
Acum trei ani, ne-am luat rația te libertate !

mai trece, poate, ani și ani,

Inca mai miroasc-a pral ac pușcă, 
încă ne mai bîntuie-ntrebări, 
încă zac secretelc-ntr-o cușcă, 
încă sîntem triști de sărbători...

încă nu se știe cine-a tras, 
încă nu știm cine-a ordonat, 
încă prea mulți oameni sînt lipsiți de glas, 
încă cinstea parc scoasă ]a mezat...

Încă mai sînt dubii despre teroriști, 
încă-s liberi cei ce i-au inventat, 

plîng prin cimitire ochii triști, 
nimic, din toate n-am aflat...

încă 
încă

Incă-1 mai implorăm pe Dumnezeii^ 
încă nu știm dacă s-a-ntors spre noi 
încă mai zîmbește larg cîte-un ateu, 
încă-s mulți ce privesc înapoi...

COT1D1AN DE OPINiE Șl INFORMAȚII AL VĂII JIULUI

Vor 
va mai mirosi a praf de pușcă. 
Cum să explicăm copiilor orfani 
că, după trei ani, stăm tot sub semnul lui INCA?

Mircea BUJORESCU
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LIBERTATE SAU 
L I B E RT I N A I 7

In acel decembrie insîn- 
gerat, s-a spus, s-a scris 
și s-a tipat în gura mare: 
„DE CRĂCIUN NE-AM 
LUAT RAȚIA DE LIBER
TATE!" Așa să fi fost? 
Avem posibilitatea de ac
țiune din propria vo
ință sau dorință ? 
Avem posibilitatea de ac
țiune conștienta? Avem in
dependență deplină?

Sâ presupunem că răs
punsurile sînt pozitive.

întrebarea care se pune 
este în,ă: „ȘTIM NOI CW 
SA FACEM CU LIBERTA

■ REFORMA — /i o naștere sub apă;
H POLITICA ȘL/TARISEISM POLITIC ;
■ „PARTlDIljirlI" ȘI PARTIDELE... PIGMEU
■ CUM SeJCmINA VIITORUL? Ca de obicei, cu 

bună știință ; j
■ CUM JT RECLĂDEȘTE SPERANȚA? Zimbiți as

tăzi' Miinr /T\ fi mai r.ai
Mircea BUJORESCU

Cu cit înainta spre miezul istoris.it, cele povestite de bătrln 
deveneau tot m.,i interesante. Punctul culminant a fost acela — 
aici m-am oprit din notat și m-am uit.it lung la el — cind mi .1 
spus „nepoata soției mi-a zis că eu am omorit-o"...

...După spusele d-lui Jlepca losif, soția sa, Mana, a fost in
ternată la Spitalul municipal din Petroșani [te data de 9 noiem
brie. „A murit acolo în 12 noiembrie, la ora 10, cu capul pe mina 
mea — mărturisește băti.nul, Avea 68 de ani. Doctorul nu-a zis 
ca, după trei ore, o duce la morgă. Pc 13, cind s-o scot, doctorița 
de-acolo m-a întrebat: vrej să-i faci autopsia ? Eu i-atn zis, n 1, 
doamnă, ca a vrut sâ meargă în pămint așa cum a lăsat-o Dum
nezeu".

Vineri scara, in 13 noiembrie, la b..tiîn sosește Ghcrman A- 
ruzeta, nepoata decedatei, împreună cu soțul ei. Doru, domiciliați 
In București. „Mi-au zis că eu am omorit-o. A mers la poliție și 
a făcut r clamație. Poliția și preotul mi-au interzis s-o îngrop".

înhumarea a avut loc după cltcva zile, pe 17 noiembrie, la 
0 zi după data la care fusese anunțată. „Am îngropat-o noaptea, 
cu lanterna. Nici gropași nu erau. M-au ajutat cîțiva vecini șl 
Un nepot din Bîrlad. NeDoata asta a venit luă bărb.itii-său. Cred

TEA ?“ Răspunsul este ca
tegoric negativ. Pentru că, 
de la condiția de oameni 
liberi, am trecut ia aceea 
de libertari. Iag/dc la li
bertatea cîșligată cu sînge 
am „căzut" H LIBERTI
NAJ, sau ^IBERTINISM 
(totuna !L De aici pleacă 
toate rflelc... Iată de ce, 
pînâ^n 25 decembrie, ziua 
i i rare au trecut Styxul 
jfcGEABA-MPUȘCAȚII, 

Aie propunem să medităm 
asupra următoarelor su
biecte :

CITIȚI IN PAGINA A DOUA\ 
Revoluție sau „evenimente” ?

Dreptul la replică
Către, redacția „Zori Noi” Petroșani

„în urma art. total ne
fondate apărute în publicația 
„Zori Noi’’ la adresa SC „Dia
mant’ SA Petroșani („afacerea 
zahărul”) în virtutea dreptului 
la replicii conducerea societății 
precizează;

Hrana caldă pentru mineri este 
asigurată de către RĂII Petro
șani prin cantinele UACCV.I 
Petroșani, care nu aparțin SG 
„Diamant” SA lucru cunoscut de 
către toți minerii Văii Jiului.

De la înființare și pînâ în 
prezent, SC „Diamant” SA nu 
a vîndut în incintele miniere 
zahăr.

N.R. Ne cerem cuvenitele scuze pentru confuzia’caic s_a 
strecurat. Oricum, cei 98 milioane lei cu care s-a achiziționat za
hărul buclucaș nu fost cheltuiți, fără să se țină cont de adevărata 
lor dcs'inațic — hrana caldă a minerilor. Vom reveni, fără în
doială, pcntiii lămurirea situației. încă o dată — scuze.

Crimă sau doar bănuială'!
că ăluia u era ru-jinc".

Cu alte cuvinte, [ie c< 1 care venise la redacție să relateze aces
tea ii afectează că a fost r< clamat la poliție că și-ar fi omorit 
soția. Ncfiind criminalist .și, în plus, cunoscînd că nu un Jurnal:.t 
du verdictul in astfel de chestii, m-am dus la poliție. Cale 
spuse de om le aveam notate pe o birlic. Acolo am discutat cu 
domnul maior Dumitru lîădulescii, șeful biroului Judiciar al Po
liției municipiului Petroșani. Dosarul cazului respectiv arc cîlcva 
fot. 10 clamația nepoatei^elci moarte și două . ’ilieae medicale 
Unul eliberat de mcdicilBscețici in cai fusese int rn.itâ decedat',, 
iar un altul provenit dcBi midicul legist. „Poliția a dat. pur și 
simplii, curs unei sesizai |— inii spune dl, mr. Da Inlescii Nepoata 
reclamant.î și cițiva vecnB, numele lor sin. scrise in sc'iz.are, bi- 
nui .ii c i n-a murit de ml irte bunii. Chiar daca a murit in spit H. 
nu trebuia să i-o dea ac.Bă fără autips.c". „D le mai ir, bătruml 
susține că, atunci cind i Iți luat-o pmtrii a <-.• efect.ii mtopsi i. 
trebuia și ordinul procurlturii. !•'>• a nrvjie de ol ' „Nu trebui". 
Noi putem soli-, i' i moliciuni le ist să l ;ca autop'-i i“. „După 
fcctiiarca acesteia, cazul iste închis „Trebuie sa vină r .po, t ii 
m dico-lcgal de la Clu|. A<t<le m< dieo-le de din dosar sînt d i’e 
in iii ma examinării clinice Medicul a s. rls cc-a const dat pe li 
nafara Răspunsul de acolo ne va da explicația exactă Eu nu n i 
pronunț că are sau n are ceva Di- am fi siguri că c vinovat, nu 1 
1 îs.-ini in libertate"

Glieoriilie OLTcăNII

Intrucît articolele nu sînt sem
nate facem cunoscut redactorului 
șef al publicației „Zori Noi” că 
SC „Diamant" SA va deschide 
acțiune juridică, împotriva pu
blicației, pentru prejudiciile a- 

duse Societății.
NOTA: nr. de telefon al SC 

„Diamant” SA Petroșani,, este 
545231 pentru redactorii clv., care 
doresc informații corecte și nu 
culese de prin unitățile cu profil 
de alimentație publică.

Vă mulțumim,
S.C. „DIAMANT” S.A. 

PETROȘANI

I ATENȚIE 
>LA BRAZI ! j

Valorificarea pomilor de iarnă 
pentru îmbogățirea climatului 

J moral al fiecărei familii se face 
J conform legii, adică în baza a- 
i probărilor existente, lg fiecare 
» Ocol Silvic din teritoriu. Desigur, 
f fiecare copil are dreptul și aș— 
; teaptă ceva frumos de la Moș 

Crăciun, dar, după cum ne spu- 
i' nea șeful Ocolului Silvic Petro- 
I șani, totul trebuie să fie legal, 
' Și pentru a întimpina comiterea 
f actelor de contravenție ori in
ii fracțiune, numai pe raza Ocolu- 
[ lui Silvic din m nicipiu s_au 

pus în vînznre, din specia mo
lid. peste 2000 brazi, care își gă
sesc desfacerea, atit prin unită
țile specializate (AGROCOOP), 
firme particularo, piețe crt și

S direct prin Ocolul Silvic. Arncn-
ff zile aplicate celor prinși că în

calcă lege;1 sînt deosebit de
(drastice (ele la 10 000 la 20 000 

lei) greu de suportat, indiferent 
care ar fi cel în •nuză. ITcțu- 

f rilc de livrare uniti^fflk în cau- 
9 z;i (și nu de vinzarc) jt molidu- 
j lui variază in funcd^' de cate

goria la care este i^M0pOT Ast
fel. intre 0,70—1,30 m, c.it.’gor; i

. I, prețul este 250 lei; intre 1,30 — 

.' .'10 in, categoria a II a. preț 
r 350 Ici; intre 2.00--3,00 m, ib- 
ij goi ia a III a preț 400 lei. iar 

peste 3 in, categoria a IV a. pre
țul > ridic i la 700 lei.

A ă a iar, intre un „brad" com
parat leral și colinzi!" de Crăciun 
ar fi a. • k it ura c ă primul 
costa bani, iar cil te.vie laici sînt 
o podoabă giatuit.’ a sufletului 

' ariiîlilcj. și colind norilor Și ir 
J, mai fi tin i Ca nimeni in-ă, sâ 

nu „ oii'idc' prin alte locuri 
(deloc neplăcute), pentru a-și lăsa 
banii p n ri o mica., infracțiune.

1 Doi el NI \M|U

istoris.it
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întrebarea „Cine-a tras în n i in 16—227“ 
a d venit deia o obsesie pcn'ru c i creditați cu 
studierea și aflarea adevărului în legătură cu 
misterul teroriștilor In perioada de 3 ani care 
s-a scurs de atunci, nu numai că nu s-au mai 
găsit dovezi ale existenței acestor teroriști (mer
cenari ai fostului dictator?) dar chiar și cazu
rile prezumtive ale existenței acestora, cazuri 
prezentate pompos la T leviziune în acele zile 
fierbinți s-au volatilizit. Recentul raport al 
Pro.uraturii Militare, privind cm nimcnte’e din 
decembrie '89. relevă faptul că *nu este exclus 
0 . inu-adevăr s:i se fi produs și acte de tero- 
r. ,m efectiv, pintiu că avem o evidență a unor 
p,rsoi.ne care au tras unde nu era cazul, dar 
. es : a nu au putut fi identificate... Deci ne- 
i nd prinși, cauza a ramas clasată cu autori 

> ei len'.ilicați." Misterul teroriș*ii >r a fost ex
plic.it in linele cercuri si ca o urmare a războ- 
i dui psihologic ,.i a di'.ersionismului, practicate 
in acele zile fie l inți ale h i decembrie '89. 
I’reșcdiniek comisiei pari i.nenlnrc de anchetă 
a e>. ?nirr.'.,nt'>lor din •.'.-cembrir '89, dl. senator 
«Se iu Ni’cla.-i .i asca să evidențieze intr-un

recent .interviu acordat ziarului „Tineretul li- i 
ber" că „Știm cu toții cine a tras în noi. Au j 
tras armata, securitatea, agenții străini, tero- 
riștii organizați". Domnia sa a mai relevat și 
faptul că „dețin numele mai multor persoane 
implicate în reprimarea demonstrațiilor de la 
București și Timișoara, d ir nu le pot face pubbce 
pentru că accC 
fața unor noi 
care au tras, ; 
să aflăm cine 
fără echivoc d.
inculpații lotulil Timișoara: „Potrivit ordinului 
dat personal deWlicolae Ccau.șescu, am ordonat 
trupelor din cad 
găsit în dispozil 
monstranților 1 
e clar, l-a dat / .
teroriștii arabi, unde sînt acele arme ultrasofis- 
ticate utilizate de aceștia, lgnoramus ct ignora- 
bimns! Adică nu știm și nu vom ști. „Decit 
dacă — așa cum spunea și dl. Ticu Dumitrescu 
— vrea și dl. Ifiescu". De ce n-ar vrea, ne în- 
tiebâm.

lucru ar putea să ne pună in 
cazuri Drăghici". Oricum cei 

1 tras d.ntr-un ordin Noi vrem 
1 d.it acel ordin". Aici intervine 
larația lui Ion Coman. unul din 
i Timișoara:

r.l MApN și Ml, pe care le-am 
v. să deschidă foc asupra dc - 

la Timișoara-. Deci ordinal 
cau;escul Și totuși, unde sînt I

I

*<

mj ști<n și ce nu șiim uuȚă trei ani
Dumnezeu

Au trecut așadar 3 ani, deci iproupc 1000 de zile dc la ceea 
a fost 1 evoluția anticomunistă, care a’.ca sa se reducă ulterior 
stadiul dc „cv.niiuen'.e din ckcembi .e". Și nici nu c dc mirare 
in a. : t interval de tir..ț care s-a scu.s de atunci, au apărut fel 
fel le catalogări, ni1 rgir.d de la „manifestație anticeaii.ristu" 

„lovitură dc stat", interpretări care implică la ora actuală 
.corectă" formulă caractcrizanta), a- 

’89“.

ce 
la 
ca
d. - 
piuă la 
utilizări a (ea fiind cea maj „< 
ceea d. „evenimente dm decembrie

Oricare ar fi ade'arul, pe care anumite cercuri de 
incă ni-i ascund, moartea celor 1104 revoluționari 
niaicj lor parte tineri care au luptat pentru un ideal nobil, 
mureptațeșii 
o REVOLUȚIE ! E.te insă deosebit de t*sl 
numai 3 ani forțele ncocomuniste scot di^pi 
tul politicii, sfiuind orice limite ale burțigi ii simț și intinind no
bilul ideal al Revoluției, care s-a declari 
comunist,!. Este incredibil faptul ca, dupS. 
rr.asa a populației confruntata cu dificult* 
toiaiitare, poate rosti fantasmagorice cuvWw 
timpul lui Ccaușes''T‘. i’entru a riu m.uV 
rușinos (ca să nu . ■ ?:n mai mult) faptul ■ i
e. u-, p isn. il ca „od. sul" sa fie zeificat de la tri 
ț.uii de nas.ulgicii „icpocii de am". De fapi, care este cauza aces
tei udări a civzulm Ktvoluției din decembrie ’89 ? l’ară îndoială, 
ab-enja adesarului in legătură cu ceea' ce a fost atunci, in acele 
zile premergătoare Crucianuiui. Au trecut, iată, 3 ani și tot n-am 
af. it mare lucru. Raportul comisiei parlamentare de «nchetâ din 
vechiul Parlament, raport „regizat" de Eirgiu Nicolaescu a fost 
de lapt o gaigar»! insignifiantă.

Dc-aoia acum, Li numai citevu zile înainte ca o țaiă întreagă să 
comemoreze cei tivi ani care s-au scurs dc atunci, 
Muitarâ a dat publicității do irul privind 
constatări efectuate 
penală, astfel cum 
ale cărui 42 dc pagini 
octom, ie a.c. de dl. ge... maior Mugurel Florescu. Ce evidențiază 
de lapt acest dosar 7 . >iȚ>ecte referitoare la cifra totală a morți- 
lor și runiților în lim; .1 reprimării demonstrațiilor, situația 
ptrsoi .clor care au lo trimise în judecau! în legătură cu repri
marea manifestațiilor". Din cifrele prezentate am reținut că in 
timpul Revolut i iu decedat HG 1 persoane, din care 93 la Timi- 
șoaia și au lo i rănite 3321 persoane, din care 373 la Timișoara. 
Procuratura î,. Jtară a deschis 2919 dosare penale cu privire la 
aceste evenimente, din care cele mai multe la București (1361) 
sdluționa'.e Linei la ora actuală 1694, astf.l: 62 prin trimitere în 
judecata; 1303 prin net.imiterc în Judecată (?l — n.n.); F.O prin 
trecerea în ca i oria celor cu au ori n< indent ficați .și 153 prin 
adoptarea de alte soluții. Restul de 1213 dosare nesoluționate fac 
obiectul cercetărilor actuale. Dc asernen’a, Procuratul i Militară a 
instrumentat un număr de 1873 dosare ale persoanelor suspecte, 
din care 4 au fost trimise in j 'decată pentri’... neiespoctarca re- 
awr.ului armeRir ‘i munițiile •.

Cea mai grozavă afirmație a riporudui prezentat d.- dl. gen. 
naior Mugurel Flo-cceu ste cea potrivit caia ia „in urma cer cu
rilor eA.-ctu.ite, procuratura cvic de pflrcre că in decembrie T nu 
a lost vorba de cazuri de trageri cu ai mc automata in m.i-a nia- 
njfeaianților, cu S‘ >,.ul vt. l.t de a di.'truge un grup c.nic, rcligiis 
sau al un i colectivități umane". Simplilicind, această li.r.ă vrea 
s.; însemne de fapt că IN DEUE.MBKIE '39 NU A FOST VORBA 
DF.SPRE GENOCID I l’.ima urinare a acest. 1 „descoperiri” a fost 
reniischirl’ rea procesului celor 4 și a dosarului „CTEX", ccrindu-se 
sc..îmbarca capului de aiurare de la genocid la omor deosebit de 
grav și in-t.gare In omor deosebit d- 
sa
n i

interese 
(oficial), in 

ne 
afirmația că in decembrie ’B9 a fost vorba totuși ’c 

; faptul că . .. după
mu -apoi pe firmamen-

nea de pe atunci anti- 
Lnumai 3 ani, o marc 

îciente ale erei post- 
Era mai bine pe 
că e de-a dreptul 
pă numai 3 ani, 
ui Par.amentului

Procuratura 
„Sinteza principalelor 

a analiza actelor și lucrurilor de urmărire 
. rezultat ele din dosarele Revoluției", dosai 

st prezentate in conferința de presă din 11)

/Tf.v. Următoarea „mutare" 
fi. d i. c rerra dc redeschidere i procesului dictatorilor, și 

i ■ r> ■•::r li rnir.’rr.j daca i-arn vedea reabilitați, ba chiar 
-ivați. .i unii d )a ‘•-au grăbit să o facă depășind „sccna-

■ . Ui o '..lă asta et*t ce știm d-spre „evenimentele din
a--L ■rnbrie ■ Insă, cu toata că oi. Mu ,urel Florcscu este de pă
rere că „ancheta cu publicitate nu slujește aflării adevărului", 
sin.~m siguri că, mai devreme sau mai Lirziu, dosarele istoriei vor 
fi ad.iugite și cu adevărul despre Revoluția Română. Avem ac astă 
datoi ie față da EI...

î i

sâ-i ierte !
Au trecut 3 ani și uitarea , are 
se li lăsat peste amintirea jert

fei eroilor Revoluției. Pentru noi, 
locuitorii Văii Jiului amintirea 

celor doi tineri croi, luptători pe 
baricadele 

inluturarea 
a regi, lulil 
Jertfei lor 
pieri toarc.

In sufletele 
lui Nicușor 
Lukucs, cei 
dc sin ga 
reprezentind prin 
obolul Văii Jiului la 
lupte din 
noi cci 
pe v-.-ci dgt-ori cu o lac ir.iă și-o 
lloare la moriniatul eroilor re
voluționari ai Văii .Jiului. Odih- 
neascti-se in pacel

a I

bucureștcne pentru 
’tictaturii ceaușiste și 

ist, memoria 
ine veșnic ne-

n

care
victoriei

tre. amintirea 
și a lui Tibi 

ap adus prinos 
Revoluției,

moartea lor 
tragicele 

piețele Bucureștilor, 
care am runias, sînlem
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Paul NICULESCU 

\tili LOCGTA

Data de 22 decembrie l‘Jli9 a 
ins-.mnal 10’.aura tic grație dată 
Lutimului bastion al comunismu
lui din Europa de R iwnl. Înce
putul 
roși 
șo.ira, 
aprins 
celor peste 41) de ani de umilințe 
și l'.r are comunista. Cu riscul 
pierderii unei v.ep abia imnu- 
gură-e, tinerii au ic.it in strada, 
lu,.lia.i cu miinilc inarm.tc eu 
Hori și luminări, sporind in Ji- 
b> riale, d-.muciupe și prosperi- 

tut .
Ceva ce a făcut poporul român 

atun-tl a fost Revoluție. Toți cei 
«sorți, răniți și disp.iruț, au făcut 
lieveduția 
au nru it 
să moară 
revoluția 
c altceva, 
surit-o, doreau 
mațiunca „emanată" 
un partid comunist cil față timo
nă. far politica statul ii, un fel 
dc pcrcstroika. Ce s-a înfăptuit

Și totuși, a fost REVOLUȚiE !

De la Kafka, la Dinescu
„Revoluția se evaporă și râmîno doar nămolul unei noi bir>- 

crații" — scria Franz Kafka, fără a ști ceva despre ceea ce se 
va intîmpla în decembrie '89, in România. Intr-adevăr, au trecut 
trei ani de la valul revoluției și noroiul s-a așternut după al’e 
legi, acum. Gunoaiele, ridicate o vreme la suprafață, s-au sedimen
tat in ordinea mărimii, cu excepțiile care întăresc și această regulă 

Chiar .și acum, la trei ani, unii cred că nu se poate vorbi de 
o revoluție, ci doar, de un eveniment. Alții — invers. In 22 decem
brie, cam pe la amiază, un vecin al meu, cu un dipol în mină, îi 
striga bucuros nevestei: „Am prins video! Am p ns video!" A 
fost un eveniment pentru el!

Atunci, în 22, miliția s-a transformat in poliție. In acele zi'e 
no organiza armata, păzeam Valea ăsta a Jiului de teroriști, 
tăzi nu numai că am lăsat-o în 
ne stă în putința să fugim chi.-j

Acum 
politică — 
nu ne mai 
participăm 
să huiduim acest eveniment

Ea Pctropini, sunau teljroancli 
posibil atac al unor tcror.șn ce se 
Pare-se că au ajuns pînă la urmă ;

.ortaci"
Apa e otrăvită ! Nu beți apă !

As- 
Ut a Domnului, dar facem tot ce 

r îl
• °l 
fit î| 
imp 
trei

trei ani. doi din trl 
astăzi nc-ain dezgust)' 
interesează ce se îj 
la ea! Doar cind trjlX. ........

n ce se [îndreptau spr 
roti, dar acum

din țară. A fost o revoluție! 
neni scriau cîte-o platformă 
așa măsură, incit nici măcar 

1 în politică, dormite să mai 
1 El pe stradă, mai catadicsim

prevenind CFSN-ul de un 
re Vaiea Jiului.

., dar acum îi numim altfel 
— „vnavi — pentru că am fost de trei ori cu ei la București.

„Apa e otrăvită! Nu beți apă!" — se striga în acele zilr. 
Fiți pe pace, oamenii de bine nu mai beau nici acum apă, ci nu
mai Whisky, Cinzano, Martini... Apa a rămas otrăvită în conti
nuare, dar teroriștii de astăzi sînt clriar locurile noastre de muncă: 
uzinele de preparare a cărbunelui. Mai b:ne renunțăm la apă, nu-i 
a.a? Asta da, Revoluție!

Înainte, nevestele 
o politică demografică 
gume care șterg orice

Tot atunci,
băla. Astăzi, îți poartă simbetele dacă-i trimiți la școală și c un 
eveniment daca ajung acolo!

In zilele acelea, cineva a telefonat la „Steagul Roșu" să dea 
un anunț. Nu i a mai găsit pe mulți. la acel număr. Au răspuns 
alții, dc la „Zori Noi". Astăzi, deși nu m-aș fi gîndit, lucrez și eu 
aiei. A fost o revoluție!

Aveam putere de decizie în familie, soacra nu îndrăznea să 
deschidă gura în fața mea. Astăzi, organizează mitinguri de pro
test in fața 
ral, face tot

Atunci,
ne gîndeam
fac viața așa de frumoasa! Tot, ei au rămas pe funcții și asta r<e 
face să 
mente!

Din
crescut
orice

copiii

noastre — pat don, ale dv — se luptau cu 
absurdă. Astăzi, privim la tv reclame c;i 
urmă de adui-er. Asta da, Revoluție!
noștri mergeau la școală zilnic, plus sîm-

blocului, imi striga, plin i de ură: „JOS!" și, in genj- 
cc poate să fie in opoziț.e, A fost revoluție, nu 1 așa ? 
la fel ca și acum, dirdiiam de frig în apartamente și 
cu aceeași duioșie la factorii responsabili, care ne

credem că, in decembrie '89, n-au fost decit niște cveni-

pină astăzi, salariul mediu ni unui muncitor a 
50 de ori. Intr-adevăr, a fost revoluție! înainte, 

ce-ți 
trece prin minte, ca-n articolul de fațA. A fost revoluție sau eve
niment?

1950 și
cam de

articol era cenzurat. Astăzi, nu! Poate să apară tot

Revoluția continua. Amin!
a fort 
sU’i.zii",

sfirșitului fl 
prefigurat la Timi- 

v.nd scinte.a revoluției a 
bu.oiuf cu pălbere al

Pentru as'.a 
fost in stare 
da români. Că

1 urată, asta

română.
și ar li 
milioane 
lr a fost
Că cci care și-au in

șii Iaca d.n for-
FSN —

„presiunilor 
democratice. 

Lupta acea* ta s-a dat — și se 
da ir a — dușmanul fiind pcrlid 
și puternic pnn foamea de pi î- 
viRgii și puicrc. D^pu 
dc la acele evcnii 
penuu poporul io; 
actuală a demon 
lipsa de interes î> 
ucigapior libcitâț 
racatiți urm? .tu 
lan .aL un nor 
care, pe ici pe 
de realitate. Diversei 
și ccmi.cic parlar.icn 
vcrnamontaio, ș.a.m.d., 
otita lumină, incit intuncricul oe 
cuprulc adevărul a devenit șl 
mai de nepătruns. Dosarele sînt 
puse la păstrat ți vor fi, proba
bil, scoaare la iveală atunci clnd 
crimele vor fi prescrise. Insti
tuțiile puterii ccr, în schimb, 
consens și reconciliere. Ei uita 
că, pentru asta trebuie puși fațâ 
în față torționar și victimă. Vic
timele sînt cunoscute, dar unde

rezultatul 
a lor iclor

1 trei «ni 
i astr.de 

puterea 
: O totală 
acoperirea 
■c-cutn ca- 
Ușmani, a 

■tlfl din 
r feliuțc 

^.comiții" 
gu

lii făcut

1 
I 
I 
I 
I 
I

I
I 
I 
I 
I I 
I 
I I I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I

noi — 1G—22, 
A fost un șir 1 
leg tri, slabă 
Teroriștii n-au 
doar niște 
noaptea, in frurttc, cu 
dum-dum, 
tilc lor din oțel. Puterea nu în
țelege că o adevăr a ba iccosd- 
Jicie național i nu poate avea loo 
decit atunci cind torționarii iși 
recunosc păcatele și cer iervare 
victimelor, a-Rplini mina întin
să a acestora.

Tineri deziluzionați și obosiți 
dc această lupta surdă, epui
zanta, păstrați-vă încrederea! 
Adevărul, democrația, libertatea, 
dre pi a tea, 
Chiar dacă

(și incomozi) au dispărut în 
c.denie", chiar dacă un ti 
catalqgați golar.l, 
ș.a.m.d Revoluția 
cere victime și 
ce e imporU.nl 

chiar, e că Revoluția

și după? Niincnil 
de greșeli, n.ințe- 

pregăttre, stres», 
i existat, au tos* 

militari impușcați, 
bioanț4 

care au perforat caș-

valoarea vor triumfa, 
nv.rtori importanți 

.30 
sînt 

destabilizatori, 
contmuă. Ea 

sacrificii. Ceea 
fundamental 

coatirauă

explic.it
astr.de
imporU.nl
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Să tragem linie și să a o

TIR CU ARCUL Dialog civil cu... I^iiitaru
Gigi Pușcă
— fără arc

PRONOSPORT
1. _Ces2na — Sfii x
2. Cosenza — Bari 1
3. Lreinonese — L îcccse x
4. Andria — Taranto 1

Lecce — Venczia 1
Modena — Dulogna (pauză) J

7. Modena — Bolcgna (final) 1
8. Monza — A_s~oli (pauză) x
9. Monza — Ascoli (final) 1

10. Padova — Reggiana (pauză) x
11. Padova — Ileggiana (final) x
12. Pisa — Tcrmana 1
13. Verona — Pianccza 1

Fond de cîștiguri; 57 401 587 Ici.

Vîorel
Habiant la

(intă

și-a „făcut" un nume în lu
mea tirului cu arcul. „Săgeata 
l*(oi dă” și-a întins arcul pentru 
Sici o țintă — titlul de ce! mai 
bun și în 1993.

omul care „baie la ușă” pentru 
o victorie de răsunet național. 
Ardeleanul din Valea Jiului a 
intrat in lume cn rniinile pe arc 
și pe săgeată.

Pagină realizată de

Dorel NEAM1 U

Un dialog cu Militaru, primul de altfel în 
car.era sa, te face mic, uneori nu știi cc să-1 în
trebi. Și totuși...

— Ce nu știe lumea despre tine?
— Nu .ș'.ie că m-am născut la Rîmnicu Sărat, 

am început acolo fotbalul și am ajuns militar 
la Hațeg. Aici am dat de echipa orașului, de 
antrenorii Marcu șt Vizitiu, primul m-a adus 
la Jiul, iar eu m-am bucurat ca la primul gol 
înscris intr-un meri oficial. Nu știe că fac na
veta Petroșani — Hațeg. După fiecare meci, 
soția și fetița mea, pe care le iubesc mai mult 
ca fotbalul, pe cea mică o cheamă Anca-Daniela, 
are un an și nouă luni (mulți înainte!), mă aș
teaptă de fiecare zlată, eu ducîixlu-le și bucuria 
și am .răciunea jucătorului Militaru. De obicei, 
mă d >plasez cu adversarii, dacă au drum prin 
Hațeg. Am aici o garsonieră, dar aștept și cred 
că dl. președinte Drăgoescu mă va ajuta să re
zolv și, problema apartamentului și a familiei.

— Publicul tău și al echipei așteaptă ver
dictul?

— Cred că vom promova. Sîntcm, zic cu, 93 
Ja sută promovați. Trebuie să luăm puncte de 
afară. Nu cred că UTA este mai bună decît noi. 
A luat cîleva puncte dubioase.

— Cum dai golurile? Știi că ta școli copiii 
te imită? S

— Am auzit pc stradă copii s»inînd: „Uite-1 
pe Militaru”, dar ra-au oprit șl ameni mari, 
salutîndu-mă și încurajînd j-nta. feste extraor
dinar. Fotbalistul este și el oi. Are suflet și 
crede in ceva, F.u cred că vrfn mce o echipă 
mare la Jiul. Golurile le dau cu... Wreptul, cu... 
stîngjl și cu... capul.

— Ai prieteni în echipă?
— Da. s'nt prieten cu toată lumea, chiar și 

cu adversarii Mai puțin cu arbitrii. Nu știu, 
de ce, dar nu-mi prea plac.

— Care au fost cele mai bune și cele m ii 
slabe jocuri ale echipei?

— Cu Corvinul, cu Bihorul, cu Mctronv.il, 
cele mai bune și cu CI R Cluj, Baia Mare cele 
mai slabe.

— Ce echipe și jucători străini îți plac?
— Steaua și AC Milan. Romario, ca jucător. 

Nu-mi plac fundașii. Mai ales cei care mă ju
decă cu... picioarele.

— Ce mulțumiri sufletești ai?
— Sint mulțumit de echipă, de conducere, 

dc antrenori, ultimii au făcut cu Anton cea mai 
bună achiziție dm acest an. 11 au în vizor și p-J 
Frumoca, un talent autentic.

— Și nemulțumiri?
— Garsoniera, infrîngerilc nemeritatc, aran

jamentele unor echipe, publicul mai puțin cald 
și ziua în care, poate, vrînd-nevrînd „soarta1* 
mă va rupe de.„ echipă. Oricum, totul depinde 
numai dc mine.

— Știu că nu bei, nu fumez’?
— Nu fumez, de băut, dacă beau o bere, « 

mult, duc viață sportivă, ca și ceilalți băieți. 
E bine ca lumea să știe >i aceste lucruri despre 
mine și despre noi.

— Iți urez (și în numele spectatorilor) —» 
Sărbători fericitei f

— Mulțumesc, la fel tuturor!

Ion Aiiincăi

Antrenorul , „Jiului’’ e optimist...
S-a inchciat turul campionatu

lui și aiul, spc-r..nța fotbuiului 
din vale, neheie sezend pe 
locul al H-ltj, cu toate că ar ii 
meritat locul 1. Care ar fi cau
zele '!

— Dați-mi j unctclc de la Z..Lău, 
luați „e ,aiut“, de la Craiova cj 
liTA și veți vedea ckv ain.’iitul 

u Jiul in fața. Valoarea a în
cepui sa-.ți spună c.iviritul ți 
C’ăr.iaru.>an, Militaru, iladu, Ciir- 
U cu, Smucii, Călugăriță, Stoica 
alcătui .ac ck. colan.i vertebral i 
a jocu a clin teren. în poarta 
Ghiț in p a regS’-ii locul,.i ir St m- 
crc J C .par au prins „linia con
tinuă *.

— caracterizați, în.r in
cuvkii., turui campionatului?

— A lost un advvăi al mari- 

ton, in caic noi am avut ti i 
momente: 1 — primele 8 etape 
cind am alergat pc turnanta cot 
la cot cu liderul (Corvinul); 2. 
— preluarea șefiei, timp de 4 
etape; 3 — depășirea dc către 
UIA in uii mele 5 clape, dar 
prin jocul rczulta'clor. Nu acuz, 
dar...

— Legat de linia de sosire, 
ciur s-au in*’g’at jucătorii In 
acest lin ii inrade cent?

— în g ner.-'l, r ne. Duda, de 
exemplu, a.-..a a jucat excelent, 
tar Urna' 1 a fast p- ntru r.me o 
decepție, faț.i de cum 11 promo
vasem. M a confirmat /.ri'.'n, 
intuiția și cred că va deveni un 
jucător de l a: â al e .'lupei. ' ir 
depinde numai dc cl Ceilalți 
jucători s-au luptat cu propiiile 
slăbiciuni, catari, greșeli și, sa 

recunoaștem, și o stare dc obo- 
S ila.

— Domnule Marcu, cu sint un 
opditust, dumneavoastră state-,i 
deparle dc aceasta stare dc 
spirit?

— Nu. Întotdeauna rn-a c„iac- 
tcrizjt optimismul, construirea 
unei echipe, oriunde am antre
nat și \reau ă dts cuLum returul 
încă dc pr acum. Io. ca noa'-Uă este 
cj. Jucătorul să devină profesionist, 
să nu mai fie impuis de la spate, 
să ,i cunoască obi . ițiile, drrp- 
tui Gc și, de cc nu, ta răspundă 
c',ar in fața propriilor suporteri. 
Lisciplina, «bt tedarul fotbalu
lui, ambițiile in Irjlosul echipei, 
s? iiiic ile pentru eficiență co- 
1 .’tivă, jocul pe atac pcnlrn spec
tacol și, in țirimul inul, ii.dupli- 
nii ca obiect.v ului, .•irc.-.tca sint 

segmentele din planul de pregă
tire a echipei. Fotbalul pe pri
mul plan și pe urma altele. Va
lea Jiului treouiu să aibă și me
rita echipă in d.vizia națională.

— Puteți să ne spuneți chiar 
și programul puntelor zile din 
1903?

— Ne întîlnim paftl2 ianuarie, 
ramincm în localii» pina in 24 
pe urmă 10 zile îflr-o staț. ine. 
Vor apărea poate țk nt’mn noi în 
ech pa, Jiul devfhhl una din 
formațiile căutare dl jucători de 
valoare. Veți vedea, fcar am dori 
sl fim mai mult j’rijimți de 
RA1I, Liga inincr.lor, Primărie 

șu de ce nu, alți sponsori, capi
tol la care slnlcm pc ultimul loc. 
Știți ce e la UTA. Unirea Alba 
Tuba, G: rea Itc.jța, să iri mu 
aaj șl M.c Huracff L.ma o co

laborare sinoeră a echipelor din 
aceste zone.

— Și oacă vin n ne noi, cine 
pleacă? '

— Nu pleacă nimeni, băieții 
nu s-au exprimat pină acum, el 
wnt un nucleu pe care noi l-ara | 
construit, îl întreținem și îl fon | 
rrJ.in pentru o echipă bună a 
Văii Jiului.

— Așadar, «înteți gata pentru 
re:ur, deși e prima zi de vai 
can ,ă? i

- Da, și încă un retur de foc, 
așa cum a fost în 1974 cind noi 
— „U“ Craiova — aduceam tl- 
llul in capitala Daniei, după 
0—0 la Ploiești și în pof.da aoe- 
lui 7—0 administrat de Dinamo 
în deplasare. Mizăm și pe publi
cul deja iurmat și pe prtiă, daț 
și pa cci care pot să nc... înțo-l 
1 ac,a tualenM și rraral.

REDACTA ZiAKULUI 
SPORTIVILOR SUC-ÎS *

f
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MICA PUBLICITATE HOROSCOP
ANIVERSARI

„LA MULȚI ANI !** doamnei Elena Busuioc cu prilejul zilei 
de naștere. Lorena. (6331)

PENTRU Rus Maria, la aniversarea zilei de naștere, un căl
duros „La mulți ani !“ din partea finuței Ioana și a familiei. (636!)

PENTRU Loredana Zvanciuc, la împlinirea frumoasei vîrsle 
de 17 ani, multe flori, bucurii și satisfacții alături de tradiționala 
urare „La mulți ani !“. Cu toată dragostea, părinții Ghiță si Le- 
nuța, fratele Daniel și prietenul Ovidiu. (6306)

VINZARJ
VlND 5 hectare pămint arabil, calitatea I, lingă Timișoara. 

Informații, zilnic, intre orele 16—22. Telefon 541001. (6300)
V1ND tobe Pearl sau schimb cu video player. Vulcan. Bule

vardul Mihai Viteazul, bloc D6/40. (6367)
VlND Dacia 1300. necesită reparații caroserie. Preț convcm- 

bil. Telefon 514679. (6388)
VlND autocamion SRD 113 și piese schimb. Petroșani, Avram 

Iancu 6/14. (6380)
VÎND apartament 3 camere Petroșani. Aleea Florilor. 5/3/1. 

Telefon 542747. (6382)
VlND apartament 2 camere Lupcni, str. Narciselor, bloc 10/34. 

miercuri 23 decembrie. (6383)

CU PRILEJUL sărbătorilor de Crăciun .și al Noului An 1993, 
transmitem tuturor pensionarilor din Petroșani și Aninoasa urări 
de viață lungă, sănătate, sărbători fericite, „La mulți ani !“. Aso
ciația pensionarilor Petroșani. Președinte Iacob Petru. (6362)

EDUCATOAREA Alboiu Dorina, comitetul de părinți șl cel 
26 copii ai grupei mijlocii de la Grădinița PN nr. 7 Petroșani, mul
țumesc Societății Comerciale „Enigma** pentru sprijinul acordat 
la organizarea serbării Pomului de Crăciun. (6388)

OFERTA DE SERVICIU
ÎNGRIJESC copii orice vîrstă. Petroșani, Aviatorilor, bloc 

70A, scara I. ap. 6. (6369)
PIERDERI

PIERDUT certificate de proprietate nr. 00999146, 00999147 pe 
numele Gîdea Marin și Cădea Valentina eliberate de Centrul din 
Lupeni. Le declarăm nule. (6377)

PIERDUT tichet butelie pe numele Damian Lențica, eliberat 
de Centrul de preschimbare a buteliilor Vulcan. 11 declar nul. 
(6366)

DIVERSE

CU PRILEJUL sărbătorilor de iarnă, Comitetul sindicatulu'i 
liber Căi Ferate Uzinale Petrila urează tuturor membrilor dej 
sindicat și familiilor lor sănătate bucurii, satisfacții i tr.iditi'>na-| 
Iul „La mulți ani !“. (6379)

SMiHI COM SRL Petroșani
transmite personalului, consumatorilor, partenerilor 

de afaceri, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, sănătate, îm
pliniri și satisfacți și un căduros „LA MULȚI ANI !“ 
(6391)

Societatea Comercială 
„Hermes S.A. Petroșani

ORGANIZEAZĂ

REVELION *93
LA RESTAURANTUL „JIUL**

In program
formația „ACUSTIC**
— Umor cu I. Velica, Gh. Negraru
— Muzică ușoară cu Violeta Nicorici, Miki Kurta
— Surprize, etc.
— NIGHT BAR DISCRET

cu program de bar — MIRACOL DANCE, TINERI IN- 
TERPREȚI DE MUZICA UȘOXRA, fiOLK, UMOR. SUR
PRIZE, DISCO — DANS

— Meniuri deosebite, băuturi alese.

înscrierile se fac pină la data de 28 decembrie la res
taurantul „Jiul** și NIGHT BAR DISCRET de la orele 18 
zilnic.

R.A.G.C.L. Vulcan
angajează direct sau prin transfer :

— strungar

încadrarea sc face conform legislației in vigoare.

Informații suplimentare la telefon 57011 I. (Factura 
889)

î
I*
i
I

w

DECESE

PREOȚII Protopopiatului Petroșani aduc un ultim omagiu 
vrednicului și regretatului coleg

Preot Ic. St(ivr. MARIIAN PETRU
plecat spre cele veșnice și exprimă sincere condoleanțe familiei 
îndoliate. (6370).

COLECTIVUL sectorului VIII — sup-afată de la EM Ani
noasa, este alături de domnul Groșanu Arislotel la marea durere 
pricinuită de d'snaritia m’mei sale și transmite condoleanțe.

PRIETENII si colegii sint alături dc Sergiu Dobre în greaua 
suferință pricinuită de pierderea mamei sale. (6383).

FAMILIA Lupu își exprimă întreaga compasiune la marea 
durere pricinuită dc decesul celei care a fost o bună prietenă și 
un om deosebit

DOBRE LUCIA
Odihncască-se în pace! (6390).
FAMILIA Dobre mulțumește tuturor celor ce i_au fost alături 

in momentele grele pricinuite de încetarea fulgerătoare din viață 
a scumpei lor

DOBRE LUCIA
(637 1)

FAMILIA Nănău își exprimă întreaga compasiune fală de 
marea durere pricinuită de decesul celei care a fost

DOBRE LUCIA
Fic-i țarina ușoară. (6375).
FAMILIA Bota regretă nespus încetarea fulgerătoare din 

viață a bunei lor prietene
DOBRE LUCIA

Odihnească-se în pace! (6376).
COLECTIVUL TESA al Universității Tehnice Petroșani este 

profund îndurerat de dispariția prietenei 
asistent medical DOBRE LUCIA

Condoleanțe familiei. (6273).
FAMILIA anunță încetarea din viață a dragei lor 

WAGNER CLARA (77 ani) 
fnmormintarea azi, ora 11,30, de la Biserica Evanghelică. 

(6371).

COMEMORĂRI

BUNICII Enăchescu Cornel și Silvia, verișorii Groza Cristian, 
Gabi și Sebi și familia Novac Nicolae și Loli amintesc că s-au 
scurs 6 luni de cînd i-a părăsit pentru totdeauna scumpul Jor
nepot și verișor

GIIIBANU CRISTIAN
Vei rămîne mereu în amintirea noastră. (6368)

MAMA Iuliana, frații Ernest, Elek și Ema, cumnații Lenuța,
Coca și Feri amintesc celor ce l-au cunoscut că a trecut un an de 
cînd dragul lor

ORBAN DEJU
l-a' părăsit pentru totdeauna.

Amintire veșnică. (6365)

AI PLECAT pe veci, în fine
Nu mai e nimeni lingă mine
Și eu te voi urma
Cînd Dumnezeu o vrea.
La împlinirea a 40 de ?ilc triste de la povara dureroasei des

părțiri dc dragul meu soț
BOJAN IULIUS

care m-a părăsit pentru totdeauna.
Nu te voi uita niciodată.
Lacrimi și flori pe tristul tău mormînl. Soția ta nomîngîiată 

Firuța. (6372)

FIICA Baba, ginerele Miruț, nepoatele Alexandra și Emilia 
anunță cu durere, că a trecut un an dc cînd i-au părăsit pentru 
totdeauna inegalabilii lor părinți

CIIEREJA NICOLAE ȘI MARIA (6378)

S-A SCURS un an de cînd pămîntul rece și străin a înghițit 
pentru totdeauna pe cea mai frumoasă, bună și Iubită soră, cum
nată și mătușă

GUZMAN FLORINELA (TONTEA)
Odihncască-se in pace, alături'dc mama el. (6387)

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Perioada propice idilelor in

tens trăite debutează astăzi, cu 
o incredib.lă aventură nocturnă.

CAPRICORN — BOU
Succesul la serviciu și „bucj- 

ria“ de acasă se compensează de 
minune..

VĂRSĂTOR — TIGRU
Inconjurat(ă) de prieteni și a- 

vînd la dispoziție o doză cores
punzătoare dc „combustibil1*, pa
rați toate „strîmbele".

PEȘTI — IEPURE
Mingea propriei echipe ponte 

marca și nedoritul autogol...
BERBEC — DRAGON

Vestea unui cîștig financiar nu 
vă bucură atit de mult, pe cît 
vă întristează soarta unui prie
ten.

TAUR — ȘARPE
Dînd dovadă de măiestrie în 

arta „dezinformării", un fals 
prieten roșește să vă smulgă se
crete compromițătoare.

GEMENI — CAL
încurajați-vă partenerul, pînă 

la punctul în care puteți să-i ce
reți orice; atunci e momentul să 
vă opriți !...

RAC — OAIE
Un săgetător se anunță la cină 

și pleacă în zori...
LEU — MAIMUȚA

Ultima mutare intr-un joc fic
tiv de șah, în care dv sinteți pe 
post de... sponsor.

FECIOARA — COCOȘUL
Multe promisiuni de afaceri se 

pierd ca un fum, în aburii alco
olului...

BALANȚA — CIINELE
Nu vă bateți gura de pomană! 

Priviți, sînt multe de văzut 1
SCORPION — MISTREȚ

Propunerile dv sint prea bune.., 
pentru a fi luate în seamă.

PROGRAMUL' 
TV.

MARȚI, 22 DECEMBRIE
7,00 Programul T.N.R.M.

10,00 Actualități.
10.10 Calendarul zilei.
10.20 Dimineața copiilor.
11.20 CFI. Servicii secrete.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Tradiții.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.15 Muzica pentru toți.
14.45 Avanpremieră TV.
14,55 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoala.
16,00 Conviețuiri-magazin.
17,00 Actualități.
17,05 Repere transilvane.
17.35 Salut, prieteni I
18.35 Cultura în lume.
19,05 Decembrie’89... după trei 

ani.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Sisteme dc supraviețuire 

1989—1992.
23.15 Următoarea stație : liber

tatea I

H
I

I

Ultima oră
Astăzi, la ora 12, la Primări?

Petroșani, in sala de recepții, vs 
avea loc o manifestare comemo
rativă organizată de „Asociația 
22 Decembrie — Valea Jiului" 
Vor fi rememorate întîmplări’e 
și evenimentele pctrecule la Pe
troșani în zilele fierbinți ale Re
voluției. Invitația e deschisă tu
turor participanților la acele e- 
venimente, cit și publicului larg.
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