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Ochii Sfintei Varv.ara. a cărei icoană este stră
juită de două lămpațe aprinse, surprind zilnic 
forfota din sala de apel a minei Lonca. Oa
meni care vin, merg la schimbat și se îndreaptă, 
apoi, spre rampa puțului. Puțini sint accia care 
catadicsesc să arunce o privire icoanei ce o în
fățișează pe patroana minelor. Și încă și mai 
puțini sint accia care, trccînd prin fața ci, îți 
fac cruce...

La cantină mincarea de cartofi și bucata de 
carne sint înfulecate cu poftă. Coada se formea
ză la chiuveta din colțul sălii. Asta pentru că 
există un singur pahar, preluat de fiecare, ase
menea unei ștafete. In timp ce bea apă. minerul 
se privește in oglindă. Iși vede chipul și își zi- 
ce-n gînd: acum, la treabă!

Luni, mai e cum mai e. Hainele au avut timp 
să se usuce. In restul zilelor le îmbraci așa cum 
le-ai lăsat cu o zi in urmă. Mi-o spune artifi
cierul Vasile Cercel, cu care discut in vestiarul 
de la etajul intii. „Lipsă de becuri pînă la ioc 
comanda. Umbli pe întuneric ca strigoii. Nu-i 
căldură, hainele nu se usucă. Noi zicem, da’ de
geaba. Treburile merg de la prost spre foarte 
prost. N-avem lemn. Se aduce din ăla verde, 
din pădure, neuscat. „Minerul Emil Bija, de la 
doi, ține să adnugct „Unele brigăzi nu-s ajutate 
deloc. Sint brigăzi la care materialul se duce 
pînă ia locul de muncă. Se știu cin. Altele... 
Anta-i de cînd c mineritul". „Și cum iți explici 
dumneata treaba asta T. „Păi cum 7 Pile, șme
cherii. Astea bat recordu*".

In ultima vreme, „manglitul" de prin vestij- 
rc a luat un avînt de neen-zut. Se fură de ton

„Cind îți vine mintea 
„Atunci .'

j
I

CIntecul 11 știm toți. Pe vre
muri, o strofă suna (doar pe la 
colțuri) altfel : „Vine, vine pri
măvara/ Se șterne-n toată țara/ 
Mieii zburdă pe clmpii/ Hai 
să-i adunăm tovarăși activiști..." 

Apuse, deși se 
tot. Și anul a- 
primăvara.

Alte 
pare 
costa 
mine

— Cind vine
rii 7

— Cînd vin toate legile 
care avem nevoie ca de apă, 
de aer și de istorie 7

— Cînd vin rezultatele refor
mei economice 7

— Cînd vine carne, cînd vine

lapte, cînd vine unt, cind 
salamul de Sibiu, cind 
brînza (dar cașcavalul ?), 
vin bomboanele pentru 
noștri (dar ciocolata ?), 
vin ceapa, cartofii, 
fasolea, pentru stomacul 
cu salariu 
de dolari)

— Cind 
bișnițari 7

— Cind 
autohtone ?

— Cind vin 
chiloții pentru 
bărbați, crătiți, 
hare, linguri, I

vine 
vine 
cînd 

copiii 
cînd 

morcovii, 
omului 
lei (nu

zoare, frigidere, călcătoare (căl- 
ca-le-ar !), baterii, nasturi, ață, 
caiete pentru copii, scobitori 7

Cînd vin toate astea, de la 
scobitoare și pînă la bomba a- 
tomică (ptiu, drace !) 7 
frazăm poetul : „Degeaba
primăvara/ Atîta iarnă c 
noi !“. Ține primăvara loc de 
toate 7 Sper că, după toate a- 
ceste întrebări, să nu mu între
be pe mine 
vine mintea 
mira. Am 
„Atunci l“.

DIVIZIUNEA SOCIALA A MUNCII

MAXIM GORKI

I viata!
PARTIDELOR:
] POLITICE Q

— Stimate d Ic iusif TVIItriaiin, 
a trecut pr.te un an de la cons
tituirea filial*! taica Jiului a 
Forumului Democrat Gcrmat. din 
România Trivind rrtroapactiv, 
rare nr fi bilanțul anostei pe
rie ide, in ce măsură v-ați atins 
obiectivele propuse ?

— Daco in i inuari- 1 *•'). FDGU 
a numărat în Văkj Jiului doar 
8 de m mbri. în p’ezcnt avem 
pe ‘e 700. Dat fiind întinderea 
municipiului îi pentru a f Șcilita 
întrunite,-, mem ilor filialei, 
nr am r>n»‘ ‘Jit în dotiă c-ntre: 
Petroșani — P Pila, respectiv 
Ltipțni Vul. an Uri uni. fi’-

•nlr'i ivirwl (..inducere și C-u n

sediu, iar întreaga fitmlă tivind 
sediul și o conducere rom inc. Cu 
bilanțul, după un an de activi
tate ne declarăm mulțumiți, mai 
ales |n ceea ce privește păstra
rea și cultivarea limbii și cultu
rii germane, a tradițiilor spiri
tuale ale sașilor și șvabilor cate 
s-au colonizat In Transilvania Mi 
multe soc > e In urm I — aresta 
fiinH prin ipalul n <-i obiect;' 
ți domeniu de activitate.

R ahzările constau In deschi
derea și ființarea a două gră li 
n țe in limbo germană, la Petro- 
fpni șl Lupeni Tot-dacl .m 1- 
nițiat cursuri de invațarc n lim
bi? gr* mane — ia i’»g(i>.iiii. Viii 
can 9 1 ip-’.d, de '.ir; p-'t be

Interviu cu <11. 1OSIP TELLAI ANN, artist plastic, 
președintele de onoare al Filialei Valea Jiului a F.D.G.R.

ncfici.i și cetățeni de alte . îțio- 
nadtăți Totodată, lr Petroșani șl 
Luocni fnncți >nerdi biblioteci cu 
cărți de limba vermina care s-au 
îmbogățit In dtim.il ‘iinp cu lu- 
■rSri valoroase din domeniul teh
nicii miniere. Cei interes di pot 
01>t n informații în acest seni la 
sediul din Petroșani.
l’n d >meniu specific al activi

tății noastre privește religia Se 
știe <fi etni'ii germani sint |u- 
mătai evanghelici și a!’# l'imă- 
tate romano-catoliei. Cele două 

biserici au avut un rol hotThltor 
In menținerea, timp de opt se
cole, și statornicirea comunități
lor germane pe aceste meleaguri. 
Nu putem neglija acest aspect. 
Dar. tot datorită celor două con
fesiuni, populația germană a L st 
ruptă In două. Or. u> -m n de a- 
ccea, FD(;R și-a fixat ca o da
torie dificilă, dar frumoasă. eli
minarea acestui separatism si t> 
nirea tuturor nemților rămași In 
tară, indiferent de re-ligi--. Iată 
de ce. nu fnrem met o diferen
țiere intre etnicii germani, tror- 
dlndu le aceeași at<inție ;i aiub'.a

re. în ceea ce privește ajutoa
rele, li avem în atenție mai ales 
pe cei cnre au realmente nevoie 
de ele. Ne străduim, In această 
privință, să avem o cvidcn'ft ri
guroasă și să venim in spriiinul 
bolnavilor, al persoanelor In vîrs- 
tă și al celor cu venituri redu
se. In perspectivă, ne-am gindit 
și la amenajarea, cu sprijinul pri
măriilor, a unor pensiuni — du
pă modelul celor din Germania 
— pentru a crea condiții si un 
cadru de existență civilizat celor 
aflați în amurgul vieții

lom Dl Bl l<

(( oiitiniiai ( in p îg a 3 1)
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„ADEVĂRUL" iN A ' „Cupa
1. F.C U, Craiova -1 8
2. Steaua ! 7
3. Dinamo 46
4. F.C. Poli Timișoara 43
5. F.C. Farul 43
6. F.C. Inter ■1-1
7. Gloria Bistrița 41
8. F.C.M. Brașov 41
9. Petrolul 1

10. Corvinul o j
11. Rapid —i
12. F.C. /Argeș — i
13. F.C.M Progr. Brăila . o
14 F.C. Bacău —3
15. Spoitul Stud —3
16. Jiul —6 |
17. F.C Bihor -6 i
18. „U" Cluj -9

POPI C E
Minerul Vulcan

Vineri, 1 Haitii- 1991. arena de 
popice din Pctrila a găzduit in- 
tilnirca oficială d:‘ popice din 
cadrul diviziei A dintre echipa 
metaluigiștilor d i Hunedoara și 
cea a ni in.■'i ilor din Vulcan, con- 
♦ ind pcnt:;i e’ap.i a doua din 
retur.

întrecerea a iscitat ’in deose
bit interi in rindul iubitorilor a- 
ccstui spo t din localitate și din 
municipiu pentru că in această 
confruntare evoluau jucătorii a 
două echipe ale Județului, par
ticipante in divizia n ițională A, 
Metalul Hunedoara și Minerul 
Vulcan Gazdele încep partida cu 
perechea Mihai Mau a și Iosif 
Ghcrghel, in timp ce oaspeții tri
mit in joc pe vicecampionul de 
anul trecut la juniori, Marcel 
Ghețca și pe experimentatul llo- 
ria Ardac. După lansarea celor 
200 de bile, cuplul gaz.lclor reu-

Starea de 
normalitatc

Simbătă, 2 martie 1991, n«|n«- 
pirat, am mers la l’ctrila, la 
magazinul alimentar „Brujan" 
vrînd ‘ă cumpăr. Multă marfa, 
lume la fel. Ieșind din zona bău
turilor, compoturilor ete și vrînd 
să trec pe Ungă casă, fură a fi 
cumpărat nimic, am fost contro
lat mai abitir ca la politie, sin
gura diferență 1 ind că nu mi s-a 
spus1 să ridic mlinile sus. Urmca- 
7u, probabil.

Recunosc ca am făcut scandal, 
că am discut ît cu ajutoarea șe
fului de unitate (sau de moșie 
cine poate ști ?), dar mărturisesc 
că m-am simțit profund lignit 
ca om și ca intelectual, deși, după 
aceea, am început să mă întreb 
dacă nu am mutră de borfaș și 
în consecință...

Dacă credeți că așa ceva nu 
c te normal, chiar in această so- 
< etate fără principii si fără mo
ralii. daca credeți că. clrfitr pe 
moșia sa, c ineva poate Inc ălca 
niște norme morale și dară vă 
mențineți ifirmația că zjăru] dv. 
e.te un zbir independent iji do 
opinie, v-.iș ruga să încercați ă 
aflați da ă «sa cev.i o > normal

( ii stimă.
prof. Mircea H\RON

X |{. I»a, d-le profesor aveți 
dreptate. Numai că, am aflat 
că, doar in Itlna f< hriiarie, la 
acest magazin au fost prinși 
și d.iți pe mina poliției vreo 
30 d< oameni di bine, cu sti
clele ascunse iii pantaloni un- 
dc și poartă sexul sau sub 
cojoc. t înzăloUre.i este totuși 
vinovată. Ar putea să se mai 
uite și la om, înainte de per
cheziție.

SPORT

I.uni la sediul FRF s-au tras 
la sorți sferturile de finală ale 
Cupei României, care se vor des
fășura, in această fază, sistem 
tur-retur, înscriindu-ne astfel în 
contextul european al organizării 
acestei competiții. Iată tabloul 
complet al primului tur: Steaua 
București — Unirea Alba Iulia 
(B). Dinamo București — Univer
sitatea Craiova, FC Argeș — FC

Schi
„Memorialul Stoica". Duminică, 

3 martie, la cabana Pasul Vilcan 
s-a desfășurat memorialul de schi, 
dotat cu „Cupa Stoica". Au par
ticipat 50 de concurcnti, primele 
locuri fiind ocupate, în ordinea

învinge în
șește să realizeze doar 1597 pd, 
cuplul oaspeților din care exce
lează Horia Ardac cu 839 pd, to
talizează 1707 pd, luînd astfel un 
avans de 110 popice. Uimitoarea 
pereche a gazdelor, alcătuită din 
Traian Ti-lnar și Alexandru Ma
nea. reușește să recupereze din 
handicap 7 ? popice in f ița cu
plului vulcanean Eugen Nedelcu 
și Iosif Nagy, ca’e de data a- 
ceasta au evoluat mai si îb. Ul
tima pereche a oaspeților, cu Va- 
leriu I’ișcoi și Ion Bișoc, a depă
șit și ea cuplul gazdelor (Nico- 
lac Popa — Mihai Torok) cu incă

Jiul Petrila pierde acasă
Numerosul public care a asistat 

îmbată dimineața la intilnire.i 
dintre echipa favorita Jiul Pe- 
trila și Cl'R Cluj-Napoca, a ple
cat nemulțumit, nu atit de eșe
cul suferit, cit mai ales de evo
luția sub așteptări a echipei Im 
excepție făcînd lon Scorțca ț 
Gheorghe Silvestru, notați cu 
893 și respectiv 875 pd. Randa
mentul sub posibilități al sporti
vului Marcel Dobrica, ca și al în
locuitorului său Radu Cherman, 
ambii notați cu 764 pd, al junio
rului Ion Hordilă cu 783 pd, pre
cum și al celuilalt junior î.adis- 
Jau Kovacs cu 809 pd, a determi
nat ca, înaintea ultimei perechi 
oaspeții să conducă cu o aprecia
bilă diferență de 84 popice, ceea

„Mai bine aducem caii și lucrăm cu ei!“
dicat și întreabă, este intimpinat cu același „mai 
așteaptă". Codim Cojocarii mă ia și îmi arată 
aeroterma. întind palma. Din interiorul acesteia 
de abia răzbatea un firicel de jCr cald. „Miine să 
v< uiți să vedeți cum is hainele pe care o să Ic 
dau jos de pe mim-. Toi așa ndc, cum Ic pun".

Maistrul Gheorghe leniile-cu, de la VIII, mai 
arc puțin piuă la pensie. II îngrijorează slari l 
dezastruoasă iii care a ajuns transportul in sub
teran. Nu suit pies<- <le schimb. Se lucrează cit 
improvizații. I a Dn-selc, in loc de curele, la 
ventilator se pune sfoară cu care se leagă plasa 
la frontal „M-am interesat la l’cfrila. Aia au 
curele. La noi de ce nti-s? Eu zic ca depinde 
de inginerul șef mecanic. I totală lipsă de in
teres. Apoi, la transport n11 avem cllic, crampoa- 
ne, cil ce să întreții linia. N-avem lanț, nici 
traverse. Eu zic că mai bine c să aducem si sa 
băgăm cai in subteran. Nu sptln, dom* director 
Matei e foarte Imn. Da* il corup alții, care ln- 
crează toi după inclodcle alea vechi. V orbesc 
de inginerii șefi. S-apoi ne mai framuila ceva. 
Nu m-nlrabă nimeni nimic. Carc-i planul, nu 
se face planul se dau legile astea noi, sa vina 
careva să no mai explice. Noi, la regie, nu ne 
luăm salariul, dur brigăzile care sinf cu efec
tiv redus și 1 iau. < cri materiale, ți se răspun
de că nu-s nicăieri. Se îiMiniplă ceva Li tran
spari și căd< m noi vinovați, că nu putem ajuta 
minerii. Munci, m.ii bine aduei-m caii și h<' ram 

cu ci”.

(Urinare din pag. 1)

(>■: hani, țigări, p intofi. blugi, costume. Aflu că 
lui ( oiistantiii l’ăvăloiii, din sectorul V, i s-a 
șutit, simbătâ, „toată costumația". Omul a tre
imii să meargă acasă in salopetă. „Nu poți veni 
e-o haină ca lumea, că rămii fără ca — este de 
părere minerul Gheorghe Dănceanu. Se fură la 
hainele curate, da* și la nslealaltc. Am zis de 
multe ori să pună aici oameni serioși, nil copii".

Boala asta bnitiiic și prin Vestiarele de la e- 
fajul iloi. Oamenii s au plins peste fot. Sindica
tul i-a asigurat că „o să-i prindă ei". „( ind am 
pus piciorul in prag administratorului, ne-a lă- 
sal iii birou să vorbim singuri, ca la televizor" 
(lo.m \ ci leniț, sectorul IV), „La sindicat degea
ba mcigi, spune Sandu Constantin, de la patru. 
1 in pe.nicea numai cind au problemele lor. 
In rest... E fot vechea. Dacă spui ceva, zice că 
ești al dracii’ și-ți mai desface și contractul de 
muncă. I u zi că nu i pentru clasa muncitoare. 
I’ăi, ia ascultați! S-a zis că se fac rcsli ilcturări 
la TI s l. Si S-n luat ilc aii I. s.l dus la combi
nat i de a ulo s a adus nlcL Minerii s.au îm
puținat l.< mmil <• adus. Verde, de |ie mitule și 
băg.il in subteran. I ndc i ăla uscat",, „Ala us
cat pentru vile, cabani . garaje, mă!", li răs
punde. de al.'iluri. Cornel Di.igos, To.iilcr lliriu-a 
isi varsă necazul r<i np.ill.imi-nlul șl butelia. Are 
cinci copii și slă la două camere Așteaptă d< 
Un an și trei luni minunea Să primească trei 
camere și butelie. Cind deschide ușa de la -in

României0 la
Bacău, Farul Constanța — Inter 
Sibiu. Primele meciuri se vor 
disputa în ziua de 13 martie, pe 
terenurile primelor echipe, iar 
returul este programat la 1 mai, 
pe stadioanele adversarilor. O 
adevărată finală Dinamo — U. 
Craiova, care va elimina pe una 
din cursa pentru cucerirea in
vidiatului trofeu. Amîndouă ră- 
mîn însă angrenate în lupta pen-

alpin
categoriilor, de Ionica Rotundu 
(cat. pînă la 10 ani). Emilia A- 
vram (15—20 ani), Rodica Flaidăr 
(peste 30 ani); la băieți: Boțoi 
Brian, Gheorghe Boța, Adrian 
Flaider și Mircea Incze. (Gh. O.)

deplasare
42 de popice și astfel ia sfirșit in- 
tiluire.i cu 5000—5080 pd la indi
vidual 1—5, in favoarea echipei 
oaspete. Iată fișa tehnică a echi
pei învingătoare: Marius Ghețca 
8J8 pd, Horia Ardac 889 pd. Eu
gen Ncdclcu 784 pd, Iosif Nagy 
824 prl, Valeriu Pișcoi 887 pl și 
lon Bișoc 875 pd.

Intrucil arena de popice Me
talul din Hunedoara se află în 
reconstrucție și modernizare, e- 
chip.i din» Hunedoara va susține 
toate jocili le din returul campio
natului pe arena Jiul din Pctrila. 
(S. Băltii).

ce era imposibil de recuperat de 
ultima pereche — Costel Dobrică 
și Gheorghe Silvestru, deoarece 
și in echipa oaspete au evoluat 
doi jucători valoroși, rcsi ectiv 
luliu Bicsc și Ștefan Deak. care 
la rindul lor au mai adăugat di
ferenței încă 31 de popice, obți- 
nind astfel o victorie meritată 
chiar la aceasta diferență de 115 
popice. Concluziile înfrîngcrii, 
,intern siguri că au fost trase de 
cei care răspund de această e- 
chipâ și sperăm că popicarii le 
vor materializa printr-o muncă a- 
: idilă la antrenamentele viitoare și 
în rezultate superioare, ale tutu
ror componcnț ilor la viitoarele 
confruntări. (S. Ilăloi)

fotbal
tru titlu. Revelația primei eta
pe, Farul, va avea în față 
o altă pretendentă la o cupă eu
ropeană. Dacă Steaua are un 
meci oarecum mai lejer. Unirea 
Alba Iulia are posibilitatea să-și 
măsoare forțele cu divizia A. 
F.C. Argeș — F.C. Bacău, o par
tidă în care argeșenii au asupra 
adversarilor Un atu. Echipa lui 
Dobrin are mai multe prezențe 
în cupele europene.

MEMORIAL
In Sala sporturilor din Petrila 

a avut loc, sîmbătă și duminică 
concursul de lupte „Memorialul 
Valentin Carasiniu". Au partici
pat 165 de sportivi, de la AS Jiul 
Petrila, Constructorul Hunedoara, 
CSS Hunedoara. CSS Petroșani și 
CSS Deva. Pe echipe. Jiul Pe
trila a dominat întrecerile la 
copii (11—12 ani), precum și la 
categoria 13—14 ani. Iată cîști- 
gătorii pe categorii: locul I — 
Costca Marius, 24 kg, Olaru Ioan 
— 26 kg, Corbei Remus, 28 kg,

I. U P T E

Campionatul județean 
individual copii

Timoftc Dom. 31 kg, Lucaci Ma
rian — 37 kg, Mihai Emil, 41 
kg, Ilirișco Ionel, 45 kg, Mitrică 
Petruț, 49 kg, Mătușoiu Mihai, 
54 kg; locul II — Gaidoș Adrian, 
24 kg, Cadar Gabriel, 26 kg, Mi
hai Daniel, 28 kg. Săccanu Cris
tian, 49 kg, Panți Francisc 54 kg; 
locul III — Ababei Măritiș 24 
kg, Adrian Biînzoiu, 24 kg, Mol- 
nar Ciprian, 26 kf, Cadar Ma
rius 28 kg, Boboescu Claudiu, 34 
kg, Ștefan Duceag, 37 kg, Daniel 
Olaru, 47 kg; categoria copii mari, 
locul I — Daria Costel, 30 kg, 
Bostănam Danie] — 37 kg, Culda 
Claudiu, 45 kg, Biro Levente, 50 
kg, Popesc Cristinel, G6 kg; locul 
II — Ciomag Emanuel — 41 kg, 
Vasilc Constantin — 45 kg, Chi- 
minic Danie, 60 kg; locul III — 
Munteanu Ion — 41 kg,. Guicin 
Vasilc — 50 kg, Andrei Florin ■— 
60 kg.

Grupaj re.iliz.it de
I). NEAMțll

BUNE...
• Se zvonește că la serviciul 

ele sistematizare al Primăriei mu
nicipiului ar exista unele oferte 
pentru amenajarea parcului din 
zona centrală a Petroșaniului. A- 
șa să fie? • Spectacolul cu piesa 
..Incendiul" programat duminică, 
3 martie, la Teatrul de stat Va
lea Jiului nu s-a ținut din lipsă 
de spectatori. Au fost doar 25 de 
bilete vîndute. Nici costul cu
rentului electric consumat nu 
se acoperea. Ori este de vină con
curența cu fotbalul, ori a uitat 
lumea drumul spre teatru. • No
ian de cereri pe adresa restau
rantelor pentru organizarea de 
mese festive în zilele de 7, 8 și 9 
martie. Semn că nu uităm de fe
tele noastre. • întrebarea zilei! 
de unde se poate cumpăra un 
litru de oțet? • Că tot vinc Pas
tele: cît va costa anul ăsta kilo
gramul de carne de miel cumpă
rat „pe piața liberă"? • După 
lungi „strădanii". Se va trece în

Cotidiene

zilele următoare la o curățare a 
subsolurilor blocurilor de locuin
țe. Sperăm ca acțiunea organiza
tă după ce Primăria „a pus pi
ciorul în prag" și gospodarii 
n-au încotro, să nu se oprească 
după trei zile. Că aceasta-i du
rata „minunilor" la noi. • Ce mai 
cumpără omul: ceapă uscată — 
50 lei kilogramul, frezii — 30 de 
lei firul, semințe de dovleac — 
50 Ici litra, zarzavat de supă — 
50 de lei amestecat. • Știți cîtă 
berc se consumă zilnic la braseria 
Hotelului Petroșani? 10 butoaie 
a 100 de litri. Doamne, cum mai 
bîntuie setea! • Cind își vor a- 
menaja vitrinele lucrătorii comer
ciali ai nou înființatei societăți 
comerciale „Diamant?" Nu dc 
alta, dar magazinele „Hcrmes" 
arată ca niște depozite. Na. dra
ce, că risc să fie luată afirmația 
ca o aluzie! Pușchea pe limba cui 
s-a gîndit la rău! • In librării, 
„Povești și povestiri" de Ion 
Creangă. Dădură ăl de sus și e- 
diturilc de ne mai gîndim și la 
școlari. • Ce se va intîmpla cu 
baza sportivă dc lingă cinemato
graful „l’arîngul"? • Zice-sc că 
biblioteca franceză sc va inau- 
Rura in primele zile ale lunii iu
nie. Va curge, probail, și șam
panie. Dc care, din mere?

Rubrică realizată de 
Horațiti AI EX ANDRESC U

!?l NEBUNE*
S-a făcut dreptate

Luînd act dc cele relatate dc 
noi în articolul „Mai mult res
pect. Macar atit 1 Primăria o- 
rașului Vulcan ilt colaborare cu 
Asociația Veteranilor dt Război, 
au luat hotărîrCa de a afișa în 
magazinele dc alimentație publi
ci un anunț în care s,- stipulea
ză faptul că „veteranii de război 
și invalizii de război vor ii ser
viți cu prioritate". Credem că șl 
cetățenii orașului (și nil numai 
ai orașului Vulcan) vor fi recep
tivi la acest „act dc dreptate" 
pentru a nu mai exista scene 
penibile, precum cea relatată dc 
noi in articolul amintit. Oricum, 
n. îuicură faptul că, în sfirșit. 
Lii ul dreptatcl (T. \ ințan)

re.iliz.it
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AȘA VA PLACE
Dc cinci cu revoluția asta și cu revoluționarii ele toate feluri

le, de cind cu organizațiile care se autointitulează „apolitice", dar 
iși bagă nasul în politică mai abitir ca partidele politice, presa 
și cei care o fac sînt ținta invectivelor. Ca ziarul ăla c fesenist, 
că nu știu ce culoare arc, că ziaristul ăla s-a „vopsit" și alte 
de-astea...

Pentru sufletele tari, precum și pentru cele- mai slabe de în
ger trebuie să se înțeleagă, gdală pentru totdeauna, că ziariștii 
nu fac politică (exclusiv cei dc Ia ziarele de partid). Ziarul „Zori 
noi" nu este și nu va fi niciodată al vreunui partid sau partidu- 
Icț. Am încercat să vă informăm cit mai mult și cît mai exact 
și să găsim ADEVĂRURI. Dacă am reușit, doar dumneavoastră, 
cititorii noștri, puteți spune.

Am găzduit (și o vom face și inai des) opinii dc toate culorile 
și de la toată lumea. Pentru aceste opinii, insistăm să se înțelea
gă că ziarul nu este răspunzător. Am acordat aceași atenție tutu
ror partidelor și formațiunilor politice, tuturor organizațiilor (sindi
cate, Cruce Roșie, handicapați, deținuți politici, taximetriști parti
culari etc., etc.). In fond, așa vedem noi democrația.

Aceasta este orientarea ziarului nostru și nu ne vom abate 
niciodată de la ea. Tăcem — încă o dată — precizarea că, pentru 
opiniile exprimate în pagina noastră „Așa vă place politica 
sînt răspunzători exclusiv cei care le emit. Și, cu asta, punct !

PRECIZĂRI NECESARE
PETRU JURCAN, senator PNL

I 5a facem totușipuf nă pontică!

\m aflat cu surprindere din 
< omunicatul Biroului executiv al 
Ligii sindicatelor miniere refe
ritor la activitatea Partidului 
Național Liberal și a mea in Va
lea Jiului, că aceasta nu ar fi 
cca prezentată în articolul „Im
plicarea constructivă — linia de
finitorie muncii liberalilor". 
Cei care au dubii se pot adresa 
primăriei și in tituțiilor menți
onate.

In temeiul mențiunii de la sfîr- 
itul articolului, m-am deplasat 

la sediul Ligii pentru a vedea do- 
v zile menționate, dar din discu
țiile cu conducătorii organizației 
im con-tatat că dovezile existen
te doar atestă activitatea lor, 
nicidecum netemeinicia afirmați
ilor melc.

Trec peste vulgaritatea și lipsa 
•le bun -imț a celor care au scris 

DE LA BIROU LA... BIROU, 
PÎN’ LA URMĂ LA... BAROU

D<> citva timp cititorii ziarului „Zori noi" 
Amt oripilați dc subtilele articole emanate de 
apolitica conducere a Ligii sindicatelor miniere, 
centrul celei mai rafinate intelectualități a ur
bei, texte exhalind dinspre eminentul Respon
sabil al relațiilor cu publicul, subinginerul Tor- 
san, și reputatul deputat fesenist iubitor dc ți
gani, Valcriu liutulescu, eminențele tuciurii ale 
înaltului For.

Strălucind prin conținut, logica argumentelor 
și formă, remarcabilele opinii fac onoare sem
natarilor, angajați cu pași mari, hotăriți către 
atingerea supremului lor țel : suprimarea desta
bilizatorilor, legionarilor, capitaliștilor și altor 
forțe malefice, nciilbifoarc de roșu și trandafiriii.

In elegantul stil atît dc cunoscut nouă, uzi- 
tind de un lexic caracteristic, suspomenitelc 
„replici" vor să salveze prestigiul șifonat al 
conducătorilor ligii, complcxați dc modestele 
realizări ale Partidului Național l iberal, inerr- 
cind să-i disculpe în fața minerilor care i-au 
întrebat ce fac pentru membrii sindicalului și 
pentru Vnlea Jiului in schimbul salariilor <!<■ 
armatori pe cari- |e primesc, comparabile cu ale 
l*reședin(«-lui Romanici.

Ilar, trecind din preambul li fond și de la 
■o iv ral la concret, să analizăm cu tact și parci
monie replica apărută in «lata «le I martie, ir 
(, riloarc la articolul „Viața partid, lor politice 

l’.N.I..", publicat in 2< februarie, iutei valul 
«1. o săptâmină fiind minimul necesar pciitiu 
l< < lurarea textului, redat tarea răspunsului si re 
l ■cerca intelectului domniilor lor, col.ips.it de 
i fort.

• ădc/iunih- și «olizațiile membrilor l'.N’.I . 
— in fond o problemă internă —, gospodărite 
< u ta< I și « fi' icnță nu au avut soarl < cotizați
ilor membrilor «l< sindicat, cu car»' doar con
duc» rea ligii (crede «-a) știe ce a fa, uf, din mo
ment c< se află a< um in situația «Ic a cere bani 
la femei pentru ubițnuif «le ea«loliri «le H Martie.

• Propoziția „nu-i luăm in seamă" s<; rcfeiji, 
probabil, la c«*i care au acordat cele 20 000 «le 
voturi Partidului Național Libera). delicatețe 
deloc surprinzătoare, observabila și la alte per
sonaje.

• Citatele din text (unele inventate) nu șpnu
nimic in afară «Ic faptul că autorii replicii au 
o facultate cu totul aparte dc a percepe sensul 
cuvintelor, cardinalele lexicului domniilor lor 
fiind probabil : consens, implementare, tira.
vaga, etc. Noi ii r.'spectăm !

• „IJulvcrsanta" atitudine a membrilor P.N.I.. 
care îndrăznesc să servească ce doresc la ( llibul 
propriu, este indusă de nefericita situație de a 
nu a avea la dispoziții* un AHO care să-i de
plaseze, după dorință, la \ oincasa. Constan
ța ctr.

• Referitor la domnul senator .Iun an Petru, 
nu mtimplarca „l-a făcut" senator, ci „voința 
liber exprimată a poporului roman iii alege
rii! cu adevărat libere de la 20 mai" Sau, 

cumva, conducerea ligii are dubii ?
• Iii fine, termenul „demagogi" deschide posi- 

bilitatea unor acțiuni penale și civile cărora, 
deocamdată, nu le dăm curs, ațlcphnd din p iu
țea l egii încadrarea merituoșilor conducători ai 
I igd la alb* articol,- p<-n.ilc m ii generoase, noi 
coiliinuind să „ne implicam" m măsura posibi
lităților la rezolvarea mult I i probleme «•■ ono- 
mico-socialc ale iniiniiipilUu- nostru si la nive
lul superior al politicii guvernamentale.

Biroul i'u-illtiv al ! iliali-; t’.-tros i.ii
> P irlidoliii Național I iber.il

l’.S 1! .niniind ii i,1'r<-'ir tinipu ii t, I >1 
pentru citir i ;ii ticol'jliu -i i c I i tu si prezen
tei replici, m- nțmirun i.,-,!-' i i avut l<><
la (lulntl l’.N I. , i| , v< niturile ni 'iiil> .- 
lot. chiar do, tmi ai p ,1 ■ • ••», n p- mi'mri 
d<*ci loai’t'- r.n i mi.,, ,

articolul, știut fiind că o atitudi
ne morală corectă și demnă ține 
de educația și cultura fiecăruia. 
Afirmația că am ajuns intimplă- 
tor senator din Valea Jiului este 
jignitoare pentru mine, pentru 
că, fie în țară, fie în afara ei, 
am reprezentat cetățenii Văii 
Jiului cu un sentiment de cinste 
și mîndric. PNL nu a negat re
zultatul alegerilor, deci dacă 

conducătorii ligii au dovezi că 
lucrurile nu sînt așa. să le pre
zinte.

Doresc ca toate dovezile să fie 
prezentate public. Dacă activita
tea conducătorilor ligii este mai 
puțin îndreptată către slujirea 
intereselor minerilor si mai mult 
către aspecte de or+in politic si 
comercial și dacă voi constata că 
acute activități sînt în afara le
gii vor suporta rigorile ci.

.Să vezi și să nu crezi! Citesc 
ziarul ,Zori Noi" pentru că es
te un cotidian foarte bun, iar 
în nr. 314, din 26.02.1991, la ru
brica „Viața partidelor politice
— Azi Uniunea Democratică a 
Maghiarilor din România", este 
consemnat interviul acordat de 
dl. prof. Zsolt Fekete — director 
adjunct la Liceul Industrial Pe
troșani, președintele filialei Pe
troșani a UDMR. Trăsătura esen
țială a interviului „Nu facem po
litică. dar vrem să ne implicăm 
în viața socială", mă face să 
cred că dl. Fekete Zsolt una a- 
firmă și alta gîndește. Nici eu 
nu fac politică, dar spre deo
sebire de domnia sa, eu nu fac 
parte din nici-o organizație. Și 
atunci, haideți să vedem, cum 
stăm cu ,,nepolitica" domnului 
Fekete !

„Ideal ar fi să dispunem dc o 
singură școală în Petroșani pen
tru concentrarea învățămîntu- 
lui (numai) în limba maghiară"
— zice dînsul. Apoi asta nu-i 
„politică" deloc, doar că presu
pune existența unui stat în stat, 
respectiv școala maghiară cu 
toate treptele ci, de la grădinița 
la liceu, probabil pînă la facul
tate. ceea ce este al dracului de 
..politic", pentru că sîntem în 
statul rom m și nu în Ungaria. 
Mai arată apoi domnia sa. că 
pentru deplasarea elevilor din 
toate depărtările zonei la acea 
școală unică (numai pentru ma
ghiari) a prevăzut obținerea u- 
nui autobuz care să circule de 
la școală la domiciliul elevilor și 
invers. Desigur că, dacă am a- 
vea tramvaie, soluția ar fi a- 
ccca.și. Dinsul ar închiria sau 
cumpăra un tramvai orî mai 
multe, in același scop. S< va zice 
< ă in toate a<< tea nu este ni
mic rău, nici „politic" nici alt
cum, doar se vine în ajutorul e- 
levilor (numai al celor dc la școa
la uni'n maghiară), al școlii, al 
primăriei, etc.

Aș putea accepta o asemenea 
interpretare, numai că mai lipseș
te ceva, absolut „nepolitic", care 
să le facă tot atît de „politice". 
Va trebui oare neapărat să or
ganizăm, prin urmare, locuri și 
localuri publice unde accesul mi
norităților să fie interzis, de la 
maghiari și pină la turci, căci 
aceasta este concluzia în con
cordanță cu cele ce-și propune, 
absolut „nepolitic" dl. Fekete 
Zsolt ? Va fi „posibil" chiar să 
angajăm autobuze ori tramvaie

Pe marginea 
unui interviu

pentru a asigura (separa!) acce
sul numai al românilor sp.e a- 
ceste locuri ?

Și așa, deși trăim de o mie de 
ani împreună, avînd și căsătorii 
și familii mixte, copiii acestora 
din urmă ar trebui, probabil, ca 
unii să meargă la școli cu auto
buzul d-lui Fekete, iar alții cu 
celelalte și iată-ne ajunși unde 
vrea dinsul: la separatism, la tota
la însingurare sub același soare, a 
fiecărei colectivități, cu toate 
consecințele ei. Daca asemenea 
propunere ar fi venit din partea 
unui profesor român sau a unui 
for românesc, i s-ar fi zis „mar- 
ginalizare" ba chiar „șovinism", 
dar așa cum o formulează dl. 
Fekete ia mirosul unei ramuri 
de măslin de pe alte meleaguri. 
Zau câ sună ciudat pentru sim
plul motiv că, integritatea, uni
tatea și indivizibilitatea unui stat 
rezidă înainte de orice in unita
tea și indivizibilitatea colectivită
ții care il locuiește, ale poporului 
său format așa cum nc-a desti
nat istoria. Dl. Fekete nu găsi 
fundament pentru părerile sale

Ca să trăim ca în Germania, 
să muncim ca germanii
(l’imarc «lin pag. I)

— In ce stadiu se află «lemei 
șurile pentru acordarea despăgu
birilor foștilor deportați in I ItSS?

— Salutăm eu satisfacții1 decizia 
Parlamentului prin care a legife
rat acordarea unor pensii ’.ipli- 
mcntarc persoanelor d portato în 
I RSS. invităm și cu acest prilej 
foștii tl portali care nu și-au pre
zintă! încă dosarele, >.i le în
tocmea â pină' la sfirșitul aces
tei luni pentru a li înaintate ofj- 
ci ilitațilnr. Precizez ca benefi
ciază de pensii și văduvei* foș
tilor ' tlcportați. Formularele n<- 
coșare pot fi obținute I-1 sediile 
F IM R 

— <> intrebave mai ap iile, dom 
nule Ti'llmann: au plecat mitlți 
sau mai pleacă etniei germ ini in 
Germania ?

— îmbucurător e faptul u.i in
\ .ițea Jiului numărul . chir e-'ire
pi părăsit tara și au pic ■ it in

(;<■: ni inia an Austri i te nvilt
mai ni, deci: in alto zon<. . cum
lini r--Ic agrir ole. ( «’e i 'C dc-
phule 1 ‘ noi. 1 icem tot d ■ ;i ct
ni. ii a m.im ■ nu-și m ii pârfi-
«ca ,i lai a d ba-lm.i — {om.’i-
nii. 11 i le n'i ut le strâ-
Imun , 1 îi .-■•iii n • v «i ; 1 i L '

1 1111O 11 ■ 1 > ll 1 n ' ’i-: m i ii Și
e n n <nc, ui i i <n. 1 ' in 1 h’ li-
niște ii i i a. '< • -. jitii fpiinii’
pentru li'-- , , Io, .1 â-‘ i
i ' 11‘ '• \ 11. > ■ 11 , O 1 1 ' ■ . | ■ a ) i. i-
t ,1 i mi- - l' V P- n-
' i ,. ■1 ■ * a o .. 1 ^■.1 ii •
d m m.ih ■ Ui |ti| 1, I- . ; «’.l. <•

nicăieri, nici in Legea țării, nici 
în Carta drepturilor omului, nici 
în Tratatul dc pace de la Tria- 
non, nici în Tratatul minorități
lor conex cu acesta, la care nu 
mă mai refer, textual, pentru a 
nu supradimensiona expunerea. 
Aceste documente stau-la în- 
demîna tuturor .și vor denie istra 
că drepturile minorităților exccd 
în România limitele și aria ce
lor cuprinse în acte și tratate.

In fine, esențial rămîne în dis
cuție pe marginea respectivului 
interviu, cum iși imaginează dl. 
Fekete — ca și cetățean român — 
cerința unității și armoniei po
porului — cerința pe care se în
temeiază însăși puterea statului și 
dezvoltarea lui — dacă înțelege 
să despărțim pe componenții, 
membrii acestuia, încă de la naș
tere. adică tocmai de la acea 
vîrstă în care are loc neprihănit 
cca mai frumoasă fuziune su
fletească, cu respectarea particu
larităților și identității, adică cu 
tot ce aceasta identi‘a1e arc par
ticular și frumos — îmbogățind 
apoi viața în comun.

Eu zic.că tocmai rtfnd vorba 
de școală, haideți să lăsam politi
ca și mai ales politica dezbinării 
în cele mai subtile și „nevinova
te" asjx’ctc pe care aceasta le-ar 
putea îmbrăca! Ceea ce spun nici 
are același înțeles și pentru cele 
ce s-mu petrecut sau se mai pe
trec Ia acel liceu nr. 33 din Bu
curești, ori altele «lin Transilva
nia — alica din Româma — cu 
mențiunea că marginile drepturi
lor și libertăților fiecăruia, ca 
individ ori colectivitate, se află 
acolo unde intră și,- atunci cind 
intră, în incompatibilitate cu 
normele gene, al valabile care 
asigură identitatea, libertatea și 
suveranitatea statului. Așa da, 
implicație în viața socială, dom- 
n ile Fekete Zsolt!

Gheorglie M. TATOMIR.
.avocat

in patria comun i a condițiilor 
materiale și spirituale indispen- 
abilc unei vieți civilizate. Aștep

tam cu nerăbdare ca Guvernul 
să-și onoreze promisiunile în a- 
ccst. sens. I’cnti 1 a sto
pa emigrările avem nevoie de 
condiții asemănătoare de trai, și 
de afirmare cu cele din țările 
un.Ic se emigrează. Tar ,a să 
tiaim ca in Germania, tnrb’iie 
sa muncim ca germanii

— Sinteți mulțumit de schim
bările. «lin olt imul an. p«* calea 
democratizai ii

— Sînt mult imit Și iat.i argii 
uimitele: t doi an: in urmă ni< i
nu n • un fi ;{înd t sa avem in 
Iruniri la Care noi. nemții să 
putem vorbi în limln noastră ma
terna și i n 1 exprim .na liber 
;<in hu ile, d deanțclc. \ltceva: s-a 
ridicat bai i in f-T-a călătoriilor 
in exterior, in f.,11 "dor dornici

i i vizitez , id ?' ! n Gernaa-
ni i, Vi ,'ria ■ , i d-n i’.to țări. A-
v m < on-l’țu >n' i e'ncația rc-
1 igm.ii ă a t it’irilar — un lucru
in’er;zi- a'i’i . i IV"

— O ultimă mt i ■ h r c: ce aț'«
dori m ii mult peni i ii viitor ?

\ I re ) i ’ n aici, in
p.i* ■ i i n < i ti i vom.ma, Români.i
in d ■ii.in a ml '■re. toți ectă-

ț iri, inJiferent dc
■ ' A jn‘« i-o ,i ■mo-f-ră calmă.

I îl- i 'L’ni* i ■im.i reciprocă,
. i 1 i n in, un • lit «■ i tir rețea

ll , i< an 'iii t'i ’<

col.ips.it
iber.il
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Războiul s-a
• RĂZBOIUL SI RECORDU

RILE. Războiul din Golful Per- 
Sic a fost fărâ îndoială unul din
tre războaiele cu cele mai multe 
recorduri, din istorie. Iată doar 
clteva din aceste recorduri, in 
viziunea publicației franceze 
„I/Express". „Furtună în deșert" 
a fost operațiunea militară cea 
mai scurtă și cea mai eficientă 
acțiune de război. Deși s-a fo
losit cea mai scumpă tehnică de 
luptă, războiul dai Golf a fost 
cel mai ief.rn din toate confla
grațiile cu participare americană. 
Totodată, acesta a fost cel mai 
sofisticat război, ceea ce i-a a- 
tras și calificativul de „război e- 
lectronic". folosind cele mei noi 
cuceriri ale tehnicii. Și nu tn ul
timul rînd trebuie să amintim 
că In cadrul a~estei conflagrații 
s-au !nre’is*rat cele mai puține 

MIRACOLUL GERMAN (I)

victime și cele mai scăzute pa
gube materiale.

• UN „RĂZBOI AL MAME
LOR*. Pentru americani, războ
iul din Golf a însemnat un veri
tabil „război al mamelor", un 
fel de „război al celor două 
roze"... Astfel, 11 la sută din e- 
fective'e forțelor armate ale 
Statelor Unite sînt feminine : 
20 000 de femei s-au înrolat în 
tnjpele dislocate in deșertul sau- 
dit. Cole mai multe (35,2 la su
tă) au servit la problemele ad
ministrative, 13,4 la sută pentru 
asistența medicală și 10,8 la su
tă pentru telecomunicații si teh
nica de calcul. Toate acestea, a- 
firmă „Paris Match" ci+înd coti
dianul american „The Nevv 

York Times“, au fost cooptate ca 
voluntare, și majoritatea sînt ti
nere căsătorite ce au unul sau 
mai mul ți copii.

• ASEMAnARI. Una din ima
ginile transmise de canalul de 
televiziune CNN și preluată în 
stop-cadru de „L’Express" îl în
fățișează pe dictatorul irakian 
Saddam lîussein uitîndu-se la 
ceas, ceas pe care îl purta pe 
mina dreaptă. Dacă ne vom în
toarce în timp, cu numai un an 
și ceva înainte, vom găsi o ima
gine identică la un alt dictator. 
Desigur, este vorba de Nicolae 
Ceaușescu. Cunoscută fiind legă
tura de strinsă „prietinie" dintre 
cei doi, ne întrebăm dacă este 
vorba și în acest caz tot despre 
un „emițător secret* (așa cum se 
spusese mult timp după ce re
marcasem gestul tiranului Ceau
șescu la procesul ce i se inten
tase atunci) sau este vorba des
pre aceeași paranoia ?

Selecție și adaptare 
Tiberiu VINȚAN

La închiderea ediției

Azi, Cupele europene la fotbal
Azi se desfășoară primul tur al cupelor europene la fotbaL 

Iată programul : Cupa campionilor europeni : A. C. Milan _  O-
limpique Marseille ; Steaua Roșie Belgrad — Dynamo Drcsda | 
Bayern Munchen — F. C. Porto ; Spartak Moscova — Real Ma
drid ; Cupa cupelor: Legia Varșovia — Sampdoria ; Dinarno Ki
ev — F- C. Barcelona ; Manchester United — Montpellier ; Juven- 
tus Torino — F. C. LiCge ; Cupa UEFA : Bologna — Sporting Lisa
bona ; Torpedo Moscova — Brondby ; Atalanta — Internaționale I 
Roma — Anderlecht.

REDACȚIA ZIARULUI „ZORI NOI"
ANUNȚA:

La toate oficiile poștale din Valea Jiului se fae abonamente 
lunare, trimestriale ți anuale la ziarul nostru. Prețul unui abo
nament lunar este dc 65 de IcL

Numai abonindu-vă la ziarul nostru, noutățile din Valea 
Jiului, din țară și din lume vor veni singure la dumneavoastră 
acasă !

îmi amintesc, scria un ziarist 
acele zile cînd am luat drumul 
spre Anglia. Călătoria, la înce
putul anului 1948, nu a fest fără 
necazuri. Ne am oprit de mai 
multe o.i si privim rănile răz
boiului. Am văzut casc distruse 
plnâ Îs temelie, gări nimicite, 
populație slăbită, înfometată. în- 
tr-o gară nimicită a năvălit In 
tren o mulțime de tineri și a- 
dulți. Nu știau că și noi sîntem 
refugiați. Brațe slăbite au fost 
întinse spre geamurile vagoane
lor, rug?ndu-ne să le dăm ceva 
de mineare. Un copil alerga ca o 
vrabie, inrolo-incoace, sub gea
murile vagoanelor cerind de mîn- 
care. O femeie tînără ne ruga, 
n'ingtnd. să-i luăm copilul, de
oarece ea nu-1 poate hrăni și o 

moară de foame.
Cu ci‘.eva ceasuri înainte pri- 
i*i ?no de la englezi pachete cu 

nincare Sandviciuri, bomboane, 
biscuiți, chiar ciocolată. Le-am 

dat cu toții pachetele copiilor și 
oamenilor nevoiași. Un bătrînel 
a vrut să-tni sărute mîinile. Abi-» 
am așteptat să pornească din 
nou trenul Miilti lăcrimau sau 
plîngeau cu hohote.

în orașul M inster am zăbovit 
două zile. a'ii cu care am stat

Beria l-a „ajutat" pe Stalin să... moară
în ziua d? 1 martie 1953, o 

persoană din garda personală 
l-a găsit pe Stalin căzut pe po
dea, Ttngă masa cu telefoane tlm 
casa de oJihn < de la Kuncevo. 
Imediat a cerut intervenția me
dic; Iar. aflati In clădirea alătu
rată. Acest lucru a fost Împiedi
cat de fidela gardă a lui Beria. 
Mai mult, Beria însuși avusese 
grijă ca lucrătorii apropiați ți 
prietenii lui Stalin să fie înde
părtați sau chiar băgați la puș
cărie. Aș,-, s-a întlmplat cu gene
ra. •! Vlasik. șeful gărzii Perso

H O
vărsător

i«Daaric — 18 februarie)
Se întrevede un cîștig consis

tent în oe anume se mnteriali- 
ze-i'ă, veți ved^a dv.

i’tșn 
februarie — 20 martie)

O vorbă bună, spusă unde și 
.nd trebuie, ajută mai mult 

decit orice altceva, în cazul dum- 
n.’.'i' oastr 5.

RHIBEG
<21 mmtie — 20 aprilie)

Nu vă lăsați pradă tentației 
de î „reduce motoarele", tocmai

r rînd se impune nn regim
de „turație 

TAUR
maximii"

.21 april ir* — 20 m.ii)
se va acorda o șansă de
ați face bine să profitați

de vorbă ne-au invidiat pentru 
că aveam posibilitatea să ne du
cem în Anglia. Oameni norocoși, 
spuneau ei. Aici niciodată nu o 
si fie o viață normală. Uitați-vă 
în jur. Doar pavajul străzilor ne 
indica unde au fost cîndva ca
sele.

Așa arăta Germania în primăvn 
ra anului 1948. Au fost și orașe 
mai puțin distruse. Clădirile ră
mase intacte au fost ocupate de 
învingători. Au fost și orașe, ca 
Drcsdo, țn care și-au găsit sfîr- 
situl peste 150 000 suflete In ur
ma bombardamentelor cu „bombe 
de fosfor", lansate din ordinul 
lui Churchill.

Părerea noastră, a celor care 
am văzut cum arată Germania 
după al doilea război mondial 
era că nici perte 50 de ani nn o 
să fie o viață normală. Am 
greșit.

Am fost martor, în anul 1'765, 
al voinței de a trăi și sîrguinței 
unui popor cînd am trecut în a- 
ceastă t îră cu autoturismul. îm
preună cu familia. Case noi. fru
moase. peste tot. Drumuri asfal
tate, curate, noi și moderne. 
Foarte multe ‘tații de benzină, 
locuri de odihnă, de-a lun’ul 
drumurilor restaurante cu mîn- 

nale a lui Stafin. cu Poskrebîș, 
.șeful cabinetului ți cu Vinogra- 
d-jv, medic academician, cane a 
fo.t medicul personal al lui Sta
lin.

Beria a reușit să împieJice 
timp de 12—14 ore ca Stalin să 
primească ajutor medical. A ar
gumentat că nu trebuie stîrnită 
panica, pentru că nu s-a întîm- 
plat nimic, „Stalin doarme". Mc- 
d ci! au primit ao ■ rbare de abi l 
a doar, zi, în Jurai ore’ 10. pen
tru a-1 vedea și examina pe Sta
lin Nu a fost dat spre publicare

R O S C
Pentru că nu se știe cînd, vreo
dată, alta .

GEMENI
(21 Binî — 21 iunie)

Dacă nu merge și nil merge, 
acordați-vă o mică relaxare. Dar 
aveți grijă să nu se prelungească.

RAC’
<22 iunie — 22 iulie)

O floare, cît de multe P atc 
‘pune o floare. D.nr un buchet ’

LEU
(23 înlle — t2 otimwlt

Relațiile cu [rc-scane în vîr-tn 
n’t re afli sub cele mni taine 
picii.

FECIOARA
(23 nirgusf — 21 septembrie)
Astăzi vă puteti Implica în 

trnnzai ții fiii.mr iare. 

căruri gustoase și la prețuri ac
cesibile. Oameni bine îmbrăcați, 
veseli și foarte politicoși. Mulți
me de autoturisme noi, peste tot 
Nu am văzut copii cerșetori sau 
mame flămînde, numai copil ju
căuși, sănătoși pe terenuri de 
joacă, cu zîmbetul Pe buze, sa- 
vurînd prăjituri și înghețată.

Care este secretul miracolului 
german ? Asta se întreabă, azi, 
Imilli. Asta dă și țării noastre 
șansa să privească în față o viată 
mai bună, decentă și fericită. 
Dacă în urmă cu 50 de ani. un 
produs „made în England" era 
luat în mînă cu respect oriunde 
în lume, astăzi i-a luat locul in
scripția „made In Germany" 
Bank of England are nevoie de 
felurite trucaje monetare. Marca 
germană este solidă, a devenit 
conducătorul valutar al pieței 
monetare, ari mai popular chiar 
decît dolarul american. De ce 
oare? La urma urmei, miracolul 
german nu este miracol. Să ne 
ducem, fără prejudecăți, tn Ger
mania și să-i ascultăm pe acei 
care fac „miracolul german".

(Va urma)

Traducere de 
Tng F. KOVACS

nici i act din tare să rc.asfi 
boala șl tratamentul aplicat. A- 
ceste acte ale lui Vinogradov pa- 
r -se că nici pină azi nu sînt cu
noscute. Stalin a murit în 5 mar
tie 1953, după masă. Personalul 
de la Kuncevo și garda au fost 
înlăturate, iar casa de odihnă în
cuiată. Potrivit comunicatului 
dat, Stalin a murit In locuința 
sn din Kremlin.

Traducere de 
Ing. E. KOVACS

O P
BALANțA

(22 septembrie — 21 octombrie)
Să nu vă închipuiți că lucru

rile merg de la sine. E nevoie dc 
o implicare serioasă in problemă.

SCORPION
(22 '»<*«ombric — •*! noiembrie)

O mi fi dispută j autoritățile 
Fiți calm, trece ..

SAC.I T Mor
(22 noirmhrie — 20 deremhrir)

Vă vi-ti confrunta cu unele 
probi mv pc lini" rlc serviciu.

( APItltORN
(21 dcccmbrh — 19 lanț arie)

Creativitatea rlv află la cote 
Superioare.

Exploatarea minieră 
Petri la-Sud

angajează direct sau prin transfer :

— TELEFONIST (întreținere centrale șî rețele telefonice).

încadrarea se va tace conform I-ețjii nr. 12/1971 și Legii 

itr. 57/197 i.

Societatea comercială 
„STIL C0M“ S.A.

cu sediul in orașul Vulcan, strada B-dul Victoriei, bloc nr. 41, 
județul Hunedoara, scoate la licitație următoarele suprafețe 
comerciale :

— 12 mp — parte din magazinul de articole pentru copii, 
bloc 11 din B-dul Victoriei

— 18 mp — parterul blocului nr. 42 din B-dul Victoriei ;
— 76 mp — parterul blocului nr. 43 din B-dul Victoriei :
— 200 mp — parterul Halei Agroalirncntare.

Profilul unităților ce vor fi deschise în aceste spații va fi 
stabilit dc Primăria orașului Vulcan.

Licitați^ va avea loc la data de 8 aprilie 1991, la sediul Pri
măriei din orașul Vulcan.

MICA PUBLICITATE
vînzAri

VlND CEC Dacia, din 1988. Informații, strada Republicii 85, 
bloc M 3, ap. 16, intre orele 17—19. (167).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament, două camere, Ilermes. stradn Republicii 

85, bloc M 3, sc. 3, ap, 16 (deasupra magazinului Eva), cu aparta
ment, trei camere, aceeași zonă. Informații, la domiciliu, Intre 
orele 17—19. (166).

SCHIMB apartament, două camere, strada V. Roaită, bloc 12. 
sc. 1, cu apartament trei camere, zonă centrală. Inform iții, tele
fon 41008. (155).

PIERDERI
PERDUT ștampilă Unitatea 6. O declar nulă. (162)
PIERDUT dovadă porumb nr. 04362. d,n 25 februarie 1985 ți 

01561, din 15 februarie 1985, pe numele °opa loan, eliberate dc 
CCAIC Petroșani. Le declar nule. (161).

PIERDUT contract de închiriere pe numele Pfeiffcr Cornelia, 
eliberat dc EGCL Petriln. 11 declar n’d- (164)

PIERDUT legitimații bibliotecă Și perixîne nr. 6213, elibe
rați de Institutul de mine Fatroțan Le dr-'lat nule. (154).

f (rtV MORARI

FELICIA soție, aduce un pios omagiu la împlinir ă a zece 
ani de 1 < dispariții» din viață a celui care a fost ».>t și t:itA 

1’UIU. CHIRCA
La. i imioiuo și ia. rimi pc moimint. (15"'.

Itednctij si idministrațla : Petroșani «tr N. nălccsco. tir. I ■ tefonnr — .rcrrfnrl.it ■ 116*12, ♦••• (Iii llfitil. 4 Ifil 
Tiparul; 1'1pA"rn(1„ Petroșani. «*r Nirr'rtT IIMrescn nr ?. T»bfor 41165.

rcrrfnrl.it

