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Ce doresc minerii Pe șantierele
A.C.C.F. Petroșani

Ritm bun 
de lucru

După anii lungi și umilitori ai dic
taturii, în scurta perioadă ce a trecut 
de la revoluție, deși s-au făcut pași în
semnați pe calea democratizării, viața 
de fiecare zi nu e lipsită de tensiuni. 
Dimpotrivă, în. apropierea alegerilor 
din luna mai se întețesc parcă contra
dicțiile, crește temperatura climatului 
social, se manifestă ceea ce e 
nociv ți regretabil — violența, 
în.tre oameni. Abia «cum, după două 
luni iese la iveală tot răul ce s-a 
cumulat Ln sufletul oamenilor 
lungul deceniilor de opresiune 
minciuni, răbufnește rwolta 
va tuturor nedreptăților ce au 
de îndurat în regimul comunist

A fost Intr-adevăr revoltător pentru 
oameni să muncească ți duminicile, să 
stea după program ți să ia doar două 
treimi din salariu; a fost umilitor să 
stea la cozi și eînd sâ ajungă să ia 
pachetul de unt sau ..porția" dc meze
luri cu soia, să constate că marfa 
s-a terminat A fost un chin să des
chidă televizorul și să nu vadă decît 
stupidele programe cu marșuri trium- 
faliste ți osanale aduse ..marelui cti-

mai 
ura

a- 
de-a 

î» 
Impcrtri- 

fost

tor“. Și pentru toate umilințele, se 
mal pretindea oamenilor, in sufletul 
cărora fierbea aversiunea, să iasă în 
stradă și să participe la spectacolele 
dezumanizante ale prosternării. In 
fața cui ? Și pentru ce ?

Dar, a venit ce a trebuit să vină. 
Sperat, așteptat, înfăptuit de tineretul 
României. A venit revoluția, cu Jert
fe, cu victime, dar și cu bucuria iz. 
binzii și a certitudinii într-o lume a 
dreptății și demnității. Bucuriei șl 
speranței a început să ’e ia locul 
incertitudinea, suspiciunea.

Ceea ce au făcut minerii Văii Jiului 
In fața acestor manifestări, 
dării violenței, 
manipulațidor din umbră 
autorităților legitime a fost 
NU exprimat prin prezența 
sivă in Piața Victoriei din 
un NU rostit cu 
In fața pericolului 
litică ți economică

a escala, 
vandalismului și a 

împotriva 
categoricul 
lor raa. 
Capitală, 

și înțeleptfermitate 
de destabilizare po- 
a țării. A fost un

Ioan Dl'BEK

(Continuare la pag. a 2-a)

de lucru pe 
ACCF din Pe- 

este, in general, 
toa- 

Și 
au 

con-

Ritmul 
șantierele 
troșani 
bun. Se lucrează cu 
te forțele la Lonea 
Iscroni, unde minerii 
nevoie de ajutorul 
structorilor feroviari. In
formația ne-a fost reia, 
tată telefonic de domnul 
inginer Adrian Adler, di
rectorul Antreprizei.

Gît privește lucrările de 
dublare a liniei ferate 
dintre Petroșani și Sub- 
cetate — Simeria, 
tiv de interes național, 
interlocutorul nostru ne-a 
declarat; „După cum este 
cunoscut, mai avem 
executat tronsonul 

ferată dintre Băni- 
Meri' r; Din neferi- 
conr'l,>ile atmosfe- 
din această prlmă- 
ne.au creat dificul-

obiec-

de 
de

Sini inițiative
Ia 
de 

îndepărtat, 
oameni, 
vestia- 

ldmpuna acolo 
dc 

de
se- 

ina- 
v>t 
ca- 

i

La putui Jicț, de 
IM Lonea, un loc 
muncă mai 
lucrează 150 de 
Aceștia au baia, 
rele și 
și nu pot beneficia 
masa de la cantină 
cit dacă trec pe la 
diul întreprinderii 
inte de intrarea : 
In cele mai 
zuri, oamenii 
să renunțe la m. 
tm a ru-și 
i mpui, Rezolv rrjți 
tel problem? 
p». bl i i Șl 
cut dară 
inițiativă.
venit 
de la 
tul Ui 
lor. 
de

fncăp- re
ne

GOSPODĂRIREA ORAȘULUI
la startul sezonului de primăvară

m 
nui! te

p ef •
i pen- 
pierde 

aces- 
':i fi fOSt 

în anul tre- 
a.ar fi dovedit

Inițiativa a 
dij curînd

• I. 1- 
mincri-

de apel
Jleț

o mi-ă
u puți- 

poate 1 
i ln‘r-o

in- 
nc 
un 

lucrărilor 
mult discutat : cel 
pentru cari; am 
1IUSZAR, șutii 
și locativa di- la

Calendaristic a venit primăvara. Cu puțină 
dulgență putem spune că și starea timpului 
face sil simțim adierea eL Cu alte cuvinte, 
timp tocmai mai bun pentru începerea 
de primăvară intr.un domeniu 
al gospodăririi orașului. Motiv 
solicitat domnului LADISEAU 
sectorului gospodărie comunală 
primăria municipală, citeva detalii.

aspectul g s- 
ne aștcaplă un 
Primăria și-a 
multe lucrări

al - a
rr .-morii 

liber ,d
r.i da

lingă puțul 
d> < >p-:-rit 

c.ire.
./menajări, ] 
tr . a- formată

m.ci-.,-.ui 'it (V S.)

p-.-cf mirii, 
an gr< u.
p' tnif ir at

in .1 .t an, între care ce
le pcntiu sezonul de 
p .mavai’â dețin primul 
loc în ordinea importan
ței. Avem probleme dco. 
schite cu repararea și 
întreținerea fondului lo
cativ de stat Sint multe 
apartament .'«gradate, 
v. m multe terase cu 
di oizolația
Subsoluri inundate și 
rim ca măcar acum 
pu'.m rezolva (n.r. 
pre acest domeniu,
log într.un număr

itor). P-feritor la fondul 
locativ, intenționăm să 
finalizam sistematizările 
la aleile de acces, la 
spațiile; din jurul blocu
rilor. Pinii in prezent 
am inventar at tbate a- 
c " te lucrări, am consti
tuit unele fonduri și ne 
vom apuca imediat d 
lucru

cale 
ta și 
cire 
rice 
vară
tăți mari. Au apărut 
lunecări de teren. De 
nevoia excavării unul 
lum mult mai mare 
pămînt față de cit a 
prevăzut. Avem însă 
credere în muncitorii 
Brigada întâi — Bani 
Antreprizei, conduși 
șantier de inginerul 
sile Badea. Cei 30 
lucrători de la acest 
bicctiv „fierbinte" 
minarea lucrărilor 
dublai c
șam — 
de
tru a rezolva 
păi ut.

Sint oameni 
și credem ca 
pera întîrzierca 
graficul d» 
tronsonului
In tot cazul, 
și aici oamenii 
bine 
era re 
(Al.II.)

a liniei Petro- 
Simeria — dispun 

tonte condițiile pen. 
necazul a-

>

a- 
hi- 

deteriorată, 
Ho

ră le 
des.

pe
vi-

compvtenți 
vor t 

față 
execuție 

cu pricina, 
apreciez că 

muncesc 
și vor face o lu
de calitate buna".

rccti-
i de

a

UNA I' E ZI

Să vorbim despre democrație J

Cînd eram fecior odată...

are 
este

în- 
ani 

vie- 
van, 
este 

doar 
un

dom.

obștei, 
socotit

Baci Pe este un 
țelept. Cei 70 de 
adunați pe răbojul 
ții n.au trecut în 
căci cu toate că nu 
prea școlit — 
4 clase — 
înțelept al
sfatul lui fiind 
la mare preț.

Nu este prea 
Om cu scaun 
gîndește de trei 
să scoată o vorbă, dar 
ce iese din gura lui 
numai adevăr grăiește. 
A primit acest har al 
lui Dumnezeu cu modes. 
tic, chiar cu sfială, ne- 
înțclegînd să se umfle 
în pene, să iasă în față 
cu orice preț, preferind 
să rămînă anonimul din 
marginea satului, 
își poartă zilele 
casa sărăcăcioasă 
na din munte.

Ir.im Intîlnit 
duminică, îmbrăcat 
țoale curate, dc 
toare, 
bicei la biserică, 
acest lucru din 
pruncie, pe vreme 
nă, pe ploaie, frig 

. ild iră și numai vara cînd 
suie oile la munte, lip
sește din lâc t.ul sfint.

— Ziuj bună, b.aciub .

vorbăreț, 
la cap. 

ori ptnă

care 
în1 re 

și stî—

murgind ca

într.o 
in 

sârbă, 
i deo- 

Fac? 
fragedă 

bu- 
sau

— Să fii sănătos, 
nule.

— încotro ?
— Păi unde, la 

rică !
— Merge lumea, 

ge?
— Ai noștri or 

întotdeauna.
— Cine ai noștri?
— Momîrlanli, cine

alțiiI Domnii vin rar 
/și acuma^ sînt ocupați 
cu politica, cu 
cu cine 
Noi 
una, 
cine 
cînd 
și dumneata, că rădăci- j 
nile credinței 
întotdeauna 
satului. Nu că n-am 
avut parte și noi 
televizor sau ziare, 
rosturile învățăturii 
Christos au prins 
sănătos în inima 

în sufletul 
al copiilor 

pe care n-am 
niciodată.

zici de Re

bise.

mcr.

mers

sportul, 
ștfe ce.

(
1
f
i

- I 
știi ?

mai
am venit întotdea- 
fără să ne uităm 

c la cîrma țării. Pe i 
domnit Să

tră, ’ 
bănit 
tri, 
părăsit-o

— Ce 
ți»?

— Ce

au fost l 
în vatra ! 

fi * 
de i 

dar ' 
lui j 

rod
no as- t 

r.cpri- î 
noș-1 
mai ,

volu- î

să zic. Orășenii
i.nil p a înțeles că a-
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O NOUĂ ADRESA

Econoir.a tle piață-alternativă la centralizarea excesivă
Saltul calitatv produ- 

in țara noastră dc la 
dictatura interne.ată (ie 
dogma comunistă și o 
structură econom.că la- 
limentaiă, la starea di1 
f ipt a democrației și liber, 
lății a deschis căi noi de 
dezvoltare în actuala e.

pă a revoluției noastre.
Marcată și anchilozată 

de centralizarea excesivă, 
economia românească este 
pusă de fapt în fața al
te nativei de a opta sau 
nu pentru economia do 
piață. In condițiile în ca
re unele țări est europe
ne, cum sînt Polonia si 
Ungaria, au optat deia 
pentru economia dc piață, 
ajungînd în prima etapă 
a acestei opțiuni la șo
maj șl inflație — dureri 
inevitabile ale trecerii de 
la economia centralizată 
la noua formă —, se iveș
te problema: este valabi
lă soluția economiei dc

pui a în România ? In 
mod inevitabil, înc.icarca 
de a da un î i pi ins a- 
cc .tei problem.». nu poa
te să facă abstracție de 
condițiile ecou, mice și 
soriale existente in Ro. 
mânia. Economia de pia. 
ță presupune descentra
lizarea și privatizarea. Or, 
descentralizarea și pri
vatizarea sini la 
no. abia in faza di 
început. O trecere bruscă 
la o economie de piață 
ar însemna antrenarea 
Intr-o criză social-econoim- 
că imediată, șomaj și in. 
flație galopantă. Re .truc, 
turarc.i formelor dc pro
prietate asupra unor în
treprinderi industriale și 
a unităților de stat și co
operatiste cu suprafețe 
întinse în agricultură nu 
poate aven loc peste noap
te.

In ceea ce privește mica 
proprietate, trecerea la e-

conom. i dc p ață este 
nu num ii p sitrtlă, pe 
termen scurt, ci ctii.ir ne
cesară, ca o cale sigură 
verifi ata pentru încura
jarea inițiativei particu
lare, pentru ocuparea for
ței de muncă devenita dis
ponibilă pi.n utilizarea 
la un nivel scăzut a ma. 
rilor capacități de pro
ducție. Și nu trebuie să 
uitam ca Încurajarea și 
al’irmare.i inți.divei par
ticulare, a niii ii proprie
tăți, /itit in indii .tri.a d- 
șoară și in servicii, cir 
și în agricultură, a-ngu- 
ră inir-un termen scurt 
realizarea unor cantități 
sporite de mărfuri pe 
p.ață, cu efecte favorabi
le asupra micșorării ma 
sei dc bani aflați la popu
lație șl deci diminuarea 
pericolului inflației.

Ecommia dc piața <• 
poate aprecia că este o 
soluție ș ■ ,bii a șl p ,|'l II

e Tinom ii român: .. C i
cond.ția sj i n adoptată 

eu m ut di.-' ernânui.t, in 
cadru! unui proces dc 
lungă du'.ilă, .-vi.-n in mrd 
inevitabil va ț.nc scama 
dc con’ ’xttil european și 
mondial al interdepen- 
dențcloi c-onomice. l'Tmd- 
ca restru .mar'a și pri- 
valizart'.'i. intr-o formă 
sau alta a marii proprie- 
I iți arc consecințe pro
funde, i u caracter social 
și pii'supune. eoni emi
tent, m <1 mizai ca teh
nologiilor. Altfel nu so 
pot a' gura cerințele li
nei (.(onomii moderne, 
< ompet it:vltatea, eficien
ța și rentabilitatea in 
industria și agricultura 
nor.tră, care sint marcate 
dc moștenirea grea •» 
megaloman.ci și a c n- 
tralizarii excesive. .

\ ion i S < l£ H Ț
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OMENIE. Suferința tî- 
nărului Cristian Manea 
din Vulcan este înțelea
să de tot mai mulți ce
tățeni. De la mina Vul
can s-a predat pinâ ieri 
în contul tînărului care 
are nevoie de ajutor su
ma de 16 270 lei. Au 
cotribuit la această su
mă benevol oameni de 
suflet, desigur, cei care 
au dorit să fie solidari 
cu un semen de-al lor, 
aflat la necaz. Pentru a 
răspunde dorinței lor, 
precizăm sumele prcJa- 
te de sectoare. Sectorul 
I — 2885 lei; III — 4030, 
II— 2930, VI — 4 300,
VII — 1575, iar compar
timentul geo.topo a pre
dat suma de 550. Un 
gest frumos pentru care 
merită mulțumiri. Su
mele au fost predate in 
contul 5547.

DIFUZAREA PRESEI. 
O nouă corespondență 
primită de la un cititor 
pasionat al presei, Ion 
Storan, din Petroșani, ri

OCROTIȚI BOLNAVII!
S-ar părea că acest lu

cru nu ar mai trebui 
spus. E la mintea orică
rui copil ajuns la vîrsta 
înțelegerii. Dar nu și a u- 
nor oameni mari. Nu 
spunem prostii și nici 
nu ne jucăm cu cuvinte
le. Păi, chiar așa: dacă
am dus bolnavul la me
dic, dacă acesta l-a 
consultat (in afara ca
zurilor clnd se plimbă cu 
vreo urnă prin spital 
— ar cam ajunge și as
ta), dacă i.a stabilit 
diagnosticul și l-a inter
nat, atunci să lăsăm bol
navul în seama medicu
lui, pentru că se chea
mă că am avut încredere 
în el. Dacă nu, atunci de 
ce n.am dus bolnavul la 
vreun... cizmar (sic).

Dacă, totuși, e internat 
în spital, atunci, noi, a- 
parținătorii, ar trebui să 
fim primii care să-l 
ocrotească, asigurîndu-i 
liniștea, lăsind cadrele 
medicale să.și facă dato
ria. Noi nu! Sîntem toa
tă ziua și toată seara în

spital, este sau nu este 
zi de vizită. Medicul îi 
prescrie bolnavului re
gim alimentar (că știe el 
de ce), la prînz bolnavul 
se plînge că-i „slabă mîn. 
carea" și seara îi ducem 
sarmale cu afumături 
pe care le mănîncă cu 
poftă și, peste noapte, ci
ne moare ?

Acesta-i un aspect, dar 
nu și singurul. Cel mai 
grav este aspectul per
manent de gară pe care-1 
are spitalul Numai tre
nul lipsește: încolo... 
Pe holul maternității
din Petroșani cadrele 
medicale abia se strecoa
ră printre cei care vor
neapărat să-1 vadă pe
„ăla mic", fără să
gîndească de fel că „ăla 
mic" e în pericol de in
fectare cu te-miri-ce. 
Medicii care nu permit 
asemenea vizite în inte
resul bolnavilor operați 
sînt bruscați, insultați. Cu 
ce drept?

Și mai este un aspect: 
acela al curățeniei în spi-

l 
tale. Aparținătorii ăștia , 
care tot vin și tot pleacă t 
fără să poată fi opriți — 
știți de ce — lasă în 
urma lor o adevărată 
maree de gunoaie. Toată 
lumea aruncă pe jos, 
scuipă, aruncă mucuri 
de țigări la voia întîm- 
plării. Dacă te duci în 
maternitate între orele 
18—21 nu-ți vine să-ți 
crezi ochilor. Proaspete
le mame sînt tratate cu 
bere, dar se tratează și 
proaspeții tați cu două 
ș.a.m.d.

Oameni buni 1 Dacă-î 
iubiți pe cei apropiați, 
aflați în suferință ocro- 
tiți-le sănătatea, respec- 
tînd zilele de vizită, ore
le de vizită. Lăsați per
sonalul medical să-și fa
că datoria și nu stați pe 
capul bolnavului. Inchi- 
puiți-vă, spitalul are 900 
de paturi, pentru 900 de 
bolnavi. La fiecare vin 
în medie pe zi cîte doi 
aparținători. Faceți o 
socoteală simplă. Fereas
că Dumnezeu să nu ce- 
dere vreo scară! (S.P.)

dică problema situației 
precare in care se des
fășoară difuzarea presei 
In cartierul .Aeroport din 
Petroșani. Urt . chioșc stă 
închis de două luni, iar 
ai doilea lucrează doar
cu un schimb. Iată de 
ce, propune 'cititorul ca 
chioșcul al doilea, de 
lingă oficiul PTT, chioșc 
ce aparține dg ICSMI. 
sa lucreze pe două schim
buri. De fapt, subliniază 
cititorul, in condițiile cind 
sint ziare multe, dar 
unele vin abia pe la 
prinz, este nedrept ca 
chioșcurile 4ă se închi
dă la ora 15. Nu e în 
ordine. Și chioșcuri pu
ține, și programul vechi. 
S_* cere un sistem nou 
de di tribuirc a z.arelor. 
Pe măsură cerințelor.

UN ORTAC și-a pier
dut marca, iar un bine
voitor a adus-o la redac
ție. De fapt, sint două 
mărci cu nr. 10 <8 — una 
p ntru lampă și mască, 
iar cealalia p •ntru iii- 
t nă. I^g.'itina cu măr
cile -i dou.i cliL, -e afla 
la adm.nistrați.i ziarulu

DIN PROPRIE I.JI-

nevoie și duminica
LA OFICIUL P.T.T.R. 

din orașul Vulcan, un 
șofer de pe un autotu. 
rism AHO, a adus o sa
coșă p.erdui i de o fe
meie in virstă. Șoferul 
a luat-o in mașină, pe 
pose -oarea sacoșei ilm 
omenie, de pe bulevar
dul Victoriei și a trans
portat-o cîtt’va sute de 
metri. La coborlre, din 
grabă, femeia și.a uitat 
saca,a in mașină. Este 
invitată la centrala 
lefonuă s-o recupereze 
de la doamna Maria Per- 
ța. (V.S.)

Rubrică realizată de 
loan DLIJEK

ERA TA
In articolul ,,Ironl- 

zintl minerii, accep
tăm huliganii apă
rut in ziarul de ieri, 
simbătă, 3 martie. In 
rindurile 6 și 7 se va 
Citi „18 februarie", și 
nu 18 decembrie, cum, 
din gieșeală, a apăi ut.

Gospodărirea orașului
(Urmare din pag. I)

— Să înțelegem că a- 
ccstc lucrări cad exclu. 
siv în sarcina primăriei?

— Nicidecum, aceste 
lucrări aparțin atît pri
măriei ca organ terito
rial, cit și IGCL ca titu
lar de fund locativ. Deo
camdată, există unele ne
înțelegeri privind subor
donarea, dar noi credem 
că vor fi rezolvatei Pro
blemele fondului locativ 
de stat ca și ale aprovi
zionării cu apă și ale 
spațiilor verzi sînt mult 
prea importante pentru 
cetățeni, ca să nu existe 
un control riguros în re
zolvarea lor din partea 
Primăriei. Dorim să in
formam cetățenii că vom 
finaliza și consti ucțiile 
începute (parcurile, gar
durile), chiar daca asu
pra unora se ridică as
pectul utilității. lJe ase
menea, vom completa 
pum.i distrUji în ultimul 
timp sau care și-au sto
pat ciclul v gelal, la iei 
cum >m completa și 
spații.e verzi Avem
pregătit nalcnalul den- 
dro.ogic în silele ex.sten
ic in Vae:u Jiului și a- 
vetn comenzi in ți.ă pen. 
tiu adu-'eita unor arbori 
și arbii 'i ornam •nlali.

— Acestea suit aspecte 
ale giispodăi ii n de primă 
urgenții. Dar m perspec
tivă ?

— Orientarea noastră 
este îndreptată spre con
tinuarea tronsonului la 
drumul de tranzit, du
blarea conductei de apă 
potabilă Valea de Pcști- 
Lupcni, efectuarea în
condiții bune a reparați
ilor și reviziilor la punc
tele și centralele termi
ce. Atragem atenția tu
turor consumatorilor in
dustriali să-și constru
iască surse proprii de 
apă și căldura, pentru 
că din acest an, chiar, 
vor fi debranșați de la 
rețeaua comună. De ase
menea, intenționăm să 
reparăm strada Maleia. 
In acest sens avem o în
țelegere eu CMVJ pen
tru a o prelua în repara
ție, știm că a fost dis
trusă datorită transpor
tului greu de la carieră 
și IM Pctrila Sud. Tot
odată, vom asigura o 
m Ii buna amenajare a 
punctelor gospodărești și 
vom tran-p'irta ritmic 
gunoiul menajer. /Vcum 
nu se m ii ffune problema 
combustii iliilui ci o vor
ba doai de oig.mizarea 
și folosirea dotării de că
tre iCCL, care trebuie 
s.i renunțe la comodita
tea uit inilor doua luni.

Nu ură, 
ci înțelegere 

(Urmare din pag. 1)

act rațional — aprobat 
cu entuziasm de toți oa
menii de bună credință, 
dovadă — sutele de me
saje sosite din toate col
țurile țării. A fost o 
replică împotriva urii, a 
dezordinii și a încercă
rilor de a tulbura liniștea 
publică. Desigur, au fost 
și ecouri care, nu numai 
că impută minerilor dru
mul făcut pînă la Bucu
rești, ci îi acuză că sint 
manipulați de Front, că 
se duc pentru că li s-au 
recunoscut drepturile legiti
me de care au fost frus
trați în anii dictaturii. 
Asemenea acuzații deno- 
1;i ca autorii lor nu cu-
nosc reali' 
lui, nici i 
viața de i 
seamănă 
care regizi 
țările violi 
Ele nu sî 
prccieri la 
iilor, porn 
lege rea și 
cificubii n

Văii
i și 

și 
șireteniile 

manifes- 
de

J i li
niei 
jnea

ură. 
dezu
nii ne

noi nțc- 
i spe- 

sub-
teran.

Minerii au fost la
București prin voința lor 
proprie, fără să-i cheme 
Frontul. Nu vor dictatură; 
recunosc necesitatea plu
ralismului. Nu vor nici
un „centru vital", mei
un r. u „miner de onoa
re".

Politia
STAREA DE 

INFRAC I IONAI.ITATE

In primele două luni 
ale acestui an poliția a 
înregistrat 165 de lucrări 
penale, sub stare de a- 
rest 
ne. 
ția 
puni: 
ficate In dauna 
personal, 
obștesc, 
care 4 comise in grupuri) 
din avutul personal, 
violuri (din care 
se In grupuri), 3 
țiuni de speculă, 
traje 
vuri, 
fracțiunile 
VUtUiIll 
ștesc 
bă de 260 173 lei.

Oprindu-ne asupra a. 
cestei îngrijorătoare stări 
de infracțion ilitate, dom-

fund Cil de persoa- 
lată
pe >

17

situa- 
infrac- 

cali- 
avutului 

10 din avutul 
18 tilhării (din

estei care 
genuri de 

furturi

15
6 corni, 

infrac-
7 ui. 

mora-
Prin in- 

impotnva a- 
personal și ob- 

s-u produs o pagu-

la bunele 
2 omoruri.

n e
nul colonel 
tea, 
ției municipiului 
șani,
»»

Nicolae Mi- 
Poh- 

Petro- 
că 

persoane 
din pe- 
reincar- 
suvîrși- 

diverselor delicte. Un 
număr de infractori 

de 
au 

Mai 
Pe- 

care 
sînt necunos- 
dosare pena- 

29 sînt cerce- 
fiind In sta- 

. Comparativ 
cu perioada din anul 
trecut se înregistrează 
creșteri însemnate ale in
fracțiunilor de tîlhăiie și 
viol, îndeosebi în Petro
șani, Vulcan și Lupeni".

coma ndantul

ne-a informat
Peste 200 de 

au lost eliberate 
nitenciare, fiind 
ccrați 17 pentru 
rea 
mare 
sînt m.nori, lipsiți 
supravegbei e, care 
abandonat școala, 
avem in lucru, in 
troșaiu, 22 cazuri In 
autorii nu 
cuți și 125 
le, în care 1 
tate, autorii 
re de arest.

IMPORTANT!
■ Tipografia din Petroșani nu mai poa

te asigura tipărirea publicațiilor locale nou 
apărute, decit cu frecvență lunară

In perioada care a urinat după Revoluția 
din decembrie 1989, la tipografia din Pe
troșani s-a creat o situație total necorespun
zătoare din cauza aglomerării cu comenzi 
pentru diferite publicații locale. Nu punem 
în discuție folosul acestora și nici temeiul 
lor legal — asupra acestor aspecte urmînd 
să se pronunțe publicul cititor și cei care 
veghează la păstrarea deplinei legalități in 
activitatea publicistică. Cert este însă că, 
din cauza proliferării publicațiilor locale, 
tipografia nu-și mai poale îndeplini îndato
ririle firești față de o seamă de unități eco
nomice, îndreptățite să reclame chiar cu 
vehemență, neonorarca comenzilor de Im
primate.

Rolul acestor imprimate este recunoscut 
în buna desfășurare a activității social-eco- 
nomice din municipiu. Pornind de la îndato
ririle ce-i revin, colectivul tipografiei este ; 
hotărît să nu mai amîne onorarea comenzi- , 
lor, multe din ele avînd întîrzieri inadmisi- i 
bile. In consecință, a fost luată hotărîrca de 
a restrînge frecvența de apariție pentru toa
te publicațiile care nu sînt tipărite pe bază 
de contract anual, la o singură apariție In 
decursul unei luni și de a nu mai primi alte 
comenzi de publicații. Apreciem că această 
frecvență satisface pe deplin cerințele de 
informare ale cititorilor, cărora le sînt puse, 
de altfel, la dispoziție atît publicațiile pre
sei centrale cît și publicația locală „ZORI ! 
NOI", singura care este legal constituită în 
baza Decretului nr. 102/1990.

CONDUCEREA TIPOGRAFIEI

Cind eram fecior odată...
(Urmare din pag. 1)
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i

ț

lui 
în 

Sale, 
dat 
ro. 
în-

cest marc dar a 
Dumnezeu venit 
preajma nașterii 
este un har ceresc 
neamului obidit al 
meailor și văd că
cep sa se ia la harță 
pentru putere. Eu știu 
că mei ursul, nici lupul, 
nu dau tircoale stinei 
decit atunci cind îi răz
bate foamea. In rest 
fiecare își vede de trea
ba lui. Clici slavă Dom
nului, in pădure este 
loc pentru toate viețu
itoarele pămintului.

— Nu-ți pare, rău că 
imbătrmeșii ?

— De ce să-mi 
rău, am cugetul 
și inima împăcată, 
eram fecior.

părul tinerețelor mă 
ispitea și pe mine, dar 
războiul m.a liniștit 
.și mi.a dat încă o în
vățătură, e drept, cam 
amară, despre rosturi
le vieții. Peste ea s-au 
așezat altele ca filele 
unei cărți, din caie 
cum pot sa dan și 
învățătură. De 
cred și zic că 
lungă-i sărăcia 
Vorbim prea
facem prea puțin, 
u.te că m-.im luat 
vorba și poate te 
și pe dumneata de 
treburi mai importante.

— Nu mă reții deloc. 
Oricum am învăț it de 
la matale mai mult do
cil din cinci ședințe din 
cele de la m.eznl nop
ții...

a- 
eu 

aceea 
vorba 

omului,
mult Și 

Dar 
cu 
țin 
la

inf or mea ză

au lo
Ion, aflat pe 
de 16 tone 21 

transporta, vineri, 
alb.
nu- 
ex- 

(de- 
inter- 

pe

Conducătorul 
lovan 
șuia 
855, 
marfă (televizoare 
negru). Toate bune, 
mai că, deși om cu 
periență, a încălcat 
liberat sau 
dicția de a 
bulevardul 
Trebuia să circule 
varianta destinată 
portului greu. A 
sancționat cu o amendă 
de 150 lei.

Bo
rna -
III)

nu?) 
circula

Republicii, 
pe 

trans- 
fost

ITJIIT IA MAGAZINUL 
„JIUL"

In săptumina 
ipcrsoanc necunoscute 
pătruns prin efracție 
magazinul „Jiul". Din

trecută 
au 
în

ra- 
ionele tle produse electro
nice, foto, cămuși-blănurl

pafțț 
curat 
Cind 

neastim-

mărfuri de 
produ- 

amplifi- 
(car- 

casetolon 
Electro- 
sidefat), 

, cu 
, 2 

un apa- 
un bino- 

casete 
populară 

și basme), 
multe căciuli băr- 

Karakul și nulria 
negru, respectiv 
mai multc căciuli 
femei) din nurcă

au fost furate 
valoare. Printre 
scle furate sînt:

Delia-Unitra 
neagră), 
(producție 
culoare gri

câtor 
casă 
Deck 
nica, 
aparat radio Iris, 
lungimi de undă, 
parate foto Kiev, 
rat foto Zenit, 
citi, mai multe 
audio (muzică 
românească 
mai 
bâtești 
(culori 
maro), 
(pentru 
(culoare neagră) și altele. 
Toți cetățenii cărora li 
se vor oferi spre cumpă
rare, de persoane necu
noscute, aceste produse 
sint rugați să informeze 
imediat poliția.

2
a-

Unde mergem?
Deci vom avea mai 

multe zile libere. In fie
care lună. Obligații mul
te pentru cei ce mun
cesc în cultură. Pentru a- 
ceastă sâptămină nu prea 
avem cu ce ne lăuda în 
municipiu. Filme — „A-
frica express" la „Pa- 
ringul", „Hercule cuce
rește Atlantida", la A- 
ninoasa, „Jandarmul la 
plimbare" la Vulcan și al
te pelicule atractive. In 
rest? Vidcodiscoteci pen
tru tineri, In Casa de 
cultură și In clu
buri. I a Teatrul de 
stat se repetă, și... atit In 
restaurante, și din cauza 
luminilor stinse din
sălile de spectacole, a. 
glomerație mare. Aceste
rinduri sint un semnal
de alarmă. Timpul liber 
e.te o problemă minoră?
Ce oferiți oamenilor, sti
mați lucrători din do
meniul culturii, la sfirși- 
tul acestei săptamini?
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DOAMNELOR, 
VINE PRIMĂ VA RA !

CRONICA RIMATA LIBERA

Doamnelor, e lima voastrii, luna primăverii, care 
E înscrisă pe răbojul miilor de calendare... 
Voi reprezentați viața. Dar ce nli reprezentați ?! 
Clipa vieții-n nemurire; faptul de-a ne face... tați 
Și-asta este mare lucru. Habar n-au „aceia" care 
N-au copii, cînd vin acasă, să le ceară de mîncarc 
Sau, ghiozdan, costum sau bluginși,

adidași sau... ceva lei 
Pentru pizza, prăjitură, înghețată, covrigei... 
D-aia zic cu, prin urmare, doamnelor,

voi sînteți cele 
Ce „ne ridicați" in slavă sau ne dați...

„la cele rele 1“ 
(De fapt asta nu contează pentru că „acele rele" 
Sint tot sex frumos, se parc, și nu sînt de vină... clc! 
Doamnelor, e luna voastră. Ghioceii ce apar 
Și jambilc și lalele vj le oferim în dar 
Și nu sînt pe lume-atîtca flori ce am dori 
Ca prinos și ca iubire, vouă-a vi le oferi 
D-aia zic cu, prim urmare : Primăvara sînteți
Și, cum prima Primăvară, de.acum liberă, c.n toi 
Vă dorim, cu drag, la toate să-nfloriți ca

Primăvara 
Și ca voi să înflorească șl mai mîndră, toată țara!

I. LICIU

voi

I
I I
II

• Revoluția face corp 
comun cu selecția natura
lă.

• Coșmarul bureților : 
deshidratarea.

• Minciuna poate fi 
înghițită, dar nu are sa
voarea adevărului.

Note

II

• Libertatea cuvintului 
nu înseamnă să deschizi 
doar gura.

• Cind capul nu mișcă, 
ideile rămin fixe.

• Somnul trece, visele 
rămin.

• încăpățânarea o bu. 
ni, atita timp cit nu a- 
parținc măgarilor.

• Lenea își folosește 
picioarele pentru a fugi 
de muncă.

• De cind s-a inventat 
roata, trecem mai ușor 
prin istoric.

• Unii rețin în oglin
dă, doar tehnica de fa
bricație.

Eugen CUCU

Monumente ale naturii. foto : IIORNAK Iuliu

Suma rîde, diferența plînge

Azi, mă duc la meci!
Vă anunț pe această calc că dumini

că văd mecial de fotbal Jiul — Sportul 
studențesc. Priil urmare nu sînt acasă. 
Gata. De acum, n-o să vă mai năpus
tiți ca altădată să ocupați locuri cit 
mai bune în fața televizorului meu. Nu 
veți mai avea ocazia să puneți întrebări 
machiavelice dc genul: ,.'I'u nu ai vreo 
gustărică prin casă, vreo țuiculiță sau 
un șprițuleț? Aha, strîngi pentru Dacia 
1300. Oltcit ori vreo Ladă ?“.

Nu veți mai cotiolVii prin cămară, 
să-mi ciuntiți salamul de iarnă, să-mi 
distrugeți cutiile tie sardele și să.mi 
exterminați cele două borcane de ză
cu.-i pe care intenționam să le desfac 
tocmai la anul. Nu voi mai avea feri- 
c tul prilej de a-i găzdui nici pe unchiul 
.Aurii ă — abonat duminica la noi la 
m.’-.î — care deși vede meciurile de la 
Înființarea televiziunii, n.a ajuns să 
facă deosebire intre „of aid" și „henț în 
ca: 1" -i continuă să se intri be cu o 
angelică mirare de c „ăla m c" și gras 
cu fluier înjură și nu da și el în minge?

Nu, nu 1 D. data asta nu veți mai a- 
vr.i prilejul ă vă mai adunați circa

15—20 de indivizi, dintre care pc unii 
nu v-am văzut în viața mea, să năvă
liți cu toții în casă, să începeți să vă 
Certați între voi — „aprinde lumina" — 
„trage Jaluzelele-n sus" — lasă-le-n jos" 
— pînă ce Ic veți distruge cu desăvîr- 
șire I Nu veți mai avea obrazul să-i su
gerați nevestei mele „să se ducă prin 
vecini la vreun remy, să ne lase pe noi 
bărbații singuri". Nu mă veți mai exila 
la bucătărie să vă fac cafelele, tocmai 
cind e jocul mai palpitant, asigurîndu- 
înă c-o să-mi povestiți cum a fost. Nu 
mă veți mai trimite nici după scaune și 
siioane prin vecini. Vasilc, „Jiulistul 
nostru", nu va măi avea cum .și nici 
unde să sară-n sus cînd Ionele va rata 
de la cinci metri și nu-mi va descărca 
nici masa in caic va trinti pumnii săi 
de halterofil.

Acum mă distrez și cu. Mă duc la 
meci pe stadion, s-a-nțelcs? Vreți să ve- 
mți ? Poftiți. Faceți ce doriți aici pe 
tadion, doar c libertate. Asta-i din 

beton armat. Rezistă la 20—30 000 
spxtatori.
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Senzaționale
Oig m-zația im- rnati- 

onai i terori’ â a avut 
: . mi d-'s' "bit. . toate
m.‘ căriie manifestările 

stri- 
f.e 

„Cu- 
pnn- 

in-

României m 
trebuiau u 

cunoștința 
In 

rețea
teroriști, 

o importanță 
de m- 
]>enirtj

contra 
lila .i'.e 
ciciusț, la 
mușilor negre' 
i ip.u. acea .ta 
tcrnaționalî a 
lor a avut 
mare in culegeri a 
formații secrete 
Cran [.cu.

Teroriștii care 
initrmți la centrul 
Snugov au 
te 
mei. 
tul 
doi 
probleme în toate 
țârii, chiar și 
nopții. Numai 
rești au fost 
1700 locuințe 
ve la di poziția lor. 
vorba dj.pre 
general, n -l"- uite 
altcineva. lJe lingă 
rea lor cu mobilier, 
s-au depozitat 
arme și muniții, 
ceste locuințe au 
site numeie de

erăți 
de la 

cunoscut toar- 
bine teritoriul Roma- 

Așa se explică fap- 
că cei din coman- 
au descurcat fără 

e orașele 
in timpul 

in Biicu- 
r.-pari.zate 
ron .pirati-

Es'e 
locuințe, in 

de 
dota.

aici 
alimente, 

In a. 
fost Rlî- 
mașmi

Iată, caii își poartă 
coamele pestrițe, după 
veTde ucis de răcoare. 
Par frumoase, puse la 
uscat, scutecele copiilor 
născuți de femei nenun
tite. Peste acoperișuri 
un lătrat moare. Cău
tăm, căutăm, căutăm is
pite; zeii își scriu poe
zia vieților veșnice în 
pieptănatul lung al 
iubitei. Acum, oriunde, 
sau in dos de perdea, 
Stau cioclii, de mînă cu 
moartea obiectelor feri-
cite, rînjind mare $>
tristă, rîjind tristă Ș>
rea...

•>.Să taci, lipsit de
noroc și de milă; să
scuipi pe gunoaiele lu-

Suferințe 
de duminică

mii cu silă. Să nu po
menești (cu polmcțil) i- 
dile trecute, să nu te- 
amăgești cu monezi în 
durere bătute. Să.ți în
gropi capul in nisipul 
nimicniciei tale, să-ți iu
bești mocjrla și să-i a- 
duci osanale. Să risi
pești, robule, sămînță,

pe.ogoarele moarte de 
secetă .și de nesăbuință. 
Să plîngi, dacă te doa
re. Așa ești mai' om. 
Și, de vrei să se știe că 
și tu ai trecut, să-ți 
faci casă, să crești un 
copil sau sădește un 
pom. Minunea de lu
me și-așa nu te știe. Ră- 
mîi în mocirlă și casă 
îți fie. Sădește-ți în su
flet dezgust. Rămii a- 
nonim și îngust. Iară 
dacă simți nevoia ș-o 
facf, să plîngi. să scuipi, 
dar să taci. Dar...

Nimic nu e mai omenesc ,
decît să naști sînge din al tău sînge.

Viața e făcută din diferențe și sume
Suma rîde, diferența plînge...
Duminică, 1989

Mircea BUJORESCU

(

REBUS Hi REBUS
ORIZONTAL: 1. Cimitir — Bețe; 

Otice — Opus; 3. Mic — Rotit; 4. E • 
sut; 5. Șirete — Ici; 6. Urît — Niței, 
Umil — Tu; 8. Micro — Ivit; 9. Polimer; 
10. Sol — E sudor.

VERTICAL: 1. Comiși — Moș; 2. Ițe 
— Urme; 3. Mucuri — Cepele ! 4. Ic — 
Tutore; 5. Tîrît — Moli; 6. Oșcni — Os: 
7. Roți — O lume; 8. Pitit — Vid; 9. Bot 
Ceteri; 10. Țese ! — Pilot.

DICȚIONAR : ACA, AMAL, CPL.

I’el ionela MIRC1
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să scoată

Mica
Ccanșescu în ultima 
noadă de timp.

Se presupune că 
'ru tranzacțiile sale 

inc'.arc. dictatorul 
t utosit de o armată
specialiști, iar sumele 
bani au fost folosite și 
bursele străine. Așa 
explică de ce nu poate fi

pe-

P‘ ■
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s.a 
dc 
dc 
de

„Cămășile negre “
mc i In rindul populației. 
Armeie erau de prove
niență americana. O par
te din locuințe erau le
gate la sistemul.'" 
mafie subteran al 
tui ului.

Teroriștii în-â 
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inirmute.
gre s-au 
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dicta-
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condus 

tr mzai-țule financiare tăi
nui de Im Ceauș ii. 
M ui ,i, pînA la izbucni
ri i rev. iiții-i nu a ști
ut nimeni de pic exis
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pune, că partea cea 
marc a sumei a 
scoaă inevpind cu 
șirul anilor 1970.
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n.incinte dub ■> i e. 
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dovedită originea 
sume de cure a 
Ccaujescu. Oamenii dic
tatorului sau mliliiai și 
in tranzacții iniei n.ițiu. 
nale, in mafia il.ih.ina 
și cc-a amiTic mă, in con- 
tr.iban la internați in.i'â 
cie arm.im 'n’.. In d . ■ i. 
rea fomlindor, roiul
di-i.'rm.n >nt l-a avui pi.- 
șe Lut.-ic Român.ei. Prin 
r ie itia s i cland an i. 
raiplndiia pis- i md< m,

itut atun-

unor 
dispus

a

Nim ni nu s-a putut as
cunde de furia dictato
rului.

Există informații și
despre o conlucrare foar 
te apropiată cu vesti .a 
m-ifie naliana, probabil 
din cauza apropierii geo
graf.ce. Firele acestei 
conlucrări se extind 
in 
se 
fia 
pat 
naționale, 
furtul 
bre, i 
na.a 
după 
fi ajuns in România, 
m ii ia italiana de 
a vrut să 
zece in beneficiul 
m.lionari greci.

Sint cunoscute și 
e' ’. rnple dc conlucrare 
tre clanul c? l. seu 
mafia italian ». ui 
vinta nun furturi de 
tui i i bi e.

se extind și 
Ungaria. După cum 
știe, o parte din ma- 
italiană sa preocu- 
de furturi de comori 

Reanunt m 
i unor picturi cele, 
din G.iler a națio- 
a Budapestei, care 
unele informații ar

iar
aici 

le comercial i- 
unor

al’v
in

și 
pi i- 
pic-

» M

n
Inț. I KOA

(l . .i u . ■■ iu <"i1
V< ', l II <><>!, I

XI S.
i. A I

publicitate
• Securitatea „Petro

șani" vinue aparatură 
de ascultat O.R.L.

• Oficiul PTTR mon
tează posturi telefonice î:i- 
cepînd cu luna 
pină la postul 
nulii:.

s Stațiunea 
„Bucea Mare" 
ză direct sau 
fer „pijnițari” 
categoriile.

• Partidul 
face cunoscut 
face insener. 
partid. Egoiștii

• Vînd 
nesc cu găuri Persane.

• Curățătoria 
cu din „Livezeni" 
iiere de călcat 
scoaterea pe lor.

o Delincvent drept co
mun dau lecții pe stra
da sau la lomicii.il.

• P cuiul porlinoncu 
conțininJ 8000 lei, găsi
torii ui recompensă O 
bir.dic aragaz.

• Vînd loc de veci, cu 
ie pling.di-are, vedere 
-iv.i.du spre cosmos.

martie
Craci u-

balneara 
ang.ii . 

prin trans. 
dc toau.

„Egoișliloi 
că 
in 
I

covor

nu mă
aces

s i

roma.

chimi- 
vinde 

pentru

Ioni OLARU

lomicii.il
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Ieri, în 
Capitală

Simbătă la Amiază, din 
dispoziția Primăriei Ca
pitalei, in prezența a cî- 
torva sute de cetățeni și 
a numeroși ziariști ro
mâni și străini, a început 
demontarea statuii lui 
Lenin. din Piața Presei 
Libere. Dupâ unele afir
mații, statuia ar cîntări 
tn jur de 7 tone ți a fost 
ridjcată pe soclul de mar
mură roșie cu aproape 
30 de ani In urmă, sim
bolizând însăși ideea da 
socialism șl comunism 
pe pămintuî românesc.

(Rompres)

ACTUALITATEA
INTERNAȚIONALA
BUDAPESTA 3 (Rom- 

pres). - La Budapesta 
s-au încheiat Lucrările 
sesiunii Adunării de Stat 
a Republicii Ungare. De
putății au ex iminat pro
punerile guvernului pri
viri 1 amendamentele din 
(Son x tuție tn legătură cu 
reprezentare* In parla
ment a minorităților na- 
țiorafe. modificări în le
gea privind apărarea și 
înv.i' mlntul, au aprobat 
amendamente la Consti
tuție și procedura desem
nării președintelui țării 
pe baza alegerilor libere. 
In cadrul sesiunii a fost 
adoptată, de asemenea, 
legea referitoare la inter, 
zicerea propagandei în 
fav< .rea pornografiei și 
au fost examinate rapoar
tele diferitelor comisii 
pariam atare, relatează a- 
’genția MTL

VARȘOVIA 3 (Rom- 
pr—,. — Aproape trei su- 

de persoane aparți
ni I Confederației pen- 
ti i o Polonie indepen
dentă. au participat vi
neri la o muU stație în 
f da îmi asado'or sovieti
ci, t?riîan;t i, fi incezâ și 
am ■ ic.'inâ de La Varșo- 
v 1, relatează agenția 

■ Pn Manifes-
au r'in.î ac stor 

of ■ ii diplomatice o cere- 
rs privind participarea 
P - ci la negocierile 

■ piu doi" privind 
un ar<-a Germaniei. în 
<io ini-nt se cere de a.

a. unificarea
G unici i • facă în-

P II M E
I MARȚII.

PETROȘANI — l’-i-
rmgiil; Africa Expresa; 
7 \oiembrh In cău
tare j lui Jupiter; Uni
rea: Maria ți Mir.nbe 
la în Tranzistoria.

L.IJPENI Steaua Su- 
<>: u..

t ■ I,C A \ Jandarmul
la plimbare.

I RIC’ANI: Pctrecv-
r I.

PETRILA
pi ) sten

ANÎNOA.SA; Ilercil- 
1c '(jrcre-:«n Atlantida

Din partea Comitetului național provizoriu 
de organizare a Sindicatelor libere

Comitetul național pro
vizoriu de organizare a 
sindicatelor libere dir* 
România a adresat prin- 
tr-un telex agenției de 
presă „Rompres" rugă
mintea de a difuza ur
mătorul comunicat:

Avînd în vedere nu
mărul mare de cereri ca
re ne-au fost adresate 
de către cetățeni și sin
dicate. aducem ta cunoș
tința celor interesați că la 
Comitetul național pro
vizoriu de organizare a 
sindicatelor libere din 
România au fost consti
tuite și funcționează:

1. Biroul de asistență 
Juridică prin care se asi
gura consultații juridice 

tr-un cadru european șl 
prin respectarea fronti
erelor rezultate de după 
cel de-al doilea război 
mondial. inclusiv linia 
Oder — Neisse.

Pavticipanții purtau
numeroase pancarte. Pe 
unele din ele se putea 
citi clar „Să nu mii fie 
o a doua Vaită".

☆

SOFL\ 3 (Rompres). — 
Zeci de mii de persoane 
au participat ia o de. 
monstraț.e organizată. de 
Federația Arociați’lor 
Studențești Independen
te, sub deviza „Destul cu 
demagogia". Principalul 
obiectiv al demonstrației 
l-a constituit manifesta
rea neîncrederii unei 
părți a tineretului In 
posibilitatea de autoîn. 
noire a PC Bulgar. Par- 
ticipanții au adoptat o 
rezoluție în care se cere 
eliminarea simbolurilor 
comuniste de pe slema 
tării și de pe clădirile 
publice care nu aparțin 
PCB, r» stabilirea fo mei 
inițiale a textului imnu
lui de stat (fără referirile 
la partidul comunist sl 
Moscova), țara să fie de
numită Republica Bul
garia, precum și desfiin
țarea sărbătorilor națio
nale de la 9 Septembrie 
(care marchează începe
rea perioadei socialiste) și 
7 Noiembrie, infoimează 
agenția BTA.

> MARTIE

PETROȘANI — P.i- 
ringul: Omul din Rio . 
7 hioitmbrie: Miss A- 
rizona; Unirea: Alt băr
bat, altă femeie, I—II

LUPENI: Inamicul
public nr. 1.

VULCAN: Zece ne.
gri mititei. I —11

IONEA: Transport
pi imejdioș.

URICAN1 Atenție
Vasiliek.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în
programarea filmelor a-
parțin întreprinderii ci-

sindicatelor și federați
ilor sindicale, tn dome
niul legislației muncii și 
al celei sindicale, pe 
probleme privind consti
tuirea, organizarea și În
registrarea sindicatelor 
libere, conținutul con
tractelor colective de 
muncă și negocierea a- 
cestora, apărarea drep
turilor salariaților etc.

Asistența juridică se a- 
cordâ. Ia cerere, celor
interesați, atit la sediul 
Comitetului, cit șl la se
diile sindicatelor și fe
derațiilor.

Biroul primește, de a- 
semenea, propuneri pri
vind o nouă legislație a 
muncii, în scopul promo

SPORT w SPORT
PP.EȘOV 2 (Rompres).

— Gampiooatul mondial 
de handbaL masculin, cu 
se desfășoară Iii acest* 
zile In Cehoslovacia, a 
ajuns în fața ultimelor 
îîitîlniru programate sfnu 
bătă seara, din gi upele 
preliminare.

In grupa B, lidera cla
samentului, formația Ro- 
m Iniei, și-a asigurat, în 
urma celor două victorii 
obținute: 26—24 cu Co
reea de Sud și 25—17 cU 
Cehoslovacii., calificarea 
In grupa întâi semifina
lă, care va debuta luni 
la Ostrava. Handbaliștiî 
români au lăsat o bună 
Impresie In cele două 
evoluții de ptnă acum, 
iar In partida a doua au 
reușit performanța, prin 
spectaculozitatea Jocului, 
să-ji ralieze un public ve
nit, de fapt, să-.șl a- 
plaude favorita, echipa 
Cehoslovaciei. Din punct 
de vedere tactic, echipa 
noastră și_a îmbunătățit 
sensibil faza de apărare; 
închizînd prin mobilita
te și promptitudine cu
loarele spre poarta ex
celentului Bul.gan. Pe 
fondul siguranței pe pro
priul semicerc, atacul s-a 
impus datorită deselor 
schimbări de registru: 
șuturi de la 9 m, șarje 
Pe extreme, angajări de
cisive ale pivoților, totul 
ducind la un succes con
cludent. Celelalte două 
echipe din grupa B care 
vor fi prezente la Os
trava vor fi cunoscute a- 
hia după meciurile de 
astă-scară: Cehoslovacia
— Coreea de Sud și 
România — Elveția, vic
torii dc joi- a selecționa
tei asiatice: 21—17 cu 
Elveția romplicînd lucru- 
rde.

nematografice Județene 
Hunedoara.

T.V.
1 MARȚII

9,00 Gimnastică pen
tru toți.

9.10 Universul copiilor.
10,-10 Film In serial. 

Sindbad marinn. 
rul.

11,00 Actualități.
11,10 Armata poporului.
11,50 Viața satului.
13,00 Mapamond.
13,30 Studioul A.
16,00 Rugbv 

Transmisiune di. 
rectă din. „Turne

vării. intereselor sindica
telor libere tn organul 
legislativ.

2. Biroul pentru relații 
cu publicul, care își pro. 
pune un dialog perma
nent cu toate categoriile 
de salariați pe aspecte 
al» vieții sindicale, so- 
cialfii economice, cultu
rale, precum și sprijini
rea solicitanților în re
zolvarea; operativă a u- 
nor probleme personale 
sau ale urtor grupuri de 
salariați.

Solicitările se pot a- 
dresa la telefon 334060/ 
271 sau; 201, personal sau 
prin corespondență: Ale
ea Modrogan nr. 14, sec
tor 1, București, cod 
77 274.

In celelalte grupe, în 
generat, situația este mai 
limpede, în urma- ultime
lor rezultate de joi1: Sue
dia — Algeria 20—19 
(II—8), Spania —- Is
landa 13—<17 (II—ÎI), Po
lonia — RD Germană 
17—25 (9—9), asigurln- 
du-și practic, calificarea 
selecționatele Suediei, 
Uhgariei. României, Soa- 
niei, Islandei, Iugoslavi
ei URSS și RDG.

Vineri, s-a efectuat tra
gerea la sorți a meciuri, 
lor contând pentru sfer
turile de finală al* tra
diționalei competițd db 
fotbal „Gupa României". 
Intîlnirile se vor desfă
șura duminică, 11 mar
tie, pe terenuri neutre, 
după următorul program: 
FCM Brașov — Petrolul 
Ploiești: Politehnica Ti
mișoara — Dinamo Bucu
rești; Steaua București — 
Farul Constanța și E- 
lectroputere Craiova — 
Universitatea Craiova. 
Partidele vor începe la 
ora 13,00. Orașele unde 
vor avea loc meciurile 
vor fi stabilite de comun 
acord de către echipele 
interesate.

(Rompres)

ALGER 2 (Rompres). — 
Ea cea dc-a VI.a ediție a 
Crosului internațional
desfășurat la Alger a par. 
ticipat și o echipă a sin
dicatelor libere din Româ
nia. In cursa feminină 
de sernimaraton (21,5 km) 
pe locul întîi s-a clasat 
românca Adriana Andre- 
escu dc la Asociația spor
tivă Regionala Căi Fera
te București. O altă con. 
curentă din țara noastră, 
Elena Radu, de la Meta
lul București, s-a asituat 
pe locul al patrulea.

ul celor cinci na
țiuni".

17,35 Adevărul de care 
avem nevoie.

17.55 Film serial.
Sclava Isnura.

10.30 Muzică și publi. 
citate.

10.15 Cuvintul care zi
dește.

19,10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Film artistic.

Sălbaticul.
Coproducție fran- 
co-italiană.

21.55 Actualități.
22.15 Dans, dans, dans 

(Partea a II a).
23,00 Nocturnă.

4

Cooperativa meșteșugărească 
„UNIREA"

organizează concurs 
pentru ocuparea postului de

CONTABIL ȘEF
Condiții de încadrare șl retribuire sînt 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și Le
gea nr. 57/1974 republicată.

Cererile de participare se depun la sediul 
cooperativei. Cei interesați se pot adresa Ia 
biroul personal al cooperativei, cu sediul In 
orașul Petroșani, strada N. Bălcescu nr. 1, 
și la telefon 43251

întreprinderea pentru 
administrarea cantinelor 
și cazare Valea Jiului

ca sediul în Petroșani, strada Grivița Roșie 
nr. 36, telefon 43451, 43452 oferă spre vtn- 
zare Ia Întreprinderi și persoane particulare, 

în stare nouă: saltele clubucite, paturi 
metalice, pături, cearceafuri etc.

De asemenea, furnizează aceste bunuri 
și ru un anumit grad de uzură, pentru re- 
concliționare, la prețuri convenabile.

Mica publicitate
ANIVERSARI

CU OCAZIA ieșirii Ia 
pensie și împlinirii vîrs- 
tci dc 50 de ani și 32 de 
ani de căsnicie, soția și 
fiul urează scumpului lor 
Gegiu Virgil multă sănă
tate, fericire și un căl
duros „Lh mulți noii". 
(376)

V INZARI

VIND vidcorecorder
NEG, telecomandă infra- 
roșu, videocasete impri
mate. înregistrez filme tra. 
duse de pe satelit. Vul
can 70005.

VIND schiuri Atomic 
1,80 și 1,40 m, legături 
Salomen. Telefon 42971 

(158)

VIND radio dublu ca- 

setofon AEG. Petroșani, 
Independenței, 12 B, ap. 
40. (463)

ÎNCHIRIEZ garaj. Vul. 
can str. Crizantemelor, bl. 

10, se. 1. ap. 5. (462)

PIERDERI

PIERDUT foi parcurs 
scria 559583 din 26 fe
bruarie și 559581 din 27 
februarie 1990, eliberate 
de IUGCCF București, 
secția Bănită. Lc declar 
nule. (153)

DECESE

MOARTEA nemiloa
să a răpit fulgerător 
pc doctorul pediatru 

MUȘAT OCTAVIAN 
VIRGILIU

Lacrimi eterne pen
tru el. Părinții.' (161)

COLECTIVUL ma
gazinului Jiul Petro
șani regretă profund 
dispariția din mijlo
cul lor a celei care a 
fost

ȘOȚAN MARIA
Sincere condoleanțe 

familiei. (4G0)

CU AD1NCA dure
re in suflet, soția, co
piii ți rudele anunță 
încetarea din viață du
pă o lupgă suferință a 
mult iubitului 
ing. CIIERTES PETRU

Inmormintnrca va 
avea loc duminică 4. 
03. 1990, ora 11,30. Cor
tegiul funerar pleacă 
de la domiciliu din 
strada 1’. Vladimirescii 
bl. 80, l.upcni. (159)

COMLMOR\RE

AZI, 4 martie, se 
împlinesc 9 ani de la 
dureroasa despărțire 
de cel ce a fost soț ți 
tată
CIIIIM \ GIIEORC.IIE 

(PUII )
O zambilă, un ghio

cel ți lacrimi pe mor- 
inînL Soț in Felicia. 
(M3)
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