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Profitind de actuala stare de 
instabilitate politică din Europa, 
in tuiimul timp, iredentisto ma
ghiari și-au intensificat acț.u- 

mie propagandistice. denignnd 
în mod grosolan istoria și cini- 
țînd pretenții de modificare a 
actualelor granițe. In SUA. un 
comitet inițiat de diaspora ma
ghiară și intitulat pompos „Co
mitetul californian pentru drep
turile omului in favoarea ungu
rilor și a altor minorități din 
România”, a răspîndit un mare 
număr de manifeste. în care se 
afirma cu nerușinare că, în 
prezent, în țara noastră se 
practică un „genocid antima- 
ghiar”. Un ziar polonez a publi
cat un „studiu economic”, pre
luat prompt de ziare de mare 
tiraj din Budapesta, prin care 
se prefigurează aberația trila
teralei — o concepție asemănă
toare doctrinei Valev, de prin 
anii 1962—1963, cu privire la o 
reîmpărțire a unor zone din 
Europa, fără a se ține seama de 
interesele unor state mai mici. 
Mai nou, cei ce tînjesc de do
rul defunctului imperiu austro. 
ungar, sesizînd că ar fi momen
tul să acționeze, au trecut la 
fapte, înființind un „guvern în 
exil al Transilvaniei”. Faptele 
se leagă. Ținta fixă vizată de 
iredentiști este, într-o primă fa
ză a integrării în Europa, reali
zarea visului milenar al Ungariei 
mari. Pentru realizarea acestui 
vis se acționează pe mai multe 
planuri. Tragedia războiului ci
vil din Iugoslavia este speculată 
cu abilitate. Intre Ungaria .și 
Croația a funcționat un adevă
rat pod aerian, prin care s-au 
livrat separatiștilor arme și mu
niții. N-au lipsit încercările per
fide de o confecționa dovezi ale 
unui imaginar „sprijin” pe care 
1-af acorda România’ republici
lor secesioniste din Iugoslavia. 
Pe un alt plan se vizează direct 
revendicări din teritoriul Româ
niei. O hartă publicată în re
vista germană „Bunt" sub titlul

I N E!
„Geografia eliberâr.i”. reprodu
ce v, chiul contur .11 imp riin i 
auJItro-ungar, d.n lulB, cii.pt 
pai te corn meni > a v.ruKirei c _ 
murdlați e onomice auropcne d ■ 
anul 2a0i>. In harta i\ p.
se laluie Ungaria cu Trai. : i_ 
n a, o p;iite din Croația. Si ' -
rua, Tirolul de Sud și o pai 1 
terilâi lului Bin.itnlui (care a- 
parține de fapt României), j; ■_ 
mânia apare ciuntită, astfel f ga 
Banat și Transilvania sub „pi _ 
tronajul" unei coroane rog.ne.

Ca un prim pas pe calea în
făptuirii acc tei himere, miț'i- 
torij „guvernului in exil al 
Transilvaniei', sprijinit de I’iit _ 
tidul Mirilor Agrarieni din Un
garia, au dM.arat că nu mai 
recunosc Tratatul de la Trianon. 
Se știe, insă, că, în linii mari, 
tratatul respectiv consfințește ac
tualele granițe ale statelor na
ționale care și-au cîștigat inde
pendența in 1918, după dezmem
brarea imperiului au tro-ungar, 
imperiu intrat în istorie ca o 
închisoare a popoarelor din Eu
ropa.

Prin canalele diplomatice, Gu
vernul României a protestat, la 
Budapesta, atrăgînd atenția gu
vernului Ungariei câ formarea 
„guvernului în exil al Transil
vaniei” reprezintă un fapt de 
natură să înrăutățească relațiile 
bilaterale. Premierul maghiar a 
făcut o precizare echivocă : ,,aJ 
cesta este un fenomen margi
nal, care nu trebuie luat în sea
mă”. Faptele rămin însă și sînt 
elocvente, stîrnind o justificată 
indignare publică în România. 
Nu putem râmîne indiferenți la 
atentatele grosolane xizînd dez
membrarea țării. Să nu uităm — 
somnul rațiunii și al națiunii, 
naște monștri I

Viorel STRĂl'Ț

N.B. Aflăm că pseudoguvernid 
în exil s a transformat in... 
sociație culturală. < um ar veni, 
altă Mărie...

Universitatea Tehnică Petroșani

S-a deschis anuî de invațărrii.ii

A

Intre violență și Enescu
S-a încheiat așadar, ceîi de-a Xll-a ediții a Festivalului și 

concursului internațional „Gctoige Ericscu". In pofida violențelor 
care au zguduit Capilaia noastră, in ultima saptannna, muzele nu 

.miXjîEtut fi biruite.
BTarea muzica a liiumfat și odaia cu ca românii care ne-au 

reprezentat cu toata cinstea au aiatal ca nu bitelc im
^Public ul din stiamarnic, bombardat cu știri jiolitici 
‘venite din România a putut recepta prin satelit și 
.numai imagini cu lup'' d< strada ci și remarcabile 
dintre paradoxuri'' caie definesc România de azi. 
cru sau convins și ancditații ele presa, precum și 
la f 'ival clin toate colțuiile lumii. Cine sînt oare 
adexăiați ai poporului roman: bătăii i manipulați de torțe oculte 
sau Dan E'Jau hu Vornicelu, Snnina Badca-Ivan, Daniel Goiți, Dan 
Grigore, Ilarion loncscu-Galați, Mihaela Martin, Liliana Ciulei, 
orelic trele din Liucurc ti, Cluj, Jași și ceilalți mari slujitori ai 
frumo.ului / Festivalul Enc :,c u rămine o fila dc istoric frumoasa, 
luminoasa. Concursul dc interpretare, reluat după 21 de ani de 
întrerupere, ele as<men a. Intre violerj^u și Ene-.cn nc-am aflat 
timp de o săptumina. Recx icni jicntru cei >iiznți, acest fesliv.il- 
concm s a intrat 
nismul iu biruit 
de pa are 
i ia,

r< prezintă, 
fie senzație 

televiziune nu 
concerte. Unul 
l)e același lu- 
o.r.peții veniți 
reprezentanții

ii <lus. I’c-
fost și ci culeși, in
și înfulecați m limp 
$c spune că, pe 
și cile o vie a avut 

nepoftiți.
, ardeioasele 
așleplindu-și 

X ir.ij specia
la verde. I T- 
sau cini mai 

cromalica a

V remva roșiilor s-«i 
penii au 
junghiați 
record, 
alocuri, 
parii de 
In piața

c ulegălori 
no.istră, 

sini l,i pill< re, 
rindul la oțet, 
colos de la roșu 
nn ază galbenul 
știe ce — paiet.i 
toainnei e inepuizabilă.

Cu

Pho< 
a r> n.iștem

in istorie. En< cu a triumfat dm nou. Aria, tnn.i- 
întuneiieu! si îaul, fâ'indii mu sa cic.-l in destinul 
m\" al poporului român. Șiun, in a învăț il i.to- 
prin propriile puteri.

llorațiu \ I I X X Xlllfl S( I

Neînțelese sînt căile Domnului...
„Nu cred doar in putina lui Dumnezeu '.Pe nuna nri>ele, 

c r«el in scenuiu monstruoase". a alirm.if un parlamentar. zil-le 
trecute, după cale .dovezile" au început .a curgă ( ine are drep
tate : Cine esle lura pacat? Numai Dumnezeu șl ie și, poale, (mm 
yoieari (s ui .S'hilu Maguicânii?)...

Reintră, in ac-lu,dilat ? im piml 
de asIaZj și c lulilli ile copiilor, 
insliluț i di' mvalaminl al căror 
rol esle extrem de imporlaiil in 
formarea x. loiilor specialiști dn 
țoale domeniile’. Ne faci place e 
•să ,c i icm, cu prih iul <b sc hide , 
anului de invnlainint și in 
bmile copiilor, despre cel

I ’eli im. c ire 
cui a obțui'lt i znllaie | 
in cadiii| clnlmlm liinl 
cerem I: I N IC El ' 
za), trie pl e lice, 
im mat ii a, 
gminasl n ,i 
ușoai a, 
Aici 
i dor

cal
mii 

in amil școlm tic 
nii'iJiii 

iza HI 
(limb.i liance- 

c oi' gi al ie, HI ■ 
iad in-gon io- to|egr, d e 
> linii i, 

cai I ing și 
au activai iii 
.imintile, pe le

mol, muz, ,i 
elc'-trorTi a. 

. adi lil < oi u- 
Iiiiiii di

Ca de Licăre data, și 
lejul deschiderii noului 
mvațamml s-a 
in care 
xersilar

pu- 
de 

teiul 
uni- 

duc a 
cai e

aceasta toamnă 
de 
in-

cu
an 

icni.ireal 
s-a încheiat anul
precedent. ( hiar 

m cele doua fa. uitați, la 
se iidauga din 
și Cobgiul tehnic, sînt 268
studenți prcmianți, cu medn 
Ine IQ >i 9, tot m cele doua la- 
cultați smt 4a2 s.udenți exma
triculați, repetenți ori cu situa
ția școl ra neincheialâ. Dar <»- 
cest fapt nu are prea mare re
levanța 10,11 licit studenții nu au 
altceva de lacul deeit să studieze. 
Altminteri va fi destul de greu 
să-și gaseasca locuri de munca. 
Dintre al: olvenții dm vară doțir 
30 la sulă alt putut f, reparti
zați la agent, economici. ieri 
s-a fa. u| afirmația ca 70 11
sula dmlie absolvenții Ficidtații 
eh- mine și-au găsii plasament, 
la angajare fiind luala in con
siderație media finala ('.’!)

La Umxersilulea I ehn.ca .In 
Petroșani au sporit sp. .n, i- 
rile, pe lingă managem ni ,.i 
geologie, xor fi. probabil d i 
anul x iilor, in spiritul aulou 
miei universitare, și alte spe
cializări cum ar li ingineria m. - 
diului, poate silvicultura etc. C.i 
j>este tot in învațammlul supe
rior, nicj a.a nu s-au ocupat 
locurile prevăzute la examenul 
de admitere din vara.

Acest an universitar oferă stu
denților 
o pai le i 
dure a
situația 

dacă nu

cilevj surpri/re, pe de 
un nou sistem de acor- 
buiSelor, in funcție de 
școlara, care cine știe 

i e doar o promisiune, 
și, pe de alta parte, scumpire . 
pe te așteptări a cazării ți can
tinei. T.-- .. ,

l.uni s-a deschis doar anul u- 
mversilar, de abia de ieri au în
ceput, electiv, cursurile.

porțile deschise
copi., de pregatiica ciiror.i s-.nl 
ocup it cadre didactice mă
știi mslruitori precum Felii a
('on dantinescii, Angela Cln-rciu, 
\ ,i‘.jle l’avel, Dom» Bilidur, \ i- 
sile Dinca, Nuol, ■ Zalihiu. l'ian- 
cois (li am, Sac ulea ( oro an 
Adrian, Alcx Indru Roman. ( .. - 
lalea <i< I ix i laț dor artistice. b i- 
iiko ipl i< ali v.- 
nci.ilâ a fost 
du 'ral și d.
și județe m
\s| |o| put'.'lll 
premii I 
națiunii 
acul loc 
l>r -m I.
I ? un loc

arlr.
și d ■ 

d.'O"h|!a„
pr. inid ■ n.ițiom. 

obț muie
ammli 

c llee| ||e m 
de c oregraf ie 
Iu Năvod u i, , 
im premii III, 

ol a imite

t ice 
cultura ‘.e 

fapl 
te 

de copii, 
cele două

< Amili ,ul 
care a 

ele fiei 
un ioc 

in ccin-

Tiberiu SI’ATAItl

cursul n i'.ion il de îsidio-goi. 
meii ic dedasural la Bolci-.. 
cele 12 premii județene clic 
do copul . are ne-,m reprc'z 
in concursurile (le aria pla-l 
inform it ic a iii conducere 
carlmi. S,1 ad.mgam l.i I 
ale ■ ,i lor pai I icip^rea cu 
erări i le ai la plus, ica ale cop. 
Ia expoziți I ele pid Im I si I s„ 
de la I.IDIUE (R publ,, ( 
ș i SI o v n , i)

lllec pa
Iar 
șam. 
Crlll,

IcaplS 

( U H )

i idar, un nou m 
C lubul < opiilor d n 11 s i 
c a de a111el și cele rU.fl '. uI- 
I.upeni .i P -Irit i i.i 

copoi, ii pol 11le di'schi o.
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NE FURAM CĂCIULĂ ?
Omul de cind q om, adică fi

ința sociala, a avut nevoie de 
semeni, l’enlru a trai, omul nu 
și-a lost niciodată suficient lui 
însuși, ci a avut nevoie de in
terferența cu semenii. Depen
dența unora față de alții nu era 
altceva dccît statornicirea mul
tiplicării meseriilor în cadrul 
diviziunii muncii, a complemen
tarității atribuțiilor diverșilor 
componenți ai societății. Acest 

liant al interdependenței între 
oameni a fost și este munca.

Pentru a trai, pentru a-și asi- 
gtu i cele necesare subzistenței, 
oamenii au nevoie, trebuie să 
muncească. Viața și bunăstarea 
lor, progresul sau regresul so
cietății au depins întotdeauna de 
atitudinea față de muncă, de e- 
fortul individual ți comun pen
tru crearea celor necesare satis
facerii trebuințelor. Economiștii 
și nu numai ei au demonstrat de 
mult că prosperitatea socială, di
namica creșterii economice >e 
află in strinsă interdependență 
cu consistența, organizarea, dis
ciplina și conștiința muncii, ex
primată sintetic, in timpurile mo- 
de’nc. de productivitatea mun-
c

1 >i și intcrcondiționarea intre 
m iruă și existență, între efort 
și bunăstare, este evidentă, un

«■var axiomatic, s-a ajuns in 
ultimul timp ca orice îndemn la 
mu >■ ă, orice condamnare -au

ridiculizare a nemuncii 'ă .Urneas
că pro', -te, lur.d etichetate drept 
„morali/.i'e comunistă'*. Este ex
plicabil fenomenul ca după ati- 
ția ani de exacerbare propagan- 
d -,tn ă a .uliului muncii, de for
țare draconica a ritmului și in- 
tent.i'dițu muncii, in num ic hi
mericului „viitor de aur", de 
bunăstare >i fericire universală, 
orice repetare a fostelor sloga
nuri și îndemnuri să stirnească 
protest, firesc, pentru că prea 
mult trebuia să asculte omul cu 
sa >a de tagma celor ■ u mapa, 
de tot mai mulți și tot mai fi
ni, i profito i ai obedienței -ome
ni.or.

Dar, de la revolta împotriva 
demagogiei și cinimulni piuă 

la a întoarce cu dispreț spatele 
muncii este o diferență. Și încă 
mare. Mare și păguboasă. To
tuși, proliferarea celor care se 
fac doar cu muncesc este marc. 
Unii se îmbată după fiecare pla
ta și avans, și nit i nu se pre
zintă la șut. Alții se prezintă la 
pontaj în salopetă de lucru, cu 
pieptul scos, iar apoi se strecoară 
pe lingă muncă sau, culmea, de... 
dragul muncii, se culcă chiar la 
locul de muni.ă. A proliferat, în 
general tagma celor dispuși să 
facă orice, numai să nu lucreze.

Scăpați de aberantele princi
pii Și „rigori'* ale societății ,o- 
cialiste multilateral și păgubos 

dezvoltate, descurcăreții de ieri, 
se descurcă ți azi, înzecit mai 
bine, iar tagma lor, în plină ex
pansiune, a devenit o adevărată 
molima. Profilind rle perioada 
postrevoluționară a bulversări
lor tranziției, nuilți dornici de 
înavuțire au devastat magazinele, 
au preluat pe cai dubio.i ;e tot ce 
se producea mai valoros în fa
brici, de multe ori și obiecte fu
rate, și au cărat totul peste ho
tare pentru a face bani; al‘ii, 
proaspăt îmbogățiți, s-au dovedit 
și mai ingenios : au golit biza
rele străine și nc-au adus j.e 
tarabe tot felil| de , ace, brice si 
carice. Nc fura privirea cu stră
lucirea ambalajelor, cu lot felul 
de mărfuri exotice, pe cit de 
scump vmdllte, pe alit <1 ’ in <’i • 
le calitativ. Și polai izarea a d. 
murat. I.a un ei. speculanții, 
se îmbogățesc, iar, |.i celălalt pol, 
cei mulți. cu lefurile împuținate 
sărăcesc, Procesul continuă Ver
tiginos. Mai ales sa prețurile -i 
la magazalele de -tal cresc in 
progresie geometrică, infern .1, 
în timp ce '.dariile abia “evolu
ează** in progreăe aritmetică.

Și neliniștii» cresc, incertitudi
nile devin alarmante. Toată lu
mea vrea bani. Dar, ce acope
ri re-valoare au banii, dacă nu 
sint produse. Din bișniță produ
se nu apar, numai tlm mun-ă, 
din producție. Or, după comuni
catele klatistice, starea produc
ției este de î dreptul alar
manta, ini lusiv la re-urscle pri

mare. Energia electrică livrată a 
fost cu 12,6 la sută mai redusă, 
apartamente s-au predat cu 
15 000 mai puține decit anul tre
cut. Și, ce să mai spunem de a- 
gricultură unde recolta nc sce- 
rată putrezește. în bună parte, 
pe holde, iar buruienile înfloresc.

Iarna sc apropie, dar în loc 
de muncă, de umplerea hambare
lor și a cămărilor cu roadele 
toamnei în loc de îndestularea de
pozitelor cu combustibil pentru 
Zilele friguroase, ne măcinăm e- 
nergiile cu lupte și cu 1 pabilizări 
fără de sfirșit. Nemun-'a și co
rupția, bișnița și dezordinea ne 
duc impetuos, in aceeași direc
ție — haos și sărăcie. Oare ce 
trebuie să se mai întimplc pen
tru a ne da seama că ne furăm 
singuri căciula, că din toate va
lorile la care rivnim, munca, e- 
forlul productiv rămin primor
diale?

Io,in Dl BI.K

Cum rămine cu privatizarea ?
Pentru a putea deveni un fac

tor activ în procesul privatizării, 
două elemente sînt preponderen
te: capitalul financiar și spațiul 
necesar desfășurării activității. 
Presupunînd că avem capitalul 
respectiv, să vedem de unde și 
cum procurăm spațiul comercial 
necesar. Aceasta-i întrebarea. 
Pentru că, la ora actuală, mai 
este în vigoare telexul 4146 din 
8.08.1991, adresat societăților 
comerciale cu capital de stat. A- 
ceastă decizie semnată de minis
trul Viorcl Cataramă, stipulează 
încetarea tuturor operațiunilor 
de cedare in locație, închiriere 
sau vînzare a spațiilor comercia
le. Motivul ■— abuzurile și ma- 
trapazlîcurile în acordarea și li
citarea spațiilor menționate. To
tuși, de la data intrării în vigoa
re a deciziei și pînâ acum a tre
cut o lună și jumătate. Timp în 
care nu am fost informați de 

nici un fel despre ce matrapaz- 
licuri ar fi vorba 
concret — sine sînt 
autorii și ce măsuri s-au luat îm
potriva lor. Și, mai ales, nu s-.i 
amintit nimic de data de Ia cari 
operațiunile de licitare vor fi 
reluate. Această situație nu est. 
în măsură să favorizeze pe n 
meni. Potențialul investitor pici - 
de, neputînd să pornească afae 
rea. Societatea comercială pierde, 
neîncasînd chiriile, Societatea 
comercială Stil Corn, din Vulcan 
pierde aproximativ jumătate d<- 
milion de lei lunar din iceartă 
cauză, de exemplu. Apoi, pierde 
și statul, prin neîncasarca impo
zitelor. Iată cum dl. Catarama 
mai iese o dată în față, consoli- 
dindu-și poziția în topul persona
lităților cele mai controversate.
Deci, cum rămîne cu privatiza
rea ? O facem sau mai așteptăm 
un cincinal, două... ?! (PN)

Oferim drept de replică Primăriei Aninoasa (II)
D\ S. M M \l A\ I | 1 \( I.SI 

DRI.l* I K)t . (Șl l’I.R ț !
U

...Și spunem aceasta pentru ca 
•dezvăluirile Senzaționale" nu 
j. -ați făcut in numele înaltei dvș. 
moralități («’las1 icitatea conștiin
ței nu vă permite!) ci probabil in' 
ca'Hate de reclamagiu notoriu...

Sintem intr-o gr a dilemă; ați 
atardț persoana primarului a vi- 
ceprimaruliii și familiei sal'1 Pai 
bine Iov. jura.! nu știatj că fa
milia este eelula de baza a 5o< ie- 
latii"?

Sa înțelegem <n atacul asupra 
ai -sleia d.n ui ma c -lc iminent?

Dar lasind la o parte genera
lității:1 (cu care ați defilat in două 
episoade) sa vorbim mai aproape 
de obiect. Că intre noi I>c vorba 
«k-.tfel de inepții nu put a deb.ta 
un om treaz!

Cit plivește „pasiunea" vin-pri- 
m irului pentru 'ondica de pre
zență, aflați că o face in baza 
atriblițiunilor sale de soi viciu Iar 
bata.a a „încasat-o" pentru că s-a 
opus vipzării băuturilor alcoolice 
ia fiioșcul situat in stirh-p școlii. 
Ar fi lo-,t culmea s-o încasați 
dv .. omul care ați fă ut toate de- 
m rsurde pentru ca și copjj noș
tri să-și tonifice organismul < ii 
licoarea luj Bachi.ic! Dar ce ne 
mir.im? Un profesionist trebuia 
sa sprijine astfel de inițiativă... 
C de aceea nu mai „vedeați" nici 
corespondența la ora 12 I

Probabil pentru aceleași motive 
va și apa faptul că d-na inginer 

agronom nu este angajata primă
riei! Ci a DGAI \ Hunedoara, 
„colaborator al primăriei" cum 
.,pune fișa postului d-ci, cu obli
gația asigurării necesarului de 
produse cerealiere pentru cetățeni 
și producătorii agricoli. Maniera 
„elegantă" prin care ați îndepăr
tat-o de la aplicarea Hogii fondului 
funciar v-a scutit ulterior de un 
martor incomod, la modul în care 
dvs. ați. m inipulat sumele cuve
nite membrilor comisiei care a 
lucrai la aplicarea legii. Oricum 
se știe că d-na inginer agronom 
nu a absentat „fizic și profesio
nal" o dimpotrivă, a conlucrat cu 
ceilalți membrii ai comisiei chiar 
d,u ă la Aninoasa terenul ile a- 
gricole nu lac parte <Un speci
ficul local.

In ce privește „prețul tăi ițelor" 
. știți că este același ca atunci 

cind dvs. ați achiziționat produ
sul chipurile pentru Stația de 
montă.

A propus de ce țineți n< apărat 
sa sacrificați laurii stației de 
monta?! Nu vă mai puteți în
frupta din hrana lor?

Ilustrativ pentru caracterul 
dvs. de om (culmea, Jurist!) sint 
acuzațiile ce ni Io aduceți in
tr-lin mod lamentabil și vulgar, 
cu o vehemență demnă de o cau
ză maj bună. Daca ați li depus 
măcar o parte din acest efort 
pentru bunul mers al adminis
trai ci de sfat, nu ne-am fi per
mis în ruptul capului să va nu
mim ex-secrelai I

Consideram ca v -iiți xarsat tot 
„ol -ul și veninul in paginile 
ziarului Zori noi", altfel, ne pu
neți in neplăcuta situație de a va 
șifona in continuare bruma de 
prestigiu ce v-a mai rămas. Și 
în plus, a-ți încâlcit principiul 
„non bis in idem" de care tre
buie să fi auzit.
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Cind și cum și-a facut-o, ex
plicam imediat.

ba „post-scripliiin"-iil din epi
sodul IV, sub numele cl-lui llo- 
rațiu Alexandrescu este o notă 
a redacției „(N.R.)" cu urmului lll 
conținui: „In ceea ce nc privește 
noi ne am lacul datoria de a in
forma. In rest.. Maurul și-a fă
cut datoria maurul poate sa ple
ce!"

Consideram ca aceasta măruntă 
notița era prematura atita timp 
cit punctul nostru de vedere nu 
se știa. Credeți că a fost corecta 
atitudinea dvs?... Noi zicem ca 
nu! Altfel am avea erio.isc sus
piciuni privind calitatea actului 
dc presă...

Iar clacă maurul sintcți d) ,, 
d-le Iloiace, atunci iui plecați 
pinii nu cunoașteți și părere i 
noastră, Tov. (Ș) Perț nu poate 
fi maurul pentru că dinstij a ca
lomniat nu a „informat". D.ir 
să vedem cum v-ați făcut doin
ii i<i \ oasli a datoria...

Domnul Berc ia nu a susținut 
ca ziarul refuz i sa-i publice re
plica. A fost numai „puțin sin 
prins** de faptul ea deșii a depus 
episodul 1 spre publicare miercuri 
18 septembrie ora 12,00, acesta 
nu a apărui decit mult mai Ur
zici Ou articolele Partidului Re
nașterea și Independența Româ
niei și ale tov. Perț au apărut 
fluent și cu o promptitudine ca
re las i loc de comentariu. Pina 
aici ați informat inexat întrunit 
d-l primar a replicat prompt 
chiar daca nu s-a prezentai „pi
li i la ora 10".

„O nouă piesă la dosarul și așa 
încărcat al afacerii" ați adâuga- 
t-o de la dvs. d-le Alexandrescu 
improvizind așa zisa „grevă a 
copiilor"; v-ați gindil o clipa 
măcar că Ic dați idei preșcolari
lor? Dar să vă pumni și pe dvs. 
in temă, iar cind mai aveți du
bii deplasați-i ci la fața lo. ului, 
așa cum fac ziariștii dc profesie. 
Ați maj scris și altădată d. spre 
localitatea noastră Iară o do
cumentație prealabilii; noi nu a- 
vom nici o v nă ca este situatei 
la 15 km distanța J’c'lroșani.
Se ajunge m.ii greu cu autobu
zul...

D.|| sil 1a explicam „ mnili- 
c ați a cazului". întrucit d-l admi
nistrator al școlilor și d-l șei 
sector al RAGCL-ului nu au reu
șit un Întreg sezon estival sa 
repare grădinița existenta, in șe
dința primăriei clin I 1 1991 s-.i 

hotarit punerea l,< dispoziția 
„copiilor și educatoarelor" a u- 
nui alt .-.pațiu. In momentul de 
fața se lucrează la amenajarea 
acestuia cu „viteză RAGCU Ani
noasa** incit numai Dumnezeu 
sfintul și bunul -ști'C cînd va b 
gata; noi credem că intr-un ter
men rezonabil avind in cădere 
‘'grevele" copiilor.

zUpropos, clădirea este lingă 
primărie iar copii au staționa* 
in fața acesteia citeva minut* 

timp in care d-na educatoare s-a 
interesat despre mersul lucrări» 
lor la noua incapcre; impresio
nant miting nu-i așa?l

Sugeram redacției “Zori noi" 
sii trimită la fața locului pe cintr- 
)j pentru corecta informare a 
cititorilor iar noi vom pune la 
dispoziția acestuia toate infor
mațiile și doveziile necesare a- 
sigurârii unei tianspar ntc TO
TALE,

Avem o Singura dorința, dac* 
s ar putea să fie chiar d-j Ho- 
rațiu Alexandrescu!

Cil despre “maur" Shaki jspea- 
re și-a permis să vă contrazică 
nițel (nu mult cei drept!): „Mau
rul și-a făcut daloiia, maurul 
poate să moaia". Nu \.i dam »- 
dei, Ifoamne fere b !

I’rimar, /
Hi rci.i Gheorghe Șl l.l AN

V iccprimar, 
lăncii GI.I.U

(biografia aparține aiitorilorl
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HAI SA DRUMEȚIM ! Vom avea un oraș mai curat ?
Cupa României la Turism Sportiv

l)r curmil, m ■ ivul Kelezal a
■ i gazda < i tradiționale in.

i ri sportive a iubitorilor de 
neț ii montane — ' pa Ro-

< i la Turism Sportiv. Ac- 
i ediție a etapei pe țara a 
.ei prestigoase manifestări 
ivc, organizată de -Fede- 

<ii Română de Turism, Speo-
■ < <e și Salvamont a aliniat la 
s. , i la Cabana Pietrele 60 de

icurenți. Au fost reprezentate
■ e mai puternice cluburi spor. 
v.< din țară, printre caro se

mimară cele din Brașov, Bucu-
■ i, Iași, Sibiu, Harghita, Hu

ni loara și Petroșani.
< oncurcnții au străbătut lin 

ii.i'cu de creastă, omologat in 
■iadul I și IV de dificultate ; 
' il lia, Bucura. Retezat, Pele- 
guța. Peleaga, Păpușa și Custu
ra Retezatului.

In timpul desfășurării con
cursului n-ou lipsit dificultățile. 
Simbătă, 21 aeDtembrie, virful 
Peleaga a fost acoperit fn mai 
puțin de o oră de un strat de 
apadă de circa. 10 cm. A plouat 

a nins. Dur ultima zi a răs
ădit pe deplin eforturile con.

■ urenților. \ fost o zi senina, 

Heumunea drumeților veterani 
— la a șasea <*<1 jic —

Dacă zilele terifiante ale aptăminii ti rut. s-au sin it prin 
convul iil<‘ urii și tragediei, a tost șl o „encl.ua", unde un grup de 
oameni au găsit o oază de liniște și de uiți 1<•>:ere, chiar a bucu
riei — a bucuriei rcintilnirn cu semeni și mai ales cu un cadru 
care te întimpină întotdeauna cu generozități', calm și echilibru : 
muntele. Deci, departe de mediul care ar trebui să lie al civiliza
ției șî al bunei conviețuiri, intr-un colț ub «e'.tele stmio.r.e ale 
munților, în inima Retezatului, I i cabana Pi trcle, a avut loc smi- 
bata și duminică cea dc-a VI a ediție i Reuniunii drumeților ve
terani.

Au fost, in ordine Bota, lunca Florii. Pasul V llcan, Paringul, 
Straja, iar acum Pietrele, cea mai cautala cabana a Retezatului — 
coroana de piatră a Carpaților românești. Reuniunea a avut și un 
simbol generic ca și la edițiile precedente — reprezentate de un i 
din suavele flori alpine. Au fost, floarea reginei, ghiocelul, brîn- 
dușa, gențiana, degețelul piti, ca, ai um sa cina i nilul bujorului 
de munte. Sub pationajul emblematic al acestei gingașe podoabe 
a munților înconjurători, s-au riintilnit veteranii drumeților mon
tani — membri și simpatizanți ai mișcării turistici-, respectiv ai 
'crcuiilor de turism montan din l.upcni, Pilrila, Vulcan și Pe-

• f.liate montani lubiihn „I Jfir .-a Reginei" V.ilr.i Jiului, 
ilar, reuniuni a a avut oaspeți și din Deva, I lune. loara, lla'eg, Si
biu Șl o familie dl iubitul I de munți- chiar de pest" hotire. dar 
originară din Valea Jiului, soții Mi i a Tibirui Bi.nitigam din 
< • i m inia.

S-.lu inlilmt și ,-i-au irnpăit.ișit din amintirile di mili țiilor ile 
altadata Torni llațeg.in, Ludovic leican, Nicu Tunarii, Cornel 
Morarii, Nicolae B.id.'iu, Franc ist K’iss, Franci c Edi-lin, l.idia 
Deieunn, Alexandru Va a. Ștefan Murarek, Tu lor Mocuță, I ia 
P.rșca. Mihai Drăgan și millți alții, din intre,ig.i Vale, din tot 
iudcțul. Simbătă eai. in cadrul un. i frumoase lestivilnți dedi
cate elogierii fidelității lat i de munte, a drago .b-i lata de semeni

i de natul a. organiz.1’01 ii, respectiv. comisia județeană de tur, mi, 
prin președintele acesteia, dl. Nicolae Jianu, și ing. Aurel Dulij, 
președintele montan-ciubuhn „Floarea Reginei", an oferit veterj 
ndor frumoase trofee — cupe, plachete, diplome etc. Au fost o- 
ferite trofee și inimoșilor și nrobosiților drumeți pe carurile mon
tane Ludovic Deak, cabanierul de la „Gențiana", patronat din 
acest an de montan-clubul „Floarea Reginei", precum și Itudolf 
Schcnk și Viorcl Stroic, con locatorii cercurilor d<- turism „Ori
zont" Petrila și „Amicii Parini ului" care, împreuna cu alți tineri 
sau veterani inimoși, au reușit sa transforme r fugiul abandonat 
intr-un ioc de popas alpin agreabil. Plachete și trofee au fost 
oferite participanților i de cricurile de turism, precum și de (a- 
li ntații artiști amatoi i din rindiil velei anilor, i nm sini nu 1 ilo- 
pla tțcianul Francase Dobner din Vulcan, gr.iliciamil Tiberiii II.i- 
’asz din Lupcni și alții.

Două zile cl< tiaire inb-n a. silicei.i a bucul ii i r< lntiInirii cu 
muntele, cu cărările alpine scăldate de un soare generos, acea ta 

i fost reuniunea chumeților velei am din Vale i Jiului, organizată, 
a 'a oara, < u prilejul Zil'-i Mondial- a Toii .mulai.

Licitația, valutară — suspendată
In ui mu tragicelor evenimente

din sâptamina trei ii i. caic au 
zguduit țara și au dat o pulci- 
mcâ lovituiu pi- lig-uhn Roma
nie’i in lume. Banca Națională a
României a anunțat ir.penil.u • ,i 
lir Rațiilor valutare interham a. 
te, incepind din această săptă
mână și pi na săptămina viitoa
re Potrivit comunic aiului dat 
d< condu-' ea Banco Naționa

călduroasă, de toamna, cu o vi
zibilitate de excepție.

Cel mai bun punctai, dopa con
sumarea tuturor etapelor între
cerii, l-au dobindit turiștii spor
tivi care au reprezentat C.S. ,,Pe
nicilina" Iași, intrecînd echipe 
redutabile, cum sint cele din 
Brașov, Hunedoara și București. 
Cupa României la Turism Spor
tiv, ediția 1991, a revenit astfel 
AS „Penicilina" lași.

Simbătă, 28 și duminică. 29 
septembiie, in masivul Parîng 
a fost programat un alt concurs 
de orientare sportiva care a fost 
organizat de AS Rhabon, din 
Tg. Jiu.

Și o veste bună pentru tinerii 
care doresc să participe, in ca
dru organizai, la activitățile de 
turism sportiv. Clubul de tu
rism „Gențiana”. din Petroșani 
organizează, incepind cu toamna 
acestui an, Școala județeană de 
turism Sportiv. Se pot prezenta, 
pentru înscriere, tineri din toa
te localitățile \ ăii Jiului, la șe
ii. ul C.T. „Gențiana” — Pe
troșani.

\ im el SI R \l I
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le, in aee i ,tă perioada vor
funcționa dom ca mie de si hunii 
valului, operațiunile de schimb 
la acești a efei tllinclu e in mod 
normal.

Sa speram cu la leiu.iic.i ac
tivității de licitație valutara, 
cursul leului va cunoaște o îm.- 
Iiunalații o in raport cu dulăi1 ul 
american I

I Se spune, și nu fără ti mei, ca 
. gradul de curățenie al unui oraș 
i - ranifică și gradul de civiliza- 
i ție. Nimic mai adevărat. Numai 

că pirghiile caic acționează in 
. coastă direcție pot îi, fală în
doiala, promotorii unei alunecări 
ori intr-o parte, ori în alta. De
pinde insă și de modul de inter
pretare a situației existente, dar 
și de modul în care unitățile spe
cializate în efectuarea curățeniei 
orașului acționează in acest sens.

In orașul Petroșani, spre? exem
plu, cam de citeva săptămini, 
parca se observa o mai mare rit
micitate in realizarea curățeniei, 
schimbare determinată <lc altfi I, 
de o reorganizare a activității 
RAGCL Petroșani.

Secția ue gospodărie comunală 
și locativa clin cadrul regiei a- 
mintile a intrat din luna sep
tembrie pe un făgaș nou, care 
sperăm că va fi în continuare 
susținut prin acțiuni directe și 
eficiente. Nu putem să ne pro
nunțăm asupra a ceea ce va face 
această secție, dar șeful ei, cil. 
Erncst Schlczinger ne asigura că 
vom avea un oraș mai curat.

Motivațiile unei asemenea afir
mații se- regăsesc în ceea ce s-a 
făcut pînă acum, in dotarea sec
ției i a oamenilor ce o compun 
de a termina o dată cu situațiile 
precare existente in activitatea ele 
salubri ire a or,teului. Sintcm 
asi urați ca parcul auto al sec
ției i t ■ bine dotat cu utilaje în 
stare de funcțiune, că au început 
deja pregătirile |rvntru sezonul 
rc-ce. că în cel mai scurt timp a- 
ci ista probii ina va fi rezolvată 
in amănunt. Nu contrazicem pe 
nimeni i nici nu vrem s-o facem 
Vrem doar să spunem, ca chiar 
daca secția s-a reorganizat, chiar 
daca se muncești1 mai bine. - 
tuați.i ridicării gunoaielor din 
puni lele gospodărești și din alte 
zone de acest ■ i n din Petroșani

Decît un „napoieon 
mai bine un „suc propriu"...

Ol i< îl de benei ica .i| li pe- 
i io.ula de Ir. i eie la economia de 
pială, cxi-la un domeniu in i i.e 
inițiaiiv a p.irlii ulai a a ap irul cu 
mult înainte. Apnriția lor deși 
nu a fo,1 consemnata in bilanțu
rile „mai Hor siici ese", ele, ini
țiativele resp 'live, s-au nas
olii s-au consolidai, au prolile- 
idl. \u prosperat, ^-ati prolili; 
ral penlru ca la baza genezei lor 
se alia o tintație pe cit de antica 
și de di nuli, pe atit de ome
ni isi a — slabii- unea, mai bine 
zi -, de a ingurgita, din i ind m 
cmd și daca se poate zilnic un 
pahar cu o „tărie" care face pof
ta de mincare, slimuleaiă buna 
dispoziție și, chiui- pofta' de v„i- 
ța. „Inițiativa" a prolifer.il și 
penii u ni la moment dat, condi
țiile social-oconomice au devenii 
penlru cei cu omeneasca slăbi
ciune penlru licorile atil de re
numite de Pe vremea lui Baclius 
de-a dreptul viUege. Rcvoltalor 
de vitrege

C ne nu iși ominleșle de fap
tul i-.i, din losla rețea ile alimen
tație publica a loi alităților nons- 
lie dm Vale, rețea larga sau po- 
trivilii, acum e fol una, n-.ili ră
mas la Un moment dat docil 
restaurante și baruri di1 lux. E- 
i au inainte lot lelu| di cri- nie 
și bufete in tare „din mers", in 
drum spre <a a, oricine putea In- 
guigilj un deț doii i și mergea 
acasă liniștit, l.a un preț rezo
nabil în mod opor.iliv omul <■- 
i a servit, mulțumit și toate au 
fost bum

Au fost și... mi prea. S a „des
coperit" ca dm cauza ci l-melor 
lume i nu merge la șut, .il'-.enlea 
za și inliizie. Și '. a promulgat o 
in.i'.ură „educativii" nițele iplii. 
Ș a rl it sarcina ca. dm rețeaua 
de aii meni 11 <■ pili ilien, sfl dis| i.i - 
la el i iiii'I ■ și Istil.-'eli' Sa lami
na doar ic- am iidele si ea|e-l>a- 
iiirilc — el vale si m.u al-., mai 
scump - in ii c . i nil 11 ■ la
im li ml na i n u 111 -.ă ' a .. V ■ la

nu este deocamdată rezolvata. 
Cauze,e sini m.u mu le -i rn do
rim -a facem o analiza ivhau.ti
vii a ,'aa-stora. Insă pentru < a- 
cest-, cauze sa lie olimmut f<- 
nevoie in primul lînd .te .icfni 
nea secției de specialitate (. arc 
cerc’ voința), cit și de sp,i|inu! 
locatarilor și asocialiilor de lo
catari. Cu alte? cuvinte, pentru a 
livra un oraș mai curat este ne
voie ca secția de gospodărie co
munală și locativa sa fie Ins.da 
să-și facă treaba.

Spunem acest lucru, deoarece?, 
așa cum am fost informați, înt 
anumilo zone in Pc*troșim>, în 
care locatarii sau uncie asociații 
de locatar impun acestei secții 
ce și cum sii facă.

Spre exemplu, în zona Hermcs, 
în spatele P.T. 12. unii locatari 
au început sa construiască garaje 
chiar pe locul punctului gospo
dăresc, acesta fiind desființat. Si
tuații similare' sînt și pe strada 
Păcii, unde unii locatari nu vor

Atitudine de Ghiță Contra
O scrisoare semnată d< 9 locatari din blocul 7, sunat pe stra

da Avram Jancu din Petroșani, ne informează despre o situație 
mai puțin obișnuită. Urmare a secționării accidentale a unei țevi, 
in apartamentul nr. 55, situat la etajul 9 al blocului, locatarii a- 
partamentelor situate pe aceeași coloan I. la nivelele infi rmare 
asistă neputincioși la degradare.i accelerată a locuințelor lor Băile 
și bucătăriile arată dezastruos. Apa „curge" prin pereți. Num ii că 
locatara ap. nr. 55, Maria Tanasc, refuza să remedieze lefi' ■ lunea. 
Au vi nit instalatorii aduși de ceilalți locatari, dar nu li s-.i permis 
sa repare defecțiunea. A venit apoi, in încercarea de a t mv inge 
locatarii amintitului apartament 55, și agenta pentru spațiul loca
tiv do la RAGCT,. Inutil. îndărătnicia și inconștiența sint d<- nebi
ruit. Atitudine de Ghița Contra. Măriei Tănase puțin îi pi a ce 
se întimplu în apartamentele celelalte sau ce se înliinplă u .locul. 
Și iarna bate la Ușă. Disperați, locatarii cer spiiiinul zi.ir'.i'oi nos
tru. Noi ne facem datoria si încercăm prin aceste ririduri „sensi
bilizarea" amintitei locatare lipsite de simț civic. Mâuiri însă 
poale lua primăria. T.a urma urmei, legea prevede și posibilitatea 
evacuării unui locatar care se l.'ice vinovat de rlis<r" <-ri i imobi
lului. Sint atîția care n-au undo locui. (loan sTE''.'d)

masa, >a comande ca un nabab 
și sa mtii/ie... Deniersui „educa
tiv" a fdst .usținut de u măsu
ră și pe linie „ ihmenlai i : sa nu 
se vimla băuturi alcoolice, dccil 
incepind de la ora 1Q. Și nii s-au 
vimlut. Nu s-au v inilut clte ■! 
zih- im î la c henzina și avans. 
Și inc.i ceva: deși băutură nu 
e alnuenl, pcnui ia produselor a- 
limentaie s-a resimțit, și la r.il- 
Inrili cu băuturi. Și, odaia cu 
împuținarea lor, f.iiino.i-ele
noa-lre liauluri spirtoase au de
venit și mai proaste. Broaște și 

Dileme

nocive. Bcntru ficat, pentru sto
mac..., pentiu sistemul nervos. 
Ei și ?!

Ei și, nimeni nu a m.u urmărit 
efectul includerii bufetelor s 
birturilor asupra prezenței la 
lucru a minerilor sau com.li tu 
torilor. I)c fapt, nici nu ar li 
avui cc'iirinari Dar, un luciu e 
sigur: a proliler.it prodmti.i pio- 
prie, autarhia, in i ludul iubito
rilor de boului i \ oi ba aceea : 
„De ce sa nu trăim din stu pio- 
p, ni. S.i bem o bauluru cur it i, 
proprie ?!" Și oaim nii au înce
put sa-și aduia d la țaia, d<- la 
Hațeg, Gorj iu Alba sau și de 
mai dopai I , pi une, struguri, du
pă preferințe. Sau iimindoiia. 
( ine n-aveau . ii m aduce, sau 
de unde, pinde.m aprozarele. Cum 
ven iu prun.'l'’ ‘-au si Ugui ii. așa 
și dispare'iu Se iinnp.ir.il* p( loc 
cu sa ii, i ii stivele. I itț ori nici 
nu m.u ajungeau pe tainliele m.i- 
g.izili '1,01 de legunic și lllldl'.
s • vindeau direc 1 dm ni.i ■ l'H

F.e oiinuii' ile lmi| ) (le ' 'nit! *
( sa i uitări ,li o /I in' i-e.n - j ! ih»

un kilogi'.ini-doua *x HI tr- . l<H*

CC a-J il.iii eu p1 r <i i ’liH-

1 1 i ilev a sul ■ . i t> in kil ?
d 'o.l 11 ,i șj in 1 i .i < M •

să fie amenajat pa t gospodft- 
re-c. I i fel ia ,i .trăzile Oi 
tu. -i L'.-.uii .ni o. piața din 
Aeropmt, in car-- imixtiunile te
nor oameni împiedic i organiza
rea mre-pmr Ito.ue ., artivităt.i 
de s i| ibrizare a oi.-țului. Nn 
negam cu niime faptul ca și în
câlcirii au drept.ițea lor, l.a fel 
cum -i secția RAGCT, Petroșani 
arc ilreptatea ci. Dai din acea-- 
ta intoleranță, specifică dealllel 
in contextul actual, ml care ari
de siilerit oslo orașul, care este 
al nostru d tuturor si pe care il 
dorim cu toții curat și sănătos. 
Insa pentru a se realiza acest 
lucru trebuie să acceptăm cti 
toții ideea câ fiecare trebuie să-și 
facă treaba lui, dar pentru a și-'o 
face trebuie lăsat să si-o ta«ă. 
C'ăci dacă nu există înțelegere nu 
există nici curățenie si ceea ce 
e mai grav, nu există nici civi
lizație, noțiuni între care există 
o strînsă intcrdepenilentâ.

Gheorglie CIIIRVAS.A

Acest sistem prompt i eficient 
s-u practicat de .mi 1 ■ *V.e. 
rina la po.i-ievin. ..........  «-
dus mari schimbări. A •• .î '* a «L > : '
au rasul it ca caip< - — i'repk
simboluri ale econom i > piw-' 
ța — itughencic cu / !c. Și
burur.lc cu zăbrele, i/. rmJ, v» 
lingă multe produse s ip;1. ame, 
>i sticle cu etichete oui. argin
tate, cu înscrisuri tra ne. Cil 
sini <lc cui ite sau cit <ii nocive, 
prin conținutul lor, nu se știe, 
d.ir i a-s piperate la preț, după 
Imnul plac al proprietarilor, se 
știe. Doar profitul impune... U- 
nii i U buzunai ’L- mai umflate 
se supun. Alții, mai i un•< . valori 
in loc de „napoleon", preferă o 
țuica sau o palinca. Adică, în 
loc să contribuie la îmbogățirea 
tagmei proaspeților crișmari, pre- r 
fera sa investească într-o „afa
cere" proprie. Și „alaccrea" e 
simpla, sa-ți fagi băutură ta 
proprie. Mai buna, mai curata 
m u sigura ș , de <e iui. mai rert- 
l.ilnla Și, atunci hai după pru
ne, hai ilupu sliii'ini. hai dlțpfl 
orice . numai sa iaș i ceva... tare 
și amețitor. Dam nu apar r-Jt’ 
nelc ni orice alta materie jitf- 
ma. hai l.i alimentare. S nt >uno 
și compoturile, și marm Ja> șl 
gemurile

(ăl cltev.i luni m urină, Ia 
ehu isciil unui sp.lal dm munt< i- 
piu, cilii va a d scoici it lin covn- 
pot de piersii ■ d'' ea m.u htao.î 
calitate. ( inii .1 viul Sil r»l 
cumperi', n- i m u ga il ,.l <ir la 
aliment iră < .U-1 'l'1
\u inși iu o mpt mina în mm* 

raliurile pline. Dar In i'«"i 
nu (lispanil. Oamenii I u' liă'-t-• 
I I. ". Și atu 11'1. Ce dam i C «W. 
la un bolnav I n uc pi >pnu 
iiu-i recomandat. v'am i ’in 

țj’„oi inge", un „kiwi? <iu „Coln 
dc Ta bontiqiie. D.ua nu, un ceai 
de plante îndulcit t u ihariiV'...

daci i găsiți la faima i >•
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Actualitatea internațic^ială
IUGOSLAVIA

Conflictul în fază finală ?

Pentru timpul dumneavoastră liber

După mai multe zile consecu
tive de lupte indirjite intre ar
mata federală și cea croată, du
minică seara, președintele în e- 
xercițiu al Croației, Franjo 
Tudjman a ordonat forțelor sale 
Încetarea definitivă a locului și 
a oricăror lupte cu armata fe
derală și populația sîrbă din 
provincia lvrajna. Tot în acest 
ordin se prevede și reluarea a. 
limentării cu energie electrică a 
unităților militare federale de 
pe cuprinsul Croației, alimentare 
ce fusese Întreruptă mai bine 
de două săptămini, tot din or
dinul președinttlui Croației. Or
dinul dat de Franjo Tudjman 
poate însemna, potrivit părerii 
experților și observatorilor po
litici, încetarea războiului civil 
din Iugoslavia, cu condiția ca el 
să fie respectat, atît de forțele 
croate, cît și de armata federală. 
In ceea ce privește armata fede
rală, potrivit declarațiilor minis
trului apărării al Iugoslaviei, a- 
cest ordin nu va fi inculcat, de- 
cit dacă forțele croate vor con
tinua să atace unitățile militare 
federale. Rămine de văzut dacă 
și forțele croate vor aplica acest 
ordin așteptat de toată popu
lația iugoslavă și di comunitatea 
internațională.

Ordinul președintelui Ci jațici 
mi vino in urma unor evenimen

11 UR \ Di; ST \T

• i i' multe cadre ofițerești, itn- 
pteunu cu armata, au preluat 
plitei in Republica Haiti. Lo. 
vitura de stat militară a început 
prin arestarea președintelui țării, 
despre a cărui soartă nu se știe 
încă nimic. Cele mai multe din
tre oficialitățile politice ale țârii 
au fost de partea pueiștilor, iar 
lovitura de stat a reușit pe de
plin.

□■•parlamentul de stat al SUA 
a condamnat această lovitură 
dc stat, calificată drept o măsu
ră anticonstituțională, iar pre
ședintele Bu' li a cerut pueiștilor 
garantarea vieții președintelui

BăLANȚA
U2 septembrie — 21 octombrie)

O incredibilă răsturnare a si
tuației din Care vi» veți alege cu 
citcva bobirnace și cu un nou 
prieten.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noiembrie)

.Speranța dv. are un funda
ment șubred, exceplind cazul ca 
va mulțumiți cu o aventură u- 
șoara.

SAGE1A1OR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Chiar și dușmanii se vor aia- 
ta mnați de priceperea dv. in 
chestii.

( Al’RlGORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Nu «înteți, cum vi Se pare, 

te cu legătură directă în con- 
flicul iugoslav. Astfel, Comuni
tatea Economică Europeană, sim« 
bâtă, și-a întrerupt lucrările se
siunii speciale consacrate situa
ției din Iugoslavia, anunțind re
curgerea la sancțiuni drastice 
împotriva acestei țări și in spe
cial împotriva Serbiei, conside
rată vinovată pentru stoparea 
tendințelor secesioniste din iu
goslavia. llcferindu-se la criza 
iugoslavă, ministrul de externe 
al Franței, Roland Dumas, a a- 
firmat că aceasta constituie cea 
mai profundă criză de după cel 
de-al doilea război mondial, Ge 
tinde să se generalizeze nu nu
mai în Iugoslavia. Problema iu
goslavă a fost inclusă și pe or
dinea de zi a Consiliului de 
securitate al ONU, iar mai mul
te țări, printre care Canada șl 
SUA au afirmat că este nevoie 
de trimiterea unei forțe milita
re a ONU în Iugoslavia cu mi
siunea do a restabili calmul. Le
gat de această afirmație, mai 
mul le state printre care și Româ
nia, au declarat că orice măsură 
ce va fi stabilită de organismul 
mondial trebuie să se abțină de 
la atingerea suveranității Iugo
slaviei și să elimine amestecul 
in trebui.le sale interne. Nu se 
știe exact clacă aceste luări de 

constituțional și renunțarea la 
puterea pe care au preluat-o 
prin forță.

MASA ROTUNDA

La Moscova, unde dc aproape 
o lună de zile se desfășoară lu
crările Conferinței europene a- 
supra dimensiunii umane, in ca
drul acesteia, a avut loc o masă 
rotundă consacrată minorității 
române din Ungaria. Reprezen
tantul Ung i iei a exprimat opi
nia guvernului sau, potrivit că
reia minoritățile clin Ungaria nu 
trebuie Să fie reprezentate în 
parlament, ci doar să li se cre
eze un cadru democratic dc ma

muchie de cuțit. Totul depinde 
de unghiul din care priviți.

vArsAtor
(20 ianuarie — 18 februarie)

Singura alternativă la un com
promis major e o lescmiiare 
demnă.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Atita vreme cit singurătatea 
ți-e perna și invelitoare, a te 
înfrupta din tolba cu vise nu e 
un pacat.

BERiH.ll
(21 martie — 20 aprilie)

i
Sechelele Unui eșec vă amii- 

i ase puțin ziua, dar veți avea, 
in compensație, satisfacția spo- 

Pei irii „proprietății'’..,

poziție l-au determinat pe Franjo 
Tudjman să ia decizia de a or
dona încetarea focului. Dar de
clarația ministrului apărării al 
Iugoslaviei se pare că l-a ajutat 
foarte mult să se decidă. In ur
ma luptelor din ultimele zile, 
precum și a opoziției crescinde a 
populației din mai multe repu
blici față de trecerea trupelor ar
matei federale pe teritoriul lor, 
ministrul apărării a declarat că 
armata federală este pregătită 
pentru un atac decisiv asupra 
Croației, decizia sa fiind moti
vată de faptul că președintele 
Prezidiului iugoslav, croatul Ste
pe Mesic, nu mai este ascultat, 
iar prezidiul s-a transformat mai 
mult intr-un organism sfătuitor 
decît de decizie, iar guvernul cu 
Ante Marcovics in frunte este 
depășit și neascultat. El a res
pins posibilitatea unei lovituri 
de stat militare, armata nefiincl 
interesată în preluarea puterii, 
ci in menținerea ordinii și li
niștii in stat. Ordinul președinte
lui Croației a fost primit cu o 
adevărată explozie de bucurie 
de populație, mii de voluntari, 
ce se înrolaseră în armată, în- 
lorcindu-se acasă, pentru a.și 
relua activitățile obișnuite.

Glieurghe ( IHRVASA

nifestare a opiniilor. Cu alte cu
vinte, in Ungaria minoritățile, 
inclusiv cea româna, nu pot a- 
vea drepturi depline așa cum e 
la noi. Cita diferența...

DORINȚA DE l’ACE

R puivul sovietic, plivind ac
ceptul de a reduce armele nu. 
clcaie proporțional cu inițiativa 
americana in acest sens, a fost 
salutat de pi credințele Busb, ca
re și a exprimat satisfacția că 
relațiile sovielo-amcricane au 
reintrat pe făgașul normal, am
bele superputeri plinind deasu
pra tuturor intereselor dorința 
de a paștra pacea in lume.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

Deși idOea de cuplu va repug
na, ci -e ia dovedi ca lot iau! 
e spre bine.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Timpul trece și „ziua de mii- 
nc” deiine o problema serioasa, 
dacă nu, puneți piciorul in 
prag.

RAO
(22 iunie — 22 iulie)

S-ar putea să fiți tratat(ă) cu 
inlatitare. Afișind modestia, nu 
pierdeți nimic.

LEU
(23 iulie — 22 august)

O controversă privind pater
nitatea ajunge sa vă Silice som
nul de noapte...

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)

Triumf fără glorie și stare pre- 
deprestvH, cauzată de remtișcări...

MIERCURI, 2 OCTOMBRIE

10,00 Actualități.
10,10 Calendarul zilei.
10.20 Canal France Internațional.
12,35 Desene animate. Pif și Her- 

cule.
13,00 Ora de muzică.
13,55 Viața spirituală. Societatea 

modernă între rai și iad (I).
14,25 FOTBAL : Dinamo — Spor- 

ting Lisabona, meci retur 
în Cupa UEFĂ. Transmisi
une directă. In pauză : Ac
tualități.

16.20 Cursuri de limbi străine. 
Limba germană. Limba ita
liană.

16,50 Tragerea Pronoexpres.
17,00 Știri.
17,05 Conviețuiri. Comunitatea po

loneză.

Primăria orașului 
Aninoasa

angajează prin concurs :

— 1 tehnician —■ investiții, gospodărie comunală și 
locativă cu studii superioare sau medii

Concursul va avea loc la data de 15 octombrie 1991, 
la sediul Primăriei orașului Aninoasa, strada Libertății 
nr. 85. Termen de înscriere, 10 octombrie 1991.

MICA PUBLICITATE
- ATNZARI

VIND CEC Daciti 1300. martie 1989, avans 85 800. Teii Ion 41237, 
ciup i ora 1J. (3017)

VIND mașina de tricotat, marca Singer, nouă. Telelon 44953. 
(3062)

\ 1ND Kashtan, boxe 30 VV, microfoane stereo, originale. Te
leleu G0U62, intre orele 10—15. (3061)

VIND CEC Dacia 13(J0, martie 1989, Petroșani, strada V. Roai- 
tâ, 7/20. (3055)

CUMPĂR butelie normala de aragaz, ofer 10 000. Telefon 
44691, dimineața. (3043)

SdHMBl KI DE LOCUINȚA ,

SCHIMB ..parlament, 2 camere, comandate, strada Unirii, bloa 
5, ap, 3, cu apartament 3 camere, decomandate, strada Indepenc 
dențe/. Ofer recompens i. Telefon 44367, după ora 18. (3049)

DIN URSE

Societatea PF.T-I’ET TR WUL SRL 
organizea/a transport persoane )>e rula Petroșani — Istanbul, in 

perioada 6—9 octombrie, cu staționarea 36 ore la Istanbul.
Prețul; 4700 ilei/persoaftl. Relații telelon 41949, iulie orele 

8—12; 17—22. (3060) ,

PIERDERI i

PIERDUT legitimație biblioteca nr. 1183, eliberata de U.T. 
Petroșani. O declar nula. (3052)

PIERDUT legitimație sei i ii. iu pe numele Caim Dumitru, eli
berată de U.p. l’etrila. O declar nula. (3056)

PIERDUT tichet butelie nr. 313. eliberat dc Cenliui de pre
schimbare a buteliilor Petroșani. II declar nul. (3018)

PIERDUT legitimație biblioteca periodice pe numele Anghel 
Valentin, eliberata de U.T. Petro- ani, O declar nula. (3()47)

PIERDUT legitimație biblioteca periodice pe numele Bâlc Ro
dită, eliberata dc U.T. Petroșani. O declar nula. (3045)

PIERDUT legitimație bibliotecă )>eriodice pe numele Diagoș 
fe'ristiai\ eliberata clp U.T. Petroșani. O declar nula. (3046)

PIERDUT legitimație serviciu pe numele Cotim loan, eliberat^ 
de E.M. Pclrila. O declar nulă. (304 1)

DECESE

SO ȚI L, fiica și ginerele anunță cu profundă durere dispari 
ția celei care a fost o minunată soție, mamă și soacră

GORBOY SAI.OMIA
Lacrimi și flori pe tristul tău morinint. (3059)

MCU Cojocarii este alături dc familia Gorboy Anton în grea
ua durere pricinuită de decesul dragei lor

G9RBOI SAI.OMIA
Nu o voi uita niciodată. ••»■
Sincere condoleanțe familiei. (3Q57) "

17.35 Rezonanțe românești. Intîl- 
nire cu personalități ale 
diasporei noastre.

18,00 Forum. Riscurile sindica
lismului (1).

18.35 Reflector. Pe unde pașii-au 
mai călcat...

19,00 Arte vizuale.
19.30 Desene animate. Blackstar. 

înregistrare Supsr ChanneL
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Studioul economic. Iarna 

’91—'92, numărătoarea in
versă.

21,10 Film serial. LA CAMORRA. 
Episodul 5.

22,15 Universul cunoașterii.
23,00 Cronica Parlamentului. • 

Actualități.
23.30 Meridianele dansului.

• <%••• • •
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