
Furtună în Conții iul
Primăriei Petroșani

CAPRA, GINOIRILE Șl CREUZETUL... (II)
sînt.Continuăm povestirile (care nu 

nici pe departe, S.F.), din ședința extra
ordinară a Consiliului Primăriei, care 
(nu Primăria, ședința) a avut loo marți. 
Vă spuneam ieri că hotârîrile Primăriei, 
nu numai că nu erau respectate și înde
plinite, clar erju chiar încălcate, lata un 
exemplu:

Printr-o hotărîre emisă în 14 iulie 1992, 
Consiliul local, aproba, la propunerea exe
cutivului, organigrama Primăriei. Este de-a 
dreptul strigător la cer, ca, o Primărie a 
unui municipiu în care locuieso peste 50 
de mii de oameni, să funcționeze fără 
■jurist, fără contabil șef, fără 
șef compartiment control comercial, fără 
șef serviciu administrativ. Nota bene: 
Domnul primar (independenți) recunoaște 
că are 7 (șapte) posturi disponibile la pri
mărie. Dincolo de anunțurile „aruncate" 
la intrarea în Primărie și, din cînd in cînd, 
în presa locală, nu s-a făcut nimic pentru 
ocuparea acestor posturi. Dimpotrivă, s-au 
impus niște condiții absolut imposibile: 

ori candidatul are vîrsta sub 33 de ani. cu 
8 ani vechime în specialitate, ori nimic! Du
pă cîtc am înțeles, in aceasta controversată 
și fragedă „democrație", criteriul de bază 
ar fi trebuit să fie competența. Se para 
insă că (să na fie scuzata remarca) cineva 
de la primărie nu dorește să fie respec
tate legile, nu doreșto să aibă contr 1 
preventiv in lucrările de contabilitate, nu 
dorește un control eficient în comerț. Cit 
despre administrație... nici atit!

Este adevărat. Ia primărie - înt salar i 
m. i. Este adevărat, volumul d? muncă a 
c -cut foarte mult. Dar, dc aici și pină 
la a stabili niște condiții aberante de con- 

’ s, pînă a nu mai dori nim ni să În

creze la primărie (iată, într-aclevăr o în
doială din partea oamenilor) este o dife
rență cit de la PSM la Convenția Demo
cratică.

„Acuma io vorbesc!" — îi spunea dom
nul primar, fără să respecte Legea 69 
(privind organizarea și funcționarea con 
siliilor locale) domnului Sucmănaru (care, 
vrînd-nevrînd, crte consilier 
ședințele ședinței), 
consternați, cei 18 
sau fără voie, au 
acuzele la adresa 
melor pe care Ic conduc. Adică, dl. primar 
îi certa pc 
făcut nimic, 
la Primărie 
pretenția să 
că nu poate 
tre cei carc-1 acuză, și, decît să dea avize, 
mai bine nu le dă. pentru că nu vrea să 
greșească. Domnule primar, cine nu mun
cește nu greșește, iar, dacă nu știți, ce
reți-vă afară!

La propunerea de a fi solicitată o co
misie de la Prefectura care să analizeze 
modul în care au fost duse la îndeplinire 
hotăiîrilc Consiliului local, (propunere 
respinsă de redactorul șef al ziarului lo
cal). domnul primar a devenit, pur și 
simplu, violent. (Bine că n-a părăsit șe
dința. cum a mai făcut-o și altădată — 
vezi stenograma, dacă mai există, pentru 

st nografa a fost concediată, pe motiv 
neînțeles, chiar de domnul primar).

SA TRECEAI LX I.UCRV1U 
M AI SERIOASE

Domnule Primar.
Știm că ați venit din întîmplmc la Pri

mărie’. știm că v-ați prezentat in fața

electoratului (și â noastră, a consilierilor) 
cu niște GINDURI. De G1NDURI ne este 
podul plin, de speranțe de asemenea. Fiind

că 
de

Spargere la Petroșani

și era pre-
Din momentul acela, 
consilieri, prezenți, cu 
fost ncvoiți să asculte 
lor, sau la adresa fir-!

toți consilierii, fiindcă n-au 
Repeta, la ncșfîrșit, că a venit 
diritr-o înlîmplare, că nu are 
cunoască administrație locală, 
să dea dreptate nimănui din-

ămîncloi apolitici, astea fao obiectul 
alte discuții.

Programul dumneavoastră pa anul 
ne-a ft»t prezentat doar îa ședința 
20 octombrie 1992. Cina este primar 
Petroșani, domnule primar, din 
co dumneavoastră vl prezentați 
mul doar după... 9 luni 7 Nu aveți impre
sia că (dincolo de glumă), copilul acesta 
s-a născut prea tlrziu ? Săracul copil (a- 
d-ică orașul Petroșani) suferă și, parcă, s-a 
născut In dureri. Și sub apă. Este o Inter
pelare a unui ziarist, care nu ține seama 
(șl nici nu ține !) la calitatea lui de con
silier— |

în altă ordine de Idei, cum vă expli
cați că „gîndirile" dumneavoastră (care 
v-au ținut șl vă țin lot» de program) nu 
S-au „asociat" cu gî»dir;Ie consilierilor 
(și sînt mulți), Petreacă, Dăbuleanu. Vărâ- 
șeț. Avrămofri, Vladislav, Drumuș, Cristes- 
cu, Sucmănaru, Dlnrfrwshe, Sterca, Rotaru, 
Marian (șl alții...) 7 Cum vă explicați că 
„gîndirile0 dumneavoastră nu au intrat în 
același CREUZET (cum, foarto plastic, vă 
exprimați) 7

Creuzetul dumneavoastră, domnule pri
mar, are un efect Invers. Iliitia de turne
sol nu reacționează !

Sinlcțî ce! mal tare om (ales, nu?) dom 
nule primar I Pină acum nu ați dovedit 
că da I Ora scadențelor nu c-ste departe. 
Dacă sînteți slab, dovediți-vă cinstea, dem
nitatea și omenia (pe care de atîtea ori 
le evocați) și cereți-vă afară! E cazul...

UD vi

1992 
din.

la 
moment 
progra-

Mircca BlUORESCU
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Tn noapt a dc 28 spre 29 octombrie, în (rasul reședință de 
municipiu a f< st semnalata <> spargere. Nu la vreo bancă (nici 
măcar la cele din parc), nici la vreo conducta, nici... N-am a vă 
mai pun ral. rl.irca la încercare. A fort spartă Baia comunalii. S-uU 
furat o mașina... dc spălat și un polizor electric. Încă o dovada < a 
nu sîntem în Europa. Acolo se sparg bănci, că „leii" lor sînt con- 
verlibili total, nu parțial ca ai noștri. Se fură diamante, lingoti i 
dc aur și alte chestii serioase. Nu că la noi n-ar exista „meseria i“. 
Dar ce să fure? Praful de pe tobă? Asta c. dom’le! Nu poți > ă 
scrii nici măc*r d spre o spargere ca lumea in țara asta! (P.N.)
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Neuitata zi a eliberă iii 
liniei brazde de panii nt 
inâncse.

ul- 
ro-

oA MAI CREZI ?I 
I 
I

A 
ce

trecut vremea deciziilor popt.lisle, chiar dacă s« mal aud. 
în ca mai rar, vagi intenții alo unui partid sau altuia eă 

face și sa va drege cutare sao cutare milsuri btabdlrea 
prețuri la canunutHAii a piuduo destul* vHr*. dar este au
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clin 
se va 
noilor 
totul improbabil că s« va mal reveni Ia ca a fost penlm două 
motiva. Mai întâi că avem o experiență, dc ae) puțin un deceniu, 
cînd ridicarea acestor prețuri a înregistrai salturi constante, fie 
ca efect al crizei petroliere, fio, ca aoum și este al doilea motiv 
pentru a no „alinia* la lumea bună din Europa. Numai că acolo 
e benzină, l-a noi este doar coadă la benzină.

însă avînd în vedere doar necazurile cotidiene- uităm de coca ce 
urmează să se petreacă în fcaite scurt timp, chiar din săptămina 
următoare cînd intrăm In luna noiembrie. Va f| o nonă rată 
scadentă în liberalizarea unor alto prețuri prin reducerea efor
tului bugetar. Ne amintim că înainte de 1 srplcmbrle, cind se știa 
că se aplică etapa a două, ă fost mare vînzolcaH politică, fiind 
considerată Inoportună tiin pricina campaniei electorale pentru 
alegerile din 27 septembrie.

înțelegător, Guvernul a găsit o formulă de compromis îm- 
pingînd restul către vUlorul executiv, cealaltă jumătate. însă 
lată oă tot Guv'crnul Stolojan trebuie să scoată castanele din foc 
și să-și ducă crucea pînă la capă*. Așa că de la 1 noiembrie »'*•«' 
plăti un nou preț pa altarul tranziției eulra economia liberă 
Primele semne al* apărut deja, însă aa efccl al noului preț, nu 
chiar european, al combustibililor. Esto cunoscut că dintr-un șoc 
nu so poate Ieși dccît prln‘r-un altul, principiu psihologie urmai 
de cabinetul guvernamental care abia așteaptă să lose din scenă. 
Nu vor fi aplauze pentru scenariul șl prestația din ultima Jumă
tate dc an, aducînd mal degrabă ca neizbutită operația pc bol 
navul nostru național, economic, care se află In comă.

In această situație sînt și dintre cel care îșl freacă palmele 
de bucurie, așa cum procedează fruntașii I'SN, trccuțl rapid intr-e 
„opoziție constructivă". Dacă nașterea celor două birouri ale Paria 
meniului a fost atît do anevoioasă, fiind necesare lungi zile șl 
nopți da negocieri politice, mă gîndcsc co greu se va zămisli noul 
Guvern. Formula panici a căzut. Mai rămine varianta Adrian

Tibcnii SP/VTAR11
- - ---------------

(Continuare în pag. a 2-a)
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j Un atac Ia adresa Constituției 
| RomânieiO
)—
l< z

scurtissime
au deplină libert ate de n-și prac
tica și 1 xpriiu i îd ile politice, 
convingerile religioase. Se poate 
oare afirma fata riscul de j că
dea in ridicol că ungurii nu e 
bucură de drepturi in România 
sau că ar exista un pericol al 
asimilării lor la etnia majoritară 
a românilrr?

Afirmația din declarația UDMR 
cum că „minoritatea ungurilor 
face pute din națiunea română", 
nu face altceva decit să pună 
in discuție idei confuze, neconsti
tuționale. Fiindcă în Constituție 
sc precizează clar că România 
este un stat național, unitar și 
indivizibil. Irleca cu cme nu se 
împacă extremiștii din conduce
rea UDMR este tocmai caracte
rul național, unitar și indivizi 
bil al României. Un partid legi
tim. așa cum este UDMR este 
obligat conform celor mai ele
mentare precepte ale statului de 
drept si ale democrației s^ res
pecte Constituția, care stă la 
temelia oricărui stat civilizat. 
Oare unde am aiunpe dacă orice 
partid cu o reprezi ntare minoră 
ar contesta la infinit Constituția? 
Minoritățile și partidele politice 
au datoria do a contribui la în
tărirea statului de drept, de a 
respecta legile țării, si nicidecum 
de a destabiliza. în mod neloial 
viata socială si politică n țării, 
incitind la acțiuni extremiste.

In calitatea mea de ardelean 
am trăit o viată înfrățit și prie
ten cu mulți uneori. Ne cunoaș
tem si ne respectăm etnia, reli
gia si limba fie care o vorbim. 
Și sînt ronv ns că. din fericire 
coi mai mnlti dint’-e oi. condamnă 
atit’idin ;le extremiștilor cocoțați 
în f’-’inb a UDMR

Viorel STlMlT

tată i<b ca autonomii i etnice. Or, 
in țările europeni.' civilizate nu 
este leccplat principiul autono
miei >mt:nitare etnice. Se con
funda. in mod voit sau nu. prin
cipiul autonomiei locale, prevă
zut in Constituție, cu cel al au
tonomi. etnice, ceea ce este rit 
totul altceva. Acceptarea id ii 
autonomiei administrative după 
crit rii e nice ar însemna trans
formări a unor zone ale țării 
intr-un fel de cașcaval cu găuri. 
D ir în mod evident minoritatea 
etnică a un.urilor. la fel cu ce
lelalte minorități d n România 

se buri.r , de toate drepturile ce
tățenești prevăzute in Constituție 
și in legile țării. Spre deosebire 
de pailTmcntul de la Budapesta, 
in parlamentul de la B’iciire.ti 
sini r prezentate si naționalitățile 
conlocuitoare, altele decit cea 
a ungurilor, prin repartizarea d n 
oficiu a unor mandat'1 de depu- 
t. ți Constituția României oferă, 
deci, largi drepturi democratice 
cet,'i:. n:lor. de oririne etnică mi
noritara. în mod egal cu al 
popi l iliti majorit.-n a români 
lor. Cu ie d'ent omite preten’ii. 
în aceste condiții. minoritatea 
ungarilor de a fi „parteneri egali 
ai națiunii române", cum se a- 
firmă în declarația UDMR? Ei 
sînt do fapt, cotățenj egali în 
drepturi cu toii cetățenii Româ
niei. indiferent de naționalitate 
Declarația se referă si la .drep
turi colective" speciale pentru 
minoritatea ungurilor din Româ
nia. Dar cetățenii care fac parte 
din mnnritatea ungurilor se bucu
ră do dreptul Ia învățămînt In 
limba maternă, an zeci de pu
blicații. toate In limba maghiară.

1 ).u â ni ii i .ei un de in.lo
ri. .a priv i ’ or ..ni:.! iii nr 
lemocrat .iuti, nsti:.ițion ile
ale conțjloim ra idui < u liant et
nic cunoscut sub d*. numirea de 
UD'.lli. ac dea s- iu spulber.d

r.iful in vuit. O< l.irația 
plivim! pr.'bni naționala nu 
lasă prea mult loc afirmațiilor 
tchivoce. cu s. nsui i ?i semni- 

■> nat. Dccia- 
un atac 

l’omaniei.

<

LLl 
_J
(Q ficații greu de 'Io1 pat. 

rația in caii.a reprezintă 
la adresa Cur tiuiti i 
constitu.nl lin joc politie pericu- 
los al grupuri, extremi tilor 
ționaliști ingtiri 
UDMR. E-t-1 cu 
ca d-claiația a 
de grupul p.u lamentar al UDMR. 
1 inde.i s-.i tirn t un val de 
proteste din partea reprezentan
ților principalelor partide poli
tii e din țară, 
intene. .ută din 
pe o

0 ir ii
Q Z
>
X1

s i

s- ca
l U..IIt

na- 
d.n aducerea 
U>tnl regretabil 

fost semnată și

esteDeclarația 
prima sa fraz.ă 

premiză falsă; „Una 
ceh mai giave probleme politi- 

> sociale ale v eții politice din 
România ce-sj ișieaptă rezol- 
v irea est problema naționala". 
S.. J inge astfel, in med logic, 
inevitabil la o seric de concluzii 
fals, 
■dă 
prii 
.* 1 i

<f'cn' f.

< 
-J 
o 
UJ 
o

(K
5 
Q
D

din

Probb ma națion ilâ in vo
ii fost rezolvată in România 
adoptarea Constituției. Dacă 
sa <c pună in discuție o e- 

l.ilâ problemă națională, 
tun.i aceasta nu poate fi alta 
••cit le. . a i 
nici ca stat 
indivizibil, in 
dr ]a \i<t u

Internei ndn 
iermeni hindici inexistenți 
dreptul internațional, d^c’ irati.i 
ii rr.n ’deră pe minoritarii un
gur „n.i (.'net egali ai națiunii 
ri nane". Inceaica 'ă f( acredi

H-

■< întregirii Româ- 
nation.il unitar i 
granit* le ei firești, 
pinii la Tisa!

,tf rmațiilp pp 
?n

Simpozionul 
,.Stiinlă si 
tehnică in 

minerit"
La i ’nisersitatca Tehnică din 

JVt roș in: se descinde astăzi smi- ■ 
po. ionul științific „Știință ?i teh
nica in minerit". I uci urile sim- 
I "zionul’u se desfășoară in 13 
si." i.mni de spociali'aix. Exploa- 
aii miniere; Mașini m nicre 5i 

t> nsport; Autom.diz <ri a și elec- 
tiil.'.ir a min'lor: Prepararea 
ui,st.uiț'doi iibnor.de u’ile; To- 

r><ji r.ili.i m ni Economie mi
niera. ingineria kiCcindor și ma
ni ment, (<?ol<»’ic minieră; Ac 
raj i se - iritate- miniera; Cons
trui țn miniere — mecan >a i <>- 
. Ho . Ițezist'-iița, mecanisme i 
ori .ini de nia in . Matematica, 
informatica, m llliui. Fizică —

i i Ic n-
in c idruJ ace tei reuniuni ști- 

ințd ' vor fi susținute, asta/i 
mi n .le 200 do lucrări și

umani Ari c.iri sintetizează cele 
m i •ctu d- preocupări creatoare 
<1 n domenii de mare interes din 
■nim'l'il roniâru r, aflat intr-o 

ot.ijGi li- tranziție. <a introa"a
■ mim roinHne.i c.k. spre eco

nom ■ libera To it" .1* c-.te como 
n <-,’i i sînt sus'inute do cadre 
brl.i'-t o din Universitatea Teh

ui i din Pelrrisini. «k1 specialiști 
'I n in'fitiit. lo de cercetare pro 

tare din Petroșani. Craiov i 
IJm.i Marc. profesori nniver itari 
do la Instituții] politehnic Aci- 
'loini.i Tehui' i Universitară și 
Ui iv ■■■ sitaten din București, din 
rentre universitare ma] recente, 
cum este Universitatea Constan
tin Biâncuși" din Tg Jiu. sau 
Hin al»e initiliilii da (nvățămînt 
»>ip»ri<ir din țară.

riborlw SPATARU
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S1MBÂTA. 31 (K rțiMDItIE 1992. ORA II. Fotbal divizia A: 

JIUL PETRUȘAM — ME I ALURGLSTUL CUGIR. S-ar putea să 
asistăm la o premieră. Din acest punct de vedere publicul este 
chemat, iarăși, să-și demonstreze afinitățile față de echipa. Vic
toria Jiului, coroborată cu posibila infringere a Corvinului la 
CFR Timișoara, ar fi pasul cel mare pentru profnovare.

DUMINICA. 1 NOIEMBRIE
FOTBAL DIVIZIA B: MINERUL LUPENI — GAZ METAN 

MEDIAȘ. După bocetele de miercuri, 2H octombr e cind 
oaspeții erau amenințați de un „masacru" la Lupeni, purii ia 
ar lidiiii sa nu se joace. Dar pină acum nimeni nu s-a plins. ni
meni nu <i r clamat, nimeni nu a dovedit așa ceva. Iji Lupeni, 
se joaca, in primul rind, fotbal. Krautil. Troncea, Oaida soi da. 
alături de ceilalți componenți ai echipei, măsura valorii lor.

VOLEI. In suia sporturilor din Petroșani, formația JIUL Pe
troșani (fosta \ litorul) isi face „debutul" în fața propriilor su
porteri. După cele două etape de campionat (ambele pieidiih1 în 
deplasare) si ci le două meciuri de Cupă susținute la Brașov (am
bele ciștigate 2—3 .și 1—3). elevele antrenorului Puin Sas.iran 
intilnesc intr-o parftdfi dificilă pe Banatul Lugoj, echipă încă 
neînvinsă a seriei.

Vor putea însă Hodină, Petrovan. Chitic să întoarcă rezultatul 
în favoaria lor? Da, cu o condiție. Cil același public cald, care 
Ir-i sutinut si in campionatul trecut.

FOTBAI DIVIZIA C; MINERUL ANINOASA — METALUL 
UR1SCIOR. Oaspeții vin după o victorie de prestigiu in fața echi
pei lui Căluți și Săiălan. dar gazdele nu au în calcul deaît vic
toria. Dobrescu a pregătit-o inc.1 de miercuri, cind „băieții" fă
ceau încălzirea pe șoseaua principală.

PARINGUI I-ONEA — MINERUL CERTEI. Derbv-ul seriei 
se Joacă pe noul stadion întreținut oglindă de un nume dc]a cu 
noscut: nea Mora. Minorul Certei va da o replică pe măsură gaz
delor. dar cine nu crede In victoria echipei lui Movila. Lăzâroiu, 
Axente, Nichimiș?

Personalul de Simeria, oprit
MINERUL VULCAN — CFR 

SfMEHIA 3—0 (1—0). Derby-ul 
a fost tranșat net In favoarea 
elevilor lui Petre I.ibardi, care, 
In final, au clștigat la scor de 
forfait intîlnirea cu ceferiștii din 
Simeria. Gazdele au deschis sco
rul imediat după lovitura de în
cepere, prin Izswk, care a învă
luit pe dreapta, trlmițlnd puter
nic balonul în plasă.

Ripriza s-a încheiat cu mari 
ocazii ratate de Înaintașii Vulca
nului.

La reluare, un Joc mult mal 
ordonat al echipei lui Voicu. A 
fost 20 (min, 60), autogol. Topor 
Înscrie ultimul gol al partidei, 

din lovitură de pedeapsa, acor
dată la Un henț comis în careu. 
Finalul a aparținut lot gazdelor, 

care au încheiat p./r(ida In forță 
Ura însă a mai înscrie.
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Spicuiri și din presa
centrală

• VINOVĂȚII ANONIMI.
„pagina naționala" 
stea a realizat un 
dc-al nostru, care 
lumul cu pricina 
prețul ia care 1 se face in pre
zent reclamă. Întreprinzătorul 

și-a dat examenul, cum se spune 
și ar putea înc'-rea pasul urmă
tor. sa vin-.lâ frig dere la eschi- 

S moși. Vinovat este insă și cum- 
s părătorul. Ii propunem pe amin-

o 
de toata cin- 
intieprinzator 
a vindut vo

cii mult [ieste

lumului. • SE C'AUl A UN ÎN
TREPRINZĂTOR. «emne bune 
la sfîrșit de an; la Alexandria 
va fi amenajată prima stație pi i- 
vatizată pentru încarcar- a bute
liilor de aragaz, bazată pe im
port de butan. Vor face și alte 
centre urbane, caic nu au posi
bilități de racordare la rețeaua 
națională de gaz metan, acest 

pas curajos? Va avea și Valea 
Jiului un întreprinzător care să 
se încumete la o lucrare de ase
menea calibru?

t

• MINIMELE... MAXIME Mi
nimele record la prețul griului 
oferit de producătorii particulari 
au fost înregistrate, in ulLimele 
zile, in județul Hunedoara. Pre
țul maxim de 70 lei/kg a mii 
fost înregistrat și in alte județe, 
preponderent industriale, dar mi
nima noastră 60 lei/kg bate re
cordul. Minimele din alti județe 
s-au situat intre1 50—55 ici/kg. 
Așa șînl minimele dn județul 

nostru: cele mai mari din țară.

• UN JOC NICCINSTIT. După 
o log.că sinifilă. cei care hat mo
nedă pe așa-zi-a lipsă do valonie 
a ceri ificatt lor de proprict.di f 
un joc necinstit Ei nu lUresc 
dorit să le devalorizeze ea îd 
le poată cumpără mai levir Este 
opinia multor 
nu 
au 
d(.
1 .e

vind, nici 
încredere 
privatizai'*

cetățeni care 
nu cumpar.i, 

in această !■ 
la seara n.ilio

dam dreplale!

„Armonii tinere”
r, ia acbvitatea. mir o nouă formula. corul „Arnumi 
<bn Petroșani, ('ci caic, timp de peste 15 ani, ne-aii m- 
i au purtat m< sa jul cint' cuini românesc |>e scen< 1< ‘arii 

3 noiembrie, miepind cil ora IH, la (’.i a 
di- cultura a st ude ni ilor. in sala unde Ș-au desfSșiir.H i'df a 
repetiții I na tiioase. „Armoniile" v-snic tinere vor tasiina din no i 
Și c-ste bine pintin Valea Jiului. (C. J1OI BAN).

îsi
tinere" 
cintat 
se ri-inlilnesc nia: ți.

cultura

Și metafizica
Incei fiul chn air.ivlâ hmă. eu 

sprijinul Liceului de informații a 
instituție care a pus la dispozijie 
spațiul necesar, la Petroșani fi 
ințeaza un curs de metafizic.'i. 
Să recunoaștem. <> premiera pen
tru Valea Jiului. în fapt esb1 
vorba de deschiderea cursurilor 
organizatt su-u egida „Facultății 
El TA" din B'icurești. La cursuri 
pot participa toți cei caic doi esc 
sa c unoy-ca m.ii Cine, ființa u- 
mana ,i mai i oc,o musul. Cursu

A

III cine
mai

(Urmare <lin pag. 1)

a 
in 

Poate

se studiază
rile au 
Ini'cpin'i 
invitați din 
specialitate 
liei. Domnul 
m a 
să 
EL I A", 
de i 
eu 
sau 
lică ș.a. Este 
numai de studii 
(Al. H.)

ItJC

cu
iu /.lele il< v'.ikii 

ora 17. Lecloi n sînt 
București, ea Ire de 
in dome mul liloso- 

Adrian Mau. • alte
furnizat amănunte, a imul 

precizeze ca „Faeiillalo.i 
ea institiif ie, ți cur ui 'le 

melalizica nu au nimic comun 
nici o loi mu de secta, religie 

formațiune politica, 
i ș.,-1. Este vorba numai 

«h filosof e

c e s a

•3

crezi?
iepurele sa sară Hm altă p-rt« 
iloua luni, prin citeva diișinT 
ca mai int și dintre cei c art .

doar ilo .i v ■

Nustase. ins.i nu < -ic exclus i
Populația, a trecut doar î 

nu sc așteaptă la minuni, 
viitutt’a unor obișnuințe mai vechi, sc1 uita in sus, i 
fi scoși din tot mai in< ilcit il ghem al greutăților.

Agenții economici serioși se vad in situația de 
o zi sau m.ii miilfe, plata salar.ilor. Banca e 
pc la diferite i.și, sc fac lot soiul de artifii ii și 
riații sînt iritați, «Iau vina pe șelii lor. Și uit i .a 
an de I i celebra, de acum, și uilat.a, „creștere zero" 
vcdil a li o ulopie t ind n i - rea e redusa, se reduce

Pe verticala și p< orizontală cst< 
mea lipsfl de speianli1 pe Ifimiil scai 
optimiști, al curor număr s< idi- de Ia 
meta sn p. ognozeze pe cind sc v.i 
să sc relanseze economia. Dc accca, 
plinit, măsurile populiste, dc amăgire tf mporara a contribuabilu
lui, sint Înlocuite dc altele, de severă austeritate, la n.veliil altor 
țări pe care le invidiem. Cind cancelarul Germanii i Hclmiit K'obl. 
le cere germanilor sâ muncească mai mult și sil-și prelun.geas •> 
vîrsta pentru pensionare, <slc posilel să fi*1 asi uitai. La noi ■ 
ușor de prevăzut ce mspiesic d»im.igogi< fi și c> iptocomiinista 
face Un de apel...

I

II
•r

a amm.i u 
nemiloasa. s< >.ite 

nb rvciiții. S.d i- 
impiinim in 
care s-.. in
și prud i< 1 a. 

«liza de includere și .im.ir- 
1 Nimini, nici chiar c» i mii 
o zi la alta nu se mai incu- 
stabiliza situația și ip'U 
alegi rili fiind un fapt im-

constitu.nl
nation.il
iibnor.de
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ZIUA ARMATEI ROMANE
In lieukue an, la 25 octombrie, se sar- 

butureșft? „ZIL’A ARMATEI ROMANE". 
Cu acest prilej pe întreg cuprinsul țarii 
au loc manifestări de omagiere, de eome- 
morare a • roilor neamului, căztiți pe cîm- 
purile de lupta aii celor două ra/boaie 
mondiale, care nu au ocolit nici aceste 
locuri. Și totuși de cc se sârb torește 
„Ziua Armatei" la 25 oatombrie? Pentru 
vă aceasta est, dna în caic armata noas
tră a eliberat ultimul petic de pămint 
rom.mesc, de sub ocupația fascistă. A f<Kt 
ziua în caro. |>ntru armata român,i și 
pentru populația din XrcLal, se împlinea 
un vechi vis: r< alipirea la patria mamă
și practic, annlana odircsiilui dictat do la 
\ icna.

Cu ocazia aniversării acestor <vt nirm n- 
t< care marcln ază „Ziua \rmatei", în 
toata tara armata este în sărbătoare. ,\ce- 
h uși seni na iite și a< cleași manifestări 
s au iaciit simlite și în Valea .Țiului, evi

dent, puslrind nota de originalitate carac
teristica acestei zone a țarii, in cadrul ac
țiunilor organizate pe parcursul a trei zile, 
în cinstea eroilor neamului, s-au înscris, 
cronologic, omagieri a generalului erou 
Ion Dragalina, la monumentul ridicat în 
nu moria acestuia pe Defileul Jiului, adi
că acolo unde acosta a fost rănit; specta
colul cultural și expoziția de carte, organi
zate la Cercul militar Vulcan; festivita
tea depunerii de coroane și jerbe de flori 
la monumentele ridicate în parcul școlii 
gen. nr. 1 \ulcan, în cinste» eroilor din 
cele două războaie mondiale. Tn acest con
text, tr bpio să apreciem organizarea im
pecabilă, care anul acosta a revenit Cer
cului militar Vulcan, condus cu pricepere 
și dăruire d,< căpitanii] Toan Aldescv In 
cele ce urmează vă prezentăm un foto
reportaj realizat de reporterii noștrii, care 
au luat parte la toate acțiunile ce au avut 
loc cu nr.pzia ..Zilei Armatei'*- „Dulce est dccoium est, pro patria mori!"

In memoriam !
l’.-:ma acțiuiv organiz tă 

o. a. a sărbătoririi „Zilei Armau i 
r'-inan-*■. de cate Cert ul nuli- 
'ar '.' ■.le.in. a fost vizita mire 
er.n -i la m>'numc-ntid ridicat 
in memoria • --n. Dr.ag.dina. tu 
1 a.i i > ' i1 I Jiului Cu
a' - i ]■ ilcj s a dep s o Coroana 
<1.. flori, in prezența corpului d' 
• Uițcri și subofițeri u > am zoa- 
nci ’.'tik.m, a vit' •■•anilor dc răz 
I.. și a unor p< rso.uia pârlii u-

1 -t-ii’ia .. in bis o 
<•!><•.!■• a vieții 'Tini aie a 
fost l' ijijul general b n Oi agaiina. 
eco.-arc prezr i'lata d- șeful ('cr
ed.r milita Vulcan. cap.lan 
lo;m Al '. seu. I’ar'.ii mantii au 

fa. -it ,iUli ) ■ un. I nțâ cu )tci so
ri.... a idei ai .,1 olm om si bras 
■*'3iat ",i:e a fa,t generalul Ora 
g.d.n.i .i ui ținut sa--i aduea 
•..țiului ,.s i.esr. p, |o< ,.| in i are 
— bi II •i.nnbi ie l'Htl — o 
molid.ml lil A. matei I .i luptat 
pentru <i< /robirea patriei. liuiixl 
i.rin i-loinlele n i»ilaHMri' a',v 
ma n ruliu, cii ' I .m rănit, pro 
nun lu-i. puțin ma, 'iiziu —
' i e'H.mb' ie 1919 — moartea.

Ți > ntru că armata romană 
,-. i intotdi alina calam Iu .le

.. ii I era tm, nu se put<u ■ a
• i rea la I .ainb i sa n i in

■ • ir.i si o vizita la mior c.i uui-
H I , re

ZIUA A DOUA...
Manii', stările dedicate Zii- Armatei au continuat vineri, 23 

octombrie, fiind găzduite de Cercul militar Vulcan.
Standul de < arte, e.iprin/ind literatura pe 1,'in.i celui de-al 

do'iea r.T/i>ii mondial. pi a -dilurialc de
litrratuiă i eh-tr stică sa bucurai de atenția publicului. A urmat 
prezentai'... ,.,li
cipat comandanții garnizoanelor militare din Petroșani ți Vulcan, 
cadre militare, personal civil, veterani de război. In deschiderea 
minispect icolulm o ganizat cu acest pr.l< i SC „STIL” SA Vul
can (fabrica de confecții), a oferit celor prezenți o interesantă 
paradă a modei, cu produse de sezon aflate pe banda de fabri
cație a întreprind-,uii. Amănunte, pe larg, despre acest eveniment 
intr-un număr viilor nl ziarului nostru. Spectacolul propriu-zis 
a cuprins recitaluri de po, zie, muzică, scenete umoristice care 
au scos in prim plan tal- ntul deosebit a) „tfnărului” veteran de 
război Petre Ghcorghe. luptător pe frontul Carei-ailui. La „îndul
cirea” atmosferei au m ii contribuit societățile comerciale „Spor
tul” SRL din Petroșani. pi intr-o apetisantă expoziție cu vlnzare 
a p <l.l-clor d. cofctai ie si barul bine asortat al SNC Olaru — 
•St- Irscu d n meiul.i t'r Teului.

>

Ha Moniiijwnlul saldatu'ui român
> Sîmbătâ. 24 octombrie, a fost 
«cea de-a treia zi dedicată sărba-
5 toririi Armatei române. D n fața
2 Primăriei Vulcan, militari, ofi-
2cialități locale, veterani de raz
• boi s-au deplasat în acordurile
• fanfarei militare spre monumen-
• tul soldatului român din curtea
;Școlii generale nr. 1, uimind tra-
■ seul străzii N. Titulescu. Ani,
• o gardă militară a prezentat o- 

norul comandantului garnizoanei
2 militare Petroșani. S-a intonat
2 imnul de stat. Apoi, eu respec-
2 tul cuvenit, s-a dat citire Ordi-
2 nului de zi pe Armată al minis-
■ truliii Apărării Naționale A u'-
2 mat ceremonia depunerii coroa-
■ nelor de flori din partea celor
! două garnizoane militare, a Co-

ș 25 Octombrie
i Neuitata zi
î

[ brazde de
a eliberării ultimei 
pămint românesc

i

Daleg.ițiit Vulcanului la 
iiHi'iiXinetiIul generalului Dia-

Fotoreporlaj realizat <l«* 

Paul NICI'IESCD.
g.iliiia, pe Defileul .liulni- Tibeiiu VINTAN

manii invntului militar muni
cipal, a Piimariei. poliției, Aso
ciației vrlr-ranilor de răzlx»), R 
unor «genți economici de pe rază 
orașului. Un numeros grup de 
elevi au dat măsura recunoștin
ței lor eroilor neamului, drptb- 
nind fiecare cite o floaie pe 
treptele monumentului. După 
slujba religioasa de pomenire au 
luat cuvmliil comandantul gar- 
uizoam 'r"'ran, veterani de 
război, m «locuțiunile lor au 
evocat, pe scurt, faptele de vite
jie ale armat-i române d’n timpul 
ultimelor trei mari războaie la 
care au participat: războiul de 
Independență. primul și cel clc-al 
doilea război mondial. Ci remo- 

nia a fost încheiata cu d filarea 
-arzi, dc onoare și a muzi. ii mi

] litaie. Ca în fiecare an, la des- 
; fășnrarea evenimentelor au asls- 
] lat numeroși celățeni ai orașului 
] Vulcan.
] < ii regret trebuie să amintim

i a iceasta sărbătoare a fost pă- 
! la'â di nn gest incalificabil. In 
! noaptea ,le 26 spre 27 octombrie. 
Ipci'oane iresponsabile au pingarit 
î monumentul, vopsindii-1 in cu- 
; loaro v ide. Orc întreg; din 
j noapte au trebuit pentru cnrățfl- 
; re.. Ini. A fost un act de provo. 
> care s in o „glumă” dc pifist 
Mir-f’ Inia nu s,. s(‘<

Intre trecut și prezent, intre sergent și șoldat, presta
ția veteranului de rSzboi Petre (Uteorghe kt spectacolt»l 
«xazinnat de Ziua Armatei.
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Din presa străină „V.S.D.”
ULTIMUL BOLȘEVIC

Iosif Rubanovici a ajuns Ia 
88 de ani. După ce, ani de-a rîn- 
dul, a fost unul din veteranii 
nomenclaturii sovietice, acum s-a 
închis intr-una din camerele ca
sei veteranilor da partid, unde, 
privind fotografii îngălbenite, din 
vremurile de glorie ale partidu
lui, rememorează, asemenea altor 
pensionari foști nomenclaturlștî 

cazați aici, clipele trăite în eom- 
pania lui Vladimir Ilici. Ultimul 
simbol tangibil al vieții lor este 
criticarea trădătorilor comunis
mului sovietic.

„Viața mea se confundă cu Is
toria acestei țări. Am fost păr
taș la toate luptele: împotriva 
țariștilor, a naziștilor și imperia
liștilor. Acum, după ce unii au 
suprimat, printr-o simplă sem
nătură, Uniunea Sovietică eu 
nu-mi mai găsesc rațiunea de a 
trăi. lai viitoarele generații vor 
judeca acțiunea acestor crimi
nali. Insă, In ochii mei, Boris 
Nlcolaevici Elțîn nu e decît un 
huligan" este opinia lui Iosif 
Rubanovici, fost propagandist în 
armata lui Lenin. Acum, atit el 
cit și ceilalți nomenclaturiști, 
trăiesc în casa veteranilor de 
partid, un bloc situat intr-un 
cartier șio din Moscova. Aici 
sint adunați peste 65 de ani de 
comunism. 200 de camarazi, pen
sionai'!, toți adoratori ai lui Le- 

PUBLICITATE
COPIATOARE

RANK XEROX
prin S.C. ZORI NOI S.A

Relații La telefon
93 - 545972

Direcția Județeană Hunedoara 
a Agenției Naționale pentru 
Privatizare și Dezvoltarea 

intreprinderilor mici și mijlocii
ANUNȚAI

Au rămas numai 28 de zile calendaristice pînă Ia în
cheierea distribuirii carnetelor cu certificate de proprietate.

ATENȚIE !

Cetățenii romani, cil domiciliu] în România, care au 
împlinit 18 ani pînă Ja 31 decembrie 1990 și care nu și-au 
ridicat carnetul cil certificate de proprietate pînă la 27 
noiembrie 1992 pierd acest drept, prevăzut în Legea pri
vatizării societăților comerciale nr, 58/1991.

nin. Pentru el, ziua cînd de pe 
turnul Kremlinului a dispărut 
steagul roșu cu secera și ciocanul 
a fost un adevărat dezastru. A- 
tunci, Istoria a încetat să mai 
existe șl o perdea s-a așternut 
peste cele trei sferturi de veao 
de militarism.

In prefața albumului său de 
amintiri, Rubanovici a scris: 
„Inima mea aparține lui Lcnln 
și partidului!** Apoi urmează de
panarea amintirilor unei întregi 
vieți. „Sint născut Ia Pavlograd, 
în Ucraina, în 1903, într-o fami
lie cu 8 copii. Tatăl meu era 
legător de carte. Eu am început 
să lucrez la vîrsta de 12 ani. 
Seara, urmam cursurile, pentru 
a învăța să scriu și să citesc. 
Doream să devin ziarist. Încă 
înainte de revoluție, frații mei 

'aduceau acasă „Piavda**. Curînd 
m-am îndrăgostit de ideile lor 
politice. Apoi, pe parcursul în
tregului război civil, am fost 
membrul unui grup de apărare 
din cartier. Cind s-a reînslaurat 
pacea, în 1920, m-au trimis Ia 
Moscova, pentru studii. Acolo am 
primit carnetul meu de partid**.

In Moscova anului 1920, tînă- 
rul Iosif Rubanovici se va face 
repede remarcat. Avînd un deo
sebit avînt revoluționar, o vene
rație fără margini pentru maes
trul călăuzitor** și un prețios

talent de orator, el reprezenta 
viitorul. Grație relațiilor sale, el 
reușește să o întîlnească pe sora 
Iul Lenin, Maria Ulianova, pe 
atunci responsabilă la „Pravda", 
care H va angaja. Șl astfel, tî- 
nărul fiu de legător din Pavlo
grad, devine, la numai 18 ani, 
reporter la „Pravda". „A fost 
perioada cea mai fericită a vieții 
mele. Partidul m-a trimis în fa
brici șl în uzine, pentru a expli
ca muncitorilor planurile parti
dului. Am oreat o rețea de con
tact în provincie. Lenin m-a în
sărcinat să mă ocup personal do 
crearea unei rețele do corespon

MICA PUBLICITATE!
ANIVERSARE

SOȚIA Mirela, copiii Bret și Brian, urează cu ocazia aniver
sarii zilei de naștere dragului lor Marcel Bunii, un călduros „ba 
mulți ani !“. (5432)

VINZARJ
VlND televizor color „PROFEX**, diagonala 51 cm, sigilat, 6 

luni garanție, 160 000 lei. Telefon 541902. (5439)
VlND butelie aragaz. Telefon 623955, Deva. (5437)
VlND casă, str. Anton Pann, nr. 30. Informații: Tamazi Eu

gen, Clubul Pensionarilor, do la ora 16 (5435)
VlND Dacia 1310, stare perfectă. Informații : telefon 545842, 

după ora 18. (5427)
VlND Ford Tranzit (Diesel), an fabricație 1981, telefon 543272, 

orele 17—20. (5420)
DIVERSE

SOCIETATEA Comercială „Suciu** Lupeni, vinde cil gros 
non-stop, la prețuri avantajoase: whisky, bomboane, alune, bis
cuiți, acadele, gumă, ness, Assos, bas Vegas, Bastos, săpunuri, 
cafea boabe, pantofi și camion IFA (6,5 tone), tracțiune față-spate. 
B-dul Păcii, nr. 7, Bărbătenl. (5320)

SOCIETATEA Comercială MONTANA CONS — SRL. execu
tăm case și cabane de vacanță din lemn, predate la cheie, cu 
livrare în orice zonă a țării. Preț de cost 30 000 — 40 000 lei/mp 
construit. Relații la telefon 144827 — Gluț Napoca. (5434)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere, etaj 3, cu apartament 3—1 

camere exclus Aeroport. 9 Mai 2A/6/7.1. (5428)
închirieri

CAUT apartament sau garsonieră ne(mobilată) pentru închi
riere. Telefon 512641, înlro 16—20. (5429)

PIERDERI
PIERDUT legitimație serviciu pc numele Vidam Adalbcrt, e- 

liberată de EM Vulcan. O declar nulă. (5431)
PIERDUT legitimații bibliotecă și periodice nr. 5494, eliberate 

de UT Petroșani. Le declar nule. (5426)
PIERDUT legitimație periodice pe numele Cozmuță Cristian, 

eliberată dc UT Petroșani. O declar nulă. (5423)
PIERDUT legitimație bibliotecă pe numele Popascu Ion. elibe

rată dc UT Petroșani. O declar nulă. (5425)
COMEMORĂRI

Al' TRECI T 6 s.iptâm'ini de cinci m-a părăsit singurul meu 
fr.itc

B1TCAN NICU
Lacrimi și flori pe tristul tau moi mint. Maria Popesc. (5436)

SOȚIA Margareta, fiica Carmen, fiul Adrian și bunicii anunță 
că s-au scurs 6 luni de la dispariția fulgerătoare a celui care a 
fost un bun soț și tată ,

NEMEȘ GAROL (EGI)
Lacrimi și flori pe tristul suu mormint. (5421)

CU PROFUNDA durere Jilip Anu din Vulcan enunță Împli
nirea a 6 luni de la decesul soțului

JILIP ltOMULUS
un om bun și sociabil. Lacrimi și Hori pc mormîntul tau. Sufletul 
meu tc ya păstra mereu. (jJ33)

FAMILIA îndoliată anunță cu durere împlinirea a șase luni 
de cînd ne-a părăsit scumpa noastră mamă, soacră, bunică și 
străbunică | , [,

S1RBU ILONA ELVIRA’ ‘
Amintirea ei va Ti veșnic in sufletele noastre, (5115)

PĂRINȚII, frații și copiii anunță că s-au scurs 7 ani de la
crimi și durere, de cind ne-a părăsit iubitul nostru

CIUCULAN CONSTANTIN (STELU)
Tc vom păstra mereu in inimile noastre. (5110)

denți în provincie. Iată de ce 
m-a invitat într-o zi, împreună 
cu alți camarazi, in biroul său. 
Era pentru prima oară cînd îl 
cunoașteam, însă aveam impre
sia că ne cunoaștem de-o viață. 
Cînd a murit, a fost ca și cum 
aș fi pierdut un fiate. Iar as
tăzi, cînd mă uit la televizor și 
văd cum îi demolează statuile, 
nu pot să spun decît: blasfemie! 
El nu au voie să ne ucidă lsto- 
iâa“.

’ (Va urma)
Traducere și adaptare de

Tiberiu VINȚAN

HUkOSCOg
SCORPION

Evitați angrenarea altor per
soane in acțiuni care vă priveso 
personal.

săgetător
Lipsa banilor nu se resimte în 

plan afectiv.
CAPRICORN

Aparenta schimbare radicală < 
orientării dv. politice surprinde 
anturajul nepregătit.

VĂRSĂTOR
Intindeți o mînă celui căzut șl 

veți avea răăplată însutită. .
PEȘTI

lntîlnirea programată eșuează 
datorită prezenței unui intrus, 

BERBEC
O cunoștință nouă vă demon

strează labilitatea psihică.
TAUR

Munciți foarte mult șî conști
incios, fapt ce nu va trece neob
servat.

GEMENI
Ironiile dv. subtile au efecț do 

bumerang.
RAO

Sentiment de ușurare, provocaC 
de iminența despărțirii de trecut.

LEU
Nervozitate susținută deliberat 

prin „lucrătură** colectivă.
FECIOARA

Gu ochelai ii de cal vă puteți 
apăra de „ochiul de sticlă**,

BALANȚA
Absența riscului implică redu

cerea șanselor,

PROGRAMUL 
TV.

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Film artistic. GREU SE 

AGUNGE ACASA. (Japonia).
11.50 WORLDNET USIA.
12.50 Descoperirea Planetei.
13.10 Ora de muzica,
14,00 Actualități.
14,1a Avanpremieră IA.
14.20 Mondo-muzica.
14.40 Medicina pentru toți,
15.10 Microrecital de operă.
15,25 Prcuniversitaria.
16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16,55 Actualități.
17,00 Emisiunea in limba germa

nă.
1 : ,UU Documentar științific.
L 'i Muzicorama.
l'J.UO Viața parlamentară.
19.30 Desene animate,
2'1,00 Actualități.
2U,3u Sport.
20.40 Film serial. DESTINUL 

FAMILIEI HOWARD.
21.45 Gigi Marga in recital.
22,15 Gong !
22.45 Top 10.
23.20 Actualități.
23.35 Intilnirea de Ia miezul 

nopții.

PRONOSTICUL NOSTRU
Concursul pronosport din 1 

noiembrie 1992
Oțelul — Dacia Biâila 1x2 
„L“ Cluj — Sportul Stud. 1 X
Atalanta — Napoli X
Cagliuri — florentina 1 X
loggia — Parma X
Juvcnlus — Ancona 1
Milan — Toiino l
I’cscara — Inter K 2
Sampdoria — Gcnoa 1 X
Udincse — Lazio 1 2
Ccscna — Vcrona 1
Crcmoncse — Ascoli X

ECHIPA DE SERVICIU
Secretar do rcdacțl' 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de numlr •

Ion MUSTAȚA 
Corectura i 

oilia ACIIIREI șl Viorica I IRȚULESOU

Cotidianul do opinii |1 Informații al 
Văii Jiului „ZORI NOI" este realizat do 

SOauWAH'EA COMERCIALA 
„ZORI NOI" S.A. 

înființată conform De- 
Bielei nr. 208/12.06.1991 
B Prefcctarli Județului 
Hunedoara.

Dlrecfo# 
IFIRGEA HUJORESGU

Materialele necomandate și nci’u- 
biicatc nu se restituie. Responsabili
tatea morală și juridică asupra co
rectitudinii datelor cuprinse în arti
cole aparjine, în exclusivitate/ autori
lor, . . \ X

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675 
Petroșani, str. Nicolao Balccrcu nr. 2 
Telefoane: 511662 (dlrcclor.redactor fef)t 
515972 (director oxccutlv-adminlslratlv di
fuzare); 511663, 512461 (secții).

*

TIPARUL | Tipografia Petroșani, itr. 
Nicolae Bălccscn nr. 2. Telefon 841365- i

.»• < *I<V •. . * V.


