
DOUĂ CONFLICTE CARE ZGUDUIE LUMEA
înțelepciune i populară spu

ne că o nenorocire nu vine 
liciodată singură. Există chiar 
niște 1 înțuri cauzale ce de- 
t rinină asocierea dezastrelor. 
Observatorii politici apreciază 
că Gorhnciov ar fi specul it 
momentul conflictului din 
Golf, cînd lumea întreagă a- 
vea atenția ațintită sp e a- 
ceastă zonă fierbinte a lumii, 
pentru a rezolva fără mănuși 
conflictul cu țările baltice. Se 
face o paralelă cu conflictul 
Canalului de Sura sl zdrobi
rea revoltei din Ungaria din 
19515. Se poate. Pentru noi 
este sigur : nenorocirile vin in 
turmă, doar bucuriile ne sfnt 
solitare. (V.S.D.).

SI

Războiul
Ieri noapte, Israelul a fost țin

ta unui nou atac cu rachete lan
sate de Irak. Două dintre rache
tele irakiene au fost interceptate 
și distruse în aer de rachetele 
sistem antirachetă americane. A 
treia rachetă însă a lovit in 
plin o clădire cu două etaje din 
Tel Aviv pe care a distrus-o în 
Întregime și a avariat încă 20 de 
clădiri. Explozia rachetei a pro
vocat rănirea a 98 de persoane 
civile dintre care unele foarte 
grav. Analizele întreprinse pînă 
în prezent an demonstrat că ra
chetele irakiene purtau încărcă
tură convențională și nu chimică 
așa cum amenințase Irakul A- 
cest nou atac asupra Israelului, 
al treilea de la declanșarea i ăz- 
boiului, a produs mari îngrijo
rări și temeri la Tel Aviv, gu
vernul acestei țări fiind convocat 
ieri într-o reuniune extraordina
ră pentru a analiza ceea ce este 
de făcut în vederea contracară
rii atacurilor repetate ale Ira
kului asupra sa.

din Golf
Noul atac irakian asupra Isra

elului a produs profundă îngrijo
rare forțelor multinaționale, ale 
căror raiduri aeriene asupra Ira
kului s-au intensificat și mai 
mult în ultimele 24 de ore. Au 
fost bombardate numeroase obi
ective din Bagdad, țmta ticuri
lor aviatice ccns1ituind-o rampe
le de lansare a rachetelor, pe 
care ’ Pentagonul afirmă că le-a 
distrus in proporție de 80 la 
sută. Dar, după cum afirmă ex- 
pertii militari, confirmarea va fi 
făcută numai după o amănunțită 
analiză a fotografiilor aeriene.

Aviația aliaților, pe lingă arti
leria antiaeriană a Irakului, a 
fost nevoită să înfrunte și vre
mea nefavorabilă, care a creat 
destule dificultăți zborurilor noc
turne.

Un Ultim element de noutate 
In războiul din Golf îl consti
tuie intrarea Canadei în război, 
de partea SUA și a forțelor multi-

(Continuarc in pagina a 4-a)

Țăriîe bahice
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Intuiție cu consecințe imprevizibile
Cînd începuse, acum un an, 

destrămarea imperiului sovietic, 
și se crezuse, că ursul» agoniza, 
statele baltice, apoi Rusia și ro
mâneasca Moldovă, și-au decla
rat independența in briza proas
pătă ce se dovedește a fi fost 
crivăț. După cîte se petrec acum 
în Lituania și Letonia, zisele ex_ 
ministrului de externe Șevard- 
nadze, din 20 decembrie anul tre
cut, precum că pîndește o dic
tatură, au fost profetice. Știe el 
ce știe. Războiul din Golf con
centrează atenția observatorilor 
și analiștilor politici însă evolu
ția dramatică din țările baltice 
dezvăluie că ursul a fost 
doar într-o stare de aparentă 
somnolență.

O lume întreagă cunoaște că 
Gorbaciov, premiatul Nobel pen
tru pace, era apreciat, cu super
lative, în afara Uniunii, și e im
popular înlăuntru. Dacă n-a 
știut ce se petrecea de cîtva timp 

în țările baltice trebuie să în
țelegem că în echipa președinte
lui ori sînt disensiuni, ori „glo
rioasa" armie sovietică își vjde 
de treburile ci. într-un lung in
terviu acordat, prin vară, revis
tei Paris-Match, care l-a publi
cat pe la sfîrșitul lui septembrie, 
iată ce răspundea Gorbaciov la 
întrebarea care e finalitatea ac
țiunii lui. schimbarea regimului 
ori salvarea acestuia : Mă gîn- 
desc că va fi o societate diferită 
în care se va vedea împlinirea 
adevăratelor idealuri socialiste. 
Va fi, așa cum vedem astăzi, o 
societate a libertății, a democra-, 
ției. Va fi o societate a egalită
ții sociale, a garantărilor, largi 
și reale, ale drepturilor omului,

Tiberiu SI’AT \RIJ
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Trist, dar adevărat
Numărul șomerilor d n Valea Jiu-ui - 

în creștere
In timp ce prețui d1’ au cres

cut, accentuind starea dc sărăcie 
a celor mai mulți, care trăiesc 
din salarii, noi unități de pro
ducție sini puse in situația să-și 
reducă numărul r-alariaților, con
tribuind astfel la îngroș.arca rin- 
durilor șomerilor. începutul a 
fost In luna decembrie n anului 
trecut, etnd și-au Încetat activi
tatea, pe timp limitat, construc
torii de pc șantierele locuințelor. 
Cam 10 la suta din personalul 
UPSRUEEM Petroșani stă acasă, 
d>n lip-â de lucru. De duminica 
trecută au fost închise și porțile 
Societății Comerciale Cuarț SA. 
fosta prepaiație pentru cuarț din 
orașul Uricani. In ceea ce priveș
te constructorii, există speranța 
reluării lucrului în primăvară, la 
S.C Cuarț S A., perspectivele de

P.S.M., P.S.M. 
unde sint 

portretele?
Știre bombă (cu clipuri I). feri, 

la Deva, a avut loc Cot.fcrința 
I ilialrl Județene a Partidului So- 
rl.ilist al Mnn ii. Au participat 
toate aripile, procnm și tneimu- 

rili. Ordinea do zi n-o știm, fi
indcă nu ne au ch -mat. Din n- 
ccastă cauză, nu vă putem in
forma nici mm nr.Șfau portrrtltl 

de pr fundalul din dosul prezi
diului. Treaba lor! (IVl.fl,) 

viitor sint mai sumbre. Din 12 
decembrie, de cînd s-a transfor
mat în societate comercială. S.C. 
Cuarț SA. Uricani a primit cl- 
teva lovituri dure. După ce timp 
dc mai bine dc 23 de ani și-a în
cheiat bilanțurile anuale cu bene
ficii, iată că acum este amenin
țată de o situație foarte grea : 
incapacitatea de plată. De ce 7 
Beneficiarii producției nu accep
tă livrări de marfă, datorită unor 
dificultăți proprii, asemănătoare, 
cu care se confruntă ln urma li- 
beralizări prețurilor. în magazi
ile unității care exploatează și 
prepară cuarțul de Șiglău se află

Viorcl STRAUT

(Conlino.ire In pug a 1 B)

Cuvîntulr i r
Uneori, draga mea, simt o 

sete nebună să mai scriu o poe
zie de dragoste. Ca la 17 ani. 
Să mingii cuvîntul cu sfințenie 
și să-1 simt dilattndu-se Încet, 
ca o imensă sferă transparentă, 
ca un imens zepelin albastru și 
să mă rvlic cu el, să plutesc 
peste cele 7 turnuri ale orașu
lui. Să te fur dc la fereastră, 
unde m-aștepți, să te duc pe 
corabia mea și, duț>A ce ți voi 
fi prezentvt giuva^rurile să 
pornim cu toate plnzele sus pe

La Spitalul municipal din Pe
troșani a început ieri o acțiune 
revendicativă organizată de Sin
dicatul liber „TESA — meseriași". 
Este îndreptată împotriva conta
bilului șef, dl. Iacob Grădinaru. 
Petiția, înaintată Consiliului de 
administrație, era semnată, pînă 

lenshini la spitoi
ieri la ora 12 și 10 minute, de 46 
de muncitori și cadre TESA. 
Domnul Nicolae Manca, vicepre
ședintele sindicatului, ne-a de
clarat că acțiunea revend: :ativă 
a fost declanșată d>n următoa
rele motive : dl. Iacob Grădinara 
se face vinovat că nu s-au plătit 
la timp drepturi cuvenite perso
nalului TESA — meseriași. De 
asemenea, este Învinuit de dezin
teres pentru problemele financi
are ale unor categorii de munci
tori. în petiție se menționează 
că, fiind interpelat in legătură cu 
neacordarea sporului de noapte 
cuvenit muncitorilor, dl. Iacob 
Grădinaru a replicat: „Fiecare 
să se descurce cum poate". Con
siliul dc administrație va analiza 
petiția și va lua măsuri pentru 
dezamorsarea tensiunii. (Al.H.).

de tăcere

Z I IJ
arhipelagul iluziilor noastre. Șl 
poate că uneori chiar aș putea 
să scriu o poezie de dragost* 
ca la 17 ani. Dacă nu nm-ni «u 
gera lntr-atlta mina, dacă m 
mi-ar exploda zilnic zepclinul, 
dacă nu s-ar înălța atit de sus 
cele 7 turnuri ale orașului și 
dacă grămada de surcele la 
care îmi încălzesc picioarele, 
n-ar fi tot ceea ce a mai rămas 
din corabia mea temerară.

V.nlle Sebastlnn DlNCU

ÎNGHEAȚĂ ELEVII!
Ieri, în jurul amiezii, unii „oameni de bine" erau indignați 

de o demonstrație a elevilor de la Liceul industrial Petroșani (se
diul unu) care strigau : „Nu mergem la școală/ Frigul ne omoa
ră" sau „Nu intrăm în clasă/ Frigul nu ne lasă". De trei zile 
acești elevi îngheață într-un liceu care a devenit instalație frigo
rifică. !n fața primăriei ati fost intîmpinați, nu de primar, ci de 
domnul Cozma, liderul Ligii sindicatelor miniere Valea Jiului. 
Care le-a amintit că, de sărbători, Liga a alocat 5 milioane lei 
pentru cadouri. A fost fluierat cu însuflețire pentru că bomboa
nele și ciocolata nu țin de cald. Printre altele domnul Cozma le-a 
indicat elevilor să nu meargă la primărie altădată, ci la sediul 
Ligii sindicatelor miniere. Copiii au rămas cu o nedumerire : cine 
conduce destinele orașului și cine trebuie să le dea căldură : PrL 
măria, Liga sindicatelor sau IGCL-ul ?

Noua formă de centralism democratic contează totuși mai 
puțin, important esfe ca școlile să aibă căldură Promisiuni au 
primit.

Vusile DtNCfl
l 
i
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Pas important pe calea 
retehnologizării minelor

De cănind, Valea Jiului a fost vizitată de un grup de specia
liști struni, reprezentanți ai unor firme constructoare de echipa
ment și utilaj minier de mare prestigiu din vestul Europei. Oaspe
ții nu reprezentat marile uzine „Halbacli Braun" .și „Funkc— 
iluster" Jin Germania, ,.Sait“ din Franța și „Bolton" din Anglia.

După ani îndelungați, chiar un 'leCUnîu, de izolare de firmele 
specializate în producere.) modernelor utilaje pentru industria 
extractivă din vestul Europei, vizita specialiștilor germani, fran
cezi și englezi a avut ca scop stabilirea de contacte cu conducerile 
Regiei Autonome pentru Huilă și ale unor unități subordonate, 
cunoașterea condițiilor de zăcămînt din Valea Jiului, în vederea 
încheierii unor contracte pentru furnizarea de echipamente și uti
laje necesare retehnologizării minelor. Oaspeții au făcut vizite 
de documentare în cîteva abataje caracteristice stratelor 3 șl 5 de 
la minele Paroșcni și Lupeni. inlormîndu-se asupra cerințelor 
tehnico-eeonomice ale acestora, au purtat discuții cu specialiști 
din domeniul mecano-encrgelic ai RAH și unităților miniere, eu 
care .prilej au prezentat scria produselor firmelor pe care Ie re
prezintă, in vederea perfectării furnizării unor utilaje șl echipa
ment*1 moderne de înalta tenicitate pentru dotarea abatajelor 
noa-tre frontale.

rad.o și alarmare 
largă de echipament electric nnti- 

agregate de imită 
acționare prin Inlo

Discuțiile purtate cu specialiștii străini au vizat contractarea 
de eehipamciVe. i la în vederea modernizării transportului 
minier, atit a producției d o abataje și pinii la puțuri, cit și a 
tran portului de mate .ale. echipamente, subansamblclor și pie
selor, de . [limb d-1 la suprafața la locurile de munca, extinde
rea operațiilor d. mica mecanizate in transportul și manipularea 
diferitelor utilaje, mutei tale și stiban .umble în abataje și celelalte 
lucru i mim re ctc. Este vorba de transportoare blindate, cu grad 
marc 11 fiabilitate, sisteme de adaptare și autodepiasare a com- 
binelot d< abataj pe transportoare, stații de acționare și întoar
cere î i o țrortorului. jgheaburi si elemente de îmbinare a aces
tora. t>. O' portuare curbe, de intersecții abataj-preabatal, conca- 
soarc. p'Coiim și de echipament electric in construcție de siguran
ță intrin-" a, instalații dv teleeonvorbjri. de 
pentru subteran și di o gama 
grizutos, cotretc de joasa și înalta tensiune, 
presiune. | impe submersibile cu si-teme de 
. rea d*l-«il«lor sur-e le UcrgiC.

J.a dialogul 
și icprezi ni tnț. 
< i are 1 | dej ' 
iC’a ic privești

dintre ' p< cialiștii străini și 
ai mior uzine constructoare 

1’1 ’ ibilit posibilități d< col
introduceri i unor tehnologa 

țde noastre constructoare. în vederea 
derm . do imită tehnicitate Definitivare i proiectelor de contracte, 
p ; un si a posibilităților de colaborare in perspectiva cu firmele 
respective urmează să fie terminate pnm la sfirșitul acestui tri. 
me-.bu. in urma utv voite de Judi,) a specialiștilor noștri la 
uzinele producătoare cit ,i Ia minele und.......  află In funcțiune
utilajele i eihipinr ntelv rr p-etive

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■a ■««•■■■■■■ ■■■«■■•■■■■■■■■■ia .

Numărul
(Uimire din pag. 1)

FlO| .,:.i Ir ți i I'e l'j’dZi luni.
C .mikin.itul meti llUlgir <Ln lui
«ca. principalul la n> fl f iaj d.
P’af d' 'irul ,i ' r ’ - in* t ’
c it.itr a '' it. „ a de Ut: <1.1 din
1’ 'ri' i. i ibrica de • i i f.ll din
Mcdi.iț a ..P-.,;. l.anui din Albi
Inii a. -,oe an h t ani dc u rin-
«ful 1 ■■ a-.fii iai, ai cuatțului d< 
Șetl.i'i. nu acceptă să cumpere, 
n.avînd bani, dr-it din '«'•mediul 
H al acestui an. f n ștoi< i explo
ziva a preț n dor produselor in 
du.' triale, in rond țiilo fn rare 
tnlropr n,|, . j|,. nl| produc la IU 
vclul apa. Palilor. au ilu-c. lin

i participat 
im miniere 
luai ales in

,,zde .
!■■ ma 
bortirc,
avansate in unilâ- 

rcalizării unor produse mo-

luau Dl HI K

șomerilor dint

tr-o dată, In imposibilitate de 
plata. Capacitate instalată și do
tări tehnice există la SC Cuarț 
S A. Piua in luna decembrie a 
anului trei ut Ia interval de vel 
mult doua Zile, I en< Ii< iarii ve
neau după marfă. Acum bmi’fi- 
iarii refuza ofertele. Producția 

fu tei preparații a încetat. Dco- 
r.imdata celor 100 de salariati li 
„e asiguiă. de d nniniefi, 20 ia
nuarie a c., plata n 90 la sută 
■lin cuantumul salariului. Dircc- 
1 nul < oir-ilinliii de administrație 
al nuni inființafei SC Ciiarț 
S V, dl loan Sii lai, r are e mîn- 
<lr< .Ic ca‘^faptul c.» a fo'd prin 
tre i ci ■ i a.i pa piali a do teme

Pensionarii și folbalul
Clubul de fotbal Jiul Petro

șani vine în sprijinul tuturor 
pensionarilor — amatori de fot
bal — jn vederea facilitării vizi
onarii tuturor Jocurilor de fotbal 
din campionat, contra sumei de 
10 Ici pe luna (J20 de lei pe an), 
Suini le se vor plăti o dată pe 
întreaga perioadă. înscrierile se 
pot face in toate orașele, la lide
rii pensionarilor, iar centraliza
rea se va face la Petroșani, unde 
lider este dl. Andrei Colda. în- 
tr-o țară civilizată — prima grijă 
este pentru batrîni și tineret. 
Sportul este un bun al tuturor. 
Hai liul I (D.N.Î

lic a prcparatici, în anul 1077, se 
zbate. impreun I eu consilierii, 
să ga iască soluții pentru a i«i 
din impas. Au fost făcute de
ns . ,uri la niv. Iu) Guvernului și 
a Camerei do comei ț a județului 
Hunedoara. S-au timus delega
ții la beneficiarii trad ționali și 
pentru identificarea altor posibi
lități de desfacere in • iteva ju
dețe din țară. D.n pl iciim do
inei urile n au avut ivzltll i.o.

încetarea producției do p.af 
de cuarț pe lin termen mai lung, 
poate să duc ft la de'trăinaren 
nucleului de oameni specinlizați 
in lucrul din aceasta tinilalc. Oa
menii Tnt îndreptățiți să și canto

Ori c carne, 
ori slănină?!
fn ultimul timp, în măcelării 

se găsește carne de porc. E un 
lucru cert. Pe lingă atîtea altele, 
democrația ne-a adus și carne. 
Numai că oamenii se plîng me
reu că, atunci cind cumpără, 
carnea are prea multă slănină. 
Cel mai recent caz l-am în'.î'- 
nit ieri dimineață. Domnul LiviU 
Petac, miner la E. M. I ivezeni, 
a cumpărat de la măcelăria Da

î
I

N o t ă

cia trei bucali de carne. De 
carne e un fel a spune, fiindcă 
de fapt, erau trei bucăți de slă- 
nin i Pe ele se găseau și cîteva 

do grame de carne. Bineîn- 
carnca a fort încasată la 

i de calitate,! I- Ka era de 
f ipt numai slănina. Omul și-a 
exprimat nemulțumirea în fața 
„domnului măcelar" Ladislau 
Katonn, care, după cum ne spu
ne dl. Pcta. , în locul unui răs
puns decent, a făcui aluzie la 
ceea cc mînr.m) noi pe vremea 
dictaturii și acum nu ne place 
carnea cu slănină. Dl Petac își 
pune întrebarea ; oare dl. Katona 
manînciî a< a- ă tot carne cu slă
nina ? C.i pe vremea dictaturii, 
ca -și acum, „dl. măcelar' cu si
guranță n-a mincat ceea e mîn- 
can mineiii. Dch, el aven, iar 
ceilalți nu 1 (G ('.).

t,
3

creștere
alte lOitiri <le munca. lotuși, 
din magazinele din țui.i lipsesc . 
articolele de sticlăiio, vasele c- 
mailate și obiectele 'unitare, ma
terialele abrazive, cristalurile și , 
alte produse care sc ba/i aza pr 
cuartid măi.inat, < i mat. i ic ■ 
primă...

Singura raza vie pcranț.i v nu
de l i o promi'-iuno <ic cnlaboraro r. 
cu o firm i străină. Cum țul do 
SiglaU este o materie primă rară, 
de mina iutii, num.îimdu-.:e prin- !' 
tre puținele surse de ace I fel 
dm Europa. Poate că, în cele 
din urmă, se vor ivi mște cumpă
rători, dacă nu din țară, <el pu
țin din străinătate. E ti- unica 
șan i do supraviețuire a noii 
S.C. Cuarț S A. ______—.........

BUNE...
N-AVEȚX SOMN ? Problemele 

sociale de zi cu zi ne pun me
reu pe gînduri. Ba nu e una, ba 
nu e alta. Ba nu ne mai înțele
gem unii cu alții. Farmaciile sînt 
aproape goale, medicii nu mai 
recomandă mare lucru că nu 
mai au pe ce conta. Fotbalul nu 
merge. Zăpadă nu este. Zahăr 
nu este. Și cîte nu mai... este. Și 
ca toate să se rez.olve, trebuie 5ă 
ne luăm inima în dinți și să le 
mai lăsăm la o parte pe toate. 
Și să mai și dormim puțin. Au 
apărut sacii de dormit. Preț nou 
— 999 de lei. Preț vechi — 330 
lei. Dar ce, ăla era somn ?

GENERAL DRAGALINA (Iile 
Pintilie). De două zile nu a fost 
apă pe strada General Dragaliria, 
unde toate blocurile au fost !n 
așteptare. Și nu numai aici. O 
conductă fisurată mai demult a 
suportat chirurgia celor de la 
1GCL cu toate forțele motori
zate. Lumea zice că, dacă lucrau 
serios, într-o zi totul era gata, 
dar așa au mai venit și a doua 
zi și au continuat lucrările. Pînă 
la urmă, totul s-a terminat cu 
bine. IGCL-iștii încep să răspun
dă la... rece. Pe cind și la cald 7 
Cu ce-o l’i greșit Generalul Dra- 
Ralina ?

DILEMA. De curînd, la Pctri- 
la a fost dat în folosință o parte 
din mult rîvnitul bloc 70, situat 
chiar pe artera principală a ora
șului. După cum ne spun unîi 
din feiiciții beneficiari ai apar
tamentelor din acest bloc toafl 
goana lor a fost aproape zadar
nică. Și aceasta din cauză că -ilft 
confortul dar mai ales calitatea 
lucrărilor nu îndreptățesc cu ni
mic zbaterea oamenilor de a pri
mi un apartament în acest bloc. 
(G.C.).

DORIȚI CLAPARI ? Deși nu 
avem zăpadă. în magazine au so
sit cele necesare pentru sezonul 
de iarnă. Sănii, schiuri, dar ți 
clăpari. Și pentru copii și pentru 
adulți. Mulți clienți ai schiului 
n-au putut să-și procure cele ne
cesare unei petreceri liniștite la 
cabana pînă acum, pentru că știți 
dumneavoastră, import zero. A- 
cum produsele încep să vină si 
pentru o informare corectă va 
oferim și prețul O pereche do 
clăpari pentru copii costă 2 700 
de lei, iar pentru adulți 3 000 k?i. 
I Ară protecție socială I

PREȚURI. în magazinele noas
tre s-ap vîndut acum cîteva zile 
oale și cratițe. După atlta vr^mq 
cit au bpsit din rafturile maga
zinelor eKe lesne de încțlc' ca 
aglomerația a fost pe măsură, 
D ir și preșurile au fost pe mă
sură. O oală mică acum costă în 
jur de 100 de lei, iar una mnre- 
ajunge la cîteva sute bune. Asta 
da liberalizare. Și cînd te eîtii 
dești totuși că valoarea de între
buințare nu a crescut cu nimic, 
cum dc altfel nu a crescut rricî 
calitatea ace tor produse. (GC.).

NOROC CU BANANELE. Maî 
mulți cetățeni din I’ctrila erau 
ion prin Petroșani după pîtne 
Frig, stații, nervi Ajunglnd în 
Petroșani, nici aici nu au gAsif 
pîinvsa cea de toate zilele. La ma
gazinele din centru pînă la ma 
J3 sc livrase o singură data pîi- 
nca cmc s-a vîndut și cozile au 
început să se formeze Noroc că 
au so'it bananele, că lumea a 
uitat de pîine și s-a așezat la 
altă coadă. Tirzin n venit și 
pîinca. De ce așa tirzir. înlu'abi» 
lientu ' i vînzi.lorii ?
DIZ1.EGARF In legănua c

!7iil Szckely din articolul .Jiul, 
față în față cu realitatea" pentru 
tranzacții în nccl moment )• 
lluiurcști a fost dl. tarare

Rubrică realizată de 
Durei N ' *MTU

Șl NEBUNE
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mm 5;,^yi- V. ALECSANDRI

venimentele mari ale istorici unui popor au totdeauna în 
alcătuirea lor fapte exemplare, fapte umane, care prin rc- 

* levanța lor morală sau simbolică sînt adevărate exemple 
și embleme, fapte umane care dau strălucirea acelui timp. Nu doar 
sacrificiul vieții care este punctul culminant al unei etici a renun
țării, pentru că uneori oamenilor lc este mult mai greu să-și sa
crifice bucuriile lor mărunte și trecătoare, dar atît de lumești ca 
și viața. A reuși să renunți la propria glorie pentru binele țării 
este un act al depășirii de sine și semnul unor principii morale 
superioare. Unirea ne-a oferit ascmenea exemple. Astfel, în 1859, 
la adunarea de la Iași, cind trebuia ales domnul, toți ceilalți can
didați la domnie și-au retras candidaturile pentru ca Alexandru 
Ioan Cuza să fie ales în unanimitate, iar Europa să nu aibă nici 
un motiv de a nu recunoaște dubla unire. La alegerile din 24 ia
nuarie, de la București, cele mai mari șanse, conform unor surse 
istorice, le avca Gheorghe Bibescu. A renunțat și el la șansa de 
a fi domn pentru că unirea era mai tare decît gi.jile de mărire. Al 
treilea moment, cel mai semnificativ, este exemplul Jui Alexan
dru Ioan Cuza care, silit să abdice, simțind că este mai importantă 
liniștea țării, n-a mai vrut să se reîntoarcă în țară, deși a primit 
multe propuneri și s-au făcut nenumărate demersuri. Dar iată ce 
scrie istoricul P. P. Panaitescu : „După abdicare Cuza se stabili 
în Germania și refuză să se mai amestece în luptele politice din 
țară, avu patriotismul să respingă propunerile cari vroiau să-l 
aducă înapoi în domnie, preferind să stea în exil ca să fie țara 
liniștită. După moartea lui, in 1873, corpul său fu adus în țară 
și îngropat Ia Ruginoasa. moșia lui. Zeci de mii de țărani veniră 
atunci din toate unghiurile țării să se închine la mormîntul aceluia 
care le dăduse o soartă mai bună, iar generațiile mai noi nu pot 
uita că de numele lui este, legată unirea principatelor române".

Alexandru Ioan Cuza n-a vrut să primejduiască liniștea țării 
prin întoarcerea sa, deși îl aștepta poporul. A fost ales de popor 
și silit să abdice, dar nu și-a revendicat niciodată tronul. El n-a 
intrat noaptea in țară, a intrat să-și odihnească doar noaptea ne- 
Uinței. De aceea oricite domnii strălucitoare a avut România el 
a r • ■;).> veșnic o -ă timinâ .DOMNU' NOSTRU CUZA".
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I Hai să dăm mină cil mină 
ț Cei cu inima română, 
i Să-nvirtim hora frăției 

l’e pămintul României !

' Iarba rea din holde peară ! 
I’eară dușmănia-n țară ! 
între noi să nu mai fie 
Decit flori și omenie !

Măi muntene, mâi vecine, 
Vină să te prinzi cu mine 
Si la viață cu unire.
Și la moarte cu-nfrățirc !

t
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l.'nde-i unul nu-i putere
1-a nevoi și la durere. 
I'ndc-s doi, puterea ere*te 
Și dușmanul nu sporește !

Amindoi siidem de-o m imă 
De o făptură și de-o samă. 
Ca doi brazi într-o tulpină. 
Ca doi ochi intr-o lumină,

Amindoi avem un nume, 
Amindoi o soarlă-n lume.
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Eu ți-s frate, tu mi oști frate, 
In noi doi un sfnlel bate!

Vin la Mik-ov cu grăbire 
Să-l secăm dintr-o sorbire, 
Ca să treacă drumul mare 
Peste-a noastre vechi hotare.

Și să vadă sfintul soare
Intr-o zi de sărbătoare 
llora noastă cea frățească 
l’e eimpia românească !
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Războiul din Golf

Cosi vislsii în fostele țări comuniste

(Urmai o din pag. 1)

naționale. Acțiunea Ruvernului* 
canadian a fost validată de par. 
lamentai țării, care a votat, cu 
majoritate de voturi, intrarea 
Canadei In război.

Replica Irakului s-a rezumat 
doar la incendierea unor cîmpuri 
petroliere din Kuweit, iar un 
purtător de cuvînt al guvernuiui 
a anunțat cu prizonierii de război 
americani și aliați vor fi tratati

hiîtiitie cu consecințe imprevizibile
(Urmare din pag. I)

o Societate a egalității sociale, a 
garantărilor, largi și reale, ale 
drepturilor omului, o societate a 
bunăstării. Libertatea omului 
este punctul principal". Spunind 
mai apoi că societatea trăiește 
cea mai critică perioadă din toa
tă istoria, reporterul l-a chestio
nat dacă e optimist după eveni
mentele petrecute în diverse spa
ții din Uniune. Și a răspuns ca 
oracolul de Delphi : „Tot ce 
ne-am imaginat se va încheia 
prin a so realiza. Nu ne mai 
putem întoarce înapoi. însă căile 
pot fi diferite pornind din mo
mentul In care sintem : mai scur
te, mai lente sau mai rapide, mai 
mult sau mai puțin dureroase. 
In fine, un zig-zag al Istoriei. 
Doresc sa folosesc tot ce-mi este 
tn puUre pentru ca perestroika

Pentru timpul dumneavoastră liber
21 IANUARIE

; V. aeo-satelit.
10,..u Actualități.
10.1C Tîoro-' ’0pul zilei
10.20 Confl uențe.
11.10 Pom m foileton (reluare) 

Piețul succesului.
12,05 Cra le muzică
13,05 Avanpremieră.
13.10 Arte vizuale.
1 1,00 Actualități.
14.10 Foto-Magazin
11.30 Mondo-Musica
14.50 Preuniversitarm.
15.30 Teleșcoaiă.
1C,00 Muzica pentru toți.
16.20 S.O 8. Natura I
16.50 Trudi. Trurli.
17.10 în obiectiv: Societatea.
13.10 Economia Încotro 7
13.35 Tele-discui muzicii popu

lare

HOROSCOP
VĂRSĂTOR

(20 Ianuarie — 18 februarie)
O responsabilitate in piu* nu 

înseamnă declt o plictiseală mai 
puțin.

PEȘTI
HM februarie — 20 martie)

Ceea ce se vede nu e declt În
cep’itul ; ceea ce nu se vede * 
mal important.

BERHEO
(21 martie — 20 aprilie)

Pentru dv. s-ar părea că ziua 
a șaptei cade astăzi.

TAUR
(21 aprilie — 20 mal)

Nimic mai dăunător declt a-ți 
Confunda idealurile cu pornirea 
gloatei.

GEMENI
(21 mal — 2f iunie)

Nil Intreprindoți nimfe care 

conform convenției de la Gene
va (după ce au fost maltratați și 
încă sint folosiți ca scutun u- 
m ine), cu condiția Ca și palesti
nieni din teritoriile ocuoa'e oe 
Israel, precum și soldații rakt- 
eni capturați să 'ie tratați tot 
conform acestei convenții.

In țările occidentale continuă 
manifestațiile împotriva războiu
lui. în vreme ce în țările mu
sulmane simpatia față de Irak 
este In continuă creștere.

să devină suficient de dinamică 
și să ne continuăm drumul în 
maniera radicală a reformelor. 
Sper că societatea e conștientă 
de necesitatea accelerării rezol
vării problemelor. Sintem in fața 
a două sarcini mari : trecerea, 
după o scurtă perioadă de stabi
lizare. la economia de piață, a- 
poi, imediat, elaborarea noului 
tratat al Uniunii, vorbesc de o 
uniune de state suverane. Aceste 
două aspecte sînt în fază de stu
diu și intense dezbateri".

Prin urmare o „Uniune de 
State suverane" cum sînt Litu
ania și Letonia, Moldova, Rusia 
ori Gruzia. Pentru ca mai apoi 
să fie luate cu asalt de harnicii 
ostași sovietici obiective de prim 
interes național, tancurile să 
treacă peste trupuri și să răsune 
în noapte tiruri de arme auto
mate.

19,00 Tunete de vedere.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,50 Cronica Parlamentului.
21.00 Campionatele europene de 

patinaj artistic.
22,00 Dosarele istoriei UD.
22,25 Scriitori români clasici des 

pre Unire.
22.55 Cinteccle Unirii.
23.15 Cultura in lume.
23,45 Actualități.
23.55 Melodii de neuitat

25 IANUARIE

9.00 Vidco-iatelit
9,25 Actualități.
9,35 Horoscopul zilei,
9.45 Orașe și civilizații (rei iarek

10.15 Film serial (reluarek 
Viața lui Berlioz.

11,10 Ora de muzică.

ar putea să implice tm angaja
ment financiar sau sentimental.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

Aveți o intuiție clară a direc
ției de acțiune. Din păcate, vă 
lipsește energia.

LFU
(23 Iulie — Ti august)

Se impune o deconectare dc 
ia evenimentele care v-au șocat 
in ultima vreme. Trebuie să a- 
veți încredere fn cines n care vă 
așteaptă

FECIOARA
(23 august — 21 ««■pfembrie)
Zi propice practicării unor Jo

curi sportive, a mișcării In aer

Ministerul de externe francez 
a expulzat din țară numeroși 
străini, între care se află și 10 
irakieni. Ultimele atentate tero
riste se pare că au început s4-i 
îngrijoreze mult pe francezi.

O companie de televiziune a- 
mericană a fost interzisă, in Is
rael, fiind acuzată de a fi trans
mis imagini concrete din zona 
în care a căzut o rachetă, ceea 
ce a creat posibilitatea forțelor 
irakiene să-și regleze tirul.

Totuși, țările care au apreciat 
disponibilitatea democratică a lui 
Gorbaciov, așa cum sînt Statele 
Unite. Marea Britanie, Franța, 
Japonia etc., deși prinse în răz
boiul din Golf protestează și a- 
menință cu tăierea macaronului 
promis : ajutoarele economice.

Este un prim aspect al situa
ției grave din țările baltice. Al 
doilea : temerile celorlalte repu
blici de a păți la fel, ceea ce ar 
arunca tara, aflată în criză eco- 
mică, socială, morală si politică, 
în sîngeroace conflicte inter- 

etnice.
Mai sînt de luat in spamă și 

aprehensiunile fostelor țărj obe
diente Moscovei că resuscitarea 
comportamentului dur, a spiritu
lui totalitar, se poate abate și 
asupra lor, înăbușind democrația 
încă fragedă din estul și centrul 
bătrînului continent.

12.10 Vîrstele peliculei (reluare).
13.10 Actualități.
13.20 Campionatul mondial de 

schi alpin.
14.10 Preuniversitaria.
15.20 Limba noastră.
15.50 Muzica pentru toți.
16.10 Tragerea Loto.
16.20 Studioul șlagărelor.
16.35 Emisiunea în limba germa

nă.
18.35 Prognoze economice pentru 

1991.
19,00 Puncte de vedere.
19.40 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.50 Cronica Parlamentului.
21,00 Campionatele europene do 

patinaj artistic.
22,00 In fata națiunii.
22.40 Prețul succesului.
23.35 Gaudeamus,

0,20 Actualități.
0,25 Jazz-Fan.
1,25 Tele-Top.

liber In general. Cineva e pe 
cale să vă părăsească.

BALANȚA
(12 țvptrmbrio — 22 octombrie) 

Ferească Dumnezeu de mintea 
prostului — e odihnită I

SCORPION
M octombrie — 21 noiembrie)
Luațl cu prea multă ușurință 

decizii de importanță majoră.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Singura soluție valabilă rste 

aceea de a părăsi anturajul care 
v-a creat atitea neplăceri.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)
Evitați să situați mereu Jn cen

tru atenției și al discuțiilor, per
soana dv.

Prăbușirea comunismului în 
Europa constituie o realitate is
torică. Consecințele sînt multiple, 
unele sesizabile imediat, fie și 
in germene, altele încă de nevă
zut, bătaia procesului de reinte
grare a țărilor din Europa răsări
teană în rîndul țărilor democra
te, unitatea popoarelor bătrînu
lui continent și lichidarea deca
lajelor existente fiind de dome
niul viitorului. Care este situa
ția în prezent în fostele țâri co
muniste, iată ceea ce ne propu
nem să vă informăm, în măsura 
în care primim, la rîndu-ne știri.

„Lichidatorii*
Șomaj, mizerie, drog și delinc

ventă — capitala poloneză a tex
tilelor plătește scump intrarea in 
capitalism — dar fiecare îi caută 
chemarea potrivit noului credo : 
să faci bani.

Pe poartă era pusă Ia vedere 
o placă neagră : „Zygmund 
Mecych". Și dedesubt, o a doua 
placă, de același fel : „Lichida
tor". Așteptîndu-1 pe Z M di
rector al uzinelor textile „Strug" 
și învinuit de propria sa lichi
dare, ne întrebam cu ce poate 
să semene un lichidator. Poartă 
oare un pardesiu mare și negru, 
și are privirea înghețată a făcăto
rilor de fapte josnice ? Și-a făcut 
intrarea însă un bărbat la cinci
zeci de ani, cenușiu de la costum 
pînă la pâr. Din toată cariera 
sa petrecută la conducerea în
treprinderilor de stat, Z.M. păs
trase aerul funcționarului.

Dar o altă surpriză îl aștepta 
pe vizitator: lichidatorul nu ar 
vrea.să lichideze cu totul. „Un 
prim responsabil fusese numit 
de ministrul Industriei — explică 
Z.M. El voia să lichideze com
plet întreprinderea și să îi trans
forme rămășițele în societate a- 
nonimă. A fost recuzat si, la ce
rerea personalului muncitor, am 
fost numit cu. Există un răgaz 
pînă în septembrie 1991. Și nu 
se pune problema de a lichida 
„Strug" I

Drama orașului Lodz. capitala 
textilelor, ar putea fi aproape în
țeleasă din această singură po
vestire. Criza a lovit puternic în 
Polonia, câteodată orbește, și cu 
cît lovește mai violent cu atît 
toți încearcă să se sustragă sau 
măcar să-j întîrzie scadența. Ne
fericirea uzinei Strug? Aceea dc 

MICA P u B L i Ci i A T E
ANIVERSARI

DACA aș fi poetă, ți-aș închina un poem de prietenie dar, 
cum nu sint, Iți dăruiesc, dragă Dorina, sufletul meu. „La mulți 
ani l“.

PĂRINȚII, bunicii, Dorel și Cristin.i urează scumpei lor Mol- 
dovan Dana multă sănătate șl fericire, cu ocazia Împlinirii a șai
sprezece ani. (3337).

CU OCAZIA împlinirii frumoasei vlrste de 20 de ani „I<a 
mulți ani", dragă Cernăianu Petre. Cu multă dragoste, mama. (3316)

VlNZARI

VÎND Dacia 1 100 foarte bine întreținută și piese schimb, te
lefon 42712, între oțele 8—It. (3311).

VÎND eus»1 str. Coasta, nr. 35, Pctroi Vasile (In spatele spita
lului nou).

COMEMORĂRI

UN AN de durere și lacrimi de etnd destinul nemilos nc-a 
despărțit de iubitul nostru soț, fiu și frate

Ing. SKROBAN ALEXANDRU
Cit vom trăi îl vom plingo și nu-1 wm uita niciodată. Fami

lia Skroban. (3315).

SOȚIA Dona ?• cumnatele, cu adîncă durere în suflet anunță 
că se Împlinesc doi ani de Ia trecerea In neființă a celui care a 
fost un bun soț

DUMBRĂVEANU M III Al (33381

Sursa noastră principală de do
cumentare, presa străină demo
crată. Și pentru că prima țară 
care a lovit decisiv comunismul 
ca sistem a fost Polonia — con
ducătorul de necontestat al sin
dicatului Solidaritatea, Lech Wa- 
lesa, este astăzi șeful statului 
polonez — vă propunem spre 
lectură un articol semnat de co
respondentul special al revistei 
franceze „Le Nouvel Observateur", 
Philippc Boulet Gerconst, și pu
blicat în numărul din 15 noiem
brie 1990 al hebdomadarului pa
rizian. (A.H.).

din Lodz (I)
a fi împrumutat bani în iulie 
1989 pentru a investi în momen
tul în care banul era fără aco
perire : 12 la sută dobîndă anu
ală cind inflația galopa într-un 
ritm anual de aproape 1 000 Ia 
sută. De la 1 ianuarie 1990, data 
intrării în vigoare a planului 
Balcerowicz (de la numele minis
trului economiei) banul se plă
tește la acoperirea sa reală. Cei 
2,7 miliarde de zloți împrumutați 
au devenit 18,2 miliarde de zloți 
de rambursat (9,5 milioane de 
franci francezi).

Nici o șansă pentru Strug. Ad
junctul „lichidatorului" nc-a in
vitat să vizităm uzina, unde o 
mină de muncitori învîrt ceva 
mașini pentru a menține o ilu
zie de activitate. „înțelegeți, dom
nule ? Vor să închidă Strug cu 
toate uzinele vetuste ale secolu
lui XIX care se află în regiu
ne Regiunea, în special ora
șul Lodz, 900 000 de locuitori — 
numără deja 42 000 de șomeri. 
La sfîr.șituj primului trimestru 
al anului 1991 —, apreciază Syl- 
vester Pomovski, directorul regi
onal al Oficiului pentru șomaj, 
vor fi 100 000. ceea ce înseamnă 
20 la sută din populația activă. 
„Primji au fost concediați mun
citorii din transporturi sau cei 
din serviciile auxiliare industri
ilor — se confesează Pomovski. 
Dar mișcarea se accelerează. 
Pentru săptămînile viitoare fn.r. 
— rfimîne sfîrșitul anului 1990) 
se numără deja 13 000 de conce
diați anunțați". „Sint cel puțin 
cinci întreprinderi, care dau de 
lucru la mii de salariați și care 
vor trebui închise" — recunoaș
te tînărul primar al orașului 
Lodz, Grzegorz Polka.
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