
„CUI îl BATE CEASUL Șl PENTRU CINE
îYu este vorba despre scrierile 

celebre ale nu mai puțin cele
brului Hemingway, laureatul 
Premiului Nobel în 1954. Eroii 
lui Ilemingway, in ciocnirile cu 
realitatea socială, fie că pier, fie 
ca devin niște epave morale. „Cui 
ti bate ceasul" este o carte pre
sărată cu accente de „patos re
voluționar". Oricum, era vorba 
despre alt... patos.

Dc cc această introducere ? 
f iindcă nu știam ce ne face să 
credem că in Valea Jiului cult a 
„ii bate ceasul". Iată despre ce 
e vorba și apoi să vedem cine si 
pentru cine bat clopotele.

Dc curînd, dl. losif Boda, con
silier al domnului Ion Iliaseu a 
venit în Valea Jiului pentru a 
se informa (și a informa) des
pre starea de lucruri din muni
cipiul nostru, în eventualitatea 
unei vizite a președintelui ales 
in mijlocul celor care au „dat 
jos" guvernul Roman. Din con
vorbirile pe care le.a purtat cu 
reprezentanții „dc frunte" ai Li 
nit sindicatelor miniere libere din 
Valea Jiului, dl. Boda a aflat 
că membrii Comisiei speciale a 
Parlamentului, care lucrează de

BAT CLOPOTELE ?"
o lună in bazinele carbonifere 
din țară nu au fost in nici o 
mina și nu au o activitate efi
cientă.

Luni dimineața nc-au vizitat 
la redacție dl. prof. unit’. Septi-
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miti Krausz (deputat), și dl. Va- 
leriu Butulescu, deputat. Din 
pură curiozitate, i-am rugat să 
ne spună și nouă cc a lucrat co
misia tn această perioadă.

Am aflat că au fost vizitate 
35 de obiective din cele 5 bazi

ne miniere (Valea Jiului Gorj 
iilliamureș, Suceava si Bilcu). 
S a intrat in 26 de mine, cu 
fost vizitate 3 flotam, 4 uz w de 
preparare, și 3 instituții dc inră- 
țiimint și cercetare. Au avui loc

24 de mtilniri și discuții cu sin
dicatele miniere, cu administrații 
ale regiilor și cu organisme de 
administrație publică (prefecturi, 
primării).

In timp cc reprezentanții „de 
vîrf" ai Ligii sindicatelor mini

ere Valea Jiului aveau „intil- 
niri" de tot felul prin Moldova, 
pe la Bucurcști( la ambasada a 

mcricand I, sau Timișoara, Co
misia Parlament ului a intrat in 
subteran la e.rploafările miniere
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Uricani, l.upeni, Vulcan, Aninoa- 
sa, Livezi ni și Petrila, s-a întil- 
nit și a discutat cu minerii si 
consiliile de administrație de la 
minele Valea de Brazi și Lonea, 
cu salariații dc la UMJROM, eu 
cadrele didactice și studenții de 

Ia l ui -crsilal a tehnică. Tot în 
ac -I timp, au <n ut la inulniri 
cu conducerea RAH. cu Liga 
sindicatelor (respectiv, cu cine 
nu era in „vilegiatură"...). cu 
Primăria

A-ta e situația... nu aceea pre
zentată consilierului venit. din 
din part-a prec dintelui de L.L. 
(liderii Ligii). Ai eastă comisie 
este, lotuși. o comisie pe proble
me. S a constituit si o comisie 
d anchetă asupra unor eveni
mente despre care nu vrem să 
ne amintim. Aceea va stabili 
„pentru cine bat clopotele" în Va
lea Jiului, și „cui îi bate ceasul".

Fiindcă, la urma urmei, ceea 
ce face această comisie Paria
tei nt ară ar fi trebuit să facă 
Lina sindicatelor miniere din 
Valea Jiului, încă dinainte de 
iunie 1990. Aceasta ii era meni
rea

De și-ar face, comisiile acestea 
datoria, să vedem și noi „cui ii 
bate ceasul"...

Mireea Bl IOKESCU

NASUL REFORMEI SI NODUL GORDIAN
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Sc zice cu, pc cînd mai era 
in viața, poetul Tudor Arghezi 
ar fi fost invitat să vadă stu
diourile cinematografice de la 
Buftea. „Maestre, i sc spunea, 
aceasta este aparatură japoneza". 
Și Maestrul doar aproba, dind 
din cap. Mai încolo i s ar fi a- 
rătat aparate nemți ști, apoi a- 
mcricaii'' și iai nemțești. La care 
Maestrul, copleșit de ce se ve
dea, ar li întrebat sec: „Da’
nemții unde sint?" Era 0 anec
dota despre care iui ii jurau că 
ar fi fost o intimplarc reală.

Mi-am r< amintit a<, slea gin. 
dindii-ma la o v< dală a televi
ziunii noastre, dl. Adi ian Seve, 
rin, cel rare ne bombarda cu 
fel și fel de '.laturi, știutor dc 
modele, om ni-1 i-"nt în atit dc 
( implicata cir ■,tine ■ a tranziției 
la ecoimmia <k piața. Diisiiicc 
ajunsi-c intr-o fii v di euforic 
din pricina puii i ii. tratînd cu 
aro'.nnță nu numai Parlamentul, 
dar și in .tiiiiția prezidențială, 
i. a dov.’dit ca i funcția dum

nealui c"-‘. ■ tr< •■■ătoar< , cum - to
iul c țr.-'ător. Sc auzea. într-un 
timp, după debarcarea fostului 
cabinet, că va fi aml r.ador în- 
tr-o țară din Ann rica Latinii,

dar acum lucrurile s.au lămurit: 
a fost numit la Comisia de pri
vatizare, acolo unde a fost dl. 
Theodor Stolojan.

Maestrul Tudor Arghezi făcea 
o echivalență intre termenul 

„nemți" și om de acțiune, pri
cepere, simț al datoriei și efici
ența. Actualul apostol al priva
tizării este posibil să facă lu
cruri foarte bune cu condiția să 
lie rapide și românești, nu im
portate ele pe alte paralele și 
meridiane, nu așa cum se pe
trece prin agricultura. Deși nu 
ne putem eoni] ara cu fosta Ger
manic democrată, fiind o ches
tiuni mai adinca, de specific 
uman, și acolo situația a fost 

o . după unificare. 
Germania de Vest a injectat 153 
miliarde murei, dar, inchizîndn-se 
ca nerentabile uzine și fabrici, 
soni:,iul, c.timat la un milion 
din populația activă, a ere t ne
mulțumiri. Trecerea la economia 
dc piața e un trahimi nt dureros, 
chiar dacă se aplică, așa cum 
sc face acum in Germania, prin
cipiile izvorite din astfel dc ex
periențe și anume: stabilizarea 

monetară, lil.- •alizarca prețuri
lor, ini rodii: oi' a c meurentei. 
dt chidirc.i c,it re piața mondială

și privatizarea. La noi, unde a- 
postolul reformei a fost tot dl. 
Adrian Severin, s.a pornit di
rect cu liberalizarea prețurilor 

și privatizarea timidă. Cei mai 
mulți oameni fiind circumspecți, 
n-au riscat și au stat în expec
tativă. Au riscat doar cei care 
au investit în comerț — și au 
prosperat — sau in servicii, pe 
ici, colo.

Liberalizarea prețurilor n-a 
fost urmată de o mult așteptată 
stare concurențială care nici nu 
va fi reală atîta vreme cit va 
mai exista comerțul de stat a 
cărui privatizare produce destule 
îngrijorări. Asa că dl. Adrian 

Severin este într.o poziție cel 
puțin delica'ă : va trebui să facă 
mai puțină filosofie a tranziției 
la economia de piață, tăind, însă, 
nodul gordian, adică privatiza

rea efectivă, în ramuri produc
tive, nu numai în sfera servi
ciilor. importantă, dar nu și su
ficientă.

Și cu cît mai repede cu. atît 
m ii 1 ine p' ntru refacerea eco
nomică a țării, semnalele de 
redresare fiind destule.

Tiberiu SPATARU

Pupa dezbaterile din Parlament
conjugări’ simple

Eu clin fost, tu ai 
noi am fost, voi 
fost kOMÂNI

fost, el a fost, 
ați fost, ei uu

E. Eu sint, tu ești, el este, noi 
sintem, voi sinteti, ei sint RO
MANI
Eu voi fi, tu vei fi, el va fi, 
noi vom fi, voi veți fi, ei vor J 
fi ROMÂNI

9 Sil spună.

Dar în limba romana !
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Vai de punea noastră!
Ceri este că așteptările noastre de a minca o piine mai bună, 

au fo»t In.șeiate. Peste situația moștenită, guvernul demisionar, a 
venit cu tot felul de „implementări" planuri și organizări, uneori 
neaphcabue, cu hotăriri și amendamente care n-au avut darul || 
mc, sa scuture rugina morilor vechi și, nici să încolțească griul 
făgăduințe, in fostele CAP-uri ori in loturile personale ale țărani
lor. care aproape au uitat, ori n-au putut, să-și mingile planta cu 
miiniie bătătorite de... 40 de ani de așteptare. „

Am crezut că, de acum, vom schimba tehnologia fabricării pli
nii, introdu ind gnul nu pentru măcinat, cj pentru copt direct 
p.i.tea, n.-maipunindu i drojdie și sare, nici apă, și totul va veni 
de la sine cu miros de rumen ș. proaspăt, eliminind munca omului 
cc manevrează aceleași vechi și uzate utilaje, care întorc griul pe 
toate fețele, p nă ii dau culoare, prm făina albă. Dîmbovița ori 
neagră, care, apoi, își urme iză iremediabil drumul coacerii șl nu 
al pretențiilor. Nu pol să nu recunosc, chiar o ameliorare a situa
ție dir plnă la pîinea albă, visată și scandată, va mai curge 
multă apă pe Jiu. Să invocăm doar calitatea utilajelor, a griului 
primit de o anume calitate, a personalului pus să o producă fără 
a ne alătura și noi. consumatorii, la acest proces ar fi o mare 
nedreptate.

De unde piine albă dacă totul este ca înainte? întreruperea 
curentului Încă se mai practică, motorina încă nu ajunge, materia 
primă, nu poa e da mai mult decit .. are. Uneori lipsa drojdiei a 
pus pe... drojdie, procesul de -fabricație, recurgîndu-se la soluții 
ultirrte ce au darul de a fabrica și f odusul „ultima soluție'*. Intre 
cantitate și caliiate lupta se duce doar pentru canbtate, fără a 
neglija pe a doua, pentru a satisface in mod normal și necesar 
cerința zilnică a pieței, mereu crescindă. mereu mai pretențioasă. Și, 
totuși, protecția cuinp’râtorului impune din partea guvernului ac
tual măsuri de reconsiderare a piinij noastre cea de toate zilele, 
pentru a nu ne mai exprima forma aceasta pasivă de protest, la 1 
fiecare bucată de piine, tăiată felii copiilor noștri. Intre posibila > 
raționalizare a c. ș calitate, guvernul caută soluții impune de 
insuficienta cantitate dc griu existentă în țară, ca o calitate și un 
merii al luj și nu al piinii. deocamdată. Ce.e 45 milioane de do
lari promise de guvernul canadian, n-au darul decit să asigure 1 
can'itptea și nu calitatea. Oricît am da cu biciul nemulțumirilor, 
b<» i plugului Încă n-au fost puși in jug, iar caii putere n-au primit 
cota de motorină măcar să tragă piuă la brazdă. Ploaia revoluției 
n-a spălat nici ea hambarele lugimte și goa.c ale țării, iar in
venta >ri. piinii albe n-au primit incă dreptul dc a o breveta. Și, 
totuși. Intre atitea nemulțumiri și proteste, pe ici, pe colo, cineva, 
nu ;tiu cine, încearcă să ne convingă că focul cuptorului poate 
coa< _• piinca viitorului, in casa privatizatului, arunclnd cenușa 
mastodonților in viului ce încă mai întreține focul cuptoarelor de 
granit, pentru a coace o piine de... grafit.

DorcI NEAMI’U *

Țări participante la lui (1V) |
IUGOSLAVIA

FOTBAL, divizia C Rugby

încă din.-inie de izuucnirea 
contli’ Uiiui din Croația economia 
iuwr. avă nu se afla Intr-o »i- 
tii.'-n tocmit fericita. Odată însă 
cu dc l in' area ostilităților, c- 
conomi.' a cunoscut un regres 
impr- -lonant. Dacă In 1990 pro- 
du ți.i ,_.i . eu 10.9 )a sută mai 
m.i• de. îl eț>a (|m 1909 a' cartă 
ten I n',ă s-a amplificai în<r-o 
as. ir- nea m’ ură în h numai 
In prunele 8 Iun, ale anubii s-a 
înrc i‘iiai un nivel de 17.3 la 
• u1 : mai mir <1-il anul tr-< it. 
In <1. ~. f"i nu ne este prvu -â
1-‘r< , m -
>11 -f’.. 1’. ,'î ■ .

â pr-tbc îronom ui
*lj dă

Înlr-Un - , din Că!’ > r»>l
Iruri.' rl •j" £ .to r|. , • i-, n
tru urir..i' i io .nț f ‘ .1 • nn'rd,
Ui ei.'li In a’ -' le nu
s. vor î- • V 3
r> '■.! â ■ Ir- • fî-nt t-.irfî *>-
ri i> -r >' , A in ptinrt
#C 'l-imir' îri 1 r ÎJHA df’ lîrlOS S
n i ii-'1 ' ere -v vu liza
pr -! iț-nî'l s-.'iderr a ntve.
1 •!, r -.j --u i'i--’ i
r»ir p-’rj -ir a irnp.na «in

1 .-i ’7nr,rtîrn1nt d^ln
ri' vo',u',X- -ar fi mnt Kdîll
r n (u rtl TT li TTî'lt’.. tî’ri.
P'-ntiu - a prin scnaU-i • a pe 
pillă -1 pir. I |ec|r,r jnrrr.J.ive â 
«r un fond valutar ne c-
sar .copului amintit In acest con
te*! a însci ic și participarea 
Iugoslavei la TIB ’91 cu un

sku.u i.o,.. ..<v. r. punind pe o 
supiatața toiaia cie ico mp in 
inului pas 1..O.U1U1 AZ șl pe alții 
Iau mp ui exu-Tior, lume ea* 
Pe, i i .uci i nvi. A — i'unvevo, A- 
uiwUi'Kt.M.i, MuNlENE- 

GRoEXl'CiRr, riIOGntd Uovc- 
desc câ in ciuda dificultăților 
piociiHi.ciiLC, ..rinele tugos.ave 
ramin terme în cevu cc privește 
coiauoraica cu Roinania. Dc alt
fel aceasta constatare avea sa ne 
f.e iniania și de cuvintele dom
nului Bora Calovsky, directorul 
reprezentanței Camerei Econo- 
mirc a Iugoslaviei și director al 
p.ivnioiiuiui țuru sa.e, care ne-a 
dcciaiat; „Vă pot spune câ pre- 
zențj noastră la TIB este mani
festarea dorinței de a continua 
conlucrarea economică dintre ță
rile noastre, in spiritul conti
nuității tradiționale". Ca argu
ment a[ celor spuse dc interlo
cutorul nostru, vom exemplifi
ca numai prin contractul sem
nat Intre firmele IUGEL (Iugo
slavii) t ROMEI ECTRO (Româ
nia) privind exportul dc energic 
electrică In România contract 
a cărui valoare sr> ridică la 88 
nul dolari. D asemenea. mm | 
trebuie î ,ț,e ificâm 'fi, în corn- ‘ 
pumic cti anul trecut și In cm. 
da situațiilor dificile prin rare » 
tr»<? ei. nomid ■ celilțr două țări, 
volumul total al srhiral irilor j 
bilaterale a înrc i-trat ricsturi
• mari abile. A tf.'l. în c.i =| 
priV" fie cspo'tii] românesc pc | 
pia’a iugoslavă acesta ma uifrat . 
în ..-mc triii I al ar-, tuj an In 
v ma rl" 3371 4 mll. 1<I. Iugosla
via ociipînd Ia ora actuală locul 
fi In ierarh i ev rr>r1 Urilor româ
ne:‘i în '•( -a .B privește Im
portul dm Tiicos’a ia < .'nștatăm 
că Tuenslavia este Sl do al 
1? l.-a furnizor al tării noastre. 
Cil o cifră do 3412.6 mii lei. O 
rresiorc aprocvită ca fi nd dc 
13.7 ori maro decît. anul
trecut.

tiberlu V1NȚAN

0 MINERUL VULCAN — A S. 
PAROȘENI 2—2 (2—1). Interes 
major pentru acest duel Căluți 
— Tonca și pe teren, cei 22 de 
jucători, și-au dat drumul, in 
numele unei mari rivalități, po
posită pe aceste meleaguri, cine 
știe de cînd. Au deschis scorul 
oaspeții, min. 16, prin Păuna, 
contraatac periculos, au egalat 
gazdele la numai 7 minute prin 
Stanciu, ca apoi Bcjan să aducă 
avantajul cu 10 minute înainte 
de finalul primei părți, după o 
dominare ce evidenția superiori
tatea in teren și, drept urmare 
și avantaj pe tabela de marcaj.

Partea a doua a fost drama
tică, pentru că Minerul a con
trolat jocul, a și ratat în două 
rînduri, dar cum ocaziile se răz
bună a venit golul egalizator în 
min. 76, cînd Zvanciuc l-a învins 
pc bravul Munteanu. Și astfel 
acest derby, cu bune și rele, s-a 
terminat nedccis, amînînd răs

punsul pentru meciul retur.

(6 MINERUL I.UPENI — MI
NERUL URTCANI 1—0 (1—0).
Și acest dorby avea să cdnfirme 
valoarea ridicată a loturilor co
lor două ochioe, care sc cun s- 
to ui de cînd lumea, mai ales că 
o parte din foștii Jucători ai Lu- 
ponhihil sc află acum sub culo. 
rlle Uricaninlui. O galerie pu
ternică și decentă a făcut „in
trarea" echipelor. aliniate la 
fluierul arbitrului Doroi TitiJ 
(din Herculane), care a condus 
corect o Intîlnire ce punea des
tule semne de întrebare. Cu ex
cepția eliminării lui Irimuș, min. 
61, Jocul a fost curat, cu faze e- 
lectrizante și cu dominare pro

nunțată a localnicilor, a căror 
prestație a oglindit și acea vic
torie cu 4—2 în fața Mătăsari- 
lor, prin raportul șuturilor la 
poartă, 13 la 5, a cornerelor, 
13—2, iar rezultatul de pe ta
bela de marcaj avea să rămînă 
cel înscris în min. 20, cînd Krau- 
til s-a înălțat și a trimis puter
nic cu capul In colțul lung. A 
ratat Neiconi, min. 26, după care 
jocul s-a mai echilibrat, ca In 
final Tudorache și Brănețiu să 
fie aproape de majorarea sco
rului.

Repriza a doua începe cu o 
mare ratare a lui Tudorache, 
min. 49, după care Krautil, Co
coși și DilJa vor rata la fel. 
iar oaspeții au lansat două con
traatacuri periculoase și au ți
nut piept unei formații dezlăn
țuite, dar care n-a putut mai 
mult.

*

O PETPOLUL CARBUNFSTI 
— PARÎNGUB PF.TRTLA 1.0. 
NEA 1—0 (0—0). A fost destul 
o singură greșeală în această 
partidă echilibrată. în care si 
oaspeții puteau obține victoria în 
prima repriză cînd Stana si 
Creții au ratat situații clare în 
min. 17 si 3fi, iar în min. 40 li 
s-a refuzat o lovitură de pe
deapsă. După pauză, Iureșul ' 
gazdelor este permanent și, su
pusă atacurilor pe aripi. Parîn- 
gul va .ceda în min. 78, cînd s.a 
înscris golul victoriei, aducînd 
cele două puncte mari gazdelor. 
Jocul a fost presărat cu durități 
și efortul partenerului de a e- 
gala situația pe tabela de mar
caj s-a izbit de o apărare ce 
n-a cedat

• CFR CLUJ — iVIINERUB 
LUPENI 0—3 (0—0). Un scor 
rar întîlnit pe terenul de rugby. 
După cîtcva incursiuni în tere- 
nul advers, minerii ratează des- 
chidrea scorului în min. 32, iar 
gazdele în ultimul minut de joc. 
La reluare, mal bine pregătită 
fizic, formația din Ltipeni do

mină partida și în min. 60, Pân
dele, înscrie singurele trei punc
te, aducînd victoria formației 
oaspete.

a.

• ȘTIINȚA CEMTN BAIA 
MARE — ȘTIINȚA PETROȘANI 
24—9 (18—3). Studenții petroșă. 
nenl n-au putut face față ata
curilor dezlănțuite alp fostei 
campioane, cedînd teren mult 
în prima repriză, cînd, după 
6—3, echilibrul s-a rupt total. 
Partea a doua avea să fie mai 
echilibrată (6—6), dar scorul fi
nal va fi net în favoarea gaz
delor. Pentru Știința a înscris 
Florca.

I
Fotbal feminin

Victorie, victorie

Lupte libero

Un onorabil loc II
Disputată la Brașov, in zilele de 26—27 octombrie, etapa a 

IV-a și uitima, din acest an competițional, a adus luptătorilor de 
la Jiul Petrila s-1 ist ac ț i ti ocupării in clasamentul general a unui loc 11 
și cîșligarca la trei categorii a locului 1, atit de rivnit de către 
orice sportiv. Această ultimă confruntare a adus pe saltea toată 
elita luptelor din aceast i serie, cuprinzind echipele Dinamo Bra
șov, Hidrotehnica Constanța, Constructorul Hunedoara, CER Cra. 
iova, Vagonul Arad, Înfrățirea Oradea, CSM Tg. Jiu și Jiul Pe
trila, lipsind, totuși, RapicI București, echipă rămasă lărâ luptă
tori, după turneul din Belgia, dc unde s-a întors doar antrenorul. 
Au urcat pe podium Ion Aiiincăi, loc I, 62 kg j Nicușor Marma- 
liuc, loc I — 68 kg ; Aron Cindea — loc I, 82 kg ; Adomnicai Va. 
sile — loc II, 48 kg; Florin Bolohan — loc II, 57 kg; Romulus 
Sâplnțan — loc II, 71 kg; Iulian Taciuc — loc II, 90 kg; Adrian 
Dacica — loc II, 100 kg și Dunuț I’odină — loc II, 130 kg. îm
preună cu Dinam.> Brașov, Hidrotehnica, CER Craiova și Con
structorul Hunedoara, echipa minerilor din Petrila va participa 
la turneul final, 1—3 noiembrie — București, alături de alte cinci 
formații din seria I — printre care Steaua și Dinamo — unde se 
va bate pentru un loc in primele șase, obiectivul propus de cu- 
noscuții antrenori Costică Maimaliuc și Nicolae Șerban. Succes 
Jiului Petrila I

CFR TG, MUREȘ — UNIVER
SITATEA PETROȘANI 0—3 
(0—2). Repusă pe picioare și pe 
Joc, formația Universitatea a ciș« 
tigat, fără drept de apel, la Tg. 
Mureș, Invingînd o formație ce 
nu s-a dat bătută pînă în ulti
mul moment. După acel „egal** 
de la Oradea, a) doilea meci 
programat în deplasare le-a a- 
dus satisfacția unei victorii 
mult așteptate, care redresează 
evoluția echipei, urcînd.o în cla
sament In primele cinci forma
ții. Scorul e deschis de Mioarq 
Lupu, In min. 4, acțiune perso
nală, driblînd și portarul și 0—1 
In favoarea petro.șănencelor. care 
atacă în continuare, creîndu-și 
încă două ocazii clare șl Simona 
Niță va finaliza una, șutind pu
ternic de la 16 m, direct la 
clu, ridicînd scorul la 2—0 
min. 22. Bădărău va „prinde" un 
corner periculos și prima parte 
sc încheie cu acest 0—2 liniști
tor.

După numai 14 minute de la 
reluare, aceiași Mioara Lupii 
driblează tot ce întîlnește in 
cale, înscriind al treilea gol al 
partidei și 0—3, rezultat final, 
după o evoluție bună pc un te
ren desfundat și o temperatură 
dc numai 6 grade.

Rubrică realizată <le
llorel NEAM | U

Campionatul județean ue fotnai
Rezultatele etapei l. mielcun, 2J octuinbi le ; 

Voința Riad — Utilajul Petroșani 3—0 (iiepre- 
zenlare) ; Min mi Valea de Brazi — 1{ ipi<l Sl
in iui Ti iaj 7—0; unslruclorul Hunedoara — 
Favior Oiaștie b—1 ; EGCL Câlan — Minerul 
Băi bnteni 0—3 (noprezentare) ; M. taloplaslica 
Oru^tie — Minerul Aninoasa 7—0; Minerul Te- 
hue — Metalul Criscior 3—0; Minerul Glielari 
— Tractorul Bai oști 8—1 ; Jiul Petrila — Mi
nerul Ccrlej 5—j.-

Rezultatele etapei din 27 octombrie : Utilajul 
Petroșani — Minerul CcrteJ 1 — 3, Ti actorul Bâ- 
răști — Jiul Petrila 0—4; Metalul Urișclor — 
Minerul Ghclari 3—2) Minerul A iru a a — 
Minerul Teliuc 3—0 ; Minerul Barbati ni — 
Metaloplastica Oiaștie 3—2; 1-avior Oraștie — 
EGCL Călan 2—1 ; Rapid Simeria Ti iaj Con
structorul Hunedoara 0—2, Voința Brad — Mi
nerul Valea de Brazi 0—3.

Etapa următoare (3 noiembrie) : Minerul Va
lea de Brazi — Utilajul Petroșani; Constructo
rul Hunedoara — Voința Brad ; EGCL Călău —

Rapid S.m. ria Triaj | Metalopusln a Orăștie — 
Pavior Orâșliet Minerul Teliuc — Minerul Bur- 
băteni l Muurul Glielari — Minerul Aninoasa I 
Jiul Petrila — Metalul Criscior, Minerul Cer- 
tej — Tractorul Buruști.

î l. A S A M E N T U L

1 Mâtalop lastica Orăștle 10 8 1 1 46—11 17
2. Muii'iiil Aninoasa 10 8 1 1 3U— 9 17
3. Conslmi■toiul Hunedoara 10 6 2 2 33 — 10 14
4. Minerul CerleJ 10 5 4 1 31 — 16 14
5. Minerul Bai baterii 10 7 0 3 17—12 14
6. Min rul Valea .le Brazi 10 6 l 3 28—12 13
7. Mine rul Ghclari 10 5 0 5 26—23 10
8. Voința Brad 10 5 0 5 20—19 10
9. Mm rul Teliuc 10 4 1 5 13-21 9

10. Metalul Criscior 9 3 2 4 16—14 8
11. Pavior Orășlic 10 4 0 6 15—23 8
12. Rapid Simeria Triaj 0 3 0 6 9—22 6
13. Jiul Pct nla 10 2 1 7 16—26 5
i 1 EGCL Călan 10 2 1 7 12—28 6
15. Utilajul Petroșani 10 2 0 8 13-33 4
16. Tras tort 11 Bărăști 10 2 0 8 12—58 4
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SI ELEVII EXCLAMĂ

Din primăvară și piuă acum, 
de cînd absolut toate prețurile 
au urcat vertiginos, sintagma 
„protecția socială" este pe buze
le tuturor. Dacă toți salariații 
se protejează (sau ar trebui) prin 
Însăți munca lor, răsplătită u- 
neori cu salarii grase, cine pro
tejează tineretul școlar și uni
versitar ? Unii zic că stătu] șl 
alții părinții, dar cei frămintațl 
slnt tot profesorii, Indeosebj cei 
din acele locuri în ca’-e se află 
cantine și cămine. Prin nota te
lefonică 3031 din 20 septembrie 
a.c. Inspectoratul școlar jude, 
țean, transmițînd un comunicat 
al Ministerului Economiei s Fi
nanțelor și Ministerului Muncii 
șl Protecției Sociale, informa că 
sînt stabilite pentru hrana zilni
că a elevilor următoarele sume: 
0-1 lei în grăd;ni*e cu orar nor- 
mal si 7f! lei în cele cu program 
săp!ăm*nal: 66 lei în licee; 64 
pu în învățămîntiii primar si 
gimnazii) (dacă au cantină); 08 
lei în învă’ămlnhil profesional 
<i 64 lei în cot cnmnlomnn’ir • 
60 l«>i în tnHnțâmîntul posllicrnl. 
în altă situație sînt stndon’ii. Pe 
fiecare din ei mai bine zis fa
miliile P rnrtă ’"nar 450 lei ”H 
t>at. tn camere, rn nnrmi fgioni- 
că de patru locuri (nînă în vară 
prețul era *o 1«f) Așadar, creș
terea a fost d" o ori. condițiile 
rămîntnd fn» mL rare nu fost, 
adică mod"'*'’, si hrana la can
tină ce-p f-r-1 79 lci/zl (cu trei 
mere) nîns Tft.T' regia. S» .alun
ge, nna alta la 91 lei/zi.
Ntzmni hrana D’n acest an nnl- 
ver-it-ir bnr«S se acordă, pe
tri’ if bofă-tr-l 10'pn Hin 9 sen- 
•emhric a " a Cuvemnltil Pomă- 
n’ol, '•tudentiloj. doar în țur^tle 
do rcmlta’-lr ’n tn’’ă,xtwă AJcl, 
’-j Universitatea Tehnică din Pe-

oșani. sr vor aborda 1480 bur
se (în 1990—1991 au fost 1 115) 
categoriile I, II, III și 35 burse 
naționale de merit. Așadar, stu

denții se protejează singuri, 
dacă învață. Dar despre un sis
tem de bur3e pentru elevi nu se 
știe nimic oficial.

încă de la sfîrșitul lu! septem
brie a început o cursă contra 
cronometru pentru aproviziona
rea cu cele necesare. Prețurile 
au fost negociate, cuvînt la 
modă, încă tot mari au rămas. 
Acum magaziile variază de la 
aproape pline pînă la aproape 
goale. La cantina Universității 
Tehnice sînt abonați 700 stu- 
denți — astcptîndu-se ca numă
rul lor să crească deoarece pre
țurile în alimentația publică 
sînt usturătoare și puțin] îsl 
vor mai putea permite să mă- 
nînce doar în restaurante. Iată 
de ce în magazii se află acum 
60 tone cartofi (necesar estimat 
— 85 tone), fasole, orez, ceapă 
în cantități apropiate de nevoi. 
Și prețu] unui k’logram de car
tofi. produs deficitar în acest 
an, a fost achiziționat cil 20. 25 
și 30 1-1

In actualele condiții, cînd pre
țurile de pe piață — singurul 
loc unde funcționează principiul 
economiei de piață; multă mar
fă, preț scăzut; puține produse, 
prețuri mari — bucătarii, oricît 
de inspiraț ar fi, trebuie să fa
că feț de fel de artificii pentru 
a se încadra în sumele comuni
cate. Potrivit calculelor efectua
te In catedra de tehnologia ali
mentelor de la Grupul școlar 
economic administrativ și de ser
vicii din Petroșani, cel 66 lei/zi, 
alocația de hrană a unui copil 
nu sînt suficienți, ajungîndu-se 
la sume variabile, oscilînd pe 
lingă 80 lei. Cantina, unde mă- 
nîncă ma| mult de 160 elevi, așa 
cum ne spunea dl. Ghcorghe 
Ana. directorul instituției, a fost 
aprovizionată pentru iarnă — 
primăvară cu cantități suficien
te de varză, rădăcinnasc, gemuri 
și dulcețuri (că doar aci, la Ha
țeg, se fac). Cartofi slnt doar 

pentru consumul curent că depo
zitați nu sînt (deș,: este nevoie 
de cel puțin 15 000 kg!), Se 
cumpătă de pe piață cu 40—45 
lei/kg. Este vorba să sosească 
în depozitele de la Iscronj și 
Lupeni, cartofi din import, ceea 
ce ar fi o salvare și pentru can
tinele școlare. înecate in bălării, 
au rămas nerecoltate în țară 
mari suprafețe de grîu, orz sau 
floarea soarelui. Pentru cartofi 
anul a fost prost și chiar dacă 
s-a făcut ceva, producătorii îi 
vor vinde mai tîrziu, în primă
vară, cu prețuri ardeiate. Și în 
aceste condiții se va mnorla 
grîu din Carjada, vreo 2 milioa
ne tone, iar din Polonia, proba
bil, cartofi Sînt cons^cmtele rit
mului de melc cu carp sp aplică 
Leeea fondului funciar, pe de o 
parte, si pe de altă n-i.-te, țăranii, 
neavînd cp ce să pf—tnoze lu
crările agrare principale. sînt 
jecmăniți de fostele semeauri 
ți de tractoriști.

Oricum ar fi. tineretul stu
dios e<de comnlet linslt J" nrn- 
tecțle socială desi el se formea
ză, pe foarte lung fo-nwi în 
Interesul națiunii. F o situație 
dramatică F. rrPii să fii elev. 
Măcar studenții, dacă sp pregă
tesc cu tragere de Inimă an 
burse care Io acoperă masa sl 
casa.

Pentru umplerea depozitelor 
și magaziilor fiecare s-a des
curcat cum a putut. De pildă la 
Grupul școlar industrial din Pe
troșani oamenii sînt mai liniștiți: 
au adus 4600 kg cartofi (dacă 
anul trecut au plătit 4 lei/kg, a- 
cum au dat 30 lei), aliment, pre
cum se știe, de bază in orice 
cantină și in famili,, plus cele
lalte produse și preparate spe
cifice bunilor gospodari. Fiecare 
va mînca din propria-i magazie.

Iama este aici, pentru noi. ți 
mai e mult pînă la primăvară.

Tibcriu SPATARU

irei bătăi în țeava 
(adică ,.Si<) ! Demisia!“)

Simbătă seara, jnvoluu.ai sau nu, la televizor ni s-a servit o 
nouă cacealma. Înainte de filmul serial, vocea dulce a crainicei 
a anunțat că, In fine, vom atia deznodămîntul; cine se ascunde 
sub masca lui Fantomas. Desigur, am fost cuprinși de o sflntâ in
dignare cînd am fost avertizați că în film va apare și un alt p - 
sonaj. Un fel de rege al Transilvan,ei. Pe un i mai iuți la minie, 
precizarea i-o fi făcut să creadă că, după aiuritu] guvern în exil 
de la Budapesta, s-a găsit și un nebun care să se proclame rege 
al Ardealului. Chestia as.a a fost un bluf. Orice om cu mintea cîl 
de cit mobilată și-a dat se ima că ridicolul personaj era o scor
neală a autorului. Autor care a trăit pe vremea cînd încă mal 
erau valabile poveștile cu o Traisil tanie bîntuită do vampiri, proa 
puțin populată, cu locuitori trăind în epoca de piatră. Așa că, în 
col mal Imn caz, pretinsul rege ar putea deveni do.ir o nouă 
„bomboană" bună de supt de către Vatră și al său PUNR.

Dar să revenim la chestiunea de la început. Ni se propunea 
să vizionăm ultimul episod »1 serialului care începuse jn urmă 
cu vreo 4—5 săptămîni. Și 1 am urmărit crezînd că, în fine, 
comisarul Juve îi va veni d” han vicleanului său adversar. Insă 
stupoare. Și de astă dată, Fantomas, maeslru] diversiunilor, te
roristul numărul unu la acea dată, dacă vreți, a reușit să dispară. 
Orice a-emănire cu înt'mnlări petrecute la noi este pur întimplă- 
toare s ar putea adăuga.

Chestia asia cu anun'area deznodămintului și faptul că, la 
sfîrșut, am rămas cu același .semn de întrebare mă face că-mi a- 
mintesc un fapt petrecut cu ani în urmă. Era Prin '70--’73. Pe 
ecran? rula în vogă tot Fantomas. In versiune moderă. Cu Jean 
Marais Și pe-atunci copii și maturi așteptau cu suflelui la gură 
să apară continuările. Și mi apărut. Pînă în ’73, cînd. după „ce
lebra" consfătuire de la Mangalia, am zis adio filmelor străine. 
Celor rh proveniență occidentală. Se înțelege. Fentrj că au apă
rut acelea educative — nu i a^a ? — în care el fugea după ea 
înnebunită de spaimă. Ca s aflăm, apoi, că respectivul nu vroia 
de la ea nimic altceva decî’ ..Davaî katizația. Natasa!"

Acum ce s-o fi întîmplat ? Ori canalul francez mi mai difuzează 
serialul respectiv (în acest caz trebuia să ni se spună. Cu preci
zarea că, pe măsură' ce acestea vor fi îiiiegis*rate, ele vor fi 
transmise), ori cuiva nu îi p'ane filmul cu pricina șl a zis scurt 
„terminați-1!" (bagă flori!) Cu ața transparentă, zău că îmi 
vine să bat de trei ori în țeavă’

Ghcorghe OLTEANU

UN ALI tLL Ur. KEI'LRSA

Necesitate zilnica, fără de care 
nu e viața, nu e nimic, apa con
stituie penLru colectivitatea u- 
mană, pentru administrația așe
zărilor urbane o problema de 
maximă însemnătate. Dacă apa 
este sau nu o problema, cei care 
trăiesc in Valea Jiului o pot 
conlirma. Și nu de azi, de ieri, 
ci de decenii... z\pa devine o 
problemă cînd e insuficientă. 
Or, aici, in Valea Jiului, unde 
atit sectorul industrial, cit și 
centrele urbane au crescut sub
stanțial, sursele și rețeaua de 
alimentare cu apă an progresat 
in ritm de melc... S-au deschis 
mine, au apărut, s-au dezvoltat 
fabrici, servicii, au răsărit car
tiere, orașe noi. Doar asigurarea 
apei, oricit ar fi ea de indispen
sabilii, a rămân mai la urmă, 
socotită fără a fi d<- o import iriță 
deosebită. Parcă minerii după 
ce ies negri de cărbune <lin mină 
și intră sub dușuri, parcă gos
podinele pentru a și ține in cu
rat casa și rufele, parcă viața 
în localitățile noastre dominate 
de fumul și praful de cărbune 
n-ar necesita prea multă apă. 
Nu înțelege și se miră lumea 
care vine prin Vale cum d du
cem nai lipsă de apă. cînd, pe 
toate dealurile curg atitea pirale, 
cînd la noi plouă mereu. Noi, 
cei care trăim resemnați cu re- 
s.ficțiiie de zi șl de noapte, care 
primim apă caldă, dacă primim, 
o dată sau de două ori pe săp- 
tămînă... ce să ne mai întrebăm 7

Și, totuși 7 Care e situația, 
rare e perspectiva soluționării

Unde e apa de fiecare zi ?
acestei probleme elementare — 
de civilizație, de igiena —, a a- 
provizionării, a îndestulării cu 
apă...

Din studiile Întreprinse în anii 
trecuți de institute de speciali
tate a reieșit că cerințele de 
consum — industrial și menajer 
in realitate. Consumul de apă 
potabilă in Valea Jiului este la 
ora actuală de peste 1 100 litri/ 
secundă. Ar mai fi nevoie de 
800 -900 litri/sec. in plus. Șl nu 
de azi, de ieri, ci de clțiva ani 
bum. Ce s-a făcut pînă acum 
pentru a răspunde acestei cerin. 
țe o știm. Interesează ce se fuce 
acum. Pentru că se face. Cu în- 
tiiz.iere, mai greoi decit s-ar fi 
putut face Înainte, dar se face...
I'illL Ii’ALUL OBIEt TIV, TUI 

LA VALEA DE PE>il. Ne a- 
flain, împreună cu dl. mg. Ewald 
Eielin, directorul tennic ai 
H GC'L Petroșani și Vasile To
curi, șeful secției apă canal, zi
lele trecute l.i baza barajului <ie 
la Valea de Pești. Zi de început 
de iarnă la poalele l’etez.utiiiui. 
Mai puțin pentru constructorii 
și monturii Șantierului Jiu — 
Banat al societății „Socot" SA 
din Tg. Muieș, care execută 
principalul obiectiv menit să 
contribuie la ameliorarea penu- 
riei de apă în Valea Jiului : du
blarea stației de filtre șl magis
trala II de aducțiune.

Este vorba, In primul rinei, de 
o stație nouă, cu o tehnoiogie 
moderna, dotată cu filtre rapiue, 
automatizate complet. Lucrurile 
sînt executate aproape pe ju
mătate. Se lucrează, in continu
are, la instalația Hidraulica, ia 
finalizarea structurii stației. Deși 
începute cu vreo doi ani in ui
mi,, lucrările au demarat mai 
serios abia în trimestrul II a.c. 
Finalizarea obiectivului, inclusiv 
a magistralei II de aducțiune 
pinii la Vulcan, conform proiec
tului, e prevăzută, la linele li
nului '92. Dar, deși sau hiat 
măsuri — ne asigură dl. mg. E- 
mil Șchiopii, Șef ii Io „mlier ,i 
inginerul șef Ad.im Totot — 
pentru suplim' iitar.. a dolarii si 
a personalului cu cadu specia
lizate din Bihor, Sibiu. Il.i,gin
ta, ritmul le lucru va fi îngre- 
un it nu atit de ini i.i c ir.'’ vino, 
cit d< lipsa d< urilor a d alo. 
rită bloca|nlui fin m< i ii

Nona stație va bis, tuna ',00 
li’ri'so ipă în nlir p n'.ii Vi- 
lea Jiului. O altă inv s’i'ie i>ro- 
coniz.ită penii ,i «iplimeni ii ea i- 
limontării cu ipă v.i fi un ba
raj la Polali te cu - 'ap ■citate 
de 300 l/sec fi aduci iuo'sa res
pectivă pînă la ’r-is-in . Mat 
intră in calcul, pon’ru ren'-.mon
tarea anrs"'"1 •—»î ae.’i. s|
construirea a două rezervoare 
la Vulcan și Fetroșum.

Cu noile invi iții — dublarea 
stației de la Valea de I’cțti și 
Polatițte — suplimentarea apei 
va crește cu huo 1/sec. Deci, >e 
apropie de necesar, iar diferența 
se mai poate acoperi diritr o re
sursa...

...O resursa deloc de neglijat 
ELIMINAREA RISIPEI.

Unde e risipa 7 Dar unde nu 
e ? Apa potabilă disponibilă i.i 
ora actuală este consumată In 
proporție de 54 la suta Je mină 
țilc industriale, respectiv exploa 
țările numere. Că î'u mină treLuie 
apa, că minerii au nevoie de 
apa de băut slnt lucruri arhicu
noscute Dar c cunoscut și fa; 
tul cu prin multe galei n și ir. 
rampele puțurilor curge nml’ , 
apă .lin -in,Iurte sparte sau ia 
binele neinchise. E gicu vi l.ici 
inventării iceslor scurgeri |ie... 
-ipa slmb-’tei in labirin'.ul ■ 
tiran. Mu ușor se vad cele e 
la suprafață, din uzine, pe .Iu. . 
rit? șantiere etc. Dar, de ,t ' ’ 
d«lă. im fast invitați să re- 
vinnem la fața Incului si A 
dom ce n- im mal văzul.

„Intr-un bloc abandonai, 1 
care doar trei aparlnm nle 
ocupate de familii de țigani 
Gal. nu plătesc nici chifle 
apa, nici cina nl, se risc 
«pă... cită ar putia Ini" iu b’- 
c»ini> ii ii>i t > 'ncuri. (’
i p. te tot, fn apu.t............ 

degradate la etajele superioare 
și mai ales în subsolul blocului. 
Biocu! în cauza nu e altul decit 
M 2, pe strada Viitorului din 
Lupeni. Și nu este unicul. Nici 
in acest cartier, nici in renumi
tul „Dalîas” din Vulcan, și nici 
in alte cartiere. Surse de risipă 
sint și instalațiile sanitare de
fecte prin care apa curge neîn
trerupt. Problema e cine și cum 
le găsește soluția 7

Iarna cu zăpezi, cu tot corte
giul ei de geruri și dezghețuri, 
determină creșterea frecvenței 
avariilor, deci, pune lucrătorii 
secției apă canal in fața unoi 
probleme multiple. Problemele 
vor fi stăpinite, ne asigură cei 
doi interlocutori, log. Ewald E- 
delin și Vasile Tocaci. Pentru 
creșterea eficientei interi entiilm 
pregătirile de iarnă .m viză. în
deosebi, completarea 'întării teh
nico -materiale. Secții- i primit
in plus trei motnconipresoarc, 
-tonă grupuri de sudură, o nirto- 
jiompă, precum -i p'c'.e de schimb 
pentru magistrală.. în carul unor 
avarii mu ample ’’nt prep; ite 
pc”tru intervenții rapide 
aiifocxravatoar'’. pre"’ini și 
pe cu personal e dif cat.

s i snerâm că vom avea 
nilține 
d -■ ana
vcm.

av-”ii -
■in',, Intcrv.'n'iP" 
' li.'rr *-întrm 1 
prnmplc și r^^ine

îoan DUBEK

două 
<--i'i-

ave-
r>. 

i

n- 
i

vor 
mo- 
rc-

că vom
că mi vom fi piivaii 
aceea puțifiă i?a care 

Dar <’ară, țntii-i. 
_ , i dară va fi si 

r entru 
v$r fi
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Mai cu duhul blindeții, mai 
cu abil deghizate amenințări, cei 
doi arbitri ai tuturor stărilor 
conflicluale sau neînțelegerilor 

celor mai felurite, George Bush 
și Gorbaciov, se gratulează re
ciproc de a fi reușit să aducă la 
Madrid pe cei care nu se înțe
leg din timpuri biblice, pe cind 
oamenii se luptau bărbătește, 
față în față, cu praștia și sabia, 
nu ca acum. In aceste vremuri 
tulburate de tot soiul de stări 
conflictuale, pacea și securitatea 
în Orientul Mijlociu ar fi o în
țeleaptă alternativă demnă de 
ultimul deceniu al mileniului al 
doilea. Nu mă aștept la rezul
tate spectaculoase de la confe
rința care se deschide astăzi în 
capitala Spaniei deoarece atîia 

vreme cit rătăcitorii palestinieni 
nu vor avea o țară, neacceptată 
de Israel, care nu va ceda nimic 
din teritoriile ocupate, nu va 
fi stabilitate și calm în această

STABILITATE
regiune fierbinte, bîntuitâ, cu 
intermitențe, de zeci de ani de 
războaie și conflicte permanente.

Ar fi imprudent să cred 
toată suflarea lumii stă cu 
virile ațintite spre Madrid, 
care își are necazurile lui, 
zic tremurînd de frigul cu 
ne fericesc cei ce se lăudau, 
primăvară și vară, că „nu 
fi probleme". Și iată că 
domnilor reageceliști.

Se zice că cel mai surd 
ce nu vrea să audă și cel mai 
orb cel care nu vrea să vadă. 
Acum o lună, după a patra des
cindere a minerilor în cetatea 
lui Bucur, au început, diverse 
organisme bancare să ne trîn- 
tească ușa-n nas, ca și cînd de
mocrația și reforma economică 
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piese de schimb reparații 
echipament electrotehnic 

minier Petroșani
ORGANIZEAZĂ

data de 6 noiembrie 1991, pentru ocuparea

de șef depozit, bărbați, cil pregătire 
zona Vulcan

desfacere, cil

concurs pe 
următoarelor posturi

— două posturi 
medie, fără antecedente penale, unul pentru 
și altul pentru zona Petroșani

— un post de șef serviciu aprovi/ionarc 
pregătire superioară tehnică sau economică

Condițiile de încadrare sînt cele prevăzute de 
nr. 30/1990 și Legea nr. 1 I/J.991.

Informații suplimentare se pot obține zilnic la 
partimcntul personal-învățămint al unității, telefon 
— interior 121 si 103.
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invita publicul vizitator, aparținătoii ai bolnavilor să res
pecte programul de acces și vizite în spital in scopul asi
gurării și menținerii condițiilor de igienă, curățenie, a po- 
ibilității desfășurării in con iiții opLme a actului medi

cal.
Programul de față ține cont de aspecte umanitare, de 

posibilitățile de vizită pentru aparținători salaiiați, pre
cum și de a se obține icdații din pai tea personalului me
dical.

Zilnic 16,00—17,00 
Simbătă 11,00—16,00 
Duminică 1 1,00—16,00

Uniunea economică română
a întreprinzători or particulari

Iu colaboraie cu GAMA (Grupul Academic Marketing 
și Management) București organizează, în municipiul Pe
troșani, cursuri post unicei silui e de perfecționare iii do
meniul economiei de piață, cu durata de* (i Imn

— Marketing, Management și Tranzacții comerciale
mcepind cu 15 noiembrie.

be pot înscrie absolvenții institutelor 
sujilrior și studenții.

Informații suplimentare și înscrierii* 
sediul uniunii din Bil, Republicii nr. HI,

«le înv aț.iinint

.se pot face Ia 
,e telefon 11120 

(lingă Teatrul de stat), zilnic, între orele H—I 1. iar marțea 
?■ joia și de la 17—20.

La absyJvire se eliberează atestate oficiale,

SILA A
sionatul cabinet. Mult mai inte
resant este un alt aspect, anume 
că agricultorii francezi au înce
put violențele cu cokteil Molo- 
tov și tot tacîmul, nu în altă 
parte decît în orașul-lumină, la 
Paris. Consiliul Europei, Parla
mentul european și Comunitatea 
economică europeană, de la Stras- 
bourg sau Bruxelles, n-au luat 
nici o atitudine, 
clarat sentențios că 
ricol democrația în 
n-ar mai fi actuală 
„Liberte, Egalite, 
Este cît se poate de 
este nevoie de distanțare, ca să 
nu spun detașare, pentru a exa
mina orice, un om, o lucrare de 
artă sau o stare de fapt. Poate 
de aceea de la Strasbourg se 
zărește mai degrabă Bucureștiul 
decît Parisul.

Toată lumea tînjește după sta. 
billtate. După zeci de ani de 
conflicte armate, populațiile din 
țările Orientului Mijlociu s-au 
obișnuit cu situația conflictuală, 
acceptată ca fatalitate a sorții. 
De aceea n-au fost respectate 
zeci de rezoluții ale Națiunilor 
Unite. O situație similară este 
acum în Iugoslavia în curs de 
di-Kiluțic și în plin război civil. 
Mîinc, poimîinc o să pună picio
rul în prag cei doi pacificatori

încă n.au de- 
ar fi în pe- 
Franța, că 
bicentenara 
Fraternite". 
adevărat că

universali, zicînd că dacă Europa 
nu este în stare să facă ordine 
în propria.i ogradă, vor face 
dumnealor. Cine știe ce se mai 
coace acum la Madrid. Nici nu 
rimează cu Yalta și Malta. Și- 
așa sînt actuale (și pe drept cu- 
vînt) scenariile și înțelegerile 
care de care mai secrete. Para
doxal este că deși rata inflației 
este ridicată în Uniunea Sovie
tică (sintagma nu mai are aco
perire în realitatea unională) și 
se însoțește cu recesiunea eco
nomică, că vine o iarnă lungă 
și cine .știe cît de grea, Gorbaciov 
veghează, în duet, la pacea lumii, 
dar norocul lui că-i sar în ajutor 
vechii dușmani, acum prieteni 
.americanii.

La noi este, aparent, liniște 
dacă nu luăm (și nici nu trebuie) 
în cosiderare partidulețe în cău
tare de capital electoral. După 
alegerile din Bulgaria și Turcia, 
iată că au urmat cele din — 
nia și, poatc-poate, ni se 
deschide și nouă ochii.

E o notă comună între 
ce intenționează conferința 
Madrid, care se deschide astăzi, 
și dorește fiecare țară pentru 
sine: stabilitate. însă nu cu de.a 
sila.

SCORPION iW* octombrie — 21 noiembrie) 

I Nu vă )ie frică. Ce e de picat, 
| tot pică.

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Nu stați în curent. Și, cu atit 
mai mult, nu înotați 
lui.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19

împotriva

ianuarie)

Veți pierde ceva... 
n-ați avut. Vise spulberate.

ce nici

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Ocoliți raftul cu sentimente af
X
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V1NZ ARI—CUMPĂRĂRI
CUMPĂR Dacia 1300. Informații, telefon 41675, după ora 14.
VlND foarte urgent sufragerie stil vechi, stare bună și foto

liu pat. 8 Martie, 8/24, Petrila, după ora 17. (3475).
VlND microbuz Ford — persoane, pe benzină, stare foarte 

buna. Telefon 42478, după ora 16. (3498).
VlND casa, mobilă, covoare persane, birou, masă TV, bucătă- 
ciiier tip dulap. Petroșani, Anton Pann, nr. 30. (3505).
VlND Fiat 1 300, cu preț convenabil. Petroșani, strada

Barițill, nr. 21. (3501).
OFERTA DE SERV IC IU

CAUT femeie îngrijit copil ele doi ani, strada Republicii, 
122, sc. II, ap. 36 (Mignon). (3515).

PIERDERI
l’lEltDI T contract închiriere pe numele Motorga Vasile, 

Li r.it de EGCL Vulcan. Il declar nul. (3459).
PIERDUT adeverințe curs F.A.U.M., pe numele Fazekas 

tan și Buhur Alexandru, eliberate de LPP Petroșani. Le de 
râm nule. (3403)

PIERDUT caile de muma pe numele Muntean Petrii, Vulcan, 
•tra.la V. Ah andrj nr. 57. GasitoruJuj recompensă. (3465)

1T1.RDUT tichet butelie nr. 3432 pe numele Crftciunescll Ele
na, Vulcan, ștr.id > Aleea Viitorului, bloc A3, ap.

PIERDUT legitimați; biblioteca și periodice 
rate dc UT Pe'roșani. I.e declar nule. (3193).

PIERDUT contrac t de închiriere pe numele 
eliberat de RACUL lMroșani. 11 declar nul. (3495)

l’IERDUT contract închiriere pe numele l’irțulcscu Viorica, 
clil: ral de EGCL Petroșani. I) declar nul. (3487)

PIERDUT .legitimație serviciu pe numele Budrlecan Eugen, c- 
liberată de Uzina de preparare Lupcni. O declar nulă. (3480)

PIERDUT legitimație de control pe numele Manțog Petro, c- 
liberată de Primăria municipiulu; Petroșani. O declar nulă. (3484)

PIERDUT fonie parcurs scrin B.Dnr. 781065, din 26 sep
tembrie 1991, pe numele Tomul.i Iosif. elib’rată de IACMM SUT 
Tscroni. O declar nulă. (3520).

PIERDUT contract de închiriere pe numele B.uliță Nicolac, 
eliberat de RAGCL Petrila — Lonen. îl declar nul. (350°).

PIERDUT carnet student, legitimație' bibliotecă pe numele 
Suciți Marian, eliberate de U. T. Petroșani T.o declar unic (3"J l)
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nr. 9117, elibe-

Di'iicș Pruncise,

FAMILIILE llogz.i 
încetarea din viață a ■<

COMEMORĂRI

vineri 1 noiembrie 1991, 
avea loc „Sfințirea mor.

SE ÎMPLINEȘTE un an <l< la trecerea in neființă a iubite) 
noastre

llUMF.r, ILEANA MATILDA
Chipul ei bllnd și sufletul ei minunat vor rămînc etern în 

Inimile noastre. (3501).

HOROSCOP

căror termen de valabilitate a 
expirat.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Atenție ! Undeva în spatele 
dumneavoastră se execută miș
cări de trupe.

BERBEG
(21 martie — 20 aprilie)

Roata morii sc-nvîrlește — țac 
pac, țac. Depinde în ce direcție.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

a Prea multă patimă- întunecă 
li rațiunea.

GEMENI
(22 inai — 21 iunie)

Perseverența, răbdarea și va
loarea sentimentelor dv. încep 
a-și arăta roadele.

RAO
(22 iilnio — 22 iulie)

Vă puneți mult prea mU.if. 
întrebări. Persoana capabilă a 
vă răspunde cîtorva (dar esen
țiale) dintre ele nu e deloc de- 
parte, așa cum vă închipuiți.

LEU
(23 iulie — 22 august)

Dacă în ultimul timp vă sim
țiți ocolit(ă) de prieteni nu in- 
trați în panică. Dur și simplu, 
se mai intim plă.

FECIOARA
(23 micusf — 21 septembrie)

Dind dovadă de slăbiciune, vă 
veți trezi, in curînd, dominat(ă).

BVLANȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)

Veți primi, astăzi, o tn .de im. 
portantă.
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