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Fenomene mult comenta
te ale prezentului, parti
dele slnt principalii actori 

Plura- 
Și 
al

ai scenei politice, 
lismul, ca necesitate 
imperativ fundamental 
democrației, are In centrul 
său fenomenul partidist. 
Existența partidelor, ală
turi do alte organisme șl 
asociații, este un indiciu și 
o garanție a guvernâmintu- 
lui liber. Rădăcinile parti
delor politice au fost cău
tate de unii chiar In anti
chitate șl. dacă folosim no
țiunea Intr-un sens foarte 
larg, atunci primele parti 
de au fost cel aristocratic 
ți democratic din Grecia 
antică, sau optimates și 
populares la Roma. In sen
sul restrlns, științific al 
noțituiii, partidul este un 
fenomen specific istoriei 
moderne și contemporane. 
Politologii i-au dat sute 
de definiții, majoritatea 
lor piicătuind insă prin

unilateralitatea sau prin 
situarea pe o poziție de.„ 
partid. Există posibilitatea 
de a surprinde elementele 
valoroase din multiplele 
definiții, pentru a contu
ra o imagine complexă a

In al doilea rînd, parti
dul este o asociație, o u- 
niune liberă de cetățeni, 
un grup formal cu caracter 
permanent. El are caracter 
organizat, exprimînd și 
promovînd interesele fun-

partidului politic. Pornind 
de la etimologia cuvintu- 
lui (parte-partis-parte) pu
tem observa că, prin de
finiție, un partid politic 
este constituit doar din- 
tr-o parte a societății, el 
neputind fi expresie a in
tereselor intregii națiuni, 
cum se pretindea defunctul 
per.

damentale ale grupului res
pectiv. _ 
partidul 
și prin 
program
ve imediate și de perspec
tivii, stabilite de o platfor
mă ideologică caracteris
tică. Ideologia și propagan
da slnt folosite In primul

Ca organizație, 
politic se distinge 
existența unui 
politic cu obiecti

rînd pentru clștigarea 
membrilor simpatizanți și 
aderenți.

Partidul politic se dis
tinge de alte organizații și 
prin faptul că este partici
pant la lupta politică, 
principale instrumente 
mobilizare politică a 
selor, partidele avînd drept 
finalitate cî.știgarea, men
ținerea sau influențarea 
puterii supreme prin inter
mediul statului. Politolo
gii marxiști au exagerat 
caracterul de clasă al par
tidelor, pornind de la ra
ționamentul greșit că la 
b ’za constituirii partide
lor stau doar interesele e* 
conomice, Atit analiza teo
retică, cit și experiența 
practicii politice demons
trează că nici un partid

I’iof ’ asilc DINCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

Cu unele excepții - mai mari 
sau mai mici-treaba merge
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cut. Artificierul Ion Vizu 
reanu, de la VI, face o 
propunere: amenajarea u- 
nei centrifugi pentru 
soli. Decadal, la trei 
personalul minei ar 
astfel, posibilitatea 
luării tratamentului 
tru prevenirea silicozei.

In sala dc pontaj ingine 
iul Ion Ardelean, adjunc
tul șefului de sector II, 
este pe punctul de a ter
mina pontajul schimbului 
ii. După ce face un in
structaj suplimentar de 
protecție a muncii tinăru- 
lui Gabriel I.ațiu — care 
s-a decis să in’re in. subte
ran pentru că „se cîștigă 
mai bine" ca la suprafață 
— găsește răgazul să-mi 
spună cit.Va cuvinte. „Oda
tă cu trecerea la șase ore, 
relatează dumnealui, a 
crescut timpul de utilizare 
a combinei, a crescut ran-

înainte de intrarea în 
șut, pulsul minei Paroșeni 
îl poți prinde începînd din 
cantină și pînă in sala (le 
pontaj. Oamenii sint des
chiși, cu toate că, uneori, 
mai au, parcă, rețineri cînd 
ti îmboldești să-ți 
ofurile. Minerul 
Berky se fălește că 
parte din brigada lui An- 
drașic, din sectorul III.
„Multe s-au rezolvat în 
ultimul timp, îmi zice. Chiar 
și transportul materialu
lui. Acum ni-1 aduce cu 
monoraiul pînă sub nasul 
nostru". Nea Liuță. 
de schimb Vasile 
continuă să spună 
momentul de față, 
lor e foarte bună, 
probleme mai 
creează 
naltă 
dom’lc, 
că nicilucrurile
în roz. Săpun și prosoape 
nu s-au dat de anul tre

aero- 
luni, 

avea, 
cfec- 
pen
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In numele unui grup de cetățeni din 
Petroșani Nord, str. Dr. Petru Groza. 

Adela RISIPIȚI’

D’ale buteliilor

COLABORATORII LUMII FEBRUAR E 1990

Lăsați-ne, domnilor, in pace!
Sint dc-a dreptul indignat dc postul dc radio 

„Europa Liberă". Acești oameni nu proferează alt 
ceva decit insulte la adresa noastră, a tuturor. Faptul 
că minerii din Valea Jiului s-au deplasat la Bucu
rești i-a deranjat pe acești domni mai mult decit 
dacă s-ar fi dus minerii ia ei in redacție să le ia scaunele 
gras plătite Cu nerușinare și lipsă de bun simț a- 
cești români vindiiți ne împroașcă pc toți cu noroi. 
Prin ceea ce vorbesc, prin atitudinea lor ostilă față 
dc tot ce se intîmplă in bine in România, aceștia 
ne fac imense deservirii. Ei întrețin atmosfera dc 
învrăjbire, sînt interesați in menținerea destabiliză
rii, pentru a putea fi in continuare plătiți. Discuți
ile din Congresul american i-au făcut să fie și mai 
caustici, mai rău intenționați. Să vă fie rușine, dom 
nilor ! Dacă piuă acum v-am ascultat, de-acum n-o 
să vă mai ascultăm. Nu aveți ce să ne mai spuneți. 
Lăsați-ne pe noi in pace și vedeți-să de conștiința 
voastiă care este m.ii vindută și mai pătată decit 
orice, Pc noi, lăsați-ne. Nici măcar nu meritați 
stea de a vă numi compatrioți. Păstrați vă 
trava pentru voi și cei dc teapa voastră !

(osiei DRAGI’, lăcătuș, INI. Pclrila

Peste tof se vorbește de cinste și corectitudine. 
Har acestea nu sint înțelese dc (oală lumea. Mă 
fer la unii șoferi care aprovizionează populația 
Petroșani cu butelii pentru aragaz. Dacă I se dă 
lui care încasează banii o bancnotă de 100 dc 
clientul nu primește restul corect, adică 59 de 
ci numai 50 de lei. Dacă ceri restulV' domnul respec
tiv îți răspunde simplu că: „nu am bani mărunți". 
Dacă se întîinplă să ai bani potriviți, numai 11 dc 
loi cit este prețul buteliei, mai exact al încărcăturii 
acesteia, ești privit cu vădită lipsă dc simpatic, ți 
se vorbește pc ton morocănos. Scriu toate acestea 
pentru că mi s-au intimplat atit mie, cit și grupului 
de locatari din strada Petru Groza, cartierul Petro 
șani Nord, în numele căror? semnez scrisoarea. Sper 
că veți publica aceste rinduri pentru a curma abu
zurile din partea distribuitorilor dc butelii.

șeful 
Lungii, 

că, în 
brigada 
Jn rest, 

deosebite 
furtunurile de î- 
presiune: „slabe

slabe de tot" Afltl 
la baia 

nu sini
minerilor^

tocmai

I a propunerea guvernu
lui, lliroul executiv al (oii 
siliului Provizoriu de l'riiu- 
no Națională a stabilit ca 
in toate ramurile și dome
niile de activitate, începind 
do la 1 martie 1990, să se 
asigure, in afară de sărbă
torile legale, 2 zile libere 
pe lună, de regulă in zilele 
de ,îmbată.

| inimi cont de rezultați 
l< economice slabe înregis
trate in lunile ianuarie și 
februarie 1990 in unele u 
nitflți, de pagubele aduse 
economiei naționale prin 
întreruperile m.Justifica tu
ale lucrului, trecerea 
săpLămina lucru de

ve va face eșalonat, 
la finele trimestrului 

>90, in conformitate 
aticele elaborate do 
n acord de ministere 
e organe centrale 
consiliile de ad

orație ale unităților 
ubordine, iii funcție 
dcplinirea indicatori 
iduslriali, economici

și profesionali și di isigu- 
rarca fondurilor de salari 
zare necesare.

Pentru agricultură. Mi 
nist< rlil Agriculturii și In 
dustriei V lini ■ntare va sta 
bili modul specific dc apli
care a acestor măsuri ți- 
iiind seanri de campaniile 
agricole din anumite 
i ioade ale anului

Ing. Daniel AELENEI, Laurențiu AIOANEI, Cornel ARMEANU, loan Dan BĂLAN, 
Vasile BELDIE, Elisabeta BOGAȚAN, Aurel BOGHIU, ing. Maria BOTOROAGĂ, loan 
BOZEȘAN, ing. Troian BLAJ, ing. loan Niculae CĂPRAR, ing. Mircea COROBAN, Eu
gen CUCU, loan CUCU, Monica CSASZAR, Victoria DEACONESCU, prof. Vasile DIN- 
CU, Adrian DUCA, Aurel DULA, loan GHEZAN, prof. dr. Vasile GORAN, Constantin 
IACOB, Rodica KAROLY, ing. Emeric KOVACS, Andrei KRAUSZ, ing. Vasile KRUPA, 
David MANIU, preot Mihai MUNTEAN, Ștefan NEMECSEK, preot loan POGAN, Mi- 
haela STANESCU, Irinel STEGAR, dr. Petru TURCU, ing. Dumitru Florin JURNĂ, Ion 
Pascal VLAD.

Caricaturiști: Liviu BARLUJIU, Roberl HUMF.L, Ștefan KOVACS, Vali LOCOTĂ.
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Comitetul de inițiati
vă al cadrelor didacti
ce din învățămiiitul 
preșcolar informează 
că reuniunea de consti
tuire a sindicatului li
ber va avea loc mier
curi. Ia ora 13, in sala 
mică a Casei de cultură 
din Petroșani.

TINEȚI-VA DE CUV1NT. 
Acesta-i apelul pe care 11 
fac studenții către condu
cerea IGCț, pentru a-și pu
tea desfășura în bune con
diții activitățile culturale 
dc la Casa studenților. Nu 
e marc filosofic, trebuie 
făcute racordurile la apa 
curentă și la evacuarea a- 
țxâ menajere. Zău, cu un 
infim efort se pot îezolva 
in citeva ore.

DE IERI circulația li
tieră din l.upeni e-te de
viata temporar de pe bule
vardul T. Vladimire-' u pe 
drumul de centură. Cauza 
acestei măsuri, ne informa 
domnul inginer Gheorghc 
Moguș de la primăria ora
șului, o constituie lucrările 
de subtraversare a unui 
rqnal termic (zon 1 blocului 
74). P. ci I mult trei 
zile lucrurile cor reveni 
la maica firea ■ . (T.S.)

PENSIONAR. Astăzi 
„Mărțișor", va ..pleca" n 

binemeritata pensie, con
ducătorul auto Joan Flora- 
nesc, de la AUTL. A mun
cit 35 de ani, dintre care 
27 numai pe autobuz, la 
transportul în comun. Să-i 
dorim viață lungă și sănă
tate I (M B.)

SALVAMONT. Săptămi- 
na trecută s-a desfășurat la 
Predeal campionatul na
țional Salvamont. Forma
țiile Văii Jiului au ocupat 
următoarele locuri tn cla
samentul general: echipa 
din l.upeni locul IV, iar 
cea din Petroșani, locul 
VIII. In total, au participat 
24 dc formații din țară. 
(1.0.)

SUGESTIE. Cetățeanul 
Teodor Balint din Petro
șani, ne sesizează lipsa ți
nui atelier de reparat ți 
renovat pălării In rețeaua 

prestărilor de servicii ale co
operativei meșteșugărești. 
Sugerăm și noi cooperati
vei „Unirea" înființarea 
unei asemenea unități care 
cu siguranță va beneficia 
de multe solicitări din par
tea cetățenilor. (G.C)

D'ALE GOSPODARILOR. 
Multe, foarte multe acope
rișuri ale blocurilor din 
Valea Jiului prezintă fi
suri la izolația împotriva 
precipitațiilor. Locatarii de 
la ultimele etaje se plîng 
de ani In șir. Iată două a- 
dresc pe care le facem cu
noscute IGCI ului: blocul 
211 de pe str. Șt. O. losif 
— nc-a sesizat situația 
domnul Ion Delgae, care 
locuiește la apartamentul 
56 — și blocul 4 de pe A- 
leea Trandafirilor — nc-a 
r.t izat situația domnul 
J’oadcr Miron, caic lecuieș
te la ap. 23. Sugerăm la 
rîndul nostru IGCL-ului 
măsuri mai eficiente pen
tru a se pune capăt acestei 
stări de lucruri și a se o- 
pri, odată pentru totdeauna, 
degradări i apartamentelor 
do |n ultimul nivel al blo
curilor. (A.II.)

Rubrică realizată do 
Simian POP

Restructurarea serviciilor 
cu fata către populație

de tristă amintire s-au 
largi de afirmare a 

important : 
ca 

serviciile

(Urmare din pag. I)

După dictatura 
creat posibilități 
unui domeniu deosebit dc 
serviciile pentru populație. La fel 
întreaga noastră economic și 
trebuie restructurate nu doar pentru rea
lizarea unei eficicnțc adevărate, ci mai 
ales pentru rezolvarea solicitărilor oa
menilor, serviciile fiind așa cum se știe 
un punct foarte important în oricare 
societate t ti adevărat democratică și ci
vilizata.

Discuția noastră eu Ioan llus, preșe
dintele Cooperativei „Unirea" Petroșani 
a avut ca temă tocmai această problemă 
a restructurării serviciilor, ca una din 
cerințele imediate ce se impun pentru 
ridicarea nivelului nostru de confort.

— De curînd, am primit din partea 
L'CECOM, reglementările legale privind 
organizarea și funcționarea cooperației 
meșteșugărești. Aceste reglementări cre
ează mari posibilități pentru dezvoltarea 
în continuare a serviciilor, pentru diver
sificarea lor în așa fel incit să putem 
răspunde solicitărilor întregii populații. 
Preocuparea noastră prioritară în mo
mentul de față este restructurarea ser
vi -iilor pe baze noi de eficiență. Renta
bilitatea unităților este problema cea 
mai acută dc care ne lovim. Noi am 
luat unele măsuri în această direcție. 
Spciain să găsim cea mai bună cale. Dar 
în unele unități nn ne ajută nici tarifele, 
care n-au mai fost actualizate de ani 
de zile și practic lucrăm cu pierderi. Co
ci ce dorim să se știe, este că punem 
un mare accent pe diversificarea și dez
voltarea prestărilor de servicii la domi
ciliu. Dispunem în acest sens dc perso
nal calificat Prin renunțarea dc către 
lACCVJ, la contractul cu noi, avem 
disponibil de 60 dc persoane, care 
efectua servicii de orice natură, la 
miciliu, ini lusiv îngrijire de copii, 
asemenea, dorim să activizăm mai mult 
serviciile de urgență. Deși, am creat un 
dispecerat încă din anul 1988, solicitările

Partidul
(Urmare din pag. 1)

nu-și recrutează membrii 
dintr-o singură clară 
ciaiă sau dintr-o 
țiune de clasă", 
susținut. Numai un 
căzut pradă propriei 
dictaturi suprima 
tațea care trebuie 
te în mod natural 
membrii săi.

Dincolo de 
clasă, la baza 
delor politice 
de factori sociali, 
nali. etnici, religioși, 
turali. profesionali și 
altă natură. Explozia

so- 
,,forma

răm s-a 
partid 

lui 
diversi- 
să exis 

între

interesele de 
creării parti- 
stau o serie 

națio- 
eul- 

de 
<lc

COPII

la

alăturată. După ce 
în vizită la sora lui 
l’etrila a plc- 
acasă la Lo_ 
părinți, unde n-a 

uns. Era îmbrăcat
scurtă de fîș maron, 
,ă albă tricotată,

uniformă șipantaloni de
cizme do cauciuc roz. Cine 
poate da relații este rugat 
să anunțe păi nții la adre
sa Mori iță Grigore, 
Dealului 17, Lorica. (S.P.)

St r.

un 
pot 
do-
De

din partea populației au fost extrem dc 
reduse. Reamintim ca meseriașii noștri 
execută lucrări dc zugrăveli, 
tapițerie, faianțări, cosmetică, 
frizerie și altele, pe bază de
O preocupare de seamă râmînc îmbună
tățirea serviciilor în orașele Petrila și 
Aninoasa precum și în Banița, tinde în 
comparație cu Petroșaniul aria servici
ilor este mai redusă.

— Domnule președinte, sînt multe pro
bleme nt’firești legate dc curățătorie și 
dc reparațiile de televizoare și radio.

— La curățătoria de la Livezcni avem 
întreruperi de flux, din cauza apei, care 
nu ne este asigurată pc durata întregii 
zile. Dar în scurt timp vom construi re
zervoare proprii și vom elimina aceste 
neplăceri. La fel și cu reparațiile la a- 
paraielc dc radio. In complexul de la 
Parîngul vom înființa o nouă unitate cu 
profil de reparații radio și vom rezolva 
astfel toate problemele din această zonă 
a orașului Petroșani.

— Ce ne puteți spune despre privati
zarea serviciilor ?

— Privatizarea este permisă doar lu
crătorilor din cadrul cooperativei, care 
pot beneficia de prevederile legale în 
vigoare în acest sens, cu acordul adună
rii generale a cooperatorilor. Nu bene
ficiază de acest lucru persoanele care 
nu lucrează în cadrul cooperativei. Mai 
există și forma de proprietate mandatar 
care, potrivit legii, prezintă multiple a- 
vantaje pentru cei care doresc să preia 
unele servicii. Deocamdată nu avem ce
reri în acest sens, dar dacă vom avea 
Je vom satisface, bineînțeles în condițiile 
prevăzute de lege. Vom asigura totodată 
o aprovizionare mai bună cu materiale 
și materii prime și vom face ca fiecare 
unitate prestatoare să execute în con
diții bune tonte serviciile posibile pc 
care le poate face personalul unității. 
Cam așa înțelegem noi restructurarea 
serviciilor pe noi baze de eficiență,

Gheorghc CIIIRVASA

politic
noastră 
firesc, 

ne spe
ri iferen-liste

din țara 
fenomen 
trebuie să 
efectul dc 

de

partide 
este un 
care nu 
ric. 1: 
țiere, de individualizare, 
încercarea fiecărui om dc 
a ieși din corul unanimită
ții dirijate dc mitralieră și 
căutarea propriei sale per
sonalități politice. Este 
răspunsul la organizarea 
și uniformizarea forțată 
la care am fost supuși și 
dacă acum se întimplă ce
va trebuie să ne bucurăm. 
Buldozerul ideologici sta- 
linistc ce a trecut peste 
noi o jumătate de veac n-a 
reușit să-și împlinească lu
crarea.

i brii uk udo,Luni. 26
pe la p înz, a di iiiuiit din 
fața blocului copilul Makkni 
Robei t Adrian. Arc 10 mii 
și Jumătate. E le îmbrăcat 
Intr-un pulovăr negru, 
guler alb și dungi 
șl galbene pc pa |it, 
pantalon albastru și 
lefi mai" din pil le 
să Cine poate da 
este rugat să
munti'i s iln Elena Șerb, 
Aleea Viitorului, bl. 16,
14 Vulcan, sn’i organelor 
tic poliție. (G.C.)

cu 
roșii 

cu 
pan -

înloar- 
relații 

adreseze
Mr.
ap.

De ce ne purtațî 
pe drumuri ?

și comenzi 
organizate.

Doamnă Magdalena Pok, 
de ce ne purtați pe dru
muri ? Nu mai sesizați 
aiureli I Cofetăriile a'J voie 
să primească 
pentru mese
Vînzătoarea de la cofetăria 
din Aeroport, Lrnuța Ni- 
țoi nc-a prezentat coman
da speciala de HO de prăji
turi, pe numele Cornelia 
Șahiopu. Deci, nu Jc-n do
rit și nu lc-a luat de la 
gura copiilor, lnteresațl-vă, 

documcntați-vă exact și 

după aceea rnîncați-nc nouă 
timpul și nervii !

AVEȚI CUVÎNTUL iffi AVEȚI CUVINTUL

vagonetar 
președinte 
căminului 
publicați 

noastră de a
12. 
ne 
în 
in 
de

care

Nl SIMȚIM BINE UNDE 
LOCUIM

Subsemnatul, 
li IM Uricani, 
al comitetului 
62 vă rugăm să 
rugămintea 
nu fi mut.iți in căminul 
așa cum se .aude. Noi 
simțim bine în căminul 
care locuim. Lucrăm 
subteran, avem nevoie 
odihnă și liniște pe 
consider că nu le putem a- 
vea în căminul 12 un le 
nici lucrurile person de nu 
sînt în 'ignranlă.

Vasilc CIOMIRTAN. 
vagonetar, IM Uricani

Pi A DRES i Al Ti. 
I’ETROȘ \NI

Piezint, prin interme
diul ziarului. conducerii 
AUTL o propunere (cc a 
mai fust fijrută, dar la 
care nu am primit ni< I im 
răspuns) în folosul cetățc-

...Și ce fată frumușică arc mama 1

vopsitoric, 
coafură, 

comandă.

Cu unele excepții - treaba merge
damentul la lucrările 
pregătire ți la cele de 
treținerc. I-a pregătiri, 
exemplu, numărul de 
mături montate pe zi

în 
s-a
în
a-

de 
în
de 
ar- 

a 
crescut dc la 10 la 12. Mi
nerul Mihai Brătescu adu
ce un argument în plus : 
„In decembrie, la 8 ore, 
am avut o avansare — cu 
20 de oameni pe schimb — 
de 15 m. In ianuarie, 
condițiile în care nu 
lucrat pe unu și doi și 
zilele dc duminică, am 
vansat 17 m. Și asta cu 14 
oameni pe schimb. Nu mai 
zic că a cr escut și cîștigul. 
Luna asta, în februarie, 
la două decade, avansarea 
a fost de 11 m, în condiți
ile în care se lucrează 
zile pe săptămînă. Și 
face, pînă la sfîrșitul 
16—17 m dc avansare, 
lucrînd cu opt zile 
puțin ca în decembrie". Dis
cuția devine mai interesan
tă. Jng. Ardelean: „Oame
nii vin la șut odihniți. Vă 
spun cinstit, simțim și noi 
că sînt'-m oameni. Avem 
liber sîmbăta și duminica. 
Ne mai putem uita la un 
program la televizor. Poți 
merge undeva. Este, cum

cinci 
vom 

lunii, 
Deci, 
mai

nilor din zona Carolina— 
Victoria, Mina-Sud din Lu- 
peni. Rugăm pe această 
cale factorii de conducere 
din transportul în comun 
sa înțeleagă necesitatea 
stației dc autobuze (piața 
vecile), în punctul Mina- 
Sud pentru toate autobuze
le, inclusiv Barbăteni-ccn- 
tm care și ar putea pre
lungi traselil, mai ales la 
orele de vîrf. S-ar veni, 
astfel, in ajutorul persona
lului din subteran și 
pi ifață care pornește 
jos in 
caro i

.. :>t iție 

su
pe 

mina autobuzului 
nu oprește. Dc acensiă 

ar beneficia și nu 
mero-i cetățeni cam lorii 
n s< în acea fâ zona a ora 
ului.

Aurel
I

( ITI.VA

S’l ' M I, 
itpeni

ÎNTREBĂRI

• •

să vă zic, timpul liber pen
tru refacerea biologică, da
că vreți, a omului. E ceva 
extraordinar".

E mulțumit și minerul 
Constantin Tomiuc. Iși poa
te lua, în fine, categoria a 
Vl-a. Pînă acum n-a fă
cut-o. De frică să nu piar
dă alocația celor 5 copii. 
Așa erau unele prevederi 
ale vechii legislații a mun
cii. Să-l împileze pe om.. 
Să i se ia cît mai mult și 
să i se dea aproape nimic.

La Paroșcni mal sînt, 
totuși, probleme. Una co
mună cu a tuturor între
prinderilor minieret ni
velul salarizării persona
lului tehnico-ingincrese. 
Am aflat-o și de la ingine
rul șef al minei, domnul 
Radu Tomescu, și de la 
domnul losif Grosz, secre
tarul sindicatului
Rezolvarea lor va fi abor
dată la întilnirea cu 
nistrul minelor. Dacă și îr» 
acest caz rezoluția va fi 
ncsatisfacătoare, se va mer
ge pînă la primul miniștrii 
Sperăm însă că se va a- 
Junge la o soluție favora
bilă aici, în Vale, la dis
cuțiile prevăzute cu dom
nul Dicu, ministrul mine
lor. J’’ 

liber.

mi-

18

și democrației. Pentru das
căli, aceia cate pun pentru 
prima dată stiloul în mina 
florilor umanității, aceia 
care îndeamnă și călăuzcso 
primii pași ai copiilor In 
școală, pentru ci acei zori 
ai dreptății se lasă încă 
așteptați. Inccpind cu acest 
trimestru, catedra profeso
rilor a fost redusă la 
ore săptămînal, orele pes
te această normă fiind 
retribuite în sistem de 
„plată cu ora". Pornind do 
la ac asta idee întrebăm i 
dc ce învățătorilor nu 
s-a stabilit catedra la 
c.ic ? Dc ce diferența pînă 
Ia 23—24 ore nu este re
tribuită prin plata cu ora 
la fel ca și pentru profe
sori, începînd din acest tri
mestru ?

li
18

înv. Ghcorghe DUȚU, 
președintele sindicatului 

liber dc In Școala generală 
nr 5 l’etrila
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Bibelouri pentru... bibelouri !
Foto : Ion LICIU

culturii românești moderne

an

Țuica si
»

... zaibărul
DECRET-L EGE 

privind unele măsuri de ocrotire a organelor 
de stat, a instituțiilor publice, d sediilor 

partidelor și formațiunilor politice, a liniștii 
cetățenilor și a ordinii de drept

■ ■

literară, 
con- 
unei 

la 
noas-

XlX-lea — 
mari ta- 
înființarea 

literare",

In marile valori spiritua
le românești Titu Maiores- 
cu ocupă un loc central 
prin activitatea sa de cri
tic literar, filosof, estetician, 
scriitor, fiind considerat 
întemeietor al criticii lite
rare românești.

Prin opiniile sale în pro
bleme de limbă 
ortografie, folclor, a 
tribuit Ia crearea 
limbi literare unice, 
consolidarea unității 
tre naționale, iar prin bro
șura pe care o ia privind 
introducerea studierii lim
bii române In gimnazii și 
licee, săvârșind un act de 
autentic patriotism.

De numele lui se leagă 
nașterea „Junimii" — cea 
mai de seamă grupare li
terară din a doua jumăta
te a secolului al 
unde a adunat 
lente literare și 
„Convorbirilor 
publicația cu cea mai lun
gă .viață din istoria presei 
românești, in paginile ci 
piiblicind capodopere ale 
lui Alecsandri, Emincscu, 
Caragialc, Creangă, Slavici 
șa.

Titu Maiorescu a acor
dat sprijin materi 11 și spi
ritual marilor clasici, iar 
pr n sfaturi ?i îndemnuri, 
prin exemplul său perso
nal, a îndrumat literatura 
română pe calea originali
tății, contribuind la com
baterea falsurilor, a me
diocrităților. Sînt semni- 
îi ative in acest sens ti
tluri rum sînt: Despre
Scrierea limbii romane, A- 
supra poeziei noastre popu
lare, O cercetare critică 
asupra poeziei române do 
la 1867, Comediile d-lui

O DESPĂRȚIRE
nemilos a adus In viața 
O pierdere ireparabilă. I a 
mult deeit promițătoare,

Un destin 
unei familii 
o virstă mu 
tinurul medic Oclavun Mușat din Vul 
can s-a despărțit de cei dragi Ifisind în 
urma sa golul imens care nu mai poate 
fi umplut derît cu durere. Pierderea este 
resimțită în a de mai mulți semeni. Co
legii fie muncă regretă despărțirea de 
un om cu alese calități profesionale și 
o conduită morală exemplară. Numeroși 
locuitori regretă de asemenea, despăr
țirea de aci st medic pe care l-au indră- 

Și 
ți

git pentru atașamentul său sincer 
curat fața de oraș, față de bucuriile 
suferințele* oamenilor.

Nu au trecut multe zile de cînd 
Mușat și-a asumat responsabilitate,i con

dr.

ducerii Spitalului orășenesc din Vulcan, 
în momentele destul de grele prin care 
a trecut și această unitate după revolu
ție. Prima grijă pe care a dovedit o ca 
medic și cetățean va răminc pilduitoa
re. Plin de speranța, a făcut demersul i 
nu hp' ite de dilicultăți pentru ra ora
șul Vulcan să beneficieze de un spii.d 
nou, < ii dot n ea ncctilani m ii bunei în
grijii i a săufității minerilor.

Penii a aceasta nobila laptâ il pretn.m 
și noi, iar la regret-'lc pi uliu pierderea 
unui om ales, a unui sper i ili'-t apreei.it 
și cetățean de vază al orașului, ad<îu;;.m 
glndul trist izvorît din f intui că immo 
sul medic nu a putut sa v.e.lh im vis 
împlinit, (ion MUSTAȚA)

Emincscu

spațiul ți 
nu 

permit o prezentare

I.L. Caragialc, 
și poeziile lui.

Deoarece nici 
nici profilul ziarului 
ne 
amplă a problemelor dez
bătute în studiile sale (idei 
estetice, polemica Maio- 
rcscu-Ghcrea, talentul scri
itoricesc), ne vom limita 
Ia prezentarea unor punc
te de vedere referitoare 
la cîteva personalități ale 
scrisului românesc care 
au făcut obiectul unor stu
dii ale lui T. Maiorescu.

150 de ani 
de la naștere 

riTU MAIORESCU

Astfel, în „Asupra poe
ziei noastre populare", după 
ce arată puritatea spiritu
lui și sinceritatea poeziei 
populare, el apreciază cu
legerea de poezii populare 
a lui Vasile Alecsandri, 
considcrînd-o „o comoară 
de adevărată poezie și tot
odată de limbă sănătoasă", 
iar în Direcția nouă în 
poezia și proza română, pe 
bardul de la Mircești îl 
numește „cap al poeziei li
terare in generația trecută", 
pastelurile lui fiind „cea 
mai marc podoabă a poe
ziei lui Alecsandri, o po
doabă a poeziei noastre în
deobște".

Prin Comediile d-lui I.L. 
Caragialc îi aduce drama
turgului cel dintîi omagiu 
de prestigiu, 
fără excepție, meritînd 
fi cunoscute și 
„Comediile sale 
nă eîteva tipuri 
noastră socială

comediile lui, 
a 

lăudate: 
pun in scc- 
din viața 
de astăzi

In urmă cu 7—8 ani, in mijlocul cartierului Ae
roport din Petroșani, in vecinătatea cinematografu
lui „Unirea", a fost amenajată o mică piață agroali- 
menfară. Anul trecut a fost împrejmuită, s-a repa
rat grupul sanitar (2 WC-uri publice, pentru bărbați 
și femei), pe lingă vechea tejghea s-au montat trei 
tejghele noi. Dar... Lucrările nu s-au finalizat; por
țiuni din gardul metalic stau sprijinite prin colțurile 
pieței; gr—i sanitar arc 
sînt sparte; tejghelele noi 
letul există, lipsesc doar

O impresie neplăcută 
piață: bolțari împrăștiați, 
sparte, gunoi.

Ce-i de făcut ? 1. Cei 
s-o definitiveze. 2. Angajarea unui minim do perso
nal (2—3 lucrători) caic să aibă grijă de grupul sa
nitar și curățenia din piață. Amatori, sînt convins, 
se află in cartier.

In felul cum se prezintă acum, piața nu atrage 
micii producători. Locuitorii cartierului Aeroport, în 
jur de 21—22 000 de oameni, speră ca în piața agro- 
aliinentară să intilnească, la fel ca în anii trecuți. 
mici producători sosiți eu o mare diversitate de măr
furi, de la rădăcinoasc piuă la flori, produse lactate, 
fructe. Dar, deocamdată, aici domină țuica și... zai- 
bărul.

care au început lucrarea

l’raneisc VETRO,
str. Independenței 28/27, Aeroport — Petroșani

Ajutoarele 
omeniei

și le dezvoltă cu semnele 
lor caracteristice, cu de
prinderile lor, cu expresi
ile lor, cu tot aparatul în
fățișării lor in situații a- 
numc alese dc autor".

Așa cum arăta George 
Ivașcu, Emincscu și poezi
ile Iui, studiu dedicat o- 
mului și creatorului, „fi
xează locul lui Eminescu 
în cultura română a tim
pului și în perspectiva ei, 
în finalul articolului, după 
ce conturează personalita
tea proeminentă de nivel 
european a lui Emincscu, 
geniul său poetic, criticul 
afirmă : .... literatura poe
tică română Va începe se
colul al 20-lea sub auspici
ile geniului lui și formarea 
limbei naționale, care și-a 
găsit în poetul Eminescu 
cea mai frumoasă înfăptui
re pînă astăzi, va fi punc
tul de plecare pentru toa
tă dezvoltarea viitoare a 
veștmîntului cugetării ro
mânești". Cit adevăr I

Dintre numeroasele opi
nii exprimate în 
studii despre opera 
sonalitatea lui Titu 
roscu (semnate de 
Lovinescu, Tudor 
George Călincscu, 
liu Constantinescu,
Todoran, Nicolae Manoles- 
cu ș.a.), o menționăm pe 
aceea a lui George Ivașcu 
pentru coneiziunea și, în 
același timp, plasticitatea ei: 
.... Titu Maiorescu este — 
în lumina contrastelor ofe
rite de 
tate, de 
nulitate 
holurile 
moderne...",

vaste 
ți per- 
Maio- 
Eugen 
Vianu, 

Pompi- 
Eugen

întreaga sa activi- 
complcxa sa perso- 
— linul dintre sim_ 
culturii românești

l’rof. IMircca MUNTEANU

lacăte la uși, iar ferestrele 
n-au fost acoperite (sclie- 

plăcile).
lasă dezordinea totală din 
grămezi de moloz, sticle

Spitalele din țară con
tinuă să primească ajutoa
re medicale constînd din 
materiale sanitare, apara
tură și medicamente. Un 
asemenea ajutor a primit 
recent și Spitalul municipal 
din Petroșani, ajutor con- 
stînd în seringi, mănuși 
medicale din cauciuc, truse 
pentru perfuzii, sonde și 
material chirurgical pentru 
sutură, toate trimise 
Crucea Roșie din RF 
mania. Pe această 
conducerea Spitalului 
nicipal Petroșani transmite 
Crucii Roșii a RFG, re
prezentată de domnul dr. 
Valentin Kablin, cele mai 
alese mulțumiri pentru 
prețiosul sprijin umanitar 
acordat în materiale, atît 
de necesare secțiilor cu 
profil de urgență. (S.P.)

de 
Cer
eale 
mu-

I
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„Cupa României" la fotbal
s-au disputat 

cadrul 
ale 

' la 
meciuri 

următoarele 
Fa- 

Rapid 
l ’ni-

de finală
României"

1,
cu

Miercuri 
șase meciuri din 
optimilor 
„Cupei 
f o t b a 
încheiate 
rezultate: București : 
rul Constanța — 
București 1—0 (1—0); 
cui gol al partidei a fost in- 
scris de Mihai Georgcscu 
(min. 27); Sibiu : FCM Bra
șov — Corvinul Hunedoa
ra 3—2 (2—1); Au marcat 
Moidovan (min. 22), An- 
drași I (min. 35), Vaidean 
(min. 47), respectiv (ile^.m 
(min. 5) și Petcu (min. 63) ; 
Brașov: Steaua — Dcrmata 
Cluj 8—1 (4 — 0); Golurile 
ițhipei Învingătoare au 
fost înscrise de Ciov.m 
(min. 3), Grigoraș (min. 24 
și 7 1) B.ilint (min. 30), Dan 
1 ’etrcsi u (nun. 39), 
(mm. 54 și 8.3), IIie 
tresi n (min. 78). 
clujeni a r 
ghin (mm 
Ptiolul I* 
Iun r Iul ' 
Puneți a 
dr ( Utilii .1
c.i i min. 67), !\trt< ,sr n (nun. 
-i„r. .Arad; Pi >11 lei mu sa l'i 
mn oara: — F< ’ Bihor < t 
r l'le.l 1 1 C.1 - 11 i :<■! ui

Miiv.i 
Diimi. 
Pentru 

Pop l.'l-
l•'•l^^ll a-, : 

— M»la- 
0 (l 0); 
> r'.'lIlZ'lb' 

■l l), Glc.l

In scopul preintimpinării 
oricăror acte de violență 
ce periclitează procesul de 
înaintare a țării spre de
mocrație, al ocrotirii orga
nelor de stat, instituțiilor 
publice, a sediilor partide
lor și formațiunilor politi
ce, al asigurării liniștii 
cetățenilor și ordinii de 
drept, astfel încit sa se in
staureze un climat de cer
titudine și liberă expresie 
democratică.

Consiliul Provizoi in de 
Uniune Națională 
d e c r e t e a z. ă :

ARȚ. 1. — In exercita
rea atribuțiilor ce îi revin 
potrivit legii, Ministerul 
de Interne va acționa pen
tru întărirea pazei și lua
rea măsurilor de ordine ne
cesare la sediile organelor 
de stat, instituțiilor publi
ce, partidelor și formațiu
nilor politice, precum și 
ale organizațiilor obștești 
ale minorităților naționale, 
în vederea asigurării con
dițiilor normale de desfă
șurare a activității aces
tora, pentru împiedicarea 
oricăror manifestări de 
violență care periclitează 
sub orice formă, securita
tea edificiilor și a bunuri
lor acestora, cit și integri
tatea fizică a persoanelor. 
Totodată, va lua toate mă
surile care se impun pen
tru combaterea manifes
tărilor de violenț.i în 
emile publice.

Ministerul Apărării 
ționale va coopera, in 
drul atribuțiilor sale ljga- 
)e, cu Ministerul de Inter
ne și va spiijini acțiunile 
întreprinse de acesta pen
tru îndeplinirea obligați
ilor prevăzute la alin. 1.

ART. 2. — Fapta persoa
nei de a pătrunde, fără 
drept, în sediile, organelor 
centrale și locale de 
ale 
ale

lo-
Na-
ca-

stat, 
altor instituții publice, 
partidelor și formatjii-

< onsiliului Provizoriu 

Dudan

Zamfir

Cor-
>•

au fost înscrise de Roscn- 
blum (min. 16 și 4 1), Olo- 
șutean (min. 60), Bărbosu 
(min. 80), respectiv Ter- 
heș' (min. 8); Hunedoara : 
Universitatea Craiova — 
Strungul Arad 5—4 (după 
prelungiri). La sfîrșitul tim
pului regulamentar de joc 
scorul era 3—3. Au m.ircat 
pentru craiovcni 
(min. 38), Ciurea (min. 52), 
Badea (min. 69), 
(mm. 100) și Gh. Popescu 
(min. 119 din lovitura de 
ia 11 m), iar pentru echipa 
din Arad au înscris 
nea (min. 23, 24, 57) 
Pirciii (min. 102).

Pentru sferturi]; .1 
n’il.i s-au calificat 
toaiele opt echipe: 
< onstanț.i. FCM 
St'-,,u.i București, 
I ’hiieșt i, 
‘/i.ir.l, Universitatea Ura- 
iov.i, D.namo Bucure,,ti
•, i l'.h' tropiiu i, Cr.nov;., 
•V a ciuli se elino iște, ulii 
lll le i l<n::i Io m.il 11 
i!■ pili, ni ■ iun lw 
1 >11) illn > a i. i 11 i 
p • tod Pct i o ,,ei:, i, 
6 I ;<>) 'itcre Cilii' \ , 
li, :>l, Jupa ci'.
’ 1111riI ’i <. ■ ;i II m
i i p< In',cg Sil. i.

de fi- 
urmâ-
Farul 

Brașov, 
I’ holul 

Politehnic,i Tinu- 
U nivcrsifati'.i 
Dnianio

■n

se pedepsește.
— Distrugerea, 
ori aducerea 
neîntrcbuințarc 

cen- 
a’le

Se
5 

depăși ma
ni peiJcp'ei

nilor politice, tulburînd 
desfășurarea normală a 
activității acestora consti
tuie infracțiune și se pe
depsește cu închisoare dr 
la 6 luni la trei ani.

In cazul in care fapta 
se săvîrșcște de o persoa
nă înarmată, de două sau 
mai multe persoane îm
preuna, în timpul nopții 
ori prin violență sau c- 
fracțic, pedeapsa este în
chisoarea de la 2 Ia 7 ani.

Tentativa 
ART. 3. 

degradarea 
în stare de 
a sediilor organelor 
trale și locale de stat, 
altor instituții publice, ale 
partidelor și formațiuni
lor politice ori a bunurilor 
aflate la aceste sedii,1 se 
sancționează cu pedepsele 
prevăzute de legea penală, 
iar daca maximul special 
nu este îndestulător, 
poate spori cu pînă la 
ani, fără a se 
ximiil general 
închisorii.

Tentativa se 
ART. 4. — 

contra vieții, 
corporale, sănătății 
libertății persoanei, 
șite împotriva 
fanților organelor de stal 
instituțiilor publice și a 
reprezentanților partidelor 
politice aflați în cxercita- 
rea^nctivității lor sau în 
legătură cu această activi
tate, se sancțiom?;iză cu 
pedeapsa prevăzută de le
ge pentru fapta săvîr.șită, 
al cărei maxim se poate 
spori cu pînă la 5 ani, fără 
a se depăși maximul gene
ral al închisorii prevăzut de 
Codul penal.

ART 5. 
judecarea 
prevăzute 
se fac de 
procedurii 
țiunile flagrante.

pedepsește
Infracțiunik 

integrității 
sau 

săvîr 
reprezen-

— Urmărirea și 
infracțiunilor 

în art. 2, 3 și 4 
urgență, potrivit 
privind infrac-

Președintele
de Uniune Națională, 
Ion lliescu

Campionatul 
mondial masculin 

de handbal 
PRAGA 28 (de la 

sul Rompres, Lucian 
prea) : In diferite 
din Cehoslovacia au 
ceput, ieri, întrecerile ce
lei de-a Xll-a ediții a 
Campionatului mondial 
masculin de handbal. Echi
pa României, rare evoluea
ză in grupa B, de ta Pre- 
șov, a întilnit, în primul 
său meri, formația Coreii 
de Sud vicecampioană o- 
limpiiâ la Seul, în 1988.

Prestînd un joc bun în 
a'.nc, cu dese angajări pe 
semicerc și șuturi de la 
distanța, reprezentativa 
României a obținut victo
ria <ai •corul do 26—24 (12 
— 121.

In ii. inâio: ni meci, ce se 
v a tli pul.'i joi, I martie, 
formați.i Românie! va fn- 
t'lni, l i Pivșov, reprezenta
tiva ( Hioslovaeiei.

P a t .la v a ine.-po la o- 
r a 21.00 (oi a Bucuroșiiului) 
Și ' i fi tr nr.ini‘.1 in înlre- 
itimr la radio ;i televiziune.

Rezultat • înregistrate m 
pruna zi ii comp' -t ițici: Un- 
g iri.i - Franța I1’ 18 (9—
7>: l l'SS - Polonia 26—21 
i>4 • .’).

trimi- 
O- 

qrașe 
în-

apreei.it
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Cu privire la fostul Departament al Securității Statului
Agenția de presă „Rom- 

pres“ a primit din partea 
domnului gcneral-colonel 
Victor Stănculecu, minis
trul apărării naționale, ur
mătorul comunicat:

La repetatele întrebări 
Justificate ale populației 
privind efectivele și struc
tura fostului Departament 
al Securității Statului, men
ționăm următoarele:

Efectivele aparatului cen
tral și teritorial de securi
tate (exceptîndu-lc pe cele 
din sectoarele tehnice și 
de transmisiuni, precum 
șt trupele de securitate, 
constituite după structuri 
șt reguli specifice armatei) 
însumau la 22.12.1989 un 

număr de cca 8 400 de cadre.
In ceea ce privește struc. 

tura fostului departament, 
acesta era alcătuit din u- 
nități și formațiuni din ca
re se pot distinge mai mul
te alegorii :

O primă categorie era 
d tmată acțiunilor de re- 
presiunc și înăbușire a ori
căror forme de manifesta
re a d'-mocrației. a libertâ. 
’iloi fundamentale ale ce- 
âțenilor, fund total aservi
ri intereselor clanului 
<■ .111,1 t In acest sens, se 
. •* ■ ca exemple Direc
ția . V-a de pază și ordi- 
r- ■ și Diree'ia de contra- 
nl.irm.itii. Aceasta din 

’ -mi. exercita controlul a. 
- ><• tuturor domeniilor
> >nom co-socialc ale sta- 
tului. inclusiv asupra apa- 
r ilulu. ministerului Apă
rării Naționale și al Minis- 
tertilu le Interne. De a- 
M-menra. fosta Direcție a 
VI,,-. — cercetări penale, 

Ovcdin 1 exces de zel In 
slujbe dictaturii, a recurs 
uneori la metode de cer
cetare abuzive, Incălclnd 
prevederile legale.

In componența acestor 
unități au activat aproxi
mativ 1600 de ofițeri și su" 
bolițeri, din care 1100 au 

Autobaza uzină de transport 
local Petroșani

strada Iscroni nr. 3

asigura pregătire intensiva cu tonducatoii 
i auto profesioniști pentru cei care doresc să 
! obțină categoria „D" de conducere. Celor ce 

obțin categoria „D" de conducere II se asi
gură locul de muncă la unitatea noastră-

Salarizarea și incadrarea se vor face con- 
iorin Legii nr. 12/1971 si Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare la sediul unității, te
lefon 13329 și 13622.

Direcția județeană de drumuri 
și poduri Deva

ANGA.JEA/.A PENTRU
BRIGADA DE CONSTRUCȚII MONIA.I 

VALEA JIULUI 
următorul personal :

— maistru întreținere utilaje ferasiere
— mecanic întreținere auto și utilaje 

sudor
— mecanic desersent excavator tip 

I r.istoi

(încadrarea personalului se face conform 
legii nr 57/1974 și Decretului nr. 206/1933. 
Relații suplimentare la Brigada C I M Pe

troșani, telefon 13888, sau D.J.D.P. Deva, te
lefon 956/11126.

fost Îndepărtați din cadrele 
active; diferența reprezin
tă cadrele tinere recent 
încadrate la direcțiile men
ționate și care au fost re
partizate în unitățile de 
instrucție ale armatei, pe 
funcții minime, unde nu 
pot emite acte de decizie.

O altă categorie au con
stituit-o acele structuri 
(fostele Direcții I, a II-a, a 
III-a și alte formațiuni au
xiliare), care prin atribu
țiile lor urmăreau proteja
rea statului român împo
triva unor pericole exter
ne sau interne cum ar fi: 
acțiuni ale serviciilor de 
spionaj străine, provocări 
de natură naționalistă, ac
țiuni ale unor grupuri di
versioniste din exteriorul 
țării care să tulbure liniș
tea și ordinea publică, pre
cum și activități vizînd cu
legerea de informații din 
domeniile tehnlco-științi- 
fic și economic.

In unități de această ca
tegorie au activat un nu
măr de circa 1400 ofițeri șl 
subofițeri.

Deși mare parte din ca
drele acestor direcții s-au 
încadrat In atribuțiile ce 
le-au revenit, totuși. au
fost și situații etnd dato
rită practicilor abuzive 
ale conducerii fostului De
partament al Securității 
Statului, unor cadre li s-a 
ordonat să execute și mi
siuni cu caracter represiv.

Ca urmare, pînă în pre
zent, 210 cadre au fost 
îndepărtate din activitate, 
fiind cercetate de Procura
tura Militară pentru abu
zurile săvlrșite, depășindu- 
și atribuțiile.

Au mai existat circa 500 
de cadre militare care și- 
au desfășurat activitatea în 
sistemul de prelucrare au
tomată a datelor (210), pe 
linie de Invățămlnt și ca
dre, secretariat .și alte sec
toare funcționale. Dintre 

acestea peste 10 la sută au 
fost îndepărtate.

In cadrul fostelor inspec
torate județene ale Minis
terului de Interne existau 
compartimente cu atribu
ții similare unora din fos
tele direcții ale Departa
mentului Securității Sta
tului, în care își desfășurau 
activitatea 5400 cadre din 
care au fost îndepărtate 
aproximativ 2000. Cadrele 
rămase sînt la dispoziția 
Ministerului Apărării Na
ționale pentru a fi verifi
cate și, în funcție de re
zultatul verificărilor, se va 
hotărî asupra situației lor.

O altă categorie din uni. 
tățile fostului Departa
ment al Securității Statului 
erau cele de deservire teh- 
nico-materială și teleco
municații, cu un efectiv de 
1700 oameni, care au fost 
desființate,' reorganizate șl 
trecute la Comandamentul 
Trupelor de Transmisiuni 
al Ministerului Apărării 
Naționale. Din efectivele 
acestor unități au fost în
depărtate 215 cadre.

Reamintim că trupele de 
securitate din fostul De
partament al Securității 
Statului, constituite din 
tineri care își efectuau sta
giul militar in aceste uni
tăți ca militari In termen, 
erau destinate pentru paza 
unor obiective importante 
de pe întreg teritoriul țării 
potrivit Decretului 477/ 
1974, în prezent fiind reor
ganizate și trecute în to
talitate In subordinea Mi
nisterului Apărării Națio
nale, în vederea îndepli
nirii de misiuni de apăra
re prevăzute de lege.

In prezent. Ministerul 
Apărării Naționale este în 
plină activitate de elabora
re a noilor structuri ale 
organelor de informații 

hislă cale de ieșire■

( ine o caută, poate auzi de ca, in lim
ba maghiară, in fiecare seară de la ora 18 
intre 5 șl 10 martie, iar in data de fi dimi
neața de la 9 și după masă de la 16 la a- 
dunările Bisericii Creștine Baptiste Maghia
re din I.upeni, str. Ardealului nr. 1. Vă aș
teptăm cu drag !

I. C. S. MIXTĂ 
L U P E N I

cu sediul iu I upeiil, str. Aleea Liliacului nr. 

6, organizează in data di1 12 martie 1990, 

concurs pentru ocuparea postului de i

— șef birou planific arc, dez.sollare, or

ganizarea muncii și a rețelei comerciale, 

personal, invățăininl, .salarizare.

Condițiile de încadrare sini cele pre- 

s.îzutc în legea nr. 12/1971, Legea nr. 57/ 

197 1. Insei ierile se fac piua in dala do 9 

martie 1990.

care să răspundă nevoilor 
stricte de apărare a siste
mului democratic din 
România, avînd în princi
pal următoarele misiuni : 
Informarea organelor de 
stat cu fenomenele nega
tive ce afectează ordinea 
de drept și dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării, 
protejarea intereselor na
ționale împotriva acțiuni
lor serviciilor străine de 
spionaj economic, tehni- 
co-științific etc. Utilizarea 
noilor organe de informa
ții se va face numai în 
scopurile arătate mai sus.

Printre preocupările ac
tuale ale conducerii Mi
nisterului Apărării Națio
nale se situează continua 
împrospătare a organelor 
de informații nou create 
prin repartizarea promo
țiilor școlilor militare din 
acest an, precum și prin 
selecționarea și pregătirea 
corespunzătoare a unor 
cadre din unitățile de In
strucție ale armatei; în 
toată această perioadă s-a 
luat măsura asigurării con
ducerii principalelor verigi 
ale acestor organe de către 
cadre din Ministerul Apă
rării Naționale.

Ministerul Apărării Na
ționale declară că In pre
zent și în viitor noile or
gane create nu vor mal a- 
vea ca obiectiv In nici o 
situație acțiuni represive; 
precum și de ascultare șl 
de urmărire a oamenilor 
în scopul intimidării lor 
sau a satisfacerii interese
lor unor partide ori gru
pări politice, ci, dimpotrivă, 
vor veghea exclusiv la a- 
părarea intereselor vitale 
ale țării.

Mica publicitate
ANIVERSARI

DULCEA și scumpa noas
tră mamă, acum cînd ghio
ceii au apărut și se revar- 
să-n părul tău, îți dorim 
ca viața să-ți fie o eternă 
și blindă primăvară de 
martie. La mulți anii Fi
icele, ginerii și nepotul tău. 
Familiile Năstase, Rusu șl 
Alin.

BUNICA Valorica urea
ză scumpului ei nepot Ar- 
meanu Valentin, multă să
nătate, freicire și un căl
duros „La mulți ani l“, cu 
ocazia prinderii celui de-al 
18-lea trandafir în buche
tul vieții. (371)

SOȚUL Nicolae, nepotul 
Dorin, urează scumpei lor 
Ana Sasan multă sănătate, 
fericire și „La mulți anii", 
cu ocazia ieșirii la pensie. 
(365)

CU OCAZIA ieșirii la 
pensie urăm dragei noas
tre nașe Ana Sasan sănă

DECESE

COLECTIVUL stoma
tologic din Spitalul Vul
can este alături dc 
doamna doctor Mușat 
in greaua încercare pri
cinuită dc decesul so
țului și-i transmite sin
cere condoleanțe. (102)

SECȚIA boli infcc- 
țioaso din Vulcan a- 
ducc un ultim omagiu 
celui care a fost direc
torul Spitalului orășe
nesc Vulcan 
dr. MUȘAT OCTAVIAN

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (410)

COLECTIVUL Secției 
pediatrie a Spitalului 
orășenesc Vulcan aduce 
un ultim pios omagiu 
celui care a fost cel mai 
respectat si stimat 
dr. MUȘAT OCTAVIAN 

VIRGILIU
Lacrimi și flori pe 

tristul tui mormint. Nu-I 
vom uita niciodată.

PROFUND îndurerați, 
colegii din secția pe
diatrie a Spitalului mu. 
nicipal Petroșani aduc 
u i ultim omagiu celui 
care a fost om și un 
medic deosebii
dr. M1I.Ș \T OCT \\ 1 \N 

/Smintirea lui ne va 
rămine veșnică. (109)

COLECTIVUL Spita
lului Petroșani își ex
primă compasiunea șl 
condolcanțclc pentru fa
milia celui caro a fost 

Director dr.
Ml SAT OCTAVIAN 

(109)

ALINA și Hainea Ni- 
țulete silit alături dc 
familia îndurerată și 
aduc un ultim omagiu 
celui care a fost un om 
nles și plin dc omenie 
<lr. MUȘ \T O< TA\ IAN

Sinceri- condoleanțe. 
(116)

GOMEMOR 11<I

MAMA, tata, sora, 
fratele, bunica, unchi, 
nifiti.iși, veri și verișoarc 
anunța împlinirea a șa
se am de la pierderea 
e-Ini care ne a fer t foar. 
te drag

BEDEOAN PETRU 
CHEORGHE (DOLDI) 

13 ani
Multe lacrimi și flori 

tate, viața fericită și _ÎJ* 
mulți anii". Familiile Șto 
fan și Lupa. (414)

CU OCAZIA ieșirii Ia 
pensie urăm scumpului 
nostru Tașcă Toader multâ 
sănătate, fericire și „La 
mulți ani l“. Nicolae, Emil, 
Cezaria, Jean, Mariana, 
Florin și Cristinuța. (383)

CU OCAZIA împlinirii 
vîrstei de 50 de ani, a ieși
rii la pensie, părinții, soția 
Maria, fiul Petru, fiica Voi„ 
chița, nora Camelia șl ne
poțica Adelina îi urează 
iubitului lor Grunță Ion 
„La mulți ani 1" și multă 
sănătate. (404)

VINZARI
VIND Dacia 1310, nouă, 

cinci viteze și Dacia 1300, 
fabricație 1979. Telefon 
43840, după ora 16. (369)

VIND casă, dependințe, 
curte. Petroșani, strada 
Plopilor, nr. 8. (378)

FAMILIA preot Ște
fan Braicău și bunii c- 
noriași din Vulcan sînt 
alături do nemîngîiata 
familie dr. Mușat, la 
greaua încercare prici
nuită dc trecerea fulge
rătoare în eternitate a 
celui ce a fost 

dr. MUȘAT 
OCTAVIAN VIRGILIU 
im competent medic pe
diatru, prieten sincer, 
stimat și Iubit de cei ce 
l-au cunoscut. A trăit șl 
a crezut în Cristos Dom
nul, pe cnrc-L rugăm 
fierbinte să-î odihneas- 
că-n pacea Sa și să no 
ajute la împlinirea a 
tot coca ce a inițiat și 
a dorit să realizeze pen
tru cei în duicre și su
ferință.

O luminare, o floare 
și o lacrimă pe tristul 
iul mormint (107)

DIRIGINTA șl colegii 
din clasa a IX-a I de 
la Liceul Industrial Vul
can sint alături de Ma- 
ra Mușat in grelele mo
mente pricinuite de dis
pariția fulgerătoare a 
celui ce a fost iubitul 
ci tată
dr. MI ȘAT OCTAVIAN 
și transmit sincere con
doleanțe familiei. (105)

ELENA și C-ostin La- 
zăr, consternați dc dis
pariția fulgerătoare și 
prematură a celui care 
a fost
dr. MUȘAT OCTAVIAN 
sînt alături dc Grcty, 
Mara și Viviță.

Ii vom păstra veșnică 
amintire. Odihncască-sc 
în pace.

COLECTIVUL IM Băr 
băteni este alături dc 
geolog șef, ing. Feleean 
Rodica, la greaua în
cercare pricinuită do 
dispariția tatălui său. 
Sincere condoleanțe. 
(102) 

p mormintul tău. Nn 
ic vom uita niciodată. 
(387)

SOȚIA Mariana șj 
fiul Adi anunță că se 
împlinesc doi ani dc la 
decesul scumpului lor 

IOZSA MIHA1
Nu I vom uita nicio

dată. (392)

Rulai (ia arlmunsti nț|a i Petroșani. str. Nicolae llâlcvscn. nr. t i Telefoane l secretariat] 41662r «reții 41663, fîlM. 
Tiparul i Tipografia Petroșani, str. Nicolae llălccvo nr L telefon 41363.


