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Partidele și solidaritatea națională
Cel care și-au pus spe

ranțele fericirii națiunii 
într-o abstractă solidari
tate națională au criticat 
împărțirea națiunii în par
tide. Eontestarca rațiunii 
existenței partidelor po
litice nu e o achiziție a 
secolului nostru. Printre 
iluștrii ei contestatari fi
ind filosofi de talia unor 
Hobbcs, I.ocke, Spinoza, 
Rousseau. Hume. Montcs- 
qieu ș.a. Principalul lor 
argument după care divi
zarea națiunii In partide 
aduce mari prejudicii so
lidarității ți unității na
ționale a revenit chiar și 
In politologia secolului 
•XX. fenomenul partidist 
runosclnd o seric de cri
tici. Se vorbește chiar 
despre o „criză" a parti
delor politice pe plan mon
dial. Unii au pornit în 
critica lor de la faptul că 
tendința spre conducerile 
tehnocratice din țările a- 
vansate ale lumii duce la 
eliminarea conflictelor so- 
iale. In plus, partidele 

au devenit din ce în ce 
mai puțin creative, tot mai 
mult păgubitoare și arti
ficiale. Cele mai m”lte cri
tici sînt axate pe consta

Judecătorul dictatorilor s-a sinucis
Ea Hotelul Interconti

nental din București a a. 
vtit loc. v.neri, o confe
rință de presă, în cadrul 
• ăreia domnul Teofil Pop. 
ministrul Justiției din 
România, a precizat împre
jurările în care a avut lot 
moartea generalului maior 
le justițh Popa G.i ă, pre
ședintele Tribunalului Ml 
iitar București constituit 
p-ntrii judecarea lnculpa- 
ților N. , și Hiena Cerni-

Dom.. T. Pop a sublf. 

tarea că in democrațiile 
occidentale partidele s-au 
distanțat de mase, limi- 
tîndu-și activitatea la sfe
ra parlamentară unde în 
condițiile societății con
temporane nu mai reușesc 
să rezolve problemele tot 
mai complexe ale socie
tății. Adversarii fenome

nului partidist evidenția
ză și faptul că partidele 
sînt active și receptive la 
problemele societății doar 
în momentul electoral. Din
colo de aceste critici, o 
serie de date ale realității 
ca masivul absenteism e- 
lectoral, prol.ferarea ma
sivă a mișcărilor locale 
ți profesionale In detri
mentul partidelor politice 
duc la posibilitatea con
cluziei că în democr-iț.ilc 
occidentale masele s-au 
îndepărtat mult de parti.

niat că, Joi, In Jurul orei
13,15 minute, victima s.n 
împușcat, în biroul său din 
cadrul Ministerului Just!, 
ției, cu un pistol pe care 
l-a avut asupra sa. Moar
tea a survenit după două 
orc, la un spital, unde fu. 
s. se transportat Intre timp. 
Cauza sinuciderii a fo • 
o depresiune nervoasă ca
re nu are legătură cu Ju
decarea și pronunț.* 
sentinței împotriva celor 
doi tirani.

(Rompi cc) 

dele politice. Fenomenul 
îndepărtării maselor exis
tă, .dar de aici și pînă la a 
crede în dispariția parti
delor este totuși o cale 
lungă. Partidele sînt o 
necesitate pentru că rămîn 
încă factorii cei mai im
portanți ai mobilizării po
litice. Nemobilizați și ne
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stimulați în inițiative oa
menii n-ar participa la 
conducerea societății și în
săși noțiunea de democra
ție și-ar pierde sensul. 
Dispariția partidelor ar 
duce la pierderea celei 
mai importante căi de dez
batere publică, ori opti
mizarea ți ameliorarea 
sistemului social se poate 
face numai prin conlucra
rea tuturor forțelor națiu
nii. D< altfel chiar ți unii 
politologi recunosc că dis
pariția partidelor ar duce 

in atentia cititorilor r
In cele 2 luni care au trecut din acest an la 

ziarul nostru s-au prezentat in audiențe, pentru re
zolvarea unor probleme personale sau de serviciu 
foarte, foarte mulți cetățeni ai Văii Jiului. Conclu
zia care se desprinde e că. in aproape toate proble
mele. competența di rezolvare nu aparține ziarului 
nostru. ( i conducerilor unităților economice, sindi
catelor libere, primăriilor sau consiliilor teritoriale 
do uniune națională. Dat fiind acest fapt, adresăm 
rugămintea celor interesați ca, pe viilor, să se a- 
dresezo direct acestor organisme, redacția păstrîn- 
du-și bunul obicei de n primi doar scrisori din par
tea cetățenilor, in vederea publicării șl, bineînțeles, 
<lc a se ocupa de aspecte ale vieții cetățenilor, care 
pot fi valorificate publicistic. Deci, așteptăm doar 
scrisori. Vă mulțumim pentru înțelegere. (G.C.)

la anarhie sau Ia întru
chiparea ordinii absolute 
bazate pe forță, fascism. 
Solidaritatea și unitatea 
națională nu înseamnă u- 
niformizarea și omogeni
tatea absolută. Toate par
tidele țintesc binele țării, 
al națiunii. Rațiunea exis
tenței mai multor partide 
este dată de pluralitatea 
viziunilor despre acest bi
ne. Concurența politică 
pentru putere este de fapt 
concurența pentru supre. 
mația unor strategii asu
pra altora în înfăptuirea 
unor scopuri comune în
tregii națiuni. Istoriile na
ționaliste (să nu uităm că 
8 milioane de germani l-au 
votat pe Iiitler) au ex
ploatat sentimentul și so
lidaritatea națională, în 
direcții străine națiunii. 
Atîta timp cit dialogul este 
o condiție esențială a de
mocrației, iar democrația 
condiție pentru o societa
te liberă, existența parti
delor politice nu impie
tează asupra solidarității 
naționale. Consensul poli
tic este manifestarea cea 
mai evidentă a solidarită
ții naționale în sistemele 
pluripartidiste.

Prof. Vasilc DINCU

Fără dorință de replică

Ironizind minerii, 
acceptăm huliganii?

Buletin meteorologic : ninge. Buletin psihologic: 
stare de buimăceală. Buletin sociologic : păreri îm
părțite. Buletin politologic : pluripartidism. Buletin 
ecologic : poluarea continuă. Buletin informativ : 
ziare, multe publicații...

S-a întimplat ceea cc s-a intimplat in 18 de
cembrie. Reprobabil, fapte condamnate de întreaga 
țară. Se punea întrebarea : pină cînd starea de ne
siguranță 7 Și minerii noștri s.au dus la București. 
Cu sufletul deschis. Inccpînd cu a doua zi, presa 
avidă do senzațional și amarnic do dornică de suc
cese ieftine și imediate a dat drumul la robinetele 
defăimării. „Lămpașcle ante portas", scria I lacăra. 
Și, în aceeași notă plină de venin, ziaristul care 
precis n-a văzut niciodată un abataj, nici cum ara. 
tă orizontul XIV B de Ia mina I’ctrila, să zicem, 
nici cum se ajunge tîriș la un loc de muncă și nici 
cum se lucrează pe trepte răsturnate, se întreabă 
undo au fost minerii din Valea Jiului in 22 decem
brie. In mină, domnule, în mină, acolo era locul 
lor I Nu se uitau la televizor I In aceeași pagină, 
un altul îi numește pe mineri „cîrjaliii lui I’asvan- 
toghlu". Pagina „Abatajul din Piața Victoriei", a. 
părută in Flacăra, este Un exemplu de cum nu so 
face meseria de gazetar liber.

O tratare nedreaptă a poziției minerilor față de 
actele de vandalism din 18 februarie o găsim și in 
ziarul „Dreptatea", organ al P.N.Ț. șl c.d., în arti
colul „Sfinta minic proletară din Valea Jiului", a- 
părut miercuri, 28 februarie. Nu ne amestecăm în 
platformele și programele niciunui partid, dar, de 
aici, și pînă la a întreba domnii țărăniști unde au fost 
minerii în 22 decembrie, numindu.i „detașament de 
șoc", „gardă personală a unor personalități de la 
conducere" etc. este un pas prea mare pentru un 
partid atit do mic I Dar domnii țărăniști care scria 
așa ceva prin gazete unde au fost în 1977, cînd la 
Lupeni se aprinseso prima flacără a protestului îm
potriva dictaturii 7

Și nu sint singurele exemple. „România liberă", 
precum și fel de fel de efemeride au găsit, de ase
menea, prilejul de a-și vinde mai ușor „marfa", 
aruneînd cu vorbe ticluite în acțiunea sinceră și 
dezinteresată a minerilor și spcculînd stîngăciile ex
primării acestora. Dar ci, minerii, sint oameni cu 
picioarele pe pămint, chiar dacă lucrează sub pă- 
mînt. Știu foarto bine proverbul cu lătratul și cu 
mersul... Și își văd de treaba lor, acolo în subte
ran, fără să le pese do „subteranele" vieții politi
ce I Așa că, Noroc bun I

Mircca BUJORI AU

Certitudini și nedumeriri
Combinatul minier Va

lea Jiului, unitățile sale 
miniere au încheiat luna fe
bruarie cu un bilanț pozi
tiv la producția de cărbu
ne extras. Producția rea
lizată este superioară celei 
programate cu 15678 tone 
de huilă. Șapte din cele 
13 întreprinderi miniere au 
obținut producții peste ni
velul programat. Cele mai 
bune rezultate le-au înre
gistrat minerii de la Paro- 
șeni (plus 14491 tone); Vul
can (plus 6393 tone); l’c- 
trila (plus 5540 tone). Nu 
același lucru se poate spu. 
ne despre minele Lonea, 
laponi, Iâvezeni sau Ani- 
noasa care au minusuri cu
prinse între 4605 tone și 
1765 tone de cărbune

Situația ny este dintro 
cele mai plăcute, atîta vre
me cit la începutul lunii 
se afirma că producția a 
fost programată judicios, 
în funcție de condițiile con
crete existente la nivelul 
fiecărei întreprinderi mi
niere. Nu mai întrebăm 
cum au fost valorificate a- 
cestc condiții concrete pen
tru că răspunsul n.ar fi 
decît unul singur: prost, 
indiferent de „temeinicia" 
Justificărilor.
Revenind la producția rea

lizată la nivelul combina
tului, la plusul înregistrat 
(15678 tone), facem preci-

Dorin GllI'l’A

(Continuare in pag. o 2 a)

Să privim perspectiva cu luciditate 
și realism profesional

M na DiJj.i f , 1 in.ir- 
• c 1990, rețineți 1 marții 
1990. Ne u ‘ăm pe cltevu 
panoun iiiuate chiar la 
intrarea in incinta între
prinderii Nici n-al rum 
ti le ocolești, pentru că, 
in fond, ăsta a font și ; o. 
rmi pentru care au fost 
p r ;e : să-ți sai ă In oilfn 
< au sărit în ochi J am 

r ima . inm irmuriți. Un 
p. ,m t t •- i is cu idei • 
d- un cot „Oaim ni ai 
m jncii I’iui eforturi su*. 
pnir:>, priiifc.'i mobilizare 
<•••:< niplară putem obține 
»’ic« e -j* prestigiu rus. 
pundem astfel, prin fapt».

■un, d muncă, gujil c< 
r c-o p i.i'l.i partidul și ;.*a 
’.ul rm'.iu". Și ca sj nu 
I o nici iii dubiu despre

pa, Li 1 te vorba, p un 
pTHOU ' '1 '• i i1 ni' tif i • i c 

r.iil îndemnați s.i obțină 
rezultate superioare In ex
tracția cărbunelui în cins. 
ten evenimentelor politice 
ale anului 1989, printre 
care «i congicul de Jalnică 
amintire. Acum se știe 
despre ce pa: ! d esțe vor
ba !

Tr'-ziți-v.'i oameni bum 
(■ ci caic va ocupați de o 
iiwmi’iie. pi opaganda) la 
lealitate, j.( realitățile zi
lelor no fre așa cum au 
f.icllt o, înaintea voastră, 
min ia sectoarelor de pro
ducție care și-au realizat 
și chiar depășit: producția 
program a',4 pentru luna 
februarie. Asupra arestui 
aspect ' ne oprim în rlu 
dm ile cc minează. Deci 
mina și a re ilizat pioduc 
ția programata și a depă
șit.o, cărbunele n fost di 
bună < •1 ' i‘e, ,m [,rim;t 

I luat și bonificații, ap oa- 
pe 1 000 de tone. l-a in. 
vestiții lucrurile merg bi
nișor, disciplina s-a mat 
îmbunătățit, dar nu peste 
măsura. Cu alte cuvinte 
totul este in ordine, dar 
■A nu . ămiim nod in pa
purii, trebuie să prii im 
iui rurile cu luciditate, să 
nu ajungem să m liliăm 
inguri căciul î, emu am 

mai fiîcut-o in anii dicta
turii. Facem a •-.te subli. 
meri, pentru c.i producția 
programată ,i extrasă, va
loarea ei cai marfă viudu 
fă și im acata, nu acopei , 
salariile personalului de 
la nrii.i DIIJ.-i, Știm care

fo.1 r.ițiun i stabilirii

Dorin Glii | \
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ZORI NOI simhatA, n martir

OPINII EXPRIMATE DESCHIS
Despre mineri, din partea Despre TVRL din partea

unor mame unor mineri

SCURTISSIME
Ne-au invadat țuicarii!

De Ia domnul ing. Ilaric Boia, di
rectorul I.M. Livezcni, am primit ur
mătoarea scrisoare, sosită pe adresa mi
nei, cu rugămintea de a o publica.

„Sîntcm nn grup de mame din Mier
curea Ciuc. Avem copii soldați care au 
apărat și mai apără încă Revoluția în 
diferite locuri fierbinți. Am avut și 
victime printre copiii noștri și credem 
că vă dați scama ce am simțit în seara 
zilei de 18 februarie cînd am xazut cu 
ittă viclenie a fost provocată armata 
la violență. I-uni, cînd au apărut mine
rii la Televiziune, am plins de bucurie 
și printre lacrimi am hotărî* să vă tri
mitem această ser'«oare.

Vrem să cunoașteți admirația pe ca
re o avem față de toți minerii țării și 
mai ales față de cei din Valea Jiului. 
.Am admirat calitățile minerilor și în 
1977, iar acum, cînd am văzut ca slu
tiți la fel de uniți, ne-am dat seama 
ca ați știut să păstrați cu sfințenie ca
racterele voastre atit d'~ frumoase.

Avem copii care .• i lucrat ca sol
dați în Petroșani. Un i s-.iu eliberat in 
ianuarie. Știți care e părerea lor (le 
pre mineri ? Ne-au -.pus ea atita timp 
cit :i lu: lat cu voi ..iii irwt.it la adâ- 
po t ■ • nri«v m • •••; ire <!m partea su
periorilor. S.au î’mțit ca intr-o familie 
unita. Mai aflati că acești bă.eți au re
venit ac. i bărbați matu . oameni care 
gmdesc sănătos Pentru to.it> acestea noi 
ca mame, va mulțumim !".

In numele mamelor sem
nează : Kiss kedra, l.aura 
Anton, llalo^li Eva. I.asz- 
lo Kalalin, (.oleeriu itla. 
r.a, I iko Olga. M;i nolache 
Ioana, Dobrescu Irina.

Să privim
(Urmare «Jiu pag. I)

unei producții progiamate 
in funcție de condițiile e- 
x. ente la începutul anu
lui — dar asta nu înseam. 
ni că nu trebuie să i.e 
intensificate preocupările 
pentru îndeplinirea pro
ductivității muncii. Dacă 
vom continua sa ingrăma- 
d.m oameni in subteran 
— fără să crească și pro
ductivitatea muncii, între
prinderea nu r.i deveni

Certitudini și nedumeriri SPORI ■ SPORI î SPORI
(Urmare din pag I) 

zarea că se referă la huila 
brută extrasă; la huilă netă 
producția peste nivelul pio. 
gramat se situează sub 100 

tone de cărbune. Puțin, mult 
prea puțin față de piu. 
sul la brut și demonstrea
ză, fără nici o îndoială, că 
în domeniul calității, colec
tivele miniere mai au în
că multe de făcut. Nu este 
păcat de eforturile mineri
lor, de cheltuielile inie, 
gistrate pentru a extrage, 
transporta și prelucra 15 078 
tone de cărbune brut și să 
rămîi doar cu 96 tone de 
cărbune net? Să mai in
sistăm asupra acestui as
pect? Cele două cifre spun 
multe

In; inte de a încheia a. 
ceastă succintă prezentare 
ne exprimăm o nedumi ri, 
re. In data de I martie, zi

Cu privire la învinovățirile aduse 
ministrului de interne

In cadrul lucrărilor efectuate pînă în prezent 
la Timișoara de către Comisia locală înființată prin 
botărîrr guvern..mentalii, s-a ajuns la concluzia că 
acuzațiile formulate In sarcina domnului general 
colonel Mihai Chițac, ministrul de interne, nu se 
adeverse, < onfirmîndu-se astfel și alte depoziții an
terioare.

Uornisia amintită Iși continuă lucrările în legă, 
tură eu evenimentele din decembrie 1989 de la Ti
mișoara.

(Itompres)

O scrisoare amplă am primit din 
partea cititorului nostru E. Ciobanii, de 
la mina Lupcni. Din păcate spațiul nu 
ne îngăduie să o publicăm în întregime. 
Reținem, însă, problemele pe care citi
torul le ridică „în numele minerilor", 
cum spune semnatarul acestor rîn- 
duri.

Sînt puse în discuție următoarele 
probleme : • Televiziunea nn a prezen
tat suficient de clar demonstrația din 
13 februarie, iar faptul că a selectat 
numai un fragment din asaltul asupra 
Palatului guvernamental, a creat o sta
re de neliniște în țară • A doua zi au 
fost transmise secvențe din cadrul mi
tingului de la Petroșani, dar nu au fost 
prezentate corespunzător discuțiile de la 
dialogul care a avut loc între mineri și 
reprezentanții guvernului • In general 
nu se face o selecție destul de riguroa
să a unor evenimente și nici a persoa
nelor care „năvălesc" în studiourile 
TURE • Unele emisiuni sînt amînate 
m mod justificat, dar alteori, cînd s-ar 
cuveni aminări, este respectat progra
mul deși evenimente de seamă ar îni- 
pune să fie apreciate ca atare • De mul
te ori programul este prelungit pînă la 
ore tîrzii, in dauna activității producti
ve de a doua zi.

Observațiile sînt pe deplin îndrep
tățite. Sînt semne ca și alții an sesizat 
asemcir a „scăpări", deoarece TVRL își 
îmbunătățește emisiunile de la o zi la 
alta. Apreciem in mod deosebit intere
sul cititorului nostru fața de asemene i 
probleme și chiar ne exprimăm satis
facția ca m nerii își spun tot mai mult 
cuvintul in probleme de interes gene
ral.

Grupaj realizat de 
Ion MUSTAȚA

perspectiva cu luciditate
rentabilă. Or o mină ne. 
rentabilă... Pe lingă aceas
ta. un alt domeniu in care 
mina va trebui să-și con. 
centreze preocupările îl 
constituie realizarea, din 
timp, a capacităților de 
producție necesare înde
plinirii planului și nu 
doar a producției
programate, pentru că 
mina va trebui (și 
nu numai mina Dilja), să 
treacă la un plan echili. 
braț, la rezultate care să 

care este, la jumătatea săp- 
tăminu, deci nu după rc- 
vizij și reparații spre e. 
xemplu, doar o singură în
treprindere minieră — Va
lea de Brazi — și.a reali
zat și depășit producția 
zilnică programată, iar mi. 
na Petrda Sud — a ajuns 
la o proixjrție de îndepli
nire de 99 la sută. Deci, 
întreprinderi cu o producție 
nesemnificativă, compara
tiv cu cea a minei Lupeni 
și care nu a îndeplinit pre
vederile zilei decît in pro
porție de 62,0 la sută. Chiar 
și Cîmpu hij Neag, mină 
care a încheiat luna februa
rie cu un procent ridicat 
de îndeplinire a prevederi
lor, 128,2 la sută, în prima 
zi a lunii martie proporția 
de realizare era de 62,5 
la sută. Care să fie expli
cația acestor căderi de 
producție ? 

ducă la rentabilitatea 
întreprinderii la creșterea 
producției de cărbune.

Asta nu inseamna că la 
mina Dilja nu se munceș
te. Rezultatele enunțate 
la început, suc
cint, o demonstrează cu 
prisosință. Dar trebuie 
să privim lucrurile în pers
pectivă. cu multă lucidita
te. Cu realism și compe
tență pentru a nu ajunge 
din nou de unde am ple
cat înainte de Revoluție.

„Știința"
Ea sfîrșitul turului di

viziei naționale A (prima 
grupă valorică), echipa 
„florilor de colț" a ocupat 
locul 10. Cu mult sub posi
bil itățile reale. Totuși, tără 
a fi cu intenție de scuză, 
amintim cîteva stări „'are 
au coborît ștacheta valo
rică a favoriților noștri : 
plecarea unor Jucători cum 
sînt: Ciorăscu, Duma, Sava, 
Bezărău; retragerea unor 
jucători de valoare «lin ac
tivitatea competițională : 
Petre Dobrc, Catană, Or- 
telccan; imposibilitatea 
completării lotului cu Ju
cători de valoarea celor 
plecați; indisponibilitatea u- 
nor jucători din lotul de 
bază în unele meciuri che
ie: P ițni (în meciul >.u 
Rapid — Metrou), Palami- 
riu (5 etape indisponibil), 
Iliev (2 etape), Earie (toa
te meciurile din tur), etc; 
lipsa de „cavalerism" a 
unor cavaleri ai fluierului. 
Cu toate acestea, ruguiș- 
tii clin Petroșani au „săl
tat" in clasament cu un 
loc față do turul campio
natului precedent, datori
tă și achiziționării de că
tre club a antrenorului Va- 
sile Bercu, cel care ne pre
zintă stadiul în care se 
găsește echipa: „pregătirea 
returului a început în 8

Au apărut ca ciupercile 
și au năpădit piețele Văii 
•Jiului — țuicarii I Și sînt 
cu nemiluita de ambele 
părți ale tejghelelor: și 
vînzători — bineînțeles 
particulari — și consuma
tori, „loco", la botul calu
lui. Și se bea dis de di
mineață cu o tragere de 
inimă de parcă s-ar a- 
propia sfîrșitul lumii. Să 
ne mai întrebăm de unde 
a” apărut ? Din lumea lar- 
f i, de prin toate județele 
apropiate, chiar și din cele 
pe unde nu prea există 
pruni și nici în tradiția 
locurilor nn intră fabrica
rea țuicii în cantități in
dustriale. Și vin „domnii" 
— că după haine șl mașini 
silit domni, nu și după a-

E bun p.ili-ul! I oto: 1 l.l( II

Petroșani in fața
ianuarie 1990, avind trei 
etape distincte și anume : 
adaptarea organismului ia 
efort sporit prin crosuri 
(două antrenamente pe zi) 
și exerciții de forță; îm
bunătățirea formei fizice 
specifice și a celei tehnice, 
realizată prin cantonamen
tul de 12 zile (7—18 februa
rie a.c.) la Mangalia pre
gătirea tehnico.tactică în

RUGBY, DIVIZIA A

regim de viteză, punînd ac
cent pe Jocuri cu caracter 
de adaptare în vederea re
luării campionatului (du
minică, 4 martie, ora II, 
[X? stadionul „Știința") cu 
echipe ca Metalul Manga
lia (div. B), Parul Constan
ța (div. A) și Minerul Lu
pcni. Am lucrat mult (îm
preună cu Gheorghe Pop 
și Mircea Ortelecan, avînd 
și sprijinul conducerii sec
ției) pc latură psiho.pcda- 
gogică pentru ca toți com
ponent n să depășească mo. 
montele de cădere datora
te unej stări incerte în ca
re s-au aflat — mă refer 
la angajarea lor în cîmpul 
muncii, lipsa apartamente
lor pentru unii Jucători, 
etc. 

pucături — cu damigene 
pîntecoasc și canistre în
căpătoare, din care cu fur
tunul trag țuica în „jumă
tăți, și kilograme" în vă
zul lumii, fără nici o jenă, 
dar cu grijă să nu.și pă
teze pantalonii la dunga și 
cojoacele moderne cu nu
me de actor francez. Și 
cum să le fie jenă sau tea
mă dacă nu-i întreabă ni
meni, nimic? Chiar nu c_ 
xistă nici un mijloc prin 
care să se constate prove
niența și calitatea lichide
lor oferite drept țuică de 
prună „originală" (să nu 
cumva, doamne ferește, să 
credem că este sintetică), 
dreptul d«' producător al 
vînzătoiului ș.a.m.d. ?!

Dorin Glii ț \

returului
Ne declarăm mulțumiți 

de nivelul obținut, nu vrem 
și nu putem să ne oprim 
aici, deoarece echipa „Ști. 
ința" nu este numai a Insti
tutului de mine, nu e nu
mai a orașului Petroșani, 
ci este și reprezintă în
treaga Vale a Jiului, cu 
demnitatea care a caracteri- 
zat-o dintotdeauna. \ă 
prezentăm lotul actual cu 
convingerea că primij 15 
(lotul de bază) vor aduce 
zîmbete pe chipurile ini
moșilor suporteri și prima 
victorie din retur: linia I: 
Soare, Locziko, Sandu, Cos- 
tache, Suiogan; linia a Il-a: 
Driimea, Sușinschi, Bolea, 
Uocîrcă; linia a III-a: Mu.

-șan, Rațiu, Trancă, Pala- 
mariu, Gh. Claudiu; demi: 
Iliev, Bonca, Mezzofcnny; 
uverturi: Ivănuș, Laric;
centri: Mcdragoniu, Pan- 
<u, Ilotico; aripi: Florea, 
Huța: fundași: Năstase,
Drăghici".

Minerii, studenții, toți 
iubitorii jocului cu balonul 
oval vor fi. fără îndoială, 
beneficiarii unor specta
cole de înaltă ținută spor
tivă. Considerăm aceste 
asigurări ca o invitație la 
meci, unde cu siguranță 
voin fi prezenți. dumini
că, în număr marc.

loan Dan BALAN

muzica eautarea;;. 
CA. In premieră la Pc 
tro.șani, în zilele de 6 ji 7 
martie, Casa de cultura or
ganizează un spectacol-con. 
cert extraordinar de muzi
că lăutărească și dc petre
cere cu renumita formații 
„Azur" din Brăila. Repre- 
zcntanțiile au loc dc la o 
rele 17 și 20. „Azur* 
(cunoscută doar din casete) 
este mult contestata forma 
țic pusă la index pînă nu 
demult pentru curajul de 
a fi adus în scenă multe 
piese „interzise", cu toate 
că acestea aveau mare pri
ză la public. Vom avea o- 
cazia să ne convingem.

TEATRU. Tot la Casa do 
cultură din Petroșani, Aso
ciația oamenilor din Insti
tuțiile teatrale și muzicalo 
din România (ATM) pre
zintă în ziua de 8 martie 
a.c. la orele 17 și 19.30 do
ua comedii de mare succes 
„încurcă lume" do A. dc 
Ikrz, și „Joc dublu" de 
Robcrt Thomas, traducere 
și adaptare de Dina Co
cea. Spectacolul se vrea și 
un dar pentru femei <Jc 
ziua ior.

NEDUMERIRE GEO
GRAFICA. Mai mulți ce
tățeni și-au exprimat nedu
merirea față de faptul ca 
AUTL, deși aparține teri
torial dc orașul Aninoasa, 
își dă ca adresă orașul Pe
troșani .strada Iscroni, nr. 
3. Sperăm ca această con
fuzie să nu-și pună am
prenta și asupra mersului 
autobuzelor. Oricum, tre
buie rezolvată și aceasta 
într-un fel.

SE REFAC VITRINELE. 
Semn dc primăvară și pen
tru lucrătorii ICSMI. Deco
ratorii au purces la trea
bă, iar vitrinele vor fi, cît. 
dc curînd, aranjate în ton 
cu anotimpul. Chiar dacă 
„babele" rămin „babe" șl 
mai fulguie uneori, este fă
ră putere. (A. II.)

ÎNTREBARE. Și-au ie- 
luat activitatea artistică 
formațiile studenților do 
la Institutul de nune. Po 
cînd va fi gata și casa de 
cultură care le aparține?, 
întrebarea se adresează deo
potrivă 1GCL Petroșani, 
GIGCL Di va și Primăriei 
municipiului. (A.II.)

PERICOLE. O meteahnă 
mai veche persistă: dispar 
capacele metalice de la 
gurile dc vizitare a cana
lelor. Deci, pericol pentru 
autovehicule și pietoni! 
Chiar nu pot fi depistați 
făptașii ? (A. II )

INVITAȚIE. Izicataru 
blocului 9 A de pc strada 
Viitorului din Petroșani ne 
invită să vedem la ce su
plicii sînt supuși din cauza 
infiltrațiilor prin acoperișul 
blocului, mai ales ccl din 
scări a 11-a. Credem că In 
documentarea noastră ar 
trebui să fim însoțiți și dc 
specialiști de la IGCL care 
să vadă și chiar să rezolve, 
dacă e posibil, pe loc nea
junsul. Dc prezența foto
reporterului ne îngrijim 
noi.

CONVOCARE. Pentru 
duminică, 4 martie a.c., 
sini convocați la Casa dc 
cultură din Petroșani toți 

■ oamenii handicapați din 
Valea Jiului pentru clarifi
carea situației legalizării 
asociației și noi înscrieri. 
(M B.)

Rubrică realizată do 
Constantin IOVANESCU

irwt.it
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Elevii din clasa a Vlll a, încotro ? URARE
V ir sta primei opțiiU'.i

pentru viață — 14 ani. E- 
levii din anul terminal al 
gimnaziului sînt puși în 
fața întrebării : ce voi face 
mui departe, ce drum voi 
urma în viață ? Pentru a 
răspunde la această între
bare, sînt oare, copiii noș
tri — elevi în clasa a 
VlII-a, pregătiți ? Iată te
ma pe - are ne-am propus 
ă o dezbatem în Școala 

generală nr. 1 din Petro
șani, o -coală cu tradiție 
și cu pietenții, Justificate 
pe deplin, pentru perfor
manțe.

N .am început docum.n- 
i.irca printr-un sondaj de 
opmio, l i care au partici
pat C7 de elevi din clasele 
a A III. . B și C. C7 de co
pii din totalul de 212 ciți 
suit in clasa a A'III-a, la 
„rea ’ă școală. întrebările 
a Ic copiilor : „Ce for
ma dc ini Iț.îmînt doriți să 
urmați ?", întrebare cu j>a- 
t~u pi. b lități dc iă'punr: 
învii. ș«Mklâ profesională, 
•; '.riraica ca ucenic într.o 
o’- ■ pr. lidere sau abando- 
"i ii a ' <>iii. ..Dacă mhne 
ar ft i unt u: il de adrm’c- 

v.i <:<>■•■ ulei Iți pregătit 
peni u .. i susțin, și pro. 
mm. , ,

D n <'■: 1.7 de copii — 
■ ) .oi optat p ntlu lic< 

d live-Se profil*'. deci. H’l 
la ■ iță dintre participanți. 
6 copii au optat pcn'ru 
ștt.ilă prof lonal.î, 1 pen
tru ucenicie in întreprin
dere și 1 răspuns a fo t 
anulat. Nn un cop.l nu 
și-a exprimat dorința să 
in’rvrupă Studiile, ce- ce
• ’e semnif.i .liiv pentru o- 
rient.uca celor testați spre, 
muncă. spre cunoaștere, 
'■ft m ivește stadiul pre- 
g'it.Si la disciplinele dc
• oncurs, limba și hteratu- 
r.| română ți m.. tematica,

PRETEXT
( U acest articol debutează o rubrică muzicală 

• an- nu- . propune să dea informații despre stilul 
coafurii lui ( .( . f atch, dimensiunea bustului Sa- 
brinci, nici să formuleze statistici asupra numărului 
cutiilor de berc golite de Iron Maidcu in cursul 
turneelor. Dorim să aducem in atenție genurile mu. 
zi' ale zise do divertisment, care insă prin conți
nutul lor (au deci și așa ceva) se adresează nu ne
apărat a> clora ar doresc să.și petreacă timpul 
dansind in discoteci, cari1 „ascultă" muzica (fie și 
pe echipamente Jlevnsr. ’l echnk sxouri Marantz) sub 
forma unui acompaniament la diverse îndeletniciri 
domestice sau profesionale, sau celor, al căror crez 
estetic este exprimat prin mult.uzitatul „e frumos 
ci -mi place" sau prost.înțelesul „de gustibiis...".

felul următor: una din
tre copile, cum se face zi
ua, se îmbracă mireasă, 
iar tovaiușele sale, în hai
nele de toate zilele, și por
nesc pe la case. Dacă sînt 
primite, „Lăzărița" — așa 
se numește fetița care face 
pe mirea* . — execută un 
dans în < orc, in timp ce 
tovarășele salo cîntă:
— Cine Joacă „Lazăra"?

’o.u a Ioana -.i St a.mal 
I .iz.a , cind ■ -a siipar.it
I in la, In in/a n..a mim al
S.a '.'iii iiitr.im 'p.e 
Sa dc.i murai i mi' 'dor
I runza \ i ! . api. lor 

intui m.iic mi.a băl ’
Pe I ,a. ai |_a if 'tel lt
M a li i a -i a Vi 11.1

,ad;i,nîm dc< i, acclo. 
t.i «Bre ascultă muzica, nu 
acelora care o aud doar, 
celor care au curiozitatea 
de a ști și ce ascultă, dc 
a afl i cit*? ceva deapre ge
neza acestor luci Ori, des
pre creatorii lor.

îndrăznim ,ă în< er m 
aducerea In sfera dv«. de 
interes acum, și mai ales 
pe viitor, pe lingă !’• ntri 
și curente care se numesc 
pop, un lerground. psvehe- 
dellic, punk, heavy. fi"e- 
roek și — din păcate —

Pagină realizată do Horatiil AI < X ANDRI ,S( (I
Grafica F.liza MIREAN

ONVĂȚĂMOINIT
CULTURĂ

DUCAȚIE

18 participanți Ia test au 
spus că nu sînt pregătiți, 
31 au precizat că sînt pre
gătiți parțial. Potrivit de
clarațiilor, lacune mai mari 
există la limba și litera
tura română: 11 au de
clarat că pregătirea lor 
este corespunzătoare pen
tru promovarea examenu
lui uc admitere, 2 au dat 
răspunsuri care se exclud 
reciproc, deci nu pot fi 
luate în considerare, iar 
5 nu și-au putut aprecia 
nivelul de cunoștințe.

Jn primul rind copiii a- 
bordeaza < u seriozitate pro
blema concursului ce îi 
așteaptă în vara acestui

ȘCOALA IN 
PRIM-PLAN

an. Trăiesc deja răspun
derea opțiunii lor, ri Ipun- 
surile la întrebări dove
dind maturitate, l'n semn 
bun, un fenomen care di. 
minip’.iza nivelul eșecului 
"liicațional. Faptul că nu
mai 11 copil au am mat câ 
•int pregătiți trebuie să 

dea mult de gindit cadre
lor didactice și părinților 
.arc, a'țmnind în comun, 
au datoria sâ le vină în 
ajutor. Numai 6 copii au 
optat pentru școli profe
sionale. Nu cumva unii 
, i-au -’ipraaprcciat forțele? 
N i cumva p rsistă o con
cepție greșită despre ceea 
ce reprezintă, astăzi, o 
școaiă profesională, o me- 
-.eric ? De ce copiii ches
tionați s-au plins de di. 
ficultâți, cu predi!'i ție la 
limba și literatura romă, 
nu ?

Aceste întrebări le-am 
adresat domnului prof. Pe
tre Mirea, directorul șco

mereu i , "dialul (de către 
cei tineri, maj ales) jazk. 
Sperăm câ cele câteva ar
gumente de mai Jos vă vor 
determina să aveți bună, 
voința d<- a citi și In vi
itor ceh.* lefi iâtoare nu 
numai la rock.

I vi f.i prejudecata că 
Jazz-til se led iie la ei. 
pnti nți << ad' V.lf al noto
rii) precum I.ouis zArms- 
tiong, Duke Ellington .i’i 
Fii Fitzgeralr).

Râul Dl IH K
(Va Urma)

lii, împreună cu care am 
analizat rezultatele testu
lui. Iată opinia profesorului 
Mirea, în dublă calitate, 
de director și de profesor 
de matematică: „Sînt deo
sebit de utile pentru noi 
părerile copiilor. Le vom 
discuta și cu profesorii, 
și cu părinții. Ele relevă 
că avem copii buni și nu 
trebuie să greșim cu ci. 
Nu cunoaștem încă exact 
profilele liceelor, cifrele de 
școlarizare, rețeaua învă- 
țumîntului profesional. Cert 
este că liceele real-uma- 
niste vor cîștiga mult în 
pondere. Se va pune cu 
adevărat accent |>e cultu
ră. In fapte, nu în vorbă. 
Vor exista, dc asemenea, 
licee industriale, agricole, 
de artă ș.a. Școlile profe
sionale vor avea durate 
de 3—4 ani, funcție de pro
fil, cu accent deosebit pen
tru practică. Imperative
le sînt : competență,
m u n c ă, profesiona
lism, seriozitate, educa
ție . completă. In trimes
trul al UI-lc i vom da în 
școală tesle, imitind con
cursul propriu, zis. Testele 
ne vor arăta nivelul ele
vilor, vor orienta mai bi
ne copiii și îi vor obișnui 
cu concursul. Invățâmîntul 
e<te de interes ge
neral și de aceea nu avem 
voie sâ ratăm. In baza 
soi’. Jâjului făcut vom lua 
măsuri de optimizare a 
muncii didactice".

D VI E liAll'ORTANTE 
ÎNSCRISE IN 

( AI.ENDARUL ( RESTIN 
ORTODOX l’ENTRD 

I.l N A VI ARTIE 
t» MARTIE — Cei l>a. 

truzecî tic mucenici din 
Sevastia

25 MARTIE — Buna 
Vestire. Sintem în plin 
post al l’aștelui. l’cntru 
această zi, în calendarul 
crc-tin ortodox ștă scris: 
„Di zlegarc la pește".

Deschidem o nouă rulnnă, „Restituiri". In ca
drul ei vom prezenta datini, obiceiuri și teste din 
folclorul romanesc, valori ale spiritualității noastre 
naționale pe care, piuă nu cil mult timp in urmă, 
le treceau sub tăcere. Ele suit expresia vie a com
plexității vieții multiinilen ne dusă de oamenii a- 
cestof locuri, l iccarc text iste o nestemată pe care 
trebuie să o ocrotim cu grijă pentru ca nimic din 

,cce.'i ce ne este drag, din ceea ce iii- definește ia 
popor, ca oameni să nu piară.

L i 9 Mart ic, < 1.1< ă m.ii 
sliîtuie frigul, copiii bat 
pămiiitul cu bețele ca :.i 
intre fr gol și sâ iasâ c.il- 
dura, zicind:
Do .te frig și ieși cald li i 
D< la noi din batâtnia, 
Patruzeci ib iniicenicj 
Dau <u maiele-n pamînt, 
Ca .1 intri' fi igurT- 
Sa i.e. i < âldurile.
D . i • opii 11 m.lie|e
Sa iaca c ildniile
Și <n floridei' ],
I li copii C U Uliii lltea
Sa iasă mai lug.i.

Pe plaim de < Jllului, < o. 
pui lac fo< - ri'mini' ■ en- 
ța de î lt solar, dat ini de 
< ai or origini se pierd In

) 
I 
I 
I 
I 
J

Doamnelor, domnișoare
lor, fetelor, adică mame
lor, soțiilor, surorilor, fiice
lor, prietenelor, viitoare
lor prietene, aces
tui sex frumos, cu sex-a- 
peal, vă sărutăm cu toată 
dragostea pe care o me
ritați din plin, cu priso
sință și niciodată prea 
mult, acum că am intrat 
în Primăvară și cum dum
neavoastră, voi, toate, sîn- 
tcți Primăvara noastră. 
Primăvara vieții noastre, a 
planetei, noi cei care vă 
răpim din fericirea pe 
care ne-o dați, vă dorim 
o Primăvară senină. Prima 
Primăvară liberă. Și încă 
o dată vă sărutăm!

I. I 1(111

MĂRȚIȘOARE MĂKȚ1ȘOAKE

Povestea șnurului de mătase
...La început, atunci rtad sa li fost 

a<'-st început, mărțișorul nici nn era 
mărțișor și poate că nici nu se chema, 
dar fetele .și nevestele, cțire țineau la 
ncvino iția obrazului încă dinainte de 
arest început, au bag it de seama i â 
sintul de primăvară le pâbază pielea. 
Și nu era nici un hac și nici suliman. 
.Acum vreo suta de ani, credirța ca a- 
dierea primăverii păteaza pielea era in 
toiul ei. Căi turăresele de pe vremuri, 
după i are au venit cărturarii, făcind 
„ farmece" ți făcînd ți de dragoste, au 
învățat fetele' cu pistrui să-ți încingă 
grumazul cu un fir de mulase răsucit. 
Firul a lost atit de bun. incit toate cu
coanele din mahala și centru ieșeau in 
martie <u fiiul la gîT. Dacă știe ce spu- 
ui cliisuța viului ușurel din martie, ca
te împestrița pleoapele, nasul și băr
bia, se numea mărțișor, și ca să fie 
luat răul in pripă, șnurul de mătase 
c a pir, la zi intii de mart. Dacă spu
nem câ fiiul era îoșu, înțelegem câ el 
ferea și de vini dar ți de deochi.

Ln giuavaerg.u. ca să-și vândă firele 
vindecătoare m.,i iute, avu ideea să a- 
tirnc de ele cîte o mărturie, care a in
trat în preț. Pe cind se plătea firul, 
bijuteria era gratuita. Regula s-a stri- 
i at cind bijuteria începu să fie vîndută, 
devenind gratuit firul de mutase.

Desigur, doamnă, azi.dimineață so- I 
țul dumneavoastră v.a pus la grumaz 
un mărțișor, un inel, o brățară sau o 
pereche de cercei spinzurați pe vechiul 
fir de mătase, răsucit din două ițe, una 
roșie și alta albă, ca să nu vă deoache 
nici soarele nici vintul, care sînt băr. 
bați. Bagați insă de seamă că aurul e 
citeodatâ aproximativ, și mărgăritarele 
pot fi de multe ori reconstituite... E cel 
mai frumos cuvînt ce s-a găsit pentru 
calificarea lucrului fals. Pedeapsa e 
simplă și greșeala reparabilă, cu cîteva 
mii de lei suplimentari...

Tudor ARGIIEZI
(„Cu bastonul prin București")

RESTITUIRI

iimufiuiii i;e
m.',','iiia timpului ■, i
.intui
Hai la vîlxâlait- 
t'u .o mina de pai • 
( li-o imlia de vița 
13 la \ ad.edl i|.i

In a ionul I ’lm .il'c < 
te obie<ui|| „ i fc' di'li> .a 
col înde i u .1.1 ni a ’C < >- 
I ’i Jd ■ <■ d>■ I 1‘ o.h .i in

In poale l-a sprijinit 
Cu lapte l-a îngrijit 
sau:
l’lacă I.azăr la pădure 
Cu bardă și cu secure 
Să taie frunze la oi 
Și iarbă la mielușei 
Am venit acum un an 
Ne.ați primit cu grîu bălan 
Și cu mesele întinse 
Iar la anul cînd venim 
Bucuroși să vă găsim 
Cu bucate mai bogate 
Rumenite, spumegate

Se observă cu ușurință 
originea comună a acestor 
teste cu cele care se cîn- 
t.î de Crăciun și Anul nou. 
Suit mări dc bine și bel
șug, în care elementul creș
tin e contopește cu tradi
țiile precreștine, întru 0- 

> ea i spiritualitate Fa- 
■ ' ni pr'cizarca că a. 
<Tsto texte s<- întîlni'sc, 'n 
<1 mi d ■ \ .iri.into, jx: în
treg ' unrinsul tării. Noi 
h . . n pn 1 lat din (ăilecția 
n i* 1 inn ii de foldor, Au 
tc.i ol' e fm "lin I cu a- 
inil ini.'t, ,|c Nelu Ionescu

ipar.it
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Lucrările sesiunii Consiliului Provizoriu Mica p u b 1 i c i f a f e

Vineri au fost reluate 
în plen lucrările sesiunii 
Consiliului Provizoriu de 
Uniune Națională.

Ședința a fost condusă 
de Ion Caramitru, vice
președinte al acestui or. 
ganism legislativ și al 
puterii de stat, asistat de 
președintele 6PUN, Ion 
Iliescu, și vicepreședinții 
Consiliului — Radu Cwn- 
peanu, Ion MIflzatu și 
Karol Kiraly.

Pentru actuala sesiune, 
Biroul Executiv al CPUN 

, propus următoarea or- 
<1 ne de zi :

— Informare asupra De- 
. elului-Lege și decretele 
luptate pină în prezent

■ B.roul Executiv al Con
ului.

— Propuneri cu privire 
i Statutul observatorilor 

tidelor și formațiunilor 
* itice în sesiunile Con
ului Provizoriu de U- 
me Națională;
— Completarea compo- 
■nței nominale a Birou-

■ Executiv al Consiliu-
i .
— D. verse.

de Uniune
In legătură cu primul 

punct de pe ordinea dc 
zi, asupra căruia secreta
rul CPUN, Dan Marțian, 
a făcut o informare pri
vind nouă decrete-lege și 
22 decrete adoptate pînă 
acum de Biroul Executiv 
al Consiliului, au luat cu- 
vintul un mare număr dc 
vorbitori.

După încheierea dis
cuțiilor la acest punct de 
pe ordinea de zi, prin 
consens s-a hotărît ca în 
viitor decretele-legi și de
cretele să fie analizate și 
avizate de comisiile de 
specialitate ale CPUN și 
de organele de stat de 
resort și apoi supuse a. 
probării Biroului Execu
tiv și Consiliului Pro
vizoriu de Uniune Na
țională. Decretelc-legi și 
decretele emise de Bi
roul Executiv al Consiliu
lui Provizoriu de Uniune 
Națională au fost aproba
te. Face excepție cel cu 
privire la schimbarea de
numirilor localităților și 
străzilor, care urmează a 
fi studiat de membrii.

Națională
CPUN și supus discuți, 
ilor și aprobării intr-o 
ședință viitoare.

Trecîndu-se la punctul 
al doilea de pe ordinea 
de zi, Consiliul Provizoriu 
de Uniune Națională a 
luat în discuție propune
rile referitoare la statu
tul de observator al parti
delor și formațiunilor po
litice la sesiunile Consi
liului, cunoscîndu-sc că 
în prezent acestea, fiind 
create după data de 1 fe
bruarie 1990, nu au re
prezentanți în acest orga, 
nism legislativ și al pu
terii de stat.

După ample și contra
dictorii discuții, la care 
au luat cuvîntul și repre
zentanții tuturor celor 12 
partide șl formațiuni po
litice, constituite după 
data de 1 februarie 1990 
— care în prezent parti
cipă la lucrările Consiliu
lui Provizoriu de Uniune 
Națională în calitate de 
observatori s-a adoptat, cu 
o majoritate covîrșitoa- 
re de voturi, menținerea 
statutului dc observator 

al acestor partide și for. 
mațiuni politice nou crea
te, care le asigură în con
tinuare dreptul de a par
ticipa în această calitate 
la sesiunile CPUN și a-șl 
exprima în scris opiniile 
cu privire la principalele 
probleme legate de viața 
politică și socială a țării.

Ca urmaro a neinclude- 
rii lor în componența 
Consiliului Provizoriu de 
Uniune Națională, repre
zentanți ai partidelor și 
formațiunilor politice cu 
statut de observator au 
declarat intenția lor de 
a boicota lucrările Con
siliului și a se constitui 
într-o alianță de opoziție.

La propunerea prezi. 
diului sesiunii Consiliu
lui Provizoriu de Uniu
ne Națională, acceptată de 
participanți, s-a trecut la 
punctul 4 de pe ordinea 
de zi — diverse, urmînd 
ca problema completării 
componenței nominale a 
Biroului Executiv al Con
siliului să devină ultimul 
punct al ședinței.

(Rompres)

FELICITĂRI

PENTRU Sergiu Narîța 
un călduros La mulți 
ani, multă sănătate șl fe
ricire lingă cei dragi.

Mircea Nelu.

Mămica, bunicii și nașul 
urează scumpei lor Oana 
Raluca Kovacs multă să
nătate, fericire și „La 
mulți anii" cu ocazia ani
versării zilei de naștere. 
(455)

VINZARI

VIND videorccorder Fi- 
sher 722, deosebit, teleco
mandă infraroșu cu comu
tare canale TV, relantl, 
player Goldstar. Telefon 
44077, după ora 18. (442)

VIND urgent 6000 kg 
fin, sat Petros, comuna Ba. 
ru nr. 189. (454)

SCHIMBURI locuințe

SCHIMB garsonieră, con
fort I, Petrila cu Petro
șani. Informații, strada 
Republicii nr. 251. I.onea. 
(437)

PIERDERI ,

PIERDUT legitimați» 
serviciu pe numele Fulop 
Gheorghe, eliberată d» 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (436) >*

PIERDUT legitimați» 
serviciu pe numele Papp 
Albert, eliberată de I.M, 
Lupenl. O declar nulă. 
(440)

PIERDUT legitimați» 
serviciu pe numele Coldcf» 
Mircca, eliberată de I.M. 
Vulcan. O declar nulă. 
(449)

PIERDUT certificat de 
calificare In meseria de 
dulgher nr. 1—71219/1979, 
eliberat de IACMM Petro
șani, pe numele Rașca NI- 
codim. II declar nul. (444)

PIERDUT legitimație 
bibliotecă pe numele Lă- 
bău Anișoara, eliberată d» 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă (439)

A început procesul de la Timișoara ! DECESE

l a 2 martie, în orașul 
martir Timișoara a înce
put procesul public al ce
lor 21 de persoane incul
pate In complicitate Ia 
genocid, favorizarea la ge- 
rocid și alte infracțiuni.

La întrebarea completu. 
lui de Judecată, după iden
tificarea lncu’.paților pro
curorul, apărătorii incul
paților și inculpații perso
nal au formulat cereri re
feritoare la extinderea pro
cesului penal cu privire 
și la alte persoane, adm!-

FILME
PETROȘANI — Furio

sul: Africa Expres; 7 
Noiembrie: In căutarea 
Iul Jupiter; Unirea: Ma
fia șl Mirabcla In Tran 
«Istoria.

LUPENI: Steaua Su
dului.

VULCAN: Jandarmul
>a plimbare. 

nistrarea unor probe și 
rezervarea dreptului per. 
soanelor vătămate, de a-șl 
valorifica pretențiile pe 
calea unei acțiuni civile 
separate.

După deliberaiv, curtea 
s-a pronunțat asupra a- 
cestor cereri, admițînd ad. 
ministrarca probelor pro
puse și rezervînd dreptul 
persoanelor vătămate de 
a-șl valorifica eventualele 
pretenții materiale pe ca
lea unor procese civile.

Cu privire la extinderea

URICANI: Petrecerea.
PETRII,A; Alerg după 

o stea.

ANINOASA: Hercule
cucerește Atlantida

T.V.
10,00 Actualități.

10,15 Rubrici In reluare 
din emisiunile in 
limbile maghiară 

procesului penal solicitată, 
curtea a apreciat că aceas
tă cerere este prematur 
formulată.

S-a dat, apoi, citire ac. 
tului de sesizare a Curții 
Supreme de Justiție — 
secția militară — cu pri
vire la învinuirile aduse 
inculpaților, în care se su. 
bliniază, între altele, că în 
urma faptelor de reprima
re a demonstranților, la 
care unii au participat, au 
fost omorîte 94 dc persoa. 
ne, 300 au fost rănite și

șl germană, (relua
re)

11.15 Roman-foileton.
Nopți și zile.

12,10 Cuvîntul care zi
dește.

12,35 Secvențe marocane. 
Documentar.

13,00 Ora de muzică
14,00 Tele-clubul de

sîmbătă,
15,30 Fotbal.
17.15 Ferestre spre lutne.

23 sînt date dispărute. Cau
za s-a amînat pentru da
ta de 3 martie ora 9, cînd 
se va Începe interogarea 
inculpaților.

Sînt prezenți la Timișoa
ra, pentru a asista la pro. 
ccs un mare număr de 
ziariști de la agenții de 
presă, rețele de radio și 
televiziune, concerne de 
presă, mari cotidiane din 
întreaga lume, precum și 
ziariști români.

(Rompres)

17,55 Bun găsit, tinerețeI
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,15 Teleenciclopedia.
21,00 Campionatul Mon

dial de handbal 
masculin : Româ
nia — Elveția.

22.30 Actualități.
22,45 Film artistic. 

Secvențe. 
Producție a Casei 
de Filme Patru.

SOȚUU Teofil anun
ță cu profundă durere 
încetarea din viață a 
celei care a fost o bu
nă soție, mamă și bunică 
SOȚAN MARII (19 ani)

Corpul neînsuflețit es
te depus la Biserica E- 
vanglicîică, iar inmor- 
ininîarca va avea loc 
in ziua do 1 martie 
1990, ora 11,00. (450)

FIICA Marincla. gi
nerele Florin și nepoa
tele Ruluca și Roxana 
anunță cu nemărginită 
durere încetarea din 
viață, după o grea su
ferință, a celei care a 
fost o bună soție, mama 
si bunică

SOȚAN MAR1A
Nu te vom uita nici

odată. (451)

FAMILIILE Guțilă 
Matei și Șoica Petru 
sînt alături dc familie 
in greaua pierdere a ce

lei caro a fost un om 
de o aleasă delicatețe și 
bunătate sufletească

SOȚAN MARI A
Sincere condoleanțe. 

(152)

PĂRINȚII, frații mul
țumesc colegilor, veci
nilor, tuturor celor ca
re au fost alături de 
noi în marea durere 
pricinuită do moartea 
fulgerătoare a iubitului 
nostru fiu și frate

BETEAGU AUREL 
EDUARD

Nu-1 vom uita nici
odată. (111)

FAMILIILE Iarto și 
Wcrbinsky mulțumesc 
tuturor celor care prin 
prezență șl flori au fost 
alături dc ele la marea 
durero pricinuită dc 
pierderea scttmpel lor 
mame

RACZEK IRINA (115)

COMEMORĂRI

1

întreprinderea de preparare 
a cărbunelui Valea Jiului 

Petroșani 
u/inîi tio preparare a cărbunelui

CU sediul in orașul Petri).i.
slr. 23 Auqusl nr 2

<inqdjcj/<i dirert s<m prin ti.insiei

— un forjor

Condițiile de inr «idr.irc sini rele pre-

< zule in I.eqoa nr. 12/197).

întreprinderea pentru 
administrarea cantinelor 
și cazare Valea Jiului

t u sediul in Pelroșaiw strada Gris ița Roșie 
nr. 36, telefon 13451 43452 oferă spre vin-
/<ire l.i întreprinderi și persoane particulare,

in stare noua: saltele cluburile, paturi 
metalice, paturi, cearceafuri ele.

De asemenea, furnlzca/a aceste bunuri 
șl < ii un .mumii grad de u/ur.i, pentru re- 
< ondiționare, l,i piețuri convenabile.

FAMILIA amintește 
celor care l an cunoscut 
că azi, 3 martie se îm
plinește un an de cînd 
ne-a părăsit pentru tot
deauna cel care a fost 
un bun soț și tată 

BOȚII PETRU
Nu te vom uita nici 

dată dragă Ocsi. (435)

PIOS omagiu la Im 
plinirea unui an do la 
decesul bunului nostru 
coleg

BOȚII PETRU
Colectivul Atelieru

lui de Metrologie — 
ll’SRl >EF.M Petroșani 
(131)

ANUNȚAM pe aceas. 
t.ă calc că se împlinesc 
5 ani de la moartea

fulgerătoare a scumpei 
noastre fiică, mamă, so
ție

IRODE ADOREAN 
DANA

pe care nu o vom uita 
niciodată.

Flori și lacrimi pe 
mormîntul ei. (446)

CU sufletele cernite 
și Îndurerate aducem fn 
memoria celor care l-an 
stimat și iubit pc mi
nunatul om care a fost

ing ROMOȘANU 
GHEORGHE

la comemorarea de 10 
de zile, care a avut loc 
azi, 3 martie

Lacrimi și flori pe 
tristu-i mormînt Soția 
Doina.. (438)
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