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SĂPTĂMiNAL

văznte auziți
CE MĂNÎNCA OAMENII 

SUB SOARELE DEMOCRAȚIEI?
Au intrat vacile în greva foamei ?Magazin

In Aninoasa, In clădirea ('fi
tului magazin alimentar, se ame
najează In aceste zile un maga
zin pentru desfacerea produselor 
tip „Avicola**, puse la dispoziție 
'de Societatea comercială „Avico
la1* Deva. Magazinul va avea șl 
o cameră frigorifică, ale cărei 
Instalații vor fi aduse din Fran
ța, fiind oferite gratuit de o„T ricotaje S. A.“

întreprinderea de tricotaje din Petroșani s-n transformat în 
societate comercială. Cum produsele firmei sint de calitate și au 
căutare, atit pe piața internă cit și ln export, nu no îndoim că 
noua societate comercială va prospera. Firma sub care este înscri
să societatea, „Tricotaje S.A.". (Al. II.)

„Avicola"
firmă din Corsica. In cadrul ma
gazinului, ce se speră că va fi 
dat In folosința publicului In_ 
tr.un timp scurt, se vor desfa
ce ouă, carae de pasăre și alte 
preparate pe bază de carne de 
pasăre. Un lucru bun șl util 
ce nu poate declt să bucure lo
cuitorii Aninoasei. (G.C ).

Vineri, 8 martie. Raid, la pri
ma oră o dimineții în unele cen
tre de lapte și pline din Petro
șani. Ora 6,30. începem cu maga
zinul 133, din cartierul de nord, 
specializat în desfacerea celor do
uă categorii de produse. Plinea
— proaspătă în rafturi și în can
tități suficiente. A fost adusă pe 
timpul nopții. Ni se oferă cozo
naci, batoane, de asemenea, 
proaspete. în schimb, la raionul 
de lapte, sticle goale și atit. 
„Smîntină n-am văzut de-o lună
— ne spune șefa unității. Laptele 
vine foarte tfrziu de obicei. Oa
menii stau cu orele și așteaptă". 
Aceeași situație la cele două ma
gazine alimentare din zonă.

Ora 6,55, în celălalt capăt al 
orașului. Situație la fel de bună 
la piine și produse de panifica
ție, semn că la fabrică lucruri!'’ 
merg bine. Tn schimb. In ccen e 
privește lactatele — dezastru. La 
fiecare alimentară peste 100 de 

persoane la rînd. Tremură cu 
plasa în mină de la orele 4—5 
dimineața. Și măcar dacă ar apu
ca să cumpere laptele atit de do
riți Dar cantitățile aduse nu sînt 
suficiente niciodată. Iți lasă bie
ții oamenii pruncii dormind in 
casă și se așează la rînd, cu 
noaptea în cap, în speranța că 
vor putea cumpăra un litru de 
lapte. „Parcă au intrat vacile în 
greva foamei I" — zice un șugu
băț. Mai In glumă, mai în se
rios, cam așa păr a fi lucrurile. 
Că lapte și iaurt nu-i. La alimen
tara „Dacia1* coada se înșirase 
pe o distanță de peste 30 de me
tri, în stradă. Oamenii stau do
cili și așteaptă. Pînă cînd?

Ora 7,25, în piața agroalimen- 
tară a Petroșaniului. La magazi
nul specializat nou deschis, care 
aparține chiar dc fabrică, o coa
dă ce numără tot peste 100 de 
persoane. Numai că produse sînt 

berechet. Lapte proaspăt, iaurt, 
smintind, sana, brînză cu smin
tind, prăjituri cu cremă pe bază 
de lapte. .Servire rapidă. „Avem 
și abonați. Pe baza certificatului 
de naștere, persoanele cu copii 
pînă la șapte ani pot veni să se 
aboneze**, ne spune vlnzătorul Au
rel Preda. Și aici oamenii pierd 
timpul la coadă, dar au certitu
dinea că vor fi serviți. Din pă
cate, magazinul e cam înghesuit. 
De o săptămînă este lipsit de lu
mină electrică din cauza unei de
fecțiuni. Deci boilerul și frigide
rul nu funcționează. Noroc că-l 
frig afară, altminteri ar fi destu
le pierderi. La cc oră a sosit mar
fa? — întrebăm. Vinej-ea — ma-

Al. IIORATIU

(Coniiniijf» (n pag a 2 a)B11 u t e r i e
S-a descht o nouă firmă par

ticulară, in spațiul fostei expozi
ții de mobilă din Piața Victoriei. 
Este vorba de un atelier de bi|u-Suta și

Un zvoa răutăcios lansat cu 
clteva săptămlni jn urmă a vin_ 
dut toate periuțele de dinți din 
magaz>ne. I s-a năzărit unuia că 
o periuță va costa 108 lei. Era 
voroa d« o altfel de „periuță-, 
dar, vorba profetului Brucan, oa-

terie. Se lucrează atît In aur cit 
și in argint, la comandă, in de
plină siguranță a metalelor pre
țioase. (Al. H.)
______ L_ _tperiuța
menii sint de două feluri. Așa 
că, pină să se lămurească lucru
rile, obiectele cu pricina au trecut 
In alte „magazii" unde așteaptă 
liberalizarea. Atunci o să vedem 
noi cine crede zvonurile, ce aduo 
ele bun ți cui. (Șt. ®.)Uite schiul,

Un schior amator a pierdut In 
I’arjng un schi și-I roagă pe gă
sitor »ă aleagă una din varian-

nu e schiul I
tele de mai Jos: sau îl restituie 
(contra recompensă), sau I. cere 
și pe celălalt. Pentru amănunte, 
la administrația redacției. (I.M.)Nu sînt ei de vină!

l.a cabana „Brădet" e liniște acum. Se poate medita, la rece, 
la zilele fierbinți de v îră, cînd toată lumea cere o bere, iar me
sele se mută pe sub brazi. Se poate sorbi o cafea și, după ce mă- 
nlnei niște mici excelenți (nu se vorbește cu gura plină) poți să-l 
întrebi pe „nea Sandu" de ce_s ciobite cețtile. O să-ți spună ci 
le-a ales pe cele mai bune că „astăzi am avut cinci el icnți și nu 
vrem să-i pierdem și pe ăștia**...

In sală miroase a băuturi străine marca „rom** și „vin** și a 
căi bune de pămint, de la soba In exercițiul funcțiunii (doar sfntem 
In Valea Jiului, nu ?), aflată In m.Jlocul sălii mari. „Pentru cești 
nu slntem noi de vină, spune șefu’ Ionel. Cel tnai des ne calcă 
hoții și ăștia... sparg**. Jurăm pe-un fir de păr alb din barbă să 
nu-1 mai călcăm pe ’ne» Ionel pfnă nu dă căldura, iar el pare 
foarte bucuros. (ȘtC ).

— Degeaba Ic—im toi spus că anul ăsta se poartă negrul ! 

Desen de Zoltan SZAIJO

Piață, piață, dar...
Ieri, dimineața. Cum este „zl 

de tîrg“ tradițională la Petroșani, 
ne.am pus în postura de cumpă
rători și hai cu coșnița. Lume, 
lume. Ca la tîrg. Produse de bu
nă calitate, dar la niște prețuri... 
mamă, niamăi întreprinzătorii 
particulari parcă licitează șl ei 
dolarul, asa vorbesc despre sute
le de lei. Brînză de vaci — 100 
de lei kilogramul, smîntină 80— 
90, ceapa — 40—50; morcovi — 
40, flori — frezii 30, garoafe — 
30, zambile, 3 buruieni — 20 de 
lei, lalele — 40, de, e 8 Martie. 
Cartofi, griu, porumb, miere, 
hrean, semințe dar și țuică și Vin, 
vîndute tot la prețuri astronomi
ce. Ultimele două și ilegal. Mai 
rău c că unii nu înțeleg ce în
seamnă igiena pieții și, pe ace
eași tarabă, poți găsi brînză pusă 
pe hîrtii urite la aspect și pungi 
ce n_au cunoscut ajte, iar la nu
mai cîțiva centimetri, semințe de 
grîu sau cine știe ce, luate direct 
din saci, cu praf cu tot.

Iforațiu ALEXANDRESCU

(Continuare (n pag. a 2-a)

Un cartuș de manevră
de Valeriu ButulescuAtenție

„Trebuie să conduc preventiv". 
Acest dicton este necesar să-l 
călăuzca-că pe toți cei aflați la 
voi mul unui autovehicul. Pen
tru că. astfel, se iese cu bine 
din situații dificile. Un astfel de 
caz ne-a fost relatat de sg. ma|. 
Adrian Briceag, de la serviciul 
circulație al Poliției Vulcan.

Ir» 12 februarie, L.G., un copil 
fle 10 ani, a travercat, In fugă, 
strada Republicii, printr-un loc 
nemarcat. A apărut brusc Ir» 
fata autoatelierului TV cu numă
rul de înmatriculare 31111)5175, 
condus de Valentin Popa, llcac-» 

la copii!
ția promptă a șoferului a făcut 
posibilă evitarea unui grav ac
cident. Am relatat aceasta de
oarece, în zona respectivă, lingă 
Școala generală nr. 4, s-a Intîm- 
plat, nu o dată, ca persoane ne
atente, In special copii, să fie 
ncroșați de autovehicule. De a- 
ceea, nu este de prisos ca, Îna
inte de a trece strada, să se pro
cedeze așn cum se Învață $1 la 
școală : n privire aruncată In 
stingi și In dreapta 1’nzs bflnă 
trece primejdia rea

Glicoiglu (Hll.wr

Nu s-a făcut bine primăvară 
și muștele politice au Început să 
biziie In căutare dc voturi. Aces
te urlcioase insecte Iși depun lar
vele in coloanele ziarelor, prefe- 
rlndii-le pe cele independente. 
Așa s-a Intimplat și In 6 martie 
a.c., cînd un roi de trintori mah
muri de la stupul PNL, filiala 
Petroșani, a tăbărit asupra nu- 

( mclui meu In ziarul „Zori noi**, 
k într-un articol plin de prețiozi- 

tftțt (să priceapă minerii că nu 
J/riJc-a face cu intelectuali adia 
g care, printre altele, au supt toa- 
T tă cultura pămlnbilui) citesc cu 
Ji stupoare : * Io e Vhallnri
» din.pre eminentul R.'-pon il>il 

al relațiilor cu publicul, subingi- 
ncriil Torsan, ți reputatul depu
tat fesenist, iubitor de țigani. 
Valeriu Butulescu, eminențele 
tuciurii ale înaltului For**. Stu
poarea e și m ii mare cînd ci
tești P.S.-UI articolului, în care 
autorii încearcă să ne convingă 
că au redachit replica „la o ca
fea", adică cu simțurile relativ 
treze, pe motivul că nu mai au 
bani de coniac.

Totul plc.iră rlc la o confuzie 
generală. Domnul Torsan a scris, 
e drept, cu piknmcr.nl o repli
că In nn articol în care filiala 
P N I, Petroșani nu mai conte
nea in .i se lăuda pe sine, vrlnd 

să-f convingă pe mineri că tot 
ce e bun și dulce în viața lor. 
li se trage de la Radu Cîmpeanu. 
Replica domnului Torsan a fost 
dură, adică dc abataj. Nu am 
scris-o eu. Dc ce credeți că un 
articol de-o șchioapă trebuia 
scris neapărat de doi autori 7 Eu 
am un condei suficient dc for
mat ca să-l mînuiesc singur, la 
nevoie Totodată, obișnuiesc 
să-mi semnez articolele fără să 
mă ascund sub valul străveziu 
al unor Birouri.

piknmcr.nl
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Ce mdnîncă oamenii 
sub soarele democrației ? SPORT

Piață, piață, dar...
(Urmare din pag. I)

Dacă alimentele sint — scum
pe, dar sint și bune, așa incit 
tot pui ceva în coșniță — in 
schimb piața și căile de acces 
sint „sufocate" de fel de fel de 
producători, printre care se stre
coară destui, bruneței ce ar tre
bui luați de guler de poliție squ 
de organele financiare. Haine pu
se pe tarabe improvizate, pe ma
șini sau pe jos, țigări de prove
niență nu se știe, casetofoanc .și 
alte trăznăi electronice — cum

Au intrat vacile în greva foamei ?
(l/rmaie din pa". 1)

șina vine la ora <’>. Z; de vîif in 
piața, aglomerația este mar»’, iar 
mașina pentru a putea aprovizio
na unitatea, trebuie sa vinii de
vreme. In celelalte zile, mașina 
vine la ora 7. Răspunsurile ni 
|e_a oferit tot domnul Preda. 
Deci, sc poate și bine. Nimeni 
nu contestă ca fabrica ar< și ea 
dificultățile ei. Necesarul de lap
te este mult mai mare d> • jt ceea 
• < se primește. Totuși, o mu ju
de îoasa distribuire a produselor, 

or fi intrat pe la vama? •— ca
sete „pirat" cu așa zisă „muzică 
buna”, de fapt un kitsch ordinar, 
statuete de lut hîdc dc-a dreptul 
lame, supă, vegeta, piper, covoa
re |)crsanc, blue geans... Prețuri
le se „negocia?*”, legile financiare 
se jncalcă în văzul lumii, mași
nile nu pot intra sa aprovizioneze 
magazinele. Haos, in pofida efor
turilor depuse de șeful pieții, ca
re singur fiind... Cînd oare va fi 
gata mult așteptatul teren pentru 
talcioc și cînd piața asta o să a_ 
rate și ea ca o piață și nu ca un 
talcioc?

dar mai ales o mai promptă ex
pediere în rețea a mărfurilor 
(de ce nu se aplică metoda folo_ . 
sita de fabrica de piinc, pentru 
aprovizionarea pe timpul nopții ?) ‘ 
ar elimina multe neajunsuri. De . 
asemenea, generalizarea sistemu- j 
lui de abonamente ar fi de mare 
folos persoanelor cu copii și ce
lor handicapați fizic. •

Oricum, comparația intre lur_ 
nizorii de lapte și cei de piinc t 
pentru populație este net in a- 1 
vantajul fabricii de piinc care, j 
iată, și-a regăsit drumul < el bun. •

Avancronică Schi alpin
• FOTBAL. Evenimentul nu

mărul 1 al duminicii fotbalisti
ce va fi intrarea în arenă și a 
divizionarelor B. Jiul a plecat 
ieri la Constanța cu un jucător 
în plus, Zburlea (FC Universi
tatea Craiova). Se așteaptă un 
X—2. • RUGBI. Azi, pe stadio
nul Știința, la ora 10, va avea 
loc un meci de tradiție, Știința 
Petroșani — Steaua București. 
• VOLEI. Echipa feminină de 
volei, Viitorul IGCL Petroșani va 
juca duminică la Oradea. • 

SCHI. Cupa „Minerul" Lupcni 

va avea loc duminică, 10 mar
ne, in Masivul Straja, cu începe

re de la ora 9,30. Participanții 
sînt așteptați de la copii pină la 
adulți să se înscrie pînă azi 
la ora 10. Telescaunul funcțio
nează. • CROS. La Petrila... Cro
sul primăverii.

Rubrică realizată <le 
Dorit \E\MTU

Pe pîrtiile din Predeal s-au 
desfășurat, in perioada 26 februa
rie — 1 martie a c., finalele pro
belor de slalom uriaș și slalom 
ale juniorilor, contînd pentru 
campionatele naționale pe anul 
1991. Reprezentanții Văii Jiului 
au avut comportări meritorii, 
dintre ele detașîndu-se perfor
manța sportivei Gerlinde Mihuț 
(CSȘ Petroșani), antrenată de 
Victor Mihuț, care a obținut pa
tru medalii: Locul I și campioa
nă națională la juniori mici, sla
lom special locul II în aceeași 
probă la slalom, locul III la 
probele de slalom uriaș și sla
lom, la ambele categorii ale ju
nioarelor mari. Felicitări cam
pioanei noastre și antrenorului 
său. Iată rezultatele concurenți- 
lor Văii Jiului: slalom fete (25 
concurente), juniori mici — Ger
linde Mihuț (CSȘ Petroșani), Bor 
Ramona (Minerul Lupcni) — lo
cul V, Sabău Eniko (CSȘ Petro
șani) — locul VI. Junioare mari 
(25 concurentă), locul II — Mi
huț Gerlinde (CSȘ Petroșani), 
Jocul VI — Zapan Niculina (Ști
ința Petroșani), locul VII — Bor 
Ramona (Minerul Lupcni), locul

IX — Sabău Emko (CSȘ Petro
șani).

Slalom băieți (29 concurenți), 
juniori mici: locul VII — Pică 
Adrian (CSȘ Petroșani): juniori 
mari — locul XI, Pică Adrian 
(CSȘ Petroșani). La această ca
tegoric Pogan Ionel (IEFS Bucu
rești) este campionul național si 
va reprezenta România la Uni
versiada de iarnă din Japonia,

Slalom uriaș, fete (27 concu
renți), juniori mici, locul XII — 
Pică Adrian: juniori mari, locul 
VIII — Cîmpeanu Adrian, locul 
XV — Acs Alexandru, locul XVI
— Pică Adrian (toți CSȘ Pe
troșani).
Slalom uriaș, băieți (30 concu
rente), Junioare mari, locul III
— Gerlinde Mihuț, locul XI — 
Niculina Zapan, locul XV — E- 
niko Sabău și locul XVj — Gre
fa Valache (toate de la CȘȘ și 
Știința Petroșani); junioare micit 
locul III — Gerlinde Mihuț, lo
cul XIV Eniko Sabău, locul XV
— Greta Valache (CSȘ Pctro; 
șani)

Cont univ. Ghcorghc IRIMIE

Desonc de Miky LAZAR

feudalismasa a vrut satana

socialism epoca de a«r democrație ?capitalism

sclavagism

DREPTURILE FEMEII' ISTORIA SI



SIMBATÂ, 9 MARTIE 1991 l O U 1 N O 1 3

ROMÂNIA EROTCĂ ȘI MISTIFICATORII ISTORIEI
„Sîntem în 1985: mort Brejnev, 

mort și succesorul, rămîne să se 
lupte... „răul", cap al securității 
(KGB) care se numește Kuba și, 
„binele", secretară a PCUS, Na- 
talia. Muncitorii din Leningrad, 
rămași fără lucru încep să facă 
greve și să manifesteze; plățile 
necesare pentru a menține aliați 
și sateliți cresc; exporturile de 
aur și petrol se depreciază. Dar. 
pe deasupra tuturor, „naționali
tățile" interne se răzvrătesc... (îm
potriva) dominației colonizatori
lor ruși... Intre timp, miliția su
combă în fața hoardelor de pri
zonieri care s-au eliberat din 
lagărele forțate (gulag-uri). in
cendiază transiberiana și se re
varsă pînă la nodul feroviaro- 
politic din Moscova. In acest 
moment. în sfîrșit. „răul" cade: 
Iar, Rusia, încredințează bravei 
Natalia de către militarii pocă
iți regăsește izvorul limpede al 
socia' tsmului".

Claudio Savonuzzi, recenzorul 
romanului lui Jamcs Whel „La 
caduta dell'impero sovietico", „La 
Stampa-Tutto i libri" din 26 
febr. 1983, își intitulează cl în
suși recenzia cu „Arrivano a 
Moșea Walesa e Charles Bron_ 
son" punctind. dacă mai era ne
cesar, extraordinara premonițiea 
autorului care a anticipat aproa
pe pină la’exactitatea Succesunii 
calendaristice, evenimentele ce 
au urmat in viața URSS, pînă și 
vizita lui Walesa, devenit pre
ședintele de mai tirziu al Po
loniei.

în adîncul lucrurilor el merge 
pînă acolo Incit prevede pină 
și faptul că Natalia, care va fi 
în realitate Mihail Gorbaciov iși 
încheie lupta sa cu „răul" des
coperind, respectiv „regăsind iz
vorul limpede al socialismului" 
care marchează exact limitele 
transformărilor revoluționare 
survenite în URSS și marcate 
corespunzător acestui „izvor lim

o Intre saivan și savană
< s

atunci 
piele,

Popor de păstori, cu tradiție 
milenară in meșteșugul ciobănitu- 
lui, cunoaștem perfect dimensiu
nea reală și sensul ce definesc 
perimetrul destinat turmei, sai
vanul. Dominată de o anumită 
filozofie, turma a devenit pro
dusul unui proces susținut de în
dobitocire și domesticire progra
mată în folosul păstorilor. Ast
fel, pierzînd undeva pe drum, 
in negura timpului, imaginea 
strămoșului său sălbatic, tră
ind in libertate, oaia a devenit 
simbolul animalului timp, fără 
nici o perspectivă. Supusă spiri
tului colectiv de turmă, pâ-.cind 
acolo unde i sc pe m„c. cînd 
i se permite și cl: i se permite 
ea nu protestează deloc atunci 
cînd este mulsă pînă la ultima 
picătură de lapte, nici 
cind este tun .ă pînă la 
nici măcar atunci, cînd în mod 
sălbatic, îi este smuls mielul de 
lingă trup pentru a fi sacrifi
cat dc Paști.

înconjurată de cîinii devotați 
stăpinului, turma nu arc nici o 
șansă de a se rut V. i In zone- nc- 
permiSe, iar oaia nici o șansă 
<le a avea altă identitate, decît 
cea dorită dc cioban. Uneori, dar 
ca o confirmare a regulei. ele
mente izolate reușesc o mică a- 
ventură, dacă a'1 scăpat o clipa 
vigilenței dulăilor, devenind vic
time irecuperabile în gura lupu
lui. laslnd in urmă aerul unui 
martiriu absolut Inutil In rest, 
obișnuită cu uniră ei condiție, 
-e supune tăcută tuturor agresi
vităților și umilințelor, rare i-ni 
devenit reflexe condiționate. O 
situație fără ieșire In 'are s„a 
resemnat cuminte.

Cu puțin timp in urmă. un 
piictcn, deprins cu rfhtâlm.ici- 
»ca legendelor, profitînd de pri
lejul unei Intîlnlri cu totul 
tîmplâtoare, ml-a povestit, 
basm pr arc Lam ascull.it 

în- 
un

pede" prin „Pcrestrork 1“ și 
„Glasnost" .și nimic mai mult, 
cuci pînă la urmă nu este vor
ba decît de un „comunism cu 
față umană".

Pentru noi, premoniția airtnru- 
lui romanului este semnificativă 
prin anticiparea destrămării ul
timului imperiu, „imperiu" ade
vărat care a supraviețuit celor 
două războaie mondiale, cu toa
tă împotrivirea desfășurată de 
mișcările de eliberare naționa
lă, a popoarelor asuprite. cir
cumstanțială de propriile lor in
suficiențe cît și de raportul de 
forță vădit în defavoarea lor 
față de o dublă determinare pro
porțională cu complexitatea ra
porturilor internaționale și a 
puterii asupritorilor.

Dacă întîietatea în dezlănțui
rea luptei de eliberare națională 
în aria europeană a istoriei a- 
parține chiar românilor, prin 
răscoala lui Horea. Cloșca și 
Crișan (1784) fenomenul va cu
noaște o proliferare și o conti
nuitate neîntreruptă și în pre
zent.

In adevăr: „Al doilea eveni
ment important al celui de al 
optsprezecelea secol în Transil
vania a fost răscoala lui Horea. 
Această răscoală a apărut sub 
un dublu aspect în scopurile sa
le, ca fiind atit naționala cît și 
socială" (John M. Cabot : ..The 
racial conflict in Transylvania", 
1926, The Iîeacon Press, Inc. Bos
ton. Mass., pag. J2, in. engleză 
în original. Traducerea ne apar
ține).

Atit țările române cit și cele
lalte țări subjugate imperiilor, în 
Europa, au trecut apoi prin mari 
mișcări revoluționare. în ce ne 
p-ivește continuînd cu revolu

ția lui Tudor Vladimirescu (1821). 
apoi în concertul mai larg eu
ropean prin revoluțiile de la 1848 
și iarăși românii singuri în a- 

viu interes. Se spune ca intr-un 
sai' an, într-o noapte de iarnă 
în preajma Crăciunului, cînd 
întreaga suflare dormea cuprinsă 
de fiorul apropiatelor sărbători, 
turma ar fi avut revelația unui 
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vis ce >c petrecea în ținuturi în
depărtate și calde. Oile s-au vi
sat în savana! Cîmpia imensă ce 
domina zonele tropicale le-a o- 
ferit pentru o clipă imaginea su
blimă a antilopelor și a gazele
lor. Icrbivore și patrupede la 
fel cn și ele străluceau ca ade
vărate simboluri ale eleganței și 
libertății ab olute. Imensitatea 
pațiului exista ca teritoriu 

limitat pentru fiecare 
Aproape imposibil ca

ne- 
din ele. 
cineva să

• • • • •

„De
de I., inițiativa Ligii 
din Petroșani, a luat

l’o'nind 
tineretului 
ființă în colaborare cil ÎACCVJ. 
clubul „De re n’i ?“, tirmind ,ă.și 
înecat) i activitatea sîmbătă, 9 
martie, ora 17, în lecliiu 
al Teatrului do StJt, fost
ino.
Riszin i i deveni chiar 

ledundanti simțim totuși 
de a explica rloi termeni: 
.a european. Accepția primului 
a suferit de a lungul perioadei 
anterioare. () imți iti\ reinirca. 
hil a Ligii finei tului din l’ctro 
șani o veritabilă degradai i ,en 
ului inițial, alungind, îi final, a- 
proape -inonim cu acela de di co. 

tccă (adică loc de dan--, nicidr uni 
colecție de disruri rin spațiu d< 
(orare si audiție i unoi atari co

lecții). Termenul „eurupț m" pa
rc a avea și el o soartă ingrata 

rli perio.id.i din i mă l'iin I ova

puțin 
nevoie 

club 

celași scop, dar ca a iuti ai ru
șilor în războiul independenței 
rle la 1877, pentru c;1 să se pon
tă spune pe deplin că „Un stat 
care nu se fonda pe un senti
ment național coerent, era ana
cronic la începutul celui de al 
douazccelea secol" fiindcă toa
tă lumea văzuse in „emancipa
rea naționalităților un triumf al 
libertății de altfel înscris în lo
gica evenimentelor timpurilor 
moderne" („Le monde" 9 ianua
rie 1969, pag. 9: „Dcstinee de

Lăsati orice 
speranță*.,! (II) 

l’Autriche" de Andre Lalrcillc. 
Traducerea subsemnatului).

Numai că, așa cum a zis cînd- 
va un mare conducător de stat: 

„A scrie istorie este tot atit de 
important ca și a făuri istoria. 
Dar dacă cel care o scrie nil 
rămîne credincios celor care au 
făurit-o, atunci adevărul, inva
riabil, capătă un conținut care 
derutează omenirea" (Mustafa 
Kemal Ataturk) — exact ce se 
va întimpla mai departe confir- 
mînd premoniția lui Donald Ja
mcs, dar. nu numai „dcrutînd" 
omenirea ci și expunînd-o la un 
adevărat carnagiu.

Prin tezele sale din iunie 1913, 
marele .dascăl" al clasei mun
citoare și făuritorul imperiului 
comunist sovietic găsea că: ....în
toată Europa de răsărit (Austria 
și Balcani) și in Asia, adică în 
țările vecine cu Rusia, transfor
marea bui ghezo-dcmocratică a 
statelor caic pretutindeni in lu
me a dus într-o măsură mai 
marc sau mai mică la crearea 
de state naționale independente 
sau de state formate din națio
nalități cît mai apropiate și în

Sorin

Strige cio- 
a fi păsto-

opri: \

e u r o pce ii ti 9*6

descrise.

le tulbure clanul și zborul prin
tre ierburile catifelate rare nu 
sînt decît ale lor.

Trezite brusc, oile au pornit 
sub impulsul visului, intr-o goa
nă nebună dorindu-și același lu
cru. Dar vai, prea curînd s-au 
trezit pe marginea unei prăpăs
tii în imposibilitatea dc-a mai 
înainta sau de a se mai întoar
ce. Atunci, într-un behăit colec
tiv, au început să-și 
banii și clinii pentru 
rite mai departe...

gerat vehicul it dc ir 
informare și acest cuv 
a și piardă conținutul 

înțeles de către mamele 
a o i loaljzare a mvi 

tei inie cvasiint ingjbilc, 
un atribut in contextul 
vieții social ce momii < 
principiului „ho. că nu 

cămin spiritual al celor
■ ă-și pclrcaeă o pai te a timpului

ii!“. In rîndul in! 1 - t.ialit itii lor liber înFr-Un mediu decent.
.i.-e-st cuvint cipita v ilențc gia in comp, inia neizleii de calitate
ve, con eptwBli’zind un l.itut --o. (lie e, ro. k. j.i / s ui c iltâ), n
io-culfui al d > a n i morgan itic 1 ilnvilui țr‘‘ •' ■i.tlnd deja

Oricum difi'il de ulm , in viito "ntr.- h- il f iz.o i goiiuriloi
rul imediat la ni\ ’i'il ri 0 vul'.i „n in i.’i". i ll!<- piridnclii
lut Oricum, smlem n •.•Vilii să <ib- ui: ■ir.i! .•
rc.fcfiionftem <• i, Imn 1 . rite in f ei c îl

■1" apreciere coi i ce i IM bl i li Hlb! i. (>•'>>. » (As-
st r ida ' .11 iipenism li i i pin • mi o in l.i ...... fn n 'tic .i fi
tocmai l.i ip.igi,'i nii'i In ni ba i ști. !■ .‘•r ’ i .i b-’rnilt »
no.i fră. • I- fa a i r;i u iiîta'doi in uin

rudite între ele este rminată 
sau abia la începuturile ci“ 
(„Destrămarea Monarhiei Aus- 
tro-Ungare, 1900—1918“, Ed. A- 
cad. RSR, 1964, pag. 166)

Lcnin avea așadar o deplină 
cunoaștere a marilor mutații ca
re surveniseră în lume ca și 
conștiința că, dialectic vorbind, 
un asemenea fenomen nu mai 
putea fi stăvilit și în sinea lui 
și-a pus cu acuitate problema 
modalităților în care imperiul 
țarist ar mai putea fi salvat în 
această gestație a unei noi lumi.

Așa a ajuns el la imaginarea 
unei alte autodeterminări: aceea 
„a oamenilor muncii" stabilind 
că: „Fiecare națiune trebuie să 
capete dreptul la autodetermina
re și, aceasta va favoriza au
todeterminarea oamenilor mun
cii" („Destrămarea Monarhici...", 
op. cit. pag. 167, citind: V.I. 
Lenin „Despre problema națio

nală și național-colonială" ESPLP 
Buc. 1958, pag. 506).

Drept urmare, „în întreaga lor 
propagandă, social-democrații din 
Rusia trebuie să sprijine dreptul 
tuturor naționalităților de a for
ma state separate sau de a a- 
legc liber statul din care să 
facă parte" (ibidem, pag. 166 si 
respectiv 91).

Dar cum să împaci autodeter
minarea naționalităților cu auto
determinare;) oamenilor mun
cii? Nimic mai simplu. De la 
sarcinile social-dcmocratice pînă 
la acelea ale partidului bolșevic 
nu este decît un pas și dacă : 
„Partidul bolșevic apăra dreptul 
națiunilor de a d-ispune de ele 
însele pînă la-implicit-separarca 
și constituirea lor în state in
dependente", „...partidul prole
tariatului trebuie să susțină tă
iaturi de — n.n.) mișcarea de 
eliberare națională a popoarelor

la contextul -.istent, clubul
De ce nu ' e dorește Un spa

țiu european, un loc al civiliza
ției și culturii, toate acestea pu- 
tmdu e sintetiza în 
ch< imă românește 
( lub'.il i pira la i 

ceea ce se 
„Imn simț", 
deyeni un 

dornici

asuprite (și) mișcarea îndrepta
tă împotriva imperialismuni" 
(„Histoire du Parti Commuuste 
— bolchevik de 1’ URSS" Edi_ 
tions cn langues etrangeres, 1916, 
Moscou, pag. 225).

In acest context i leologic: „Tu
turor națiunilor care fac parte 
din Rusia trebuie să li sc re
cunoască dreptul la liberă sepa
rare și la constituirea do state 
independente. A nega acest drept 
și a nu adopta m îsuri care să 
garanteze aplicarea s'1 practică 
echivalează Cu a susține politica 
de cuceriri și de anexiuni" („His- 
toire du Parti... op. cit. pag. 226), 
dar — atenție: „Interesele clasei 
muncitoare pretind fuziunea 
muncitorilor tuturor naționalități
lor care locuiesc în Rusia, în 
organizații proletare unice cu 
caracter politic, sindical, co
operativ, educativ etc..." pen
tru că „numai o aseme
nea unire a muncitorilor dive~sC 
lor naționalități în organizații ti
pice va permite proletariatului sfi 
ducă victorios lupta împotriva 
capitalului internațional și a na-' 
ționalismului burghez" (ibidem. . 
pag. 227).

De aici, decurge imperios con
cluzia după care „Nu este per
mis a se confunda dreptul națiu
nilor de a dispune dc ele însele 
și libera lor separare, cu chestiu
nea utilității pentru o națiune 
sau alta de a face această se
parare într-un anumit moment 
sau în altul.

(Va urma)

Gheorghe M. T \TOMIR, 
avocat 1

lițiilc
ciuta clubului ființează un bai 
dar clubul nu este bar, în cl â- 
vin I acces doar membrii Ligii 
tineretului și invitații lor. Clu
bul doreșt" s î faciliteze afirma
rea practica a ideilor benefice 
ale n mbrilor săi. P'-n u .•vii'or, 
dotarea tehnică — rețea bi
nară audio-video, r oțiție mul
tiplă simultană a < misi inilor de 

delii sală dc :.)i , t.i "Ie dc a- 
proape 100 dc locu i etc. permi
te o serie de activități interesan
te, 1 dorește organiT irca unui 
grup le te itru creativ, conferin
țe p" tem - dc intirc în rîndol 
tinerilor, ,-xpozitii. în viitorul i- 
mc lini vor nv^a loc 
d.
Și

<•111 i

spectacole 
m it in. i de de-cm- animate 
fi'.iiv p. n!ru copii ->i ad01c«-

a

■ r.iiil IM IIA K

ascull.it
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FOTBAL — CUPELE EUROPENEUN CARTUȘ DE MANEVRA
(Utmare din pag. 1)

Am Încercat să-l conving de 
acest lucru pe domnul senator 
P.N.L., Jurcan, care, la data de 
4 martie, ora 13, rumega un pa
har de cultură in biroul unei a- 
numite instituții. Dumnealui a 
«lat din cap intr-un fel anume, 
din care am dedus că a înțeles. 
Dar vorba cîntecului : „Tu nu 
Bt-ai înțeles pe mine/ Și nici 
M-ai vrut să mă-nțelegi“. In con
secință, zăvozii domniei sale 
W-aU implintat adine dantura In 
fesierii mei feseniști, profitînd 
de faptul că I^egea presei e încă 
fn fază de proiect

Frapează In primul rlnd lipsa 
de respect față de Liga sindica
telor, organizație care a făcut 
mult, atk pentru mineri, cit și 
pentru Vale, in general. Apoi 
atacul asupra mea e cu atit mai 
Inexplicabil cu cit n-ara atentat 
niciodată In scris la prestigiul 
P_N.L.-ulrii. Dimpotrivă, chiar In 
ziarul lor. „Viitorul" publicam 
nu demult un articol In care 
scriam: „Deputății Văii Jiului, 
împreună cu domnul senator 
Petra Jurran mențin un contact 
permanent cu minerii, cu care 
își impact de-o viață bucuriile 
ți amarul". Ș; tot acolo mai scri
ma ră „PNL-ul este singurul

Ministrul de externe al Germaniei despre 
relațiile politice Vest-Tst

ie.’a ru-, Abraham Linkoln po
trivit căreia „O casă divizată nu 
are stabilitate" este valabilă nu 
r.u.rmi pentru Germania, ci pen
tru inTea^i Europă. Securitatea 
și bunăstarea statelor membre 
ale Comunității Europene nu se 
pot consolida dacă 6e menține 
decalajal economic și social față 
de statele Europei centrale și 
răsăritene, inclusiv față de Uni
unea Sovietică. De aceea, una 
dintre cel * mai importante sar
cini ale Occidentului este aceea 
ido a ajuta Răsăritul la restruc
turarea ec nomiei sale naționale 
și astfel de a-i acorda un aju
tor eflcien* In vederea stabiliză
rii tinerei sale democrații. 1» 
caz coatrar. delimitarea Intre o 
Earop* bogată și una săracă va 
crea o nouă prăpastie.

Ca Forumul Economic de la 
Davoa »-a pledat ca ajutorul a- 
eordat de Occident statelor Eu
ropei cent’-ale și de est să in
cludă și Uniunea Sovietică. tn 
cazul In care procesul de refor
me din Uniunea Sovietică ar su
feri un eșec, aceste state ar fi 
primele care ar fi afectate. Ace
lași lucru este valabil și pentru 
Germania unificată. De aceea, 
germanii vor profita de șansa 
istoriei a reconcilierii și priete
niei cu popoarele Uniunii Sov|.

. H O R O S C
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)

^înteți la uri pai de reușită I
Ac' ion ați 1

ii 511
(19 februarie — 20 m ir(ie)

Evitați certurile, acordînd mai 
multă atenție persoanei iubite.

BERBFO
(21 martie — 20 aprilie)

'•‘area sănătății dv. s-a ame
I <rat Atenție la dragoste!

MUR
(21 aprilie — 20 mal)

Sinteți într-i, pasă slabă. In 
iți * ieșire la munte.

partid cu adevărat istoric". Dar 
sînt convins că B.E. al filialei 
Petroșani nu_și citește propriul 
ziar, cititul fiind singurul viciu 
care-i lipsește.

A'-adar, in ce mă privește n-am 
pus nici măcar o virgulă in tex
tul amintit. Și nici n-am împăr
tășit punctul lui de vedere. Bună
oară nu sint de acord cu afir
mația că domnul Jurcan a ajuns 
„întimplător" senator. împăratul 
roman Caligula și-a ridicat pro
priul său cal. Incitatus, la rang 
de senator. Aș putea spune că 
domnul Jurcan a ajuns senator 
mai degrabă din greșeală declt 
din Intîmplare. Valea Jiului a- 
vea dreptul la un singur sena
tor. învinsul domnului Jurcan a 
fost profesorul universitar dr. 
ing. Nicolae Iliaș, rectorul Insti
tutului de mine. Domnul Iliaș a 
pierdut mandatul, deși a publicat 
un număr Impresionant de lu
crări. aproximativ egal cu nu
mărul de restanțe pe care actu
alul senator le-a cumulat tn lun
ga și zbuciumata sa studenție. 
Greșeala fiind ireparabilă, plnă 
la viitoarele alegeri, B.E. al 
P N.L Petroșani trebuie să_l lă
murească pe domnul senator că 
reprezintă Valea Jiulsi. In care 
piedomină mineritnl șl miner7!.

etice șl împreună cu Uniunea 
Sovietică ți cu celelalte state eu
ropene vom contribui în continu
are la edific .rea unei noi ordini 
dc pace durabile. Planul de con
strucție trebuie să-l constituie 
Carta de la Paris privind o Eu
ropă nouă.

Recentele declarații ale prese, 
dintelui Gorbaciov constituie o 
dovadă a faptului că d’n punct 
de vedere al politici! ext-rne 
est? In continuare adeptul coope
rării. Nu In cele din urmă, a- 
vînd In vedere conflictul din Golf. 
Occidentul are un interes vital 
ca situația să se mențină astfal.

Bazele ți perspectivele unei 
colaborări îndelungate și tot mai 
strlnse cu Uniunea Sovietică nu 
trebuie să fie puse niciodată sub 
semnul întrebării. Relațiile ger- 
mano-sovietice Iși păstrează im
portanța pentru stabilitatea Eu
ropei. Problemele grave cu care 
se confiuntă Uniunea Sovietică 
și șocurile la care este expusă 
îecastă țară nu afectează cu ni
mic aceste relații. In prezent. In 
Uniunea Sovietică trebuie să sc 
dea dovadă de răbdare șl de 
simt de răspundere Tn rezolvarea 
problemelor din toate domeniile.

Nn am nici o îndoială «ă mo
tivele care an determinat In 1983 
în Uniunea Sovietică adoptarea

GEMENI
(21 n.al — 2ț Iunie)

O intllnire neașteptată vu poa 
le aduce noroc.

R \O
(22 iunie — 22 iulie)

încercați să nu credeți tn toți 
prietenii apropiați. S ar putea să 
aveți surprizei

LEU
(21 iulie — 22 aueusf)

Evitați criticile la adresa rclor 
din jur și totul va fi binel

FE( «OARA
(23 august — 21 wptcmnilo)

Lipsa de bani nu constituie o 
problemă, căci veți avea un cjș- 
tig neașteptatl

Și pentru a-i reprezenta cu dem
nitate, nu e suficient să-ți eta
lezi zilnic barba pe micul ecran 
și să semeni discordie în sindi
catele minerilor.

In ce privește culoarea mea și 
a lui Ilie Torsan, ăsta-i adevărul, 
sintem bruneți, deși mai avem 
mult pînă la „tuciurii". Ne bu
curăm mult că domniile voastre 
din filiala P.N.L. Petroșani sîn- 
teți bălani, iar după 20 mai ați 
devenit albi ca varul. Iar în ul
timul timp, de cind s-a îmbună
tățit programul de apă caldă, ați 
devenit transparenți ; nu vă mai 
vede nimeni pe scena politică.

Intrucît această formă de a 
face politică extraparlamentară 
place mult publicului cititor, pro
mit să revin cu o serie de noi 
articole pe tema : „Bigamia par
lamentară", „Cum încurajează 
Parlamentul concubinajul, plătind 
infractorilor 120 lei pe noapte" 
etc. Răbdare și tutun! Dacă-l 
bal, bal să fie !

P.S. Aluzia din titlu e palidă: 
„De la birou la... birou, pin* la 
urmă la... Barou". Să știți că la 
Barou nu puteți ajunge, calom- 
niindu-i pe alții. Știindu-vâ nă
ravul, stnt sigur că veți renunța 
la oul final și. în loc de Baron, 
tot la bar o să vă opriți.

anei politici de restructurare șl 
de reforme îți mențin și în pre
zent valabilitatea. Există numai 
o singură cale spre succes — dru
mul care duce înainte — ți a- 
ceasta este : impunerea economiei 
de piață, dezvoltarea democra
ției ți evoluția spre o adevărată 
federație. Drumul ce urmează a 
fi parcurs este greu, însă Istoria 
este ireversibilă. Procesul Inițiat 
de președintele Gorbaciov va 
duce in cele din urmă la demo
crație. în final. Uniunea Sovie
tică renăscută sc va întoarce în 
Europa. In această situație. Oc
cidentul nu trebuie să-și subapre
cieze ideile și valorile sale ce 
reprezintă o forță pentru evolu
ția viitoare a Uniunii Sovietice. 
Politica noastră față dc Uniunea 
Sovietică va trebui să fie călă
uzită de această perspectivă.

Dezarmarea, procesul de demo
crat!-» e din centrul și estul Eu
ropei, solidaritatea Intre Vest și 
Est privind noile probleme glo
bale și conflictul din Golf tre
buie să continue în interesul co
munității mondiale. Procesul de 
dezarmare trebuie să continue, 
el nu constituie Un dar făcut 
Uniunii Sovietice ci o cale spre 
o mai mare securitate en mai 
puține arme.

O P
BALAMA 

(22 septembrie — 22 octombrie)

Cineva din apropierea dv. vă 
va părăsi In curlnd. Astăzi, la
tura oficială c mai importantă 
declt cea sentimentală.

SCORPION
(23 oi tnmbrie — 2t noiembrie)

Perseverați tn munca dv. Vă va 
conduce la succes!

SAGFTA1OR
(2? noiembrie — 20 dcttmbrle)

Nu vă temeți de întuneric, vă 
va inspira mai mult dccjt oricel

CAPRICORN
(21 dcc< mbrie — 19 Ianuarie)
Nu ascult iți de sfaturile celor 

din Jur. *u inlotd>'aunu slut ce. 
Ic mai bune.

Rezultatele complete ale Cu
pelor europene la fotbal. Mier
curi noaptea tirziu, s-au des
fășurat meciurile din Cupele eu
ropene la fotbal. In Cupa Cam
pionilor Europeni ; Spartak Mos
cova — Real Madrid 0—0, AO 
Milan — Olimpique Marseille 
1—1, Steaua Roșie Belgrad — Di- 
namo Dresda 3—0, Bayern Mun- 
chen — FC Porto 1—1. Cupa Cu
pelor: Dinamo Kiev — FC Barce

întreprinderea județeană pentru 
recuperarea și valorificarea materialelor 

refolosibile Hunedoara
încadrează de urgență 3

— UN MACARAGIU cu autorizație ISCIR pentru C.R.CJLD. 

încadrarea se face conform Legii 12/197L

BANCA ROMÂNĂ
PENTRU DEZVOLTARE S.A.

Filiala Petroșani
angajează de urgență prin concurs:

— I CONTABIL (principal)

— 5 PAZNICI (bărbați). 1

Condiții de încadrare conform legilor fn vigoare. Relații la
telefon 43235 sau 43231

Cooperativa meștesuqărească 
„Unirea"

cu sediul in Petroșani, strada N. BăJccscU, nr. 1, Organizează 
examen sau concurs pentru ocuparea postului de 

— CONTABIL ȘEF
Condițiile dc angajare sînt cele prevăzute de Legea nr, 12/ 

19’1 și Legea nr. 57/1974 republicată.
Ce) interesați te pot adresa la Biroul personal al cooperativei 

și la tcleîon 43251.

MICA PUBLICITATE
V1NZARI

VÎND „Dacia 1 100‘‘, cu garaj 
demontabil de tablă. Lupeni, 
Strada 7 Noiembrie, bloc L 3, ap. 
45. (194).

VÎND arbore cotit și cuzineți 
Stas pentru Dacia 1 310. Aninoa- 
sa, strada 23 August, bloc 105. 
ap. 42. (200).

VÎND televizor „Olt", preț fix 
12 500, ampljtuner Delia, boxa 
RET — 50 W, manta student, 
mărimea 48 (după ora 17). Pe
troșani, Saturn, bloc 13, ap. 28. 
(203).
SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament, două ca

mere, Petroșani, Ilie Pintillc 8, 
cu apartament 3—4 camere, zonă 
centrală. Informații, telefon 
42306. (201).

SCHIMB apartament două ca
mere (zona Dacia) cu garsonieră 
(zonă centrală). Telefon 44493. 
Intre orele 8—11.

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Iepure Adriana, eli
berat de EGCI Vulcan. 11 de
dat nul (196). 

lona 2—3, Legia Varșovia — Samp- 
doria 1—0, FC Liege — Juventus 
Torino 1—3, Manchester United 
— Montpellier 1—1. Cupa UEFA: 
Bologna — Sporting Lisabona 1 
—1, Broendbi — Torpedo Mosco
va 1—0, Atalanta — Internazio- 
nale 0—0, AS Roma — Ander- 
lecht 3—0. Returul va avea loc 
In ziua de 20 martie 1991. (Dorol 
NEAMȚU)

PIERDUT legitimație bibliote
că pe numele Plrvan Comeliu, 
eliberată de Institutul de mina 
Petroșani. O declar nulă. (195).

DECES

SOȚIA, fiicele, ginerele șl 
nepoții anunță cu adincă du
rere încetarea din viață a 
scumpului lor

FEIIF.R MARTIN
tnmormîntnrca are ioc da- 

miniefi, ora 14. Cortegiul fu
nerar pleacă de ia domiciliu, 
din strada 6 August, bloc 3. 
Lonc.i. (199).

COMEMORARE

FAMILIA dr. Mircca Neag 
șl rudele mulțumesc tuturoi 
celor care au fost alături de 
noi cu sufletul șl • vorbă 
bună, la comemorarea bunului 
nostru

ZUI.EGER IOSIF (2021
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