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Vineri, 16 februarie, a 
avut loc ședința de consti. 
tuire a Consiliului muni
cipal provizoriu de Uni
une Națională Petroșani. 
Au participat delegați ai 
Frontului Salvării Națio
nale, precum și ai celor
lalte partide, care au fili
ale la Petroșani cu forme 
legalizate. In cadrul șe
dinței a fost ales, con
form parității stabilite la

lucru: Comisia pentru
dezvoltare economică; Co
misia organizatorică 
Administrației de 
Comisia pentru sport, tu 
rism și protocol; 
de învățămînt, 
știință, sănătate 
Comisia pentru 
înconjurător și 
pentru cercetarea 
rilor săvîrșite în

și a 
stat;

Comisia 
cultură, 

și culte; 
mediul 
Comisia 

abuzu- 
regimuî

Rațiunea de a fi a sindicatului liber
(Fu membri al comitetu

lui sindicatului liber de 
l.< mina Lupenl am nime
rit la un dialog la cîteva 
ore după întoarcerea lor 
de la București, unde au 
purtat convorbiri la mi
nister și la guvern In le
gătură cu revendicările 
minerilor din Valea Jiu
lui, cu termenul scadent 
ta 1 februarie.

— Cum a fost la Tele
viziune, domnule Napău? 
Am ascultat mesajul ce 
l-ați adresat minerilor Văii 
Jiului. I-ați asigurat că 
nu vă veți lăsa fără să 
r alizați scopul pentru ca
re v-ați deplasat la Bucu-

ști—
— N-a fost ușor, ne răs- 

punle le-an Napău. pre- 
’. ntele sindicatului li

ber La televiziune — iată 
textul scris la repezeală — 
■m avut cu1, intui pentru 
prima oară... Dar nu a 
fost U' r nici la guvern. 
Pentru fiecare revendica
re, ca s-o obții, trebuie să 
<i argumente. Și am avut. 
\m obtinut legalizarea 

m vurilor prevăzute în re- 
emlică: ile minerilor cu 

termenul scadent la 1 fe- 
I ruarie Dovadă. telexul 
venit la CMVJ. In 12 fe- 
b uarie, multiplicat și a-

. «t tn curtea minei.
— Cum ați fost p: rmiți 
inivern ?

— Atlt la guvern cit și 
la minister, am far t pri
miți așa cum r- »n> aș- 
• 'pt.at — b.

— Sîntem mulțumiți, a 
rvervt in discuție un 

alt membru al comitetului 
ndi .țiului . al delegației 

Ia București, maistrul mc- 
anic Gheorghe L-pan. Deși 

țara se află Intr-o situație 
grea, iar guvernul se con
fruntă cu multe probleme, 
rev> ndicărilc noastre s-au

bucurat de înțelegere, iar 
principalele cereri au fost 
satisfăcute.

Dialogul purtat cu mem
brii sindicatului liber aî 
minei Lupeni a început, de 
fapt, de la o cerință for
mulată Intr-o recentă an
chetă de opinie printre mi
nerii Lupeniului — aceea 
ca sindicatul liber să fie 
în întregime al minerilor, 
să le reprezinte interesele. 
Cum răspunde prin fapte 
sindicatul liber al minei 
Lupeni acestei cerințe ?

LM. LUPENI

— Apă; arca interese
lor m . n e r i 1 or este 
chiar rațiunea de 
a fi a sindicatului liber, 
am primit răspunsul. Iar 
ce facem practic în acest 
sens o dovedesc faptele 
întreprinse pentru obți
nerea iev.-ridicări lor. Vom 
continua in’ervențiile și 
la ministerele muncii, fi
nanțelor, sănătății și tu
rismului. Vom stărui pen
tru soluționarea eșalona
tă și. a celorlalte reven
dicări. la termenele sca
dente.

Sindicatul lilx-r a) mi
nei Lupeni a intrat In a- 
tribuții. Concomitent cu 
soluționarea revendicări 
lor pe plan ceirUal, comi
tetul '.indicatului și-a con
centrat atenția asupra pro
blemelor celor mai arden
te pentru oamenii m ne* 
Comitetul sindicatului a 
organizat alegerea liberă 
a coiriliiilui de adminis
trație. O primă problemă 
pentru oameni, deci și 
pentru sindicat o consti 
tuie locuințele. S-a reor
ganizat, pe baze democra

tice comisia de locuințe, 
s-au și făcut primele re
partizări în noile blocuri, 
sau în apartamentele re
distribuite, pe baza liste
lor de priorități reevalua
te. Sindicatul a cerut su
plimentarea construcției 
de apartamente. Desigur, 
cererile de locuințe sînt 
multe, peste 800. Sînt în 
Lupeni și foarte multe a- 
partamente nelocuibile ț 
s-au degradat din cauza 
execuției proaste a tera
selor și instalațiilor sa
nitare. Sînt și apartamen
te cu mai multe camere 
locuite de o singură per
soană, în timp ce familii 
cu mulți copii stau înghe
suite într-o garsonieră. Se 
impune repartizarea echi
tabilă, pe baza unei rein- 
ventarieri corecte.

...Probleme stringente, 
probleme care interesea
ză toți minerii.

O problema de fon 1 ră- 
minc, insă, producția. Cu 
ce nivel de extracție va 
încheia luna februarie 
mina Lupeni și, în funcție 
de producția realizată, cit 
vor ciștiga minerii? Mais
trul mecanic Iepan, cu o 
vechime de 27 ani la mi
nă, perioadă în care n-a 
avut nici o nemotivată, 
era profund revoltat că și 
în condițiile programului 
de 3 zile a 6 ore pe săp- 
tămînă, cu un concediu a- 
sigurat de 30 de zile, la 
care se adaugă zilele ne
lucrătoare, plus sărbăto
rile... în ziua discuției noas
tre, la ora 11,20, vreo 40 
do oameni din schimbul 
I ieșiseră deja pe ptiț...

întrebarea pu ă de in
terlocutor suna acuzator: 
ce mai vor acești oameni, 
de ce li tolerează folccti- 
rc’c din care fac parte?!

Ioan DIBEK

NOTA

Piața doar 
cu numele ?
in vecinătatea cine

matografului 
din cartierul 
— Petroșani

„Unirea" 
Aeroport 
există o

mică piață agroalimen- 
tară fără funcționalita.
te. Hotărîrea luată cu
mai mulți ani în urmă 
de înființare a acestei 
piețe este salutară. In 
anul trecut aici au fost 
începute cîteva lucrări 
de renovare șt dotare. 
Piața a fost împrejmu
ită cu un gard de be
ton. Au fost amena
jate cîteva tejghele. In 
prezent, însă, pi ița 
există mai mult cu nu
mele, fiindcă lucrări
le de amenajare n-au 
fost finalizate. Noile
tejghele beneficiază 
doar de scheletul de
beton al ^-^operișului. 
Grupul --nitar are la
căte pe uși. Piața este 
dominată de dezordi-

V. STKAUT
(Cont. în pag. a 2-a)

nivel central. Consiliul 
provizoriu de Uniune Na
țională. De asemenea, s-au 
constituit șase comisii de

trecut. In cadrul ședinței 
a fost ales și Biroul e- 
xecutiv al Consiliului 
provizoriu.

COMPONENȚA CONSILII LI I PROVIZORIU 
DE UNIUNE NAȚIONALA PETROȘANI: KIeibel 
Wilhelm — președinte, Ilomulus Burdan și Diana 
Dijmărescu — vicepreședinți. Ioan Unguraș, secre
tar, Cornel Burlec, Vasile Horea, Ioan Avădanei, 
Ion Munteanu, Eugen Rogojanu, Mihai Munteanu, 
Adrian Brînzan, Scpiimiu Krausz, JVIonel Stelca, 
Mircca Munteanu, Mircea Bujorescu, Varcel Vin- 
țan. Aurel Dragotă, Sorin Szilagyi, Carol Fazekaș, 
Zsolt Fekctc (naționalități conlocuitoare), Dumitru 
Răscoleau (Pctrila), Doinei Groșanu (Aninoasa), Du
mitru Prodca (Vulcan), Tiberiu Sibișan (Lupeni), 
Dan I’ielmuș (Uricani), Ioan Filip și RomulllS Vcn- 
țel (Mișcarea Ecologistă), Alfrcil Schreider (Parti
dul Național Liberal), Mihai Stupariu (Partidul Na
țional Țărănesc Creștin și Democrat). Dumitru 
Țurnă (Partidul Social Democrat).

S-a stabilit ca toate ce
lelalte partide care au fi
liale la Petroșani să se 
prezinte în cel mai scurt 
timp cu formalitățile le
gale, pînă atunci avînd 
în consiliu calitatea de 
observatori. Se precizează 
că fiecare partid va fi re

prezentat în consiliu prin 
doi membri.

Ședințele noului Consi
liu provizoriu de Uniune 
Națională vor avea loc o 
dată la două săptămîni, în 
zilele de joi, la ora 18.

Mircca ni’JORESCU

CASA CĂSĂTORIILOR

Epilog Ia o decizie incompetenta
Alaltăieri după amiază, 

cîțiva reprezentanți ai con
structorilor din cadrul An
treprizei Construcții Mon
taj Petroșani, împreună 
cu domnul inginer Dumi
tru Țurnă, au analizat, la 
fața locului, stadiul de 
execuție a lucrărilot' de 
la Casa căsătoriilor, o- 
bicctiv de investiții aflat 
aproape de momentul pu
nerii in funcțiune. Este 
clar că nu poate fi 
pusă la îndoială necesita
tea unei clădiri destinată 
oficierii căsătoriilor. Dar 
de la intenție la realizare

e cale lungă. Și, după cum 
se știe, uneori „drumul 
spre iad este pavat cu cele 
mai bune irttenții". Dacă 
s-ar fi dat curs prevederi
lor proiectului de con
strucție, cu modificările 
făcute, pe baza unor de
cizii arbitrare, incompe
tente, cu pretenții mega
lomanie© ale dictatorului 
județean Popa Ioan, cos
turile lucrurilor de finisa
re ar fi fo't încărcate cu 
citeva zeci de mii de Ici. 
Dar ceea ce e mai gr.iv, 
s-ar fi dat in folo ință li
nele „lucruri de artă" de

prost gust. Iată doar citeva 
clemente de decor, care 
demonstrează ignoranța și 
incompetența cuini care s-a 
erijat în mod arbitrar în 
arhitect.

In sala do ședințe de la 
etaj se prevedea executa- 
rea pardosclei in mozaic, 
cu clemente florale, pes
te care urmau să fie mon
tate scaunele. Pe Ungă in
trarea principală, cei doi 
Srhit-'cți, • i decis să fio

Viori’l S i li \UȚ

(Continuate în pag. a 2-a)
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Aceasta i ste „veioza" < are ne .i luminat ani in 
sir. Nonoioeirea este că, di cele mai multe ori, -i 
luminările se iiimpăran „la negru"

Desen de Șli Ian KOVACS. elev, Petroșani

E,tc concluzia la care 
au ajuns cercetătorii și 
proicctanții de la Institu
tul de cercetări, inginerie 
tehnologică și’ proiectări 
miniere pentru huilă din 
cadrul Combinatului mi
nier Valea Jiului. Pînă a- 
tunci, Insă, împreună cu 
ing. Gcorgeta Păsculescu, 
șef laborator tehnologie 
de preparare, și ing. Livia 
l’irtca, șefa temei de cer
cetare cu privire la limpe
zirea apelor reziduale, am 
despicat firul in patru, 
despre ce s-a făcut pe a- 
eca tii linie și despre pa
șii, foarte mici, referitori 
la rezultatele cercetării. 
Pornind de la cauză, am 
ajuns, desigur, la eîr t. Da, 
în prezent in Jiu ajunge 
foai te mult steri) și chiar 
cărbune, rezultat din pro
cesul de preparam intru 
cit nu se poate icaliza 
extragerea întregii canti
tăți de șlam din doi mioa
rele existente. întrebăm 
care sînt cauzele? Ing.
I.ivi.x Piitca bol.Piază:

Imposibilii alea aprovizio
nării znnice cu reactivi 
de limpezire; deficiențele 
privind aprovizionarea cu 
plnză de filtrare; neasigu- 
rarea unor beneficiari per- 
manenți pentru întreaga 
cantitate de turte din 
șlain steril, mai ales da- 

Pot fi limpezite apele Jiului ? (II)
tontă faptului că iarna, 
din cauza umidității mari, 
inghi ața in vagoane, dar 
și faptului cu nu au o în
trebuința e firea largă. La 
,v> ste cauze se adaugă 
ți aprovizionarea nerit
mică cu vagoan? pentru 
in ărcai'i.i turtelor (va- 
goan< le slut folosite cu 

’ preponderență pentru alte 
sorim i), precum și lipsa 
a< Util a plăcilor de filti <- 
re, motiv pentru care nu 
funcționează la capacita
te stațiile d< filtre fire să 

La unele prepnrațil (Live- 
zeni) nici nu sînt montate, 
iar la celelalte, iarna sînt 
oprite In totalitate.

Holul cercetării este dc 
a găsi soluții și în acest 
sens. S-a făcut cile ceva. 
In privința desfacerii tur
telor, se află in fază de 

fabricație cărămizi numai 
din șlam steril (folo: ite 
doar ca material de izola
ție). Sau făcut încete ni 
la Aricștll Turda și au 
dat rezultate. ('erecta'ile 
continuă.

Dar greul c..tci tarilor 
In domeniul preparării cil 
bunelul trebuie ■ i il r m 
Stdilie soluțiile pi litru 
limpezirea apelor, după 
cum ne spline ing. Geor- 
geta Păsculescu. in aceas
tă direcție s a ga ,it o re
țetă optimă de folosire a 

aceluiași reactiv de lim
pezire pentru toate prepa- 
rații'e, deși diferă caracte
risticile șl.imului de la 
una la albi. Este vorba de 
un produs românesc — 
.SOI ACRIE Rl’C — fabri
cii la întreprinderi i chi
nuri din lti .nov. Râu este 

• că, deși rețeta a fost de- 
linitivată încă din anul 
11)8(1, omologarea produ
sului a a ut loc abia In 
anul li -rut. Se continuă, 
totodată, cercetările pri
vind limpezirea in două 
trepte a apelor reziduale. 
Dopa prima treapta dc 
limpezire în decari toarc a 
>,damului steril, preapli
nul este dirijat spre iazu
rile de limpezire, unde 
(in treapta a doua) *e a- 
dauga o r.antrtato supli
mentai ă dc reactiv pentru 
a obține o apa limpezită, 
i cărei concentrație să

Con .tanti» l()t ANl.SCU

(( ontinuarc in pag. a 2-a)
J
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SUGESTIE. Mai mulți 
cetățeni din Petroșani se 
declară nemulțumiți de 
modul în care se rezolvă 
schimbarea buteliilor de 
aragaz în momentul de 
față. Oamenii doresc ca 
și în orașul Petroșani, la 
fel ca în alte orașe din 
țară, să sc treacă la schim
barea buteliilor Ia domici
liu. pe bază de comandă 
telefonică. Procedeu civi
lizat, omenesc, așa cum 
a mai fost. Deci, supunem 
cererea atenției conduce
rii depozitului Competrol 
de la Vulcan. Cine știe...

CĂLDURĂ. De la unii 
locatari ai blocurilor ra
cordate la punctul termic 
nr. 3 din Aeroport primim 
sesizări în legătură cu dis
tribuirea căldurii și apei 
calde menajere. Locatarii 
susțin că programul de 
apă caldă nu sc respectă, 
căldura este oprită pe mai 
toată perioada zilei. Ar fi 
timpul ca factorii de deci
zie de la IGCL Petroșani 
să rezolve această proble
mă.

RALIU. Formațiile 3411- 
vamont Petroșani și Lu- 
peni au plecat ieri spre 
Predeal in' vederea parti
cipării la raliul național 
al formațiilor „Salvamont". 
Intrqccrile raliului se vor 
desfășura în perioada 18 — 
21 februarie a.c. Le dorim 
succes I (V.S.)

CURIOZITATE. In fos
tul regim, iluminatul pu
blic In orașele noastre a 
avut mult de suferit. In

anumite zone aproape că 
se renunțase la idee. Mai 
mulți cetățeni din cartie
rul Aeroport, in general 
de pe străzile Independen
ței și Oituz, sint curioși 
sa afle cite becuri pentru 
iluminat public s-au mon
tat in plus față de cele e- 
xistente pină la Revoluție... 
Și noi sîntem curioși. (G.B.)

TEATRU. Pe cînd o pre
mieră la Teatrul de stat 
„Valea Jiului" 7 (H. Al.)

POLIGON ? Terenul vi
ran din fața Școlii gene
rale nr. 7 din Aeroport- 
Petroșani a ajuns in ulti
ma vreme un adevărat po
ligon al șoferilor. Autobas
culante, autotrailcre și 
alte mijloace grele de 
transport sc întorc sau 
stau in parcare peste 
noapte. Școlarii din ipro- 
piere sînt frustrați de un 
loc de joacă. Poliția este 
invitată să ia măsuri!( V.S.)

INVITAȚIE. Foștii pro
prietari de cabane din 
masivul Parîng, care au 
depus cereri In vederea 
obținerii de parcele, sînt 
rugați să sc prezinte mier
curi 21 februarie 1990 la 
ora 17 la sala mică a Ca
sei de cultură pentru per
fectare î detaliilor de pro
cedura in vederea întocmi- 

i rii documentațiilor nece
sare pentru obținerea au
torizațiilor. (C.I.)

DISPĂRUȚI. De Joi, 15 
02. 1990, au dispărut de 
la domiciliu, frații Cătă
lin și Florin Andrcșcscu 
de 16 ani și respectiv 11 
ani. Cine știe amănunte 
despre ei este rugat să se 
adreseze părinților, în blo. 
cui 64 A, sc. II, ap. 15. 
Strada Aviatorilor Petro
șani sau organelor de 
poliție.

Rubrică realizată «le 
Gheorglie CUIRVASA

Mai ușor demolezi un oraș, 
decit să construiești o casă...

1
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Colaboratoarea ziaru
lui nostru, doamna pro
fesoară Jana Stane din 
Aninoasa, ne-a trimis cî- 
teva reflecții aparținînd 
unei personalități proe
minente a spiritualită
ții românești — Antonie 
Plămădeală — reflecții 
care, după cum ne scrie 
dînsa, i-au fost în multe 
rînduri un suport moral 
în confruntările aspre ale 
vieții. Acum, în zilele 
libertății cîștigatc cu a- 
tîtca jertfe, în condițiile 
democrației, cînd sîntem 
cu toții chemați în agora 
Cetății pentru a ne spu
ne cuvîntul și a decide 
asupra chestiunilor ob
ștești, iar onestitatea, res
ponsabilitatea civică și 
competența trebuie să ne 
fie ghid pentru a judeca

Epilog la o decizie incompetentă POSTA
(Urmare din pag. 1)

construite — în faza dc 
finisaje ! — alte două ie
șiri suplimentare, pentru 
a căror execuție ar fi fost 
necesare demolări. Intre 
hol și sală era prevăzut 
un prag, „o decizie stupi
dă", după cum apreciază 
adevărații constructori. In 
locul parchetului s-a ho- 
tărît să fie turnat mozaic. 
„Nu ne surprindea dacă 
în centrul mozaicului cu 
elemente florale ar fi fost 
prevăzut și un sifon, ca 
în baie", ne-a spus cu, ma
lițiozitate unul dintre con
structori.

Trecînd în revistă toate 
aceste elemente, domnii 
Mihail Radu, inginer șef 
al ACM Petroșani, ing, 
Emilian Tomnlescu, șeful 
brigăzii 20 Petroșani și 
maistrul Petre Cosma, ca

Pia(ă doar cu numele 7
(Urmare din pag. I)

ne: bolțari împr.iștiați 
la întîmplare, grămezi 
de moloz, sticle spar
te, gunoaie. Rar mai 
vin pe aici micii pro
ducători să-și ofere 
fructele, legumele și 
alte produse agroali- 
mentare. A proliferat 
însă, vinzarca țuicii și 
a vinului.

Un cititor al ziaru
lui nostru, Francisc Ve-

Apele Jiului
(Urmare din pag. I) 

se înscrie în normele în 
vigoare.

O altă direcție de cer
cetare o constituie gasirea 
ric noi metode de filtrare 
a șlamului steril pentru 
creșterea randamentului 
și reducerea timpului dc 
filtrare. In acest scop se 
fac deja încercări împreu
nă cu Institutul de cerce
tări și proiectări pentru 
gospodărirea apelor Bucu
rești, dc realizare a unui 
filtru cu bandă. Prototipul 
se află montat la prepara- 
ția Livczeni. Va fi însă 
mutat la Petrila pentru 
testarea acestuia la debite 
mai mari.

(Va urma)

drept, reflecțiile pe care 
ni le-a trimis doamna 
Jana Stane nu pot fi dc- 
ît utile. Iată motivul 

pentru care le reprodu
cem :

Cîteva reflecții
„Cine a văzut om bun, 

iubit de cei răi? Cine a 
văzut om deștept, iubit 
dc cei proști ? Omul dă
ruit cu daruri c dăruit 
și cu dușmani. Invidia 
roade și viclenește, sapă 
la rădăcina omului marc 
cu răbdarea cariilor și 
cu orbirea cirtiței. Cei 
mici la suflet n-au cap 
pentru a sc măsura cu 
cei mari, dar lc dă cine
va sfaturi cum să dă- 

re răspund de finalizarea 
lucrării, au adoptat, pe 
loc, decizii competente, 
neinfluențate dc nimeni. 
Finisajele pardoselilor și 
pereților vor fi făcute du
pă soluții mai puțin cos
tisitoare. Pereții vor fi 
gletuiți și zugrăviți în cu
lori pastelate. S-a renunțat 
la modificările de „ultimă 
oră", impuse de Ioan Popa, 
care n-a ținut scama de 
părerile constructorilor.

In legătură cu destina
ția acestei clădiri, care dis
pune dc spații excedenta
re, s-a avansat propunerea 
ca, la parter, să fie men
ținută sala pentru oficie
rea căsătoriilor. Sala de 
la etaj poate găzdui, e- 
ventual, expoziții dc gra
fică, sculptură, pictură etc. 
Așteptăm cu interes și 
alte sugestii, din partea 
cititorilor.

tro, vine cu propune, 
rea de a se definitiva 
lucrările de amenajare 
a pieței prin asigura
rea citorva lucrători 
care să asigure cură
țenia și administrarea 
pieței.

Subscriem acestei 
propuneri, avînd în ve
dere că piața în cauză 
este o dotare necesara, 
într-un cartier in care 
locuiesc peste 25 000 de 
cetățeni.

Să fie reparată o nedreptate!
Minerul Vasile Guzu, 

care locuiește în Lupcni, 
str. Orhideelor, blocul 37, 
ni s-a adresat cu uimi
toarea scrisoare : „In 1977, 
cînd minerii s-au ridicat 
in apărarea drepturilor 
lor, am fost unul din par- 
ticipanții la greva din Lu- 
peni. După grevă, am fost 
chemat la fosta miliție din 
Lupcni. IVI-au supus unor 
interogatorii doi domni, 
imbrăcați în haine civile, 
fiind obligat să dau decla
rații scrise. Deși in viața 
mea nu am făcut nemoti- 
valc, fapt care poate fi 
confirmat de ortacii mei 
dc la sectorul III al IM 
llărbătcni, in urma anche
tei am fost judecat pentru 
instigare la grevă și con
damnat pc doi nni, cu c- 
xccutnrca pedepsei la lo

1

rime, și la dărî- 
mat dc oameni sc dove
desc foarte ascultători și 
priccpuți. Neinstarc să 
seric o propoziție, găsesc 
cusururi celui cc scrie O 
carte. Neinstarc să drea
gă o fereastră, știu să 
critice pe cei cc fac o 
casă. Să tc ferească Dum
nezeu dc unii ca aceștia. 
Dacă ai fi prost ca ci și 
ncindeminatic, tc-ar lău
da atunci ca pe un om 
vestit. Și te-ar ajuta ca 
pe un frate. Și ți-ar fi 
prieteni, bucuroși dc c- 
galitatc". (Antonie Plă
mădeală — „Telegraful 
Român"; nr. 5—6 și 7—8/ 
1988).

Mulțumim colabora
toarei noastre pentru 
gîndurilc și impresiile 
de bună credință. (I.D.)

9

VINTII.A DANUȚ, IM 
Bărbăteni: Vă înțelegem
supărarea dv. față de
doamna Cornea, mai pre
cis față de opiniile ei la 
adresa minerilor, din care 
unele sînt chiar jignitoare. 
Socotim că prin opiniile 
publicate în ziarul nostru, 
în presă în general, a pri
mit replica necesară. Aveți 
dreptate cînd spuneți că 
s-a adresat minerilor ca o 
mamă care-și ceartă copi
lul care nu a învățat și 
nu știe nimic. Rccoman- 
dârea e binevenită: să-și 
vadă de pensie.

GHEORGHE MĂRGI
NEAN, Alba lulia: Ideile 
dv. au fost abordate deja 
în ziarul nostru.

Pr. CIOCAN ȚRAIAN, 
Litneni: O invitați pe
doamna Cornea la Luperrj 
să cunoască minerii, viața 
și munca lor. Au invjtat-o 
și alții._

I.V.,  Petroșani: Vă mul
țumim pentru sincerita
tea opiniilor exprimate 
deși nu aveți dreptate în 
toate privințele. Depăși
rea intoleranței, a admo
nestărilor pentru opinii 
contrare, a „atacurilor la 
persoană" nu denotă cul
tură politică și nici demo
crație. Prin eforturi per
severente trebuie depăși
te. Sîntem dc acord.

OPRIȘ SOFICA, soră 
medicala, Uricani: In ceea

cul de muncă. Am execu
tat un nn din pedeapsă 
la mina Lupcni. Apoi, fără 
nici un motiv, mi s-a des
făcut contractul dc mun
că. Cealaltă jumătate a 
pedepsei am cxccutat-o 
pe un șantier. Ulterior, 
mi-am reluat activitatea 
<!<■ miner. Acum înă apro
pii <lc virsta pensionării 
și vă rog să mă lămuriți 
dacă '.•■ va ține scamă sau 
nu di viehimea in muncă 
pentru p rioada iii care 
ain lost condamnat".

In legătură cu •fel de 
cazuri caic nu înt puține 
în Valea Jiului, doamna 
(Hconora Lazai, de la Ofi
ciul pentru problemele de 
muncă și ocrotiri sociale 
clin Petroșani, nc-a infor
mat că perioada dc deten

NOTA

Un ceas
OREX-ul Iul Teodor 

Helan, de la IIRUC Pe
troșani, nu vrea să mear
gă și pace. L-a cumpărat 
în 8 septembrie 1989. Are 
factură (nr. 21 166/25), cer
tificat de garanție, para
fe, ștampile, totul în re-* 
gulă. Funcționează ire
proșabil... 17 zile (!). Din 
25 septembrie 1989, cînd 
ajunge pe mina mese
riașilor dc la unitatea 
nr. 40 a Cooperativei „U- 
nirea", pentru că-ntre timp 
se oprise, nu mai merge. 
După opt zile de „trata, 
mente", își reia totuși 
mersul. Dar numai timp 
de patru zile, cu pauze 
zilnice. Proprietarul ba
te din nou la ușa unită
ții mai sus amintite, în 
ziua de 7 octombrie 1989.

REDACȚIEI
ce privește televiziunea, ar 
fi bine să vă adresați di
rect. Un cod al bunelor 
maniere ar fi desigur deo-' 
sebit de util, mai ales, 
pentru tineri, inclusiv un 
ghid de educație medica
lă care să fie un ajutor în 
profilaxia SIDA.

AIRIMIȚOAIE ION, Vul
can: Ne-am interesat des
pre ceea ce nc-ați solicitat. 
Pentru a se putea realiza 
actul înfierii trebuie înain
te de toate să vă stabiliți 
asupra copilului pe care 
vreți să-l înfiați, să obți
neți consimțămîntul pă
rinților, după care să vă 
prezentați la autoritatea 
tutelară.

In Valea Jiului puteți 
înfia copii de la secția pe
diatric a Spitalului muni
cipal sau din secția nou 
născuți. In județ puteți 
înfia de la Leagănul Hu
nedoara, iar pentru Bucu
rești cereți relații la auto
ritatea tutelară a Primă
riei sectorului I București.

BEȚIAN GHEORGHE, U- 
ricani; VALERIA PETRIC, 
Lupcni : Legea nr. 1/1977 
modificată prin Decretul 
409/1975, care prevede 
plata unui impozit dc că
tre persoanele fără copii 
nu a fost abrogată. Pen
tru plata acestui impozit 
nu este limita de vîrstiu 

ție, Indiferent dc locul 
unde s-a executat, nu se 
ia în considerare la cal
culul vechimii în muncă 
pentru pensionare.

Ne exprimăm punctul dc 
vedere că este o nedrep
tate ca victimele care au 
suferit în perioada dicta
turii ceaușiste, acuzate dc 
simplul fapt că au militat 
pentru drepturi ale omu
lui, să sufere, în continua
re. Cei cc se afla în ace
eași situație pot să sc a- 
dreseze Comisiei guverna
mentale dc rezolvare a do
leanțelor oamenilor mun
cii, oare au avut de suferit 
de pe urm;i represiunilor 
în timpul dictaturii ceau
șiste, pentru a li se face 
dreptate.

Viorel STRAUȚ

cu bucluc
Nu îl abondonoază. 11 vi
zitează destul de frec
vent Chiar și acum, dar 
degeaba. Ceasul a băgat 
în bucluc atît pe cumpă
rătorul său, dar mai ales 
pe cel care avea datoria 
să-1 repare fiind în ga., 
ranț-ie. De ce oare nu so 
aplică clauza din certifi
catul dc garanție unde, Ia 
art. 4, lit b se prevede 
înlocuirea ceasului caro 
nu funcționează* din cau
za lipsei pieselor de 
schimb sau caro nu poate 
li repus în stare de func
țiune în termen de 60 dc 
zile de la data reclama- 
ției ? întrebarea o punem 
șefului de unitate, dar ți 
conducerii cooperativei, 
care a fost înștiințată de 
această neregulă. (C.I.)

Templu al credinței. 
Foto: I. LICIU
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Asteriscuri de sezon

dacă n-aș fi

îmi bat njereu capul in ce partid să mă... des
trăbălez !

Ce-ar fi să facem in pauză, la serviciu, puțină 
gimnastică anacrobică ?!

trecut, tot auzeam lr 
am deschis televizorn

9
lu apărut taxi.TH’irele particulare. De-acum a- 

tenție la buzuna:c.
•

„Timpul cald se apropie". Știm că „Primăvara 
nu-i dccît o copie", dar ce nu mi-a plăcut niciodată 
a fost: drumul lung, omul prost, tina și cu gropile...

Cronică neriniată liberă

Feeric în l’arîng. Foto: I. ȘTEFANESCU

ecologiștilor

atit. Că nunu

cat

cu

Ion I IC II

aceea 
cu 

fiind

S-am mai avut 
cu mănușile in

I nelc vinzătoare 
pat. Iți dau tot... cu

la un partid 
nnilți, deoarece 

nehotărît din fire, tre
să dau de mai multe

M-aș face ecoul 
de... poluat !

Entuziasmul nu poate potoli foamea 
trandafirul nu poate incinta 
viorii... nasul !

In ultima vreme, anul 
radio un țăcănit. !și cind 
l-am și văzut !!

E bine, sau nu e bine ? Dar 
mă mai gindesc

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I II
I 
I 
I
I 
I
I
I

E o mare diferență între viața socială șl viața 
socialistă...

de la magazine s-au cinanci- 
tifla !

mai bine ar fi să 
c bine !

vreme să mă incalț și-am plc- 
inină.

ața
urechea și nici acordul

„A- 
sub

EUGEN CUCU, Petro
șani: După cum consta
tați „Constatările" viul 
„lumina" în pagina de 
față. Avem pretenția la

re voi ii- 
", îneît 

in- 
ră-

Poșta magazin

cu
va de- 

țx?
Ienu- 

pensio-
care in anul unu

Vil recomandăm, 
speranța că ne 
veni colaborator, 
domnul Nicolac 
lc-scu — miner 
nar,
al libertății noastre și.a 
permis, în slîrșit, 1 să 
însăileze... epigrame 
(pe care, probabil de

Un epigramist 
momîrlau

multă vreme le avea 
„în cap"). Am ales cî- 
teva:

Unei vinzătoare dc la
Cafc-bar :
Zîmbitoarc, ochi șireți, 
Nu te lasă ca s-aștepți 
Te servește-ntr-o clipită 
Cu-o cafea... refolosită 1

Fostului pingelist a- 
juns dictator:
Din meseria de cizmar
A rămas cu-n singur

„har**:
Cînd vorbea, avea

o hibă :
Ținea cuiele sub...

limbă 1

Nicolar .i.s< IJ

STELIAN COSBEA- 
N'U, Vulcan: Colabora
rea dumneavoastră 
nec ,ote cenzurate 
dictatură" e publicabilă
dar... atît de mult s-au 
vehiculat ,.pe la colțuri" 
și-n „șoapta" sub dic
tatură, iar după 
ți'e „în gura mare
n-ar mai -tirni 
teresul noutății. Ce 
mine încă valabil ar fi :

— E voie să spun ban
curi politice ?

— Da, dacă știi -ă 
scorniccști I 
- Aveți condei, deci 
așteptăm cu noutăți.

mai multe și cînd 
un răgaz treceți | 
redacție. O.K. 7

GII. nRUMAR,
LIA BREIIA1ȚA, 
câni: Vă cerem scuze, dar 
la careul ....... va vedea

pc
aveți 

la

OTI- 
Uri-

lumina tiparului (In
tercalate) am mai adău
gat noi un punct negru. 
Pentru că cei „care con
trolează" sînt testatori nu 
testeri. Aveți veleități 
de „încrucișate", dar să 
țineți seamă de regulile 
rebusistice. Mai avem în 
mapă un careu fără te
ma, bine îpcrucișate, dar 
care depășește puncta 
jul admis. încercați să-l 
refaceți și, pc cît cu pu
tință reduceți punctele 
negre. Cu cît z.înt mai 
puține cu alit careul c 
mai valoros. Vă aștep
tăm cu teme noi. (I.L.)

Din culisele partidelor, mai mult 
sau mai puțin... istorice

LOZINCI
„Eu propun în platfor

ma partidului nostru scoa
terea femeilor din politică. 
Și susțin acest lucru, de
oarece întoreîndu-mă aca- 

' să, într-una din zile, mai 
spre dimineață, împreună 
cu fratele meu, și nepu- 
tînd intra în casă, ușa fi
ind încuiată pe dinăuntru, 
am auzit nevestele noastre, 
strigînd: „Armata e 
noi !“.

APARTENENȚA
„Am aderat la partidul 

țărănesc încă dc acum trei 
ani, cînd la o ședință de 
partid, fostul secretar 
b.o.b. mi-a spus: „Zii 
tu țiirane, ceva 1".

NE1IOTARIRE
să mă hotărăsc

partid intm trebuie

dau cu banul. De 
ader 
bani 
mai 
buic 
ori“.

și

„Ca
ce

W
%

&

r-n

în 
să

CONFUZIE
„Propun scoaterea soțu

lui meu din partid pc ur
mătoarele considerente: E 
adevărat că în acel mo
ment de răscruce el a 
strigat: „Victorie!". Dar a 
mai adăugat și „la noapte 
vii la mine, că nu-i nebu
na acasă", nebuna fiind 
eu, iar Victoria, concubi
na !“.

PREVEDERE
„Eu aș adera la partidul 

femeilor să nu poată zice 
nimic ncvastă-mea cînd 
vin acasă cu ruj pe obrpz 
și fire blonde pc revere".

Mircca ANDRAȘ

Cioburi 
de oale sparte
• Nu tot ce este în bor

can se mănincă. De exem
plu: polițistul.

• Elena Ccaușescu spo
nca: o fi bărbatul mea 
capul familiei, dar pe mi
ne nu înă prea duce ca
pul...

•
țici 
tat 
250

ar- 
A-

s-a

• Concursul internațional pentru cel mai bun 
proiect de restaurare a casei lui Cristofor Cohtinb 
din Piața Genova, a fost cîștigat de arhitectul 
gentinian Jorge Salvietti, informează din Roma 
gen ț ia EGE.

Ixicuind in prezent Ia Nciv York, Salvietti
impus jntr un conclus la care au fost prezentate 
peste 2000 de proiecte.

Costul transpunerii in practică a proiectului 
este de 11,2 milioane de dolari, lucrările urmind 
să înceapă in 1092, după ce se vor fi încheiat mani
festările legate de sărbătorirea a 500 de ani de la 
descoperirea Ainericii.

Un succes al revolu- 
agrare: o vacă a fă- 
ini pureci care a dat 
kg lină la hectar, 
întotdeauna trebuie

să mergem la cei din mi
nister cu ce trebuie, ca 
să ne dea ce ne trebuie.

• In ședința de diminea
ță s-au judecat numai pro
cesele de conștiință.

• Se lăuda cu arta lui 
de a ridica din umeri.

• Propun să dăm și ce
lor trei arbitri numere. 
De pildă, 1, x, 2.

• In unele sate este ca 
și la tenis : la bufet — 
simplu bărbați, la cîmp — 
dublu femei.

• Dccît să discutăm a- 
narhic, mai bine să tăcem 
organizat.

• înainte se dădeau plo
coane, acum telefoane.

Senzaționale dezvăluiri despre securitatea personalăi a dictatorului fn lume, 
somn, dar

o Pilat din Pont era
preșcdinle dc sindicat de
se spăla pc inîini așa dc
des ?

• Degeaba ini o mic dc
scule, dacă ți lipsește un
fleac dc pilă.

• Calviția spirituală
face azi ravagii 

• Vorbea în 
numai la microfon.

cuprinzind tra- 
dintr-o carte- 

ac- 
vorba 

„A 
pu- 
sub 

scmiiătu- 
autori: Oliva, 
și OU.vanyi

Colaboratorul nos
tru, ing. Kovacs l.mc- 
ricli din Petroșani, ne-a 
oferit spre publicare un 
serial 
duceri
document de mare 
tualitatc- Este 
despre volumul 
VEG" („Sfirșitul"), 
blicat m Ungaria 
pr tigioasa 
ră a doi 
ny Otto 
Ta mas.

( artea 
văluiri 
lAsăm cititorul 
prcciezc 
al.t dc proaspete 
timpul 
tre 
19,19.

I n amănunt: „< limit

cuprinde dez- 
senzaționale. 

să a- 
fvrnim. ntelc 

din 
Revoluției nrias- 

din decembrie

Membrii comandoului 
de securitate al României, 
deci a doua și cea mai 
numeroasă grupare a se
curității era Organizația 
secretă a „Cămășilor Ne
gre", subordonată unui co
mandau internațional, ai 
cărei specialiști în proble
matica teroristă erau co
tați ca luptători de elită. 
Valoarea lor nu se rezu
ma la dotarea tshnico- 
milit iră fantastică sau la 
pregătirea de luptă ex
cepțională ci și la gradul 
lor de fanati-m, care în 
Europa nu a fost cunoscut 
pinii acum. Dirzenia co
mandoului ntt poate fi 

asemănată dccît cu fanatis
mul luptătorilor islamici 
sau al kamikazilor japo
nezi. Nu atît pregătirea

organizat în grupări mici 
voluntare, care au scotocit 
clădirile dimprejur și, 
cu prioritate, mansardele 
unde membrii comandou
lui. deci teroriștii, și-au 
instalat „cuiburile'*. Un 
voluntar curajos, nc-Inar- 
mat — deci cind deja si
tuația era controlată de 
gărzile muncitorești — a 
cercetat podul unui imo-

(asemănător cu solzii unui 
pește) și prin care nu tre
ce glonțul, era lipit 
corp. Asta explică de 
in timpul luptelor, cu 
cazia revoluției, membrii 
acestei formații de coman- 
dou nu puteau fi împuț
eați clecît dacă erau ni
meriți în cap. Acest cos
tum subțire, dar extraor
dinar de rezistent, denumit

„Cămășile negre“

de 
ce 
o-

revoluției, 
intiniplari».

negre" er;iu roor. psihica, cît con-,omul dc
do utc direct Ic către stupefiante nu constituit
d:c talarul ( r.'iușes- ai ma princip.il.> înainte de

u Nicolac, imprcuriâ intrarea în ac ți ane a co
cu: Ct-au »i Ni- man.loultii.
( u. CeailșcMU I- In legătură cii ,ic. stea,
li<\ Postelnicii (fost mi a t i t c a i atitea
nistru de inie ni-), Ma- dovezi • m putut in-

bil. Pc fereastra podului 
a sărit imediat lingă el 
un terorist. După relatarea 
martorului, 
el nu știe 
instinct. 1- 
cioru! îu partea inferioară 
a corpului și pentru scuti 
timp l-a adus in stare de 
ut igresivit.it*. In acest 
mod a putut să imobilize 
ze un astfel <le terorist I- 
narm.it „pinii in dinți"

Teroristul a fost tron - 
purtat in interiorul s> hu
liți I! idiodifiiziunii. unde 
s-a dovedit < ă pm ta trei 
rînduri de haine iar al 
patrulea. im fel de eo turn 
din solzi silbțu i de iii tal

nici 
clin 
pi-

:i „combinezon antiglonț", 
nu era de fabricație ro
manească. Peste acesta, te
roristul avea un trening, 
apoi o uniform.i de gărzi 
patriotice, peste care purta 
unilorma de miliți.in. In 
mod practic, el se putea 
tron forma In „trei feluri 
de om", funcție de ititația 
rreata intr-un 
In mod logic 
țeleg.’ <le te 
lori-.ti iui cir 
ami t' 
păi aiurii 
care hau
1 au pro I 
con- lat.it

din dotarea teroristului e- 
ra de fabricație japoneză, 
israeliană și americană, 
necunoscut pină atunci. De 
asemenea, a stîrnit ilarita
te faptul că teroristul 
curității privea în 
C'înd a fost întrebat 
a acceptat această 
ră, mult timp nu a 
puns, și-a fixat privirea 
spre tavan. Era om de 
statură puternică, aproape 
de 2 metri, un sportiv, un 
om viguros. Din nou a 
fost întrebat: De ce ai fă
cut-o 7 Intr-un tirziu a 
răspuns: „Asia am învățat, 
asta știu, asta am făcut. 
Trag I".

Acest s ut t istoric ates
tă in mod convingător fap
tul că membrii comandou
lui securității române au 
dispus dc cele mai bune 
arme. înainte de a intra 
în acțiune, personalul de 
luptă era drogat, dar și 
frica acest tratament ei 
erau fanați S-a dovedit 
(.i in ■ilci’ii. ti inilor er iu 
c luptați In coman Ion co
pii orfani d< la vir-.ta dc 
10 ani.

Pompiliu C0MȘ1

cei
apoi

(Va urm.’)

se- 
neant. 
de ce 
postu- 

răs-

Constatări
so 

cînd perfecțiunea 
tinde spre haos.

lasă urme mai 
decît șenila tancu-

Certificatul medical 
acordă 
omulai

Pana 
adinei 
lui.

☆
mimetismul cameleonu

lui este gata oricînd să 
vîndă ch'lipirgiilor o ga
lerie de falsuri.

*
florile i 
mai există

Pentru 
coroane nu 
o speranță.

Cel m a 
ritiv este 
minduhli.

*
i bun

așteptarea

unei 
i nici

ape- 
flă-

.V
Materia cenușrț 

li-ilăți de șarpe 
la sinul naturii.

☆
\ iața merge

spre toate cele patru punc
te cârd nalc.

Eugen CUCU,

are ve- 
incălcit

înainte:

princip.il
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Ședința Bironlui Executiv al Consiliului 
Provizoriu de Uniune Națională

In ziua de 16 februarie 
1990. s-a întrunit In pri
ma sa'ședință de lucru Bi
roul Executiv al Consiliu
lui Provizoriu de Uniune 
Națională. In cadrul reu- 
uninii au fost luate în 
dezbatere următoarele pro
bleme;

1. Definitivarea docu
mentelor de constituire pe 
baza hotărârilor adoptate 
In sesiunile Consiliului 
Provizoriu de Uniune Na
țională din zilele de 9 și 
13 februarie a c.

2. Stabilirea sarcinilor 
și răspunderilor in cadrul 
Biroului Executiv al Con
siliului.

3. Desemnarea conduce
rilor comisiilor dc specia
litate ale Consiliului.

Biroul Executiv a discu- 
t ... de asemenea, propu

COMUN
Consiliului Provizoriu de Uniune Națională

In decembrie 1939. po- 
p irul român, prin jertfa 
cdlor mai buni fii ai 
săi, a răsturnat dictatura 
ceau-, stă. S-a constituit 
Consiliul Frontului Salvă
rii Naționale, care a pre
luat funcțiile de organ al 
puterii de stat, acoperind 
vidul dc putere creat

In noile condiții, pc 
;aza Decretului-Lcge e- 
mis de noul organ al 
puterii, și-au reluat acti
vitatea unele partide po
litice tradiționale și au 
fost întemeiate noi forma
țiuni politice, crc!ndu-se 
- .tfel climatul necesar 
•.venirii ia o societate dc- 

:nw t .i‘a
Li întilniiea delegați- 

Ir r a 30 de formațiuni po- 
.'i'.ice din 1 februarie 1990 
s-a co-iv. n.t constituirea 
unui Consiliu Provizoriu 
de Uniune Națională, prin 
lărgirea componenței Con
siliului Frontului Salvă
rii Moționale ru repre
zentanți ai 'ururor forțe

_ PrCjC linti le Consiliu
lui Provizoriu dc Uniune 
Națională, Ion lolcscu, a 
accept.rt cererea de elibe
rare din funcția de mi
nistru al apărării națio
nale a generalului de ar
mată Nicolae Militam.

G-neralul Nitiolae Mi
litam a J'lcat un rol deo
sebit în desfășurarea Re
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nerile prezentate de pri- 
mul-ministru. Petre Ro
man, In legătură cu măsu
rile ce se impun In vede
rea aducerii la îndeplinire 
a prevederilor din Decre- 
tul-Leff»' nr. 1/1989 refe
ritoare la restituirea către 
populație a sumelor pro
venite din contribuțiile cu 
părți sociale la fondul de 
dezvoltare economică, per
cepute în mod abuziv de 
către regimul ceaușist. In 
legătură cu aceasta a fost 
adoptat un Decrct-Lege, 
care reglementează modul 
și condițiile de restituire 
a sumelor respective, ce 
urmează a fi dat publici
tății.

Totodată, primul-minis- 
tru a propus unele măsuri 

lor politice din România 
creat^- pînă la acea dată.

Pe această bază, la re
uniuni-a din 9 februarie 
a.c.. Consiliul Provizoriu 
de Uniune Națională a 
fost organizat pe prin
cipii paritare, în compo
nența Sa intrînd repre
zentanți ai celor ce au 
participat activ la Revo
luție, personalități ale 
vieții științifice și cultu
rale, muncitori, intelectu
ali, țărani, tineri, stu- 
denți, membri ai tuturor 
partidelor și formațiuni
lor politice înregistrate 
pînă la arca dată, ai or- 
ținiz-ițiilor minorităților 
naționale. Consiliul Pro
vizoriu de Uniune Nați
onală a preluat atribute
le legislative și este orga
nul provizoriu al puterii 
de stat în România pînă 
la alegeri. Noul organ 
legislativ reprezintă încă 
un pas • i-mnificativ în 
direcția afirmării plina- 

Hiherarea din hiniiic a ministrului apărării naționale
voluției din decembrie 
1983. Pină la înfrângerea 
rezistenței forțelor teroris
te, adepte ale fostului re
gim de dictatură ceau 
șistă din România, el a 
a.igurnt coordonarea și 
echilibrul operațiunilor 
militare necesare Înlătu
rării rezist nței acestor 
forțe.

19 1 I BRUARIE
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nu '.a potrivește.

N.ll. Eventualele mo
dificai) intervenite în 
progr imarea filmelor a 
pi i țin întreprinde: ii ci

pentru ajutorarea mate
rială a partidelor și for
mațiunilor politice recent 
create, astfel îneît acestea 
să poată să-și desfășoare 
activitatea In condiții 
normale. Biroul Executiv 
și-a dat acordul la măsu
rile propuse.

In partea finală a ședin
ței, președintele Consiliu
lui Provizoriu de Uniune 
Națională, Ion Iliescu, a 
prezentat o informare a- 
supra situației politice 
create In țară, în ultimele 
zile, ca urmare a nemul
țumirilor existente în rin- 
dul unor ofițeri și soldați 
din anumite unități mili
tare. Cu acest prilej, au 
fost reliefate măsurile 
întreprinse de guvern pen
tru ameliorarea, de înda
tă, a situației create. Bi

I C A T U L
lismului politic In țara 
noastră.

La prima sa întîlnire de 
după constituire — din 
ziua de 13 februarie 1990 
— Conisiliul a aprobat 
Regulamentul său de tunc- 
ționare și Biroul Execu
tiv alcătuit din 21 dc 
membri.

Pentru a asigura înfăp
tuirea în continuare a o- 
biectivelor Revoluției din 
decembrie 1989 și instau
rarea unei adevărate de
mocrații în România, Con
siliul Provizoriu de U - 
niuine Națională se adre
sează tuturor formațiunilor 
politice, organelor admi
nistrației de stat, arma
tei, cetățenilor, cerindu- 
le să contribuie cu forțe 
unite la menținerea liniș
tii și ordinii publice, la 
desfășurarea normală a 
vieții economice și socia
le. Acum, cînd încă mal 
străbatem o pcriopdă grea 
de privațiuni și tensiune

In perioada ultimilor 
ani ai dictaturii ceaușis- 
te, el a fost unul dintre 
cadrele militare care au 
încercat organizarea re
zistenței armate împotri
va dictatorului. Totuși, 
unele dintre metodele și 
masurile adoptate de con
ducerea M.Ap.N, au pro
vocat nemulțumiri In i In- 
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roul Executiv și-a expri
mat convingerea că mă
surile adoptate de guvern, 
îndeosebi instituirea unei 
comisii de anchetă vor emi
te analiza în spirit de o- 
biectivitate deplină a pro
blemelor ridicate de mili
tarii din unele garnizoane 
și stabilirea măsurilor ce 
se impun în vederea nor
malizării situației din ar
mată, a creării unui cli
mat de ordine și disciplină 
în toate unitățile militare, 
premisă importantă a men
ținerii stabilității în țară, 
a întăririi legăturilor și 
unității între armată și 
popor.

A fost, de asemenea, de
finitivat textul Comuni
catului adoptat de Consi
liul Provizoriu de Uniune 
Națională la ultima sa se
siune.

socială și cînd structurile 
noii puteri social-politice 
nu sint încă suficient de 
stabilizate, sînt necesare 
moderația și calmul în 
abordarea multiplelor as* 
pecie cu care viața ne 
confruntă în interiorul ță
rii și In relațiile interna
ționale.

In aceste împrejurări 
excepționale, de pregăti
re a viitoarelor alegeri 
libere, după o jumătate 
de secol de regimuri dic
tatoriale, Consiliul Pro
vizoriu de Uniune Națio
nală este pe deplin con- 

' știent dc răspunderea pe 
care o ait și asigură In 
mod solemn poporul că 
își va îndeplini cu bună 
credință îndatoririle ce-i 
revin pentru propășirea 
țării și rcinstaurarca li
bertății și democrației în 
România, pentru dezvol
tarea raportul ilor de prie
tenie cu celelalte popoa
re ale lumi’

durilc armatei, contribu
ind la apariția unor stări 
de tensiune care ar fi pu
tut fi evitate.

Președintele Consiliului 
Provizoriu de Uniune 
Națională a numit în 
funcț'a de ministru al a- 
părării naționale pe ge
neralul colonel Victor 
Atanasie Stănculcscu.

Există o soluție 
pentru Munții Că 
liman 7

17,55 Film serial. 
Sclava Isaura.

10.30 Muzică și publi
citate.

18,15 Cuvântul care zi
dește

19.10 Desene animate
19.30 Actualități.
20.10 Film artistic. 

Undeva, cinci va. 
Producție a stu 
dimii ilor america
ne.

■ 1.10 Actualități.
2 -'."O Video- liscotecă.
'.".IO Nocturnă.

Autobaza uzină de transport 
local Petroșani

strada Iscronl nr. 3
angajează direct sau prin transfer i

— revizori tehnici
— conducători auto categoriile B. C, D, E
— mecanici auto de la categoria 3 in sus
Salarizarea și încadrarea se vor face con

form Legii 12/1971 și Legii 57/1974.
Relații suplimentare la sediul unității, 

telefon 43328—43622.

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ 

P E T R I L A 
încadrează direct sau prin transfer

— fochiști autorizați cazane presiune 
medie (13 bari)

Relații suplimentare la biroul ONR al 
întreprinderii.

Mica p u b1 i c i fa t c
ANIVERSARI

ASTAZI cînd în buche
tul vieții tale se prinde 
al 22-lea trandafir, dragă 
Lili Rusu din Petrila, cea 
care nu te va uita nici
odată îți urează: „La 
mulți ani I". Magda. (216)

COLECTIVUL Secției 
compresoarc de la IM Pe
trila urează domnului Mic 
Marius, cu ocazia aniver
sării zilei de naștere mul. 
tă sănătate, fericire și un 
călduros „La mulți ani!“. 
<221)

VINZARl

VIND convenabil senii 
cursieră românească, sta
re bună, radiocasetofon 
ICS dublucaset, înregis
trare rapidă, alte facili, 
tați, cumpăr Rostov. Pe
troșani, strada Indepen
denței bloc 2, ap. 14, Pe
troșani, zilnic. 13—16,30. 
(229)

VIND Dacia 1300, stare 
perfectă. Telefon 42189. 
după ora 16. (223)

VIND convenabil video 
Akai VS 3. Telefon 41369, 
după ora 16. (125)

SCHIMBURI

SCHIMB apartament, do. 
uă camere, Petroșani, In
dependenței, cu similar In 
Petroșani Nord sau Her- 
mes. Telefon 43798, după 
ora 18. (218)

C'OÎVtl MOIMKK

•SOM’IA Iuliflnn șl fiul 
Ovxliu anunță că azi, 
18 februarie, se Im. 
plinește un an și jumă
tate dc cînd scumpul 
nostru soț și tată

I’lRVU GHftORGHE 
a plecat pentru totdea
una dintre noi. z

Lacrimi și floi i pe 
tristul tău mormlnt, 
Ghiță, cei di agi nu te 
vor uita niciodată. (228)

PIERDERI

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Neagu A- 
lexandru, eliberată de IM 
Livezeni. O declar nulă. 
(219)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele A- 
marandei Dorel, eliberat 
de EGCL Vulcan, de la 
1 august 1988. II declar 
nul. (221)

PIERDUT dovodă porumb 
nr. 1716 pentru 160 kg, 
pe numele Staic Petru, e- 
liberată de CIC Petroșani. 
O declar nulă. (225)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Chiș 
Dorel, eliberată dc IM 
Bărbăteni. O declar nulă. 
(226)

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 01262 pentru 352 
kg pe numele Girgă Bucur, 
eliberată de CIC Petro
șani. O declar nulă. (227)

DECESE

CU PROFUNDA du
rere soțul Ifrim, copiii 
Gcorge ți Ncluța îm
preună cu familiile lor. 
anunță dispariția ful
gerătoare a celei co n 
fost o bună soție, ma
mă, bunică și soacră 

CLOZ. GEORGETA

nică amintire. (217)

Inmormîntarca are
loc in 19 februarie 1990,
ora 14. Cortegiul plea-
că din strada 6 Mar-
tic, bloc 6, ap. 2. Pc-
t roșa ni.

Ii vom păstra veș-

COLECTIVUL dc la 
CI.F Petroșani este a- 
lături de fostul coleg 
Cloz Ifrim, în marca 
durere pricinuită de 
decesul bunei sale soții 

f'I.OZ GEORGETA 
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate.
Dumnezeu s-o ierte' 

(222)
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