sh fie găsită este 
cea a condițiilor de «azare din 
căminele de nefamiliști. Doar de
numirea este „dc nefamiliști", 
pentru că în ele locuiesc 
holtei cît și din cei care an 
nit în Vale cu famiiii cu 
Mina reproșează asia 
la IACCV.I, că nu lc a 
devastatorilor bunurile 
TAf'CV.I-ul ripostează, 
că e vina ruinei, care ea era da 
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tice. D.ir p 'ne să pui ă plă 
tea . a paguba .ind o 
nu plecat fam sa zic: 
■ n toai.i do li l'tdero 

le ininde Oibul,
i fși dm p n.lt ', ac 

tînuA I
Cind

' , ' e.-.t, ’'i că yi
tril hi<-uinL 
S;a) u
unui ti” 
mc»* i i’ :'.ț 
|\'t ir pui»'. I * " 1
num h di i'.' ’o '. 
t. | . li. ibi m '-ia 
li .' ih .'o-a I m 
m ' ’l w-i m. 

lila ni.. 

color
imputat 
distrme. 
spunînd

ve/j pe unul ă merge
n.2 ori pen- 

< ri pen ru butelie. 
 .......... I,a nici 

... i..|>ă „ i'ățolc r>a-
' nd'.'ilați Uo-

■î’it in
< ol I

? O .! I. t
.■•> 3’1 l'r.
I..I b.lU’ld 
urii (i l>* 
fi nevoie 

, , ' • ă. I’ o

î

i' ■'

I

P

tul de bun -,i ar putea fi trimis 
chiar în starea a-4a . ilr< ter- 
mocontrali Am ieși mult m.». 
bine decît -.a acum, ri.nl ii tri
mitem la preparație doar sA fit 
udat". Am luat asta ca o părere 
prr-onală a-dumnealui, nu sîm 
specialist in materie, așa că ÎJ 
rog sa-mi spună ce e bine și ce 
e rău în sectorul său. își amin
tește că tiimc-trul trecut a mers 
bine <u producția, cu excepția 
lui decembrie tind a fost la li
mita. Aceasta pentru că J-a ne
căjit un fui endogen în abatajul 
came' i 3/3. Două săptămîni a 
durat pînă a l'ost lichidat. Acum 
urmează redeț area, crede în 
ea, mai ales că mizează ne o 
altă i apacitate, ah lajul 5/3, cu 
doua aripi, car:? și-a luat bine 
zborul. E jifevarat, aproviziona 
rea merge greu deoare. e s-a a 
juns cu exploatarea la orizontul 
di baza, iar presiunile sfiit 
maii. Alte necazuri 7 Nu-i o 
noutate ia doar 80 la sutR dm 
cTcetivu) sectorului vine Jn șui 
și nici că lipsesc seîndura șl 
Imunii de ndnă. îl în reb il.ică 
are cuie N-arc. l'olosc ‘c lot 
dm alea, l'Acule după ) i. n(j ți
găneasca în ahTeiul m mic 
al mineir.

numai 57 d, ilari ițt .u primit 
prepotu) recipient. Restul aș
teaptă. Se timida și cu șmeche
rii Unii voi si aibă aca >â ilouă- 
trei a emen i obic. *e <le preț. 
E greu «a-i do\rdeșfi pentru că 
prind dc \e.e , in I se I ■ „vizi
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hczboîul din Goîf continuei, jțe caie 
de a deveni „războiul sfînt“

A trecui aproape o săptămînă 
<ie la declanșarea războiului Îm
potriva Irakului de către forțele 
multinaționale, coordonate de 
SUA. După o săptămină războiul 
continuă în aceeași manieră, fă
ră evenimente spectaculoase, fi
ind mai degrabă, cel puțin în 
ultimele zile, un război al decla
rațiilor diplomaților și guverne
lor implicate, întrerupt cînd și 
eînd de bombardamente ale a- 
liaților și riposte ale Irakului.

Un prim bilanț al pierderilor 
înregistrate de cele două tabere 
creează o mare confuzie, ductn- 
du-ne cu gî.idul la aceeași pro
pagandă de război de acum cîți- 
va ani (Iran — Irak) cind. po
trivit surselor respective, Intre 
cele două țări ar fi existat cel 
mai' devastator război cu putință.

Același lucru se reeditează și 
acum. Să luăm cîtcva exemple: 
SUA anunță în primele zile că 
aviația irakiană a fost distrusă 
fn proporție de 80 la sută, pen
tru ca acurfi să revină și să spu
nă că doar 10 la sută din avia
ția inamică a fost scoasă din 
luptă. Pierderile in aparate de 
luptă recunoscute de Pentagon 
s-ar cifra la 16 aparate.

Pe de altă parte. Irakul anun
ță că a doborît 164 avioane ina
mice, în vreme ce pieiderile lor 
In aparate de zbor sînt trecute 
sub tăcere, iar victimele masi
velor bombardamente s-ar cifra 
Ia 94 do mnrți și cîteva sute de 
răniți. Pentru ca starea de con

Pentru timpul dumneavoastră liber
23 IANUARIE

9,00 Horoscopul zilei.
r 9,10 Actualități.

9,25 Oameni de lingă noi.
10,05 Film serial (reluare). 

Sfintul. (T ilicra braziliană 
- D.

10.50 Ora de muzică.
l’,50 Jazz Magazin.
12.40 Actualități.

Serial științific
19.20 Campionatul mondial de 

schi alpin.
54.40 Preuniversitaria.
15.20 Telescoală.
15.50 Tragerea Prono-Fxpres
46,00 Muzica pentru toți.
46.20 Forum.
16.45 Studioul .,F.'*
17,25 Recital muzical . Toan Ivan 

Roncea.
17.40 15. 16, 17, 18
18,"0 Reflector.
18.45 Clntece și dansuri țigănești.

VĂRS A TOII
(20 Ianuarie — 18 februarie)
Cfiutațl să nu rămîncți sin- 

FUr(ă) In linia întii.
PEȘTI

(19 fr-bru rrie — 20 martie)
Dacă nu sînt vești Înseamnă 

ră totul e bine.
RI.HBEO

(21 martie — 20 aprilie)
Nu vă aventurați în necunos

cut. Mai rcfle. lăți la ceea ce va 
r8mlne In urma dumneavoastră 

1 AUR
(21 aprilie — 20 mai)

Faceți ceea ce n-ați făcut ni 
dorință I Măștile vor cădea

GEMENI
(21 mal — 21 iunie)

Nu e momentul să vă gindiți 

fuzie să fie și mai mare ziariș
tii, fotorcpqrterii prezenți în I- 
rak au fost expulzați, iar cei ca
re relatează despre acțiunile a- 
liaților sînt supuși cenzurii mi
litare americane, engleze și fran
ceze. în asemenea condiții, nici 
nu-i de mirare că știrile din 
Golf pot fi sau nu credibile și 
interesante în măsura în care 
armatele americană, engleză și 
franceză dcresc și ele acest lu
cru.

Dincolo de aceste aspecte însă 
războiul împotriva Irakului con
tinuă și pe măsură ce trece tim
pul capătă noi dimensiuni și com
plicații. Și în cursul zilei de ieri 
raidurile aliaților s-au succedat 
în valuri asupra pozițiilor ira
kiene din Kuweit și asupra ca
pitalei Bagdad. După ultimele 
declarații se pare că în următoa
rele zile vor începe atacurile 
terestre asupra pozițiilor irakie
ne din Kuweit. Tn acest sens 
pregătirile aliaților au înce; Jt 
deja.

De la începerea războiului și 
pînă acum, doar luni s-a înre
gistrat prima ripostă mai serioa
să a Irakului, care a lansat a- 
supra Arabici Saudite 10 rachete 
prima dată și apoi încă trei, din
tre care, potrivit datelor furni
zate, doar cîteva au reușit să 
ajungă în Riad și alte zone civi
le, celelalte fiind distruse în aer 
de rachetele sistem antirachetă 
americane. Mai mult decît atît 
Hussein folosește prizonieri de 
război drept scuturi umane, ceea

19,00 Puncte de vedere.
19.40 D< sene animate.
20,00 Actualități.
20.50 Cronica Parlamentului.
21,00 Campionatele europene de 

patinaj artistic.
22,00 Mai aveți o întrebare ?
22.50 Gong I
23,30 Actualități.
23.40 Pro musica.

21 IANUARIE

9,00 Video-satelit.
10,00 Actualități.
10.10 Horoscopul zilei.
10,20 Confluențe.
11.10 Roman foileton (reluare). 

Prețul succesului.
12,05 Ora de muzică.
13,05 Avanpremieră.
13.10 Arte vizuale.
14.00 Actualități.
14.10 Foto-Magazin.

H O R O S C O
la odihnă. Vi se oferă o șansă 
unică.

RAC
£22 iunie — 22 Iulie)

O victorie obținută greu e du
rabilă.

LEU 
(23 iulie — 22 anglist)

Evitați să vă bazați ne o per
soană anume. Fixnti-vft un țel 
și urmați-1 consecvent.

FECIOAR 1
(23 august — 21 septembrie)
O criză trecătoare de încrede

re în persoana iubită vă va a- 
răta de ce forțe dispuneți.

I) II ANȚA
(12 septembrie — 22 octombrie) 

Strategia ținerii „in șah" n 

ce încalcă flagrant convenția de 
la Geneva.

Situația cea mai încordată însă 
o creează repetatele provocări 
la adresa Israelului, pentru a-1 
determina să intre în luptă, la 
fel ca și încercările lui Saddam 
Hussein de a atrage și Turcia în 
război.

Reținerea Israelului de a nu 
ataca, deși guvernul acestei țări 
a anunțat că își rezervă dreptul 
de a ataca Irakul cum și cind 
dorește, este însă apreciată de 
forțele aliate, căci această reți
nere a Israelului ține în loc o 
serie de țări islamice, care ime
diat ar intra în luptă de partea 
Irakului. Astfel, președintele Pa
kistanului, țară preponderent 
musulmană, a anunțat că, în ca
zul în care Israelul atacă. 10 000 
de pakistanezi vor fi trimiși la 
Bagdad pentru a apăra Irak"l 
de forțele aliate. In Malavezia, 
o altă țară cu populație musul
mană, a început completarea 
unor liste de voluntari care să 
fie trimiși în Irak, în cazul în 
care acesta va fi atacat de Is
rael. Războiul din Golf, în a- 
ceste noi condiții, tinde să se 
transforme în „războiul sfînt”, 
ceea ce ar fi mai grav și mai 
dezastruos pentru întreaga lume.

Deocamdată, însă, ciracii lui 
Ilussein și-au început atacurile 
teroriste. In Turcia, în Italia, în 
Franța au și avut loc atentate 
cu bombe îndreptate, împotriva 
unor reprezentanțe ale țărilor 
aflate în conflict cu Irakul.

14.30 Mondo-Musica.
11.50 Preuriivcrsitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16,20 S.O.S. Natura I
16.50 Trurli, Trurli.
17.10 In obiectiv: Societatea.
18.10 Economia încotro ?
18,35 T< le-discul muzicii popu

lare.
19,00 Puncte de vedere
19,40 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.50 Cronica Parlamentului.
21,00 Campionatele europene de 

patinaj artistic.
22,00 Dosarele istoriei (II).
22,25 Scriitori români clasici des 

pre Unire.
22.55 Cîntecele Unirii.
23,15 CuttUra în lume.
23,45 Actualități.
23.55 Melodii de neuitat.

p
mai multor virtuali parteneri va 
suferi o lovitură de grație.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)
Veți fi profund afectat(ă) de 

lipsa banilor. Totuși în situația 
în care vă aflăți, i-ați pierde fărî 
folos.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Tot. ce vine prin puterea al
tuia se duce odată cp ea...

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Nu vă Incărcați memoria cu 

luci mi pe care e mai bine să nu 
le știti

POPICE

Divizionara A, Minerul Vul
can, revelația sezonului, a în
ceput pregătirile. Sub conduce
rea profesorului de educație fi
zică Valcriu Pișcoi, statornicit în 
Vale, el însuși un campion al 
popicelor, tînăra divizionară își 
desfășoară acum, la început, pro
gramul de adaptare la efort. A- 
casă. Urmează deplasarea într-o 
stațiune, unde centralizarea și 
gradarea potențialului fizic să 
aducă echipa spre forma ce a 
consacrat-o. Din lot lipsește ju
cătorul Marius Ghețea, care este 
prezent cp echipa de juniori a 
României în stațiunea Covasna. 
O echipă serioasă reia cu serio
zitate antrenamentele, pentru 
consolidarea numelui său în po
pice. Să-i urăm succes I

PREMIERI

Asociația sportivă „Minerul” 
Vulcan, o prezență activă în 
sportul Văii Jiului și-a cinstit 
cum se cuvine sportivii de frun

11

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

ACUM, cînd prinzi în buchetul vieții al 20-lea trandafir, dra
gă Marian Pădure, mama, tata, sora și bunica îți urează sănătate, 
bucurii, fericire și un călduros „La mulți ani I”. (3312)

FAMILIA Mircioiu urează lui Pădure Marian multă fericire 
îndeplinirea tuturor dorințelor și tradiționalul „La mulți ani I”. 
(3313)

La mulți ani Dana Moldovan, din partea lui Nadi, Raluca, 
Stela, Luminița și Corina. (3330)

MEDITEZ matematică pentru admitere liceu. Relații la ad
ministrația ziarului. (3334)

VÎNZART

VlND orgă Casio telefon 50701. (3323)
VÎND foarte convenabil sufragerie tip S.C. 81 Petroșani, 

strada Republicii 101/63. (3333)

SCHIMBURI

SCHIMB apartament 2 camere încălzire centrală cu aparta
ment 3—4 camere — Lupeni. Informații Lupeni, Bulevardul 
Păcii, bl. 31, sc. 2, ap. 21. (3332)

SCHIMB garsonieră confort I zona Hermes Petroșani cu a- 
partament 2—3 camere Ruperii. Informații Lupeni, telefon 65164. 
(3329)

SCHIMB 2 apartamente cu 2 camere Petroșani, strada Inde
pendenței, cu apartament 4 camere zonă centrală, telefon 42947. 
(3324)

SCHIMB casă colonie (str. Ec. Varga), două camere, bucătărie, 
baie, posibilități construcție garaj cu apartament 2 camere (e- 
ventual garsonieră) — zona Piață. Relații, telefon 41398 — după 
ora 17,00.

PIERDERI

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Drăcea Dumitru 
Emil, eliberată de UP Cărbune Petrila. O declar nulă. (3321)

PIERDUT tichet butelie cu nr. 2372 și 2611, eliberate dc 
Centrul de preschimbare a buteliilor Aeroport. Le declar nule. 
(3322)

PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice nr. 7103. eliliera- 
te de Institutul de mine Petroșani. I-e declar nule. (3326)

PIERDUT contract de închiriere pe numele Șuinalan Valeria, 
eliberat de IGCL Petroșani. 11 declar nul. (3308)

PIERDUT certificat de înmatriculare seria J nr. 199433, eli
berat pentru autoturismul 1 HD 2093 de Poliția județului Hune
doara. 11 declar nul. (3307)

DECESE

CADRELE didactice nlc Școlii generale nr. 1 Petroșani sînt 
alături dc colega lor, d-na Maria Voin, în greaua încercare pri
cinuită de moartea tatălui.

Sincere condoleanțe. (3335)

PREOȚII protopopiatului rrtodox remân Petroșani transmit 
sincere condoleanțe familiei Butnarii! la greaua încercare prii' 
Juită dc trecerea la cele veșnice n vrednicului preot iconom 

stavrofor VICTOR BUTNARIU
(3331) ’

COLECTIVUL Scolii generale nr. 1 Petrila este alături d' i 
familia Kreiter în greaua încercare pricinuită dc dispariția ta
tălui și socrului

METES CORNEL
Sincere condoleanțe.

te. Tn urma unei anchete, și-a 
desemnat primii 10 soortivi pa 
ynul 1990, ceea ce demonstrează 
că sportul este aici prezent și 
urmărit ca o activitate socială. 
Iată cum arată clasamentul : 
1. Marius Ghețea, vicecampion 
național la individual, perechi 
și echipe pe 1990 (popire) ; 2.
Ioan Bișoc, a obținut norma de 
maestru al spartului și cele mai 
bune rezultate în campionat (po
pice): 3. Horea Ardac, locul cinci 
individual la nivel național se
niori (popice); 4. Eugen Nedelru. 
locul cinci individual la nivel 
național juniori (popice); 5. Ia- 
noș Nagy, vicecampion național 
la perechi și echipe juniori (no- 
pice); 6. Valeriu Pișcoi. antrenor 
și decanul de vîrstă al echipei 
Minerul (popice); 7. Dan Voicu 
căpitan al echipei Minerul șl 
jucătorul ccl mai constant al 
formației (fotbal); 8. Marcel To
por, jucător al echipei Minerul 
(fotbal); 9. Ion Cămărășan, jucă
tor al echipei Minerul (fotbal)l 
10. Narcis Stoian. jucător al e- 
chipei Minerul (fotbal).

DoreJ NEAMȚU
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