
DIALOG CU ORTODOXIA
■ Duminică, 4 martie, tn lăcașurile 

noastre de cult, au avut loc slujbe de cin
stire a Ortodoxiei, strămoșească lege a : 1- 
birii de Dumnezeu și de oameni.

Religia creștină se au
tentifică în lume ca un 
„dat dumnezeiesc", un 
corp unitar și omogen de 
adevăruri revelate desti
nate omenirii, testa
ment veșnic divino-u- 
man. suport supranatural 
de redresare, restaurare, 
purificare și perfecționa
re a cosmosului și vie
ții.

Fenomenul religios cste 
expresia identificării spi
ritului divin cu mersul 
și pulsul umanității ce ne 
plasează și ne reprezintă 
In fața absolutului, față 
In față cu noi înșine, vis- 
a-vis de semenul nostru 
de istorie. Adevărul re
ligios exprimă, în mod 
delicat și inepuizabil, for
ța sensibilă a dimensiu
nii umane în spațiu și 
timp, înglobind în sine 
totalitatea formelor spe
cifice de manifestare a 
conștiinței, pozitiv și ne
gativ, în conexiune cu 
realitățile cotidiene.

Elementul religios de
pășește prin concepție 
stadiul biologic — natu
ral al omului, înnobilfn- 
du-1 cu noțiunea aureola
tă de „chip al lui Dum
nezeu", sădind în 
nimbul nemuririi, 
biutatca absolut a

șării de lume prin mij. 
locirea ființei divine.

Factorul religios au. 
tentic nu are sens de 
„criză", ci dialectic, de 
progres, făurind succint 
oglinda oscilațiilor exis
tențiale ale tipologiei u- 
mane, neimpovărînd con
știința cu ororile păcatu
lui și iremediabilul drum 
al morții, el luminează 
♦enebrele misticismului, 1- 
raționalismului și mate
rialismului, prin tranzi
ția vieții prin moarte 
spre nemurire.

Creștinismul a răstur- 
nat o civilizație veche 
substituindu-i o lume 
nouă axată pe dezvolta
rea liberă a cugetării, ac- 
centuind esența naturii 
spirituale a omului, con
jugată inseparabil de e- 
sența naturii divine, ofe
rind ifiecâru a legea li
bertății, demnității și 
moralității relevată prin 
lupta dintre „omul vechi", 
retrograd, perimat în con
cepții și „omul biblic" spi
ritualizat prin har, care 
pînă mai ieri a fost for
țat laicizat și falsificat

Preot lonn l'OGAN.
I.upcniom 

posi- • 
d !a-(Continuare în paj. a 2-a)
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Pasărea pe limba ei piere
Cu puțin t.mp în urmă. 

Jupă e’ puzcul de un pa
triotism d. tu-.-t ,i lacrimo
gen rostit la televiziune do 
bătrîna doamnă de la Cluj, 
vorbeam cu un redactor de 
ia cunoscuta revistă 
jeană de cultuiă. 
conversației: ce mai
doamna Cornca, c<; atitudi
ne are față de presa româ- 

liberă. Și am aflat, cu 
surpriză și 
rcf't ă 
r,ș ' 
num.'ii

clu- 
T* ma

face ■

d<-amăgire, că 
să p: imens: 5 zia. 
n țară, căutîndu.i 
ire cei trăini. Au

dacă e ceva rațional, în 
atitudinea și opiniile dom- 
n.ei sale.

Numele doamnei deve
nise anul trecut un sino
nim al oțxiziției, analizat 
și comentat la posturi de 
radio și în diverse ziare 
dm lume. Era un act de 
curaj să se opună terorii, 
iată de ce toată lumea 
îi aprecia tăria de caracter 
și consecvența atitudinii. 
Dar au venit și zilele li
bertății, ale adevărului și 

■ ,iti(i< i. Este deos bit. de
urma1L (‘ rl.- ile din eo- snnifica'.iv faptul ca
tPJin., Ul CÎV țiAii -. preș. doamna nu a înțeles câ
tfRitl I Tr;t ur e .ie Gene- irv/iuția, pornita din fel
V. -, Ș:' ap..?;, ti fote, de f-'i d- privațiuni ,i pi.
.cir 1 !hVJ t ziar fran- i la v.dLH.-v i sp.rii iu

-Vie": Ni a lor lu., : nnUnuft, de la lie -
n încadja- tui ie m-mix-ratice Spre in-

în mitinguri. Așadar, doam
na de la Cluj se consideră 
nu numai un spiritus rec
tor, ci unul dintre cei care 
doresc să manevreze con
științele. Facem alergie și 
sintani iritați numai la 
gindul câ iarăși, cineva 
vrea să ne înregimenteze, 
distrugind individualitatea 
fiecărui cm care a învă
țat să ridă, să.și exprime 
deschis opiniile, fără tea. 
ma cu pină și pereții au 
urechi. Și astfel observăm, 
din luările de poziție ale 
doamnei Cornea, nu dorin
ța de a participa la rc.'on- 
.'.rucțiă țării pe bazele 

■d. vărului, i.i p ircă o 
tenție de a <b
ra, de a semăna

in oie. .'itatej
zoriu dc

...Și la Livezeni sînt eforturi 
pentru normalizarea producției

.i ne străduim

.e n ru ii'Kcep.
ția r,-!or umiinit are.

îfe a nin’, tn r Tarabe
ă nn fr c pei:

reeidivrajâ, pi p- : ■A<se-
ren ții den O Cii' J/S
mai L-jnii, ir. a nifc -’ k rc-
siifâ ile- < i i'i-? din țnrâ.

ttTior, in cugetul L.. cjru. j 
re noi. Avem nevoi* dft 

ho . i Icre între noi. d- -in- 
c«rita:«, chiar dacă adevă
rul nu ni se servește in 
toată complexitatea lui. 
D ■ mni Doina Corn -a in- 
icl«#e fă a continua revo
luția * ie echivul ut cu 
prezența ma.vă a copi. 
ilor și tinerilor, a bătiini- 
lor și f meilor pe stradă,

a- 
in- 

tabiliza ța- 
ncincre- 

t In oii. it.'L a ('on.ii. 
Jiului l’r'-’. izoriu dc Uni
une Națională .și a guver
nului.

Oro >m de bună cre
dință înțelege că o con >- 
l dare a dem :rației

Tibcriu SPĂTARI)

(Continuare in pag. a 2 o)

lntr-unul din numerele 
trecute aic ziarului ne ex
primam nedumerirea față 
de căderea bruscă a pro
ducției în prima zi a lunii 
mirtie și- 
în ceea ce privește 
Livezeni. Era a treia 
după, salariu și, cum 
menii nu au renunțat 
vechiul obicei... au lipsit 
15—2ă din efectivul din 
cărbun- Dar a ta a fost 
in dala de 1 martie, iar 
ab1 -Montanii ,.?‘2 c
Inii 'gnliii colectiv 
„mărțișor" care 
l.i 53,6 la sti i 
de realizare a 
progr..m c în 
pc< tivii.

Luni, 5 
la u ,pv.. 
z-.-ni. Era ora 7.19. 
t:Tm cu unul dintre 
cerii. Eugen Bartha, 
n-s comunică, Jenat,

ne.am lămurit 
m na 

zi 
oa

la

„au dăruit' 
im 

se ridică 
proporție 

prodtieți i 
ziua > s-

5 martie. SI 1 m 
pec<-râtul mine. I ive- 

Di -u- 
dispe- 

care 
că „la 

aer ,ta ora fluxul încă nu 
a pornit. Aven» promisi
uni că intr-o Jumătate de 
oră a a porni". Cu alt.' cu. 
vin'.'.-, doua ore dc s'.ag 
nare din 6, cit are un

schimb. Mult, mai 
că asta intervine 
două zile de revizii și re. 
parații. Ba mai aflăm că, 
zilnic, fluxul este oprit 
de la ora 6 la 8. „înarmați" 
cu cele aflate, ii abordăm, 
convinși fiind că am des
coperit un subiect dur, 
pe inginerul șef electrome
canic, dl. Alexandru Hăn- 
r la. Și lucrurile încep să 
se limpezească, luiad o al
ta turnul ii.

— Două ore pe zi oprim, 
programat, fluxul 
transport, ii zilele 
cursul s.îpt mînii. 
luni. Avem un flux greu, I 
lung, condiții deosebite pe I 
un .' • lucruri miniere. Ne- 1 
avînd silozuri tampon, mul- | 
te abataje deversează pro- . 
ducția direct pe fluxul de | 
benzi și nu putem 
transportul in 
Două ore din» 
mult.

— Riim. .i • i 
și sper c.i i-ai 
Clailltci și nil

Greu d-- < ris ce a fost
simb ■ a dimineața In sala 
mare a Ca, dc cultuiă 
din Petroșani. .Adunarea 
«ntru confirmarea con

ducem sindicc'uiui liber 
lin s<ția auto Pe uș ini 

s SUC r •'.! l.nța de 
prezenta - a realizărilor 
din lunile Umuane și fe
bruarie? Pînă la un anu
mit punct, n.a fost nici 
una, nici alta. Ca să fim 
bine ințeleși, iată clteva 
secvențe din filmul ndu
nării.

Domnul Con tantin Du. 
mitra ui, șef exploatare 
parc de mașini, prezintă 
modul in care au fost în- 
deplir. ți principalii indi
catori In primele două 
luni. In concluzie — ne- 
«atisfărSțor. Fapt pentru 
care p -rsonalnl TESA, me- 
"anieii și revizorii ar fi tre
buit să primească salarii 
dijmuite. €ă s.a făcut bi
ce sau nu, ră, tutiiei, n.

'-ii persoi

Am fost invila|il unui sindirut liber

Sîmbătă la matineu
• ord-?'. s.-d.iLul inleg 1 cile 
o problemă a sccți' i. La 
■ o ne raiiem c:>tc apelul 
la muncă. „Să ne apucăm 
.-l icis de lucru" '.punea — 
și nici li dăm dreptate — 
domnul inginer Dumitraș- 
cu. A doua chestiune pusă 
în discuție dr- dumm-alui: 
menținerea, în colectiv, a 
patru per r’ — doamna 
Elisabeta Abraham, con- 
labil șef, Petru lorga, mai
stru, Dumitru Micii, mai
stru și Ghcorghe Pop--scu, 
tehnician principal (aces
ta din u. mă In lrumat să 
lucreze cn șofer). Urmare 
a ) mulțumirilor din sec
ție (nu știm partea de vi
nă a fiecăruia, in ședință 
S-a discutat mai mult des
pre primii doi), ci tirmnu
• i fia indepărt .ți doi a

Ct-st colectiv. N , fo'.t bine 
înțeles sau nu s-a doved.l 
un avocat bun, inginerul 
Diunitrașr u pietde teren. 
fnc< p „înțepăturile" dm 

dă. Domnul Badea, lide
rul de sindh.it. urcă pe 
scenă și ai i‘..i motivele 
pentru care oamenii m.i-i 
„Înghit" pa doamna A. 
bi.iliam și domnul lorga. 
După cite-va inimile, îi 

uităm pf- domnul ingi- 
m . an B <-z.nc.ir, adjunct 
șef dc i-iție. „Ce vrem 
noi 7 Sti meargă secția bi
ne. Să ne luăm banii. Si 
no vedem dc l i in< eput in
teri-'. '-Ie. Domnul lorga a 
adus i irnio.ine iulregi de 
piese de schimb..,". In a- 
r-est moment, se aud cuvin, 
te care sfiih-.azâ bunul

Ol’ ( > fl'tll.' '■ p ii ă- '■ -t'-

-.ala. O fac și clțiv i b ir. 
bați, lnindii.și „pauza", 
pentru o ț ig:tiI i din nou 
ciivininl doinitul Badea. 
C 'Util m dirijeze diteuția 
pe tiigașul normal. Cum. 
ncriim, nici noi n-am pri- 
i pul, vine vorba de <a- 
bann de agrein nt a sec
ției. ( a și cum in pro
blemele nn’crioaie s.ar fi 
.-ijiins la un consens. 
„N.avcin un gntaj ca hi. 
mea, n-avem ua grup Sa
nitar, și ne trebuie caLa- 
ni'il", se aurie o voce din 
sală. Intre timp, alți spec
tatori părăsesc sala. In 
fine cei de pe scenă, ac. 
torit, se rcgiisosc pe ci 
înșiși, iși aduc aminte cn 
plin firmei: dc ce a fost 
coiivo'.aW a hmar< a. „lte.

Ghcorghe OI.TE INII

(( oul imun e tn pag ( 2 a)

ales 
după

nu

de 
din 

și

Impui 
nea ța

opri 
zi iei.
nu.i

Ies-o
. nc-
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Demontarea 
simbolului unei 

societăți 
falimentare 

Simbătă la prînz. în Pia
ța Presei Libere din Capi
tală, in prezenta câtorva 
sute de cetățeni, a presei 
române și străine a început 
demontarea statuii lui V.I. 
I^enin. La fața locului au 
venit o macara tip Demag 
cu o forță de ridicare de 
36 tone, precum și o autoșa 
remorcată de un tractor. 
Operațiunea de amplasa
re a macaralei, ca și cca 
tehnică, de desprindere dc 
pe soclu, de translare și 
depunere pe mijlocul de 
transport, a fost coordo
nată de specialiști de la 
Grupul întreprinderilor 
de Gospodărire Comunală 
București.

După încheierea tuL'.r.ar 
lucrărilor pregătitoare s a, 
constatat că există dificili, 
tați neprevăzute în des
prinderea statuii, datorate 
modului în care po.-tam.an-. 
tul ei, prin intermediul u- 
nor buloane din metal, fă
cea corp comun cu beto
nul djn soclu. Au fost a- 
duse încă o macara, gru
puri electrogene, alte uti
laje specifice și, după un 
efort continuu de zi șl 
noapte, luni la ora 10,22, 
statuia a fost desprinsă. 
După 30 mințile, mijloace- 
1-' tehnne ce o transpor
tau au părăsit I’iața I’i ■ ei 
Libere.

Primai ui general al Ca
pitalei, domnul Dan l’re- 
descu, do față la demontă
ri a statuă, a declarat că 
soclul va fi păstrat, și in 
ace' .t.i importantă piața a 
ora?u'ui vj fi ampla-, it un 
monument cu autentice 
valori artistice.

După cam a declarat 
tractoristul Gicâ D.ăgan, 
car? a iciniirc t aulo.j.itri 
ce transporta stătra, mo
numentul va fi depus ia 
a'.eii.nrele Fondului Pi .. 
tic, tind? va fi topit, iar 
materi ilul v,a servi la tur
narea altor monum -nte, 

t Romprc.-J

IJ N A P E Z 1
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' Stația de epurare încă nu este 
ce-ar trebui să fie

La Iscroni, în zona con
fluenței Jiului de Est cu 
cel de Vest, există o stație 
de epurare aparținînd de 
întreprinderea de gospo
dărie comunală și locativă 
Petroșani. Stația Dănu- 
țoni, cum mai este cunos
cută, a fost creată pentru 
epurarea apelor rezidu ile 
menajere din toată Valea 
Jiului. Se poate pune in- 
trebarea: aceste ape sint 
atît de poluate față de cele 
provenite de la coloșii in
dustriali care poluează fi
zic și chimic ap.le Jiu
lui? Răspunsul este fireș
te afirmativ. Datorită în
cărcării organice ridicate, 
aceste ape sint deosebit de 
poiuate. Cu toate acestea 
în stația mai sus amintită 
nu se face decit epurare 
mecanică, deși prin proiect 
ar fi trebuit să aibă și rol 
de epurare biologică. Dar, 
după 'cum aveam să aflăm, 
aceasta este posibilă doar 
în a doua etapă de dezvol
tare. Etapă amînată cam 
de mult timp.

Iată'" ce se întlmplă în 
pr'dlfe'rit în stație. Apa me
najeră intrată aici (Cam 
4—500' litri pe secundă, cu 
debite mai ridicate după 
ploi, față de 1700 litri ca
pacitate proiectată pentru 
etapa finală) este dirijată 
în niște canale, unde cu 
ajutorul unej greble me
canice și una manuală (me
canizare, nu glumăl) sint 
reținute corpurile mari. A- 
ppi, în deznisipator sint 
rețmute nisipurile și sus

Simbâtă la matineu
(Urmare din pag. 1)

cunoașteți sindicatul lui 
Badea?". întrebare tenden
țioasă, reformulată insă, 
așâ cum trebuie, de cine
va din sală. „Vreți să spu
neți că-i al nostru, da?" 
Majoritatea celor prezenți 
au votat pentru.

Sa vă martur -,im cinstit, 
am fi rămas cu un gust 
amar dacă totul s-ar fi o- 
prit aici. Au mi TVcmt în
să, salutar, domnii M irin 
Roșu, inginer ,■ și Miliai 
Ciuță, șef dt- coloană. Ei

Pasărea 
pe limia ei piere

(Urmare din pag I)

săvîrșiște numai și numai 
prm munca. De aceea mi
nerii Văii Jiului iși fac 
datoria in subteran, fund 
Intr.un total dezacord cu 
spusele bătnnei doamne de 
la Cluj, care nu cunoaște 
conținutul noțiunii de
muncă decît in mod ab
stract

I Un alt aspect a) chestiu
nii este cel al suspiciunii 
doamnei față de presa drn 
țară. Că preferă, ca și alți 
oameni de mai mică sau 
mai mare anvergură poli
tică. doar presa străină 
n-ar fi nimic prea rău. Cel 
mult am numi atitudinea 
ca fiind de snobism. Re
fuzul presei române libere 
este deliberat. Numai că și 
ziariștii străini, necunos- 
câtort ai vremurilor noi 
din România, ni evoluției 
sigure spre pluralism po
litic, în așteptarea scruti. 
nului din 20 mai, nu mai 
pot crede nici ci prea 
mult timp în zi-.eln moftu
roasei doamne de la Cluj, 
Dar fiecare pasăre pe lim
ba ei piere.

I

pensiile de natură anorga
nică. Ajungînd în decan- 
toarele radiale (2 față de 
8 cîte sint prevăzute în 
final), suspensiile de orice 
natură din apă se depun 
sub formă de nămol, care 
este dirijat spre o opera
țiune de fermentare. Apa 
din preaplin, oarecum cu
rată, este evacuată în Jiu. 
Analizind indicatorii ac-

Pot fi limpezite 
apele Jiului ? (VI)

tuali se poate spune că a- 
pa evacuată este accepta
bil de curată. Din punct 
de vedere al poluării me
canice. Dar cu poluarea Bio
logică (destul de pericu
loasă) ce facem ?

In faza de prelucrare a 
nămolului, de care vor
beam, acesta ajunge în- 
tr-un sistem de instalații 
numite metantancurj (și 
dintre acestea funcționea
ză doar unul în loc de 
două). Are loc un proces 
de fermentare anaerobă la 
33—35 grade Celsius, cu 
producere de biogaz. Exis
tă și aici un plan — 500 
mc pe zi. De produs, sta
ția produce cam 200 mc 
de biogaz pe zi și este fo
losit, deocamdată, doar 
intern pentru încălzirea 
nămolului. O producție mai 
mare ar fj deosebit de u- 

au expus problemele reale 
ale oamenilor. Ce trebuie 
făcut pentru rentabiliza
rea secției. „Sindicatul să 
fie părinte pentru toți, 
nu doar pentru un grup 
de oameni", a zis domnul 
Guță. Nu că m-ar fi îndu
ioșat această frază, dar e 
adevărat: în sindicat mem
brii săi trebuie sa fie u- 
niți. învrăjbirea n-are ce 
cauta. Se parc că, după 
aceea, mulți ar mai ti a- 
vut ccv.i de spu->. Trecu
seră ir. , i cele două ore 
[■ nti n care fusese imluri- 
atâ .■ ... Poate la o altă 
ședință. Și care sperăm să 
lie programată tot de di
ni im ița. Așa. ca să fim op. 
timiști toată ziua I

ANASTASIA ZAIIARIE, 
Lupeni. Trebuia să vă 
gindiți înainte de a îm
prumuta suma de bani. A- 
cum alta calc nu aveți dc- 
cit sâ-1 chemați pe Ono- 
frei Alexandru în fața co
misiei de judecată, iar dacă 
nu vă achită suma de bani 
să-l trimiteți în Judecată 
la Judecătoria Petroșani. 
Accasta-i singura cale le- 
gaia de urmat. Că Onofrei 
Alexandru e un rău plat
nic nu contenstăm, dar se 
pare că sînt și suficienți 
creduli care nu se întrea
bă pe cine împrumută.

ELENA BOLOGAN, Lu
peni. Problema de care ne 
scrieți intră în competen
ța asociației de locatari 
din care faceți parte și a 
primăriei orașului Lti- 
peni. Adresați-vă dumnea
lor. Pe noi ne depășește și 
nu este bine să ne trans
formam in .intermediari.

AUREL STÂNCI, bu
peni. Nu vă putem fi Ju ta
in vînzarca finului decît
intr-un singur fel, prin
mica publicitate a ziaru-
lui nostru.

tilă, după părerea noastră, 
chiar și numai pentru plat
forma industrială din zo
nă, ca să nu avem pre
tenții prea mari.

Am descris pe scurt pro. 
cesul tehnologic din stație 
nu pentru a vă familiariza 
cu operațiunile de aici, 
cît mai ales pentru a de
monstra necesitatea con
tinuării investițiilor într-o 
activitate deosebit de uti
lă și de foarte larg interes 
social, atît în protecția me
diului înconjurător, dar și 
în viața colectivităților 
riverane. Nu avem prea 
multe surse de energie 
termică în zonă, pentru a 
ne permite să neglijăm 
chiar și modesta contribu
ție a biogazului. Bine, bi
ne, dar de unde atîția bani 
și forțe pentru investiții 
cînd nu sînt suficiente lo
cuințe în Valea Jiului? 
— vom putea fi întrebați. 
Nu credem că întreprinde
rile de gospodărie comu
nală sînt falimentare. Știm 
cam cît de mare este vo
lumul fondurilor, dar mai 
ales cum se constituie a- 
cestea, astfel incit să suge
răm alocarea unei infime 
părți pentru scopul mai 
sus arătat. Cit despre con
structori, ce să vorbim. Au 
fost .și vor fi. Supunem a- 
tențlei celor în drept să 
ia in calcul și aceste as
pecte, cu implicații dintre 
cele mai benefice.

Constantin IOVANESCU

•••Și lit Livezeni sînt 
pentru normalizarea

eforturi 
producției

(Urmare din pag. 1)

s-a întimplat astăzi (luni, 
5 martie — n.n.)?

— Am executat niște lu
crări deosebite pe fluxuri. 
Chiar mai multe decît a- 
veam programate, tocmai 
pentru a evita, pe par
cursul sâptămînii, opriri 
accidentale. S-au schimbat 
nu 300 de m covor de 
ban lâ la 3 A, ci 480 de 
m. De fapt, întregul covor 
al b mzii. Formația care a 
cxccut.it lui rarea a stat 
cu un schimb mai mult (și 
am aflat cil: 3 schimburi 
și asta era simbâtă). In- 
tr.o altă zonă, vechiul flux 
de Ia 2N, zonă cu un g i- 
barit redus datorita presi
unilor exces.ve, am exe

POȘTA REDACȚIEI
NY1TRAI 1. CARMEN, 

Slâtinioara, Petroșani. Prc- 
zentați.vâ la Oficiul mu
nicipal păntru problemele 
de muncă și ocrotiri soci
ale.

DARIE SAMOILA, Pe
trila, Pentru cele ce do
riți să întreprindeți vă 
rugăm să vă adresați șe
fului secției financiare Pe
troșani, de unde veți primi 
toate clarificările necesa
re.

M1RCEA DUMA, I’ctri- 
la. Asociațiile de locatari 
sînt legai constituite, dar 
nu în baza Decretuiui.Le- 
ge la care vă referiți (a- 
ceste asociații sint profe
sionale, artistice ș.a.rn.d.). 
Asociațiile de locatari re
prezintă cetățenii In rapor
turile cu unitățile locale 
de gospodărie comunalii și 
locativă privind furniza
rea agentului termic și n- 
pei calde, a apei reci, pre
cum și pentru alte servi. 
Cii. Conform prevederilor

DIALOG CU
(Urmare din pag. 1)

Legea morală creștină 
reflectă dezvoltarea ar
monioasă, echilibrată și 
progresivă a ființei uma
ne, în ansamblul ei, prin 
iubire, frățietate, jertfel- 
nicie și nu deposedează 
personalitatea umană de 
misterul ce-1 ascunde.

Legea evanghelică re
velează spiritului ome
nesc existența unei 
cauze absolute, impulsi- 
onînd mintea și voința 
spre revoluționarca și 
perfecționarea societății 
prin dreptate, egalitate 
și frățietate ca temeiuri 
ale ordinii morale-, în 
lume, reflex al impecabi
lei ordini divine.

Religia cultivă, energi
ile spiritului prin simțul 
moralității, frumosului și 
sacrului, activități firești 
și fundamentale ale o- 
mului, salvîndu-le de 
incidența atrofierii și dis
pariției, context în care 
omul modern devine, din 
punct de vedere spiri
tual, o ființă oarbă, mu
tilată și infirmă, trans- 
formîndu-se astfel In
tr-un element construc-

IMPORTANT
REDACȚIA „Zori noi" 

recrutează tineri (băieți) 
absolvenți de liceu cu o 
vechime în muncă de cel 
puțin 5 ani, în vederea 
pregătirii pentru activitate 
de „secretariat tehnic de 
redacție" (program zilnic: 

cutat, de asemenea, unele 
lucrări pentru îmbunătă
țirea cailor de rulare, pe 
care, practic, a trebuit să 
lc repozăm. Din această 
cauză am înlirziat cu do
uă orc pornirea fluxului.

Este foarte adevărat că 
s-au pierdut două ore din 
producția zilei de luni, 
dar, după calitatea lucrări
lor executate, vor avea pro
ducție cișligată pe parcur
sul sâptămînii.

Și trebuie sâ facem nea
părat o precizai e: forma
țiile de lăcătuși și vulcani- 
zatori conduse de sing. 
Radulian Sapa.șu au lucrat 
în două zile — sîmbată și 
duminiiă — 6 sch.mburi. 
Mai concret ; simbâtă au 
avut programate două 

legale, un chiriaș al fon
dului locativ de stat nu 
poate întreține relații di
recte cu unitatea de gos
podărie, aceasta căzind 
în seama asociațiilor de lo
catari.

KAROLY ROD1GA, I.u- 
peni: Am publicat. după 
cum ați observat, scrisoa
rea dv., exceptînd pasaje
le elagioase la adresa gaze
tarilor. Nc-a plăcut scri
soarea dv. mai ales datori
tă conținutului de idei. 
Ne-am bucura dacă nc.ați 
vizita la redacție. Vă aș. 
tept.un.

IACOB CONSTANTIN. 
I.M. Vulcan: Și scrisoarea 
dv. ne-a plăcut și am pu
blicat-o. Mai scrieți. O vi
zită la redacție ar fi un 
prilej pentru noi colaborări 
în viiitor.

DAISA VASILE, Petro
șani. Am intervenit la
Primăria municipiului în

ORTODOXIA
tiv pe plan social și u- 
manitar.

Din punct de vedere 
spiritual, sacramental și 
umanitar, ne întrebăm 
în mod decent și firesc, 
dacă conceptele de de
mocrație, libertate și e- 
galitate socială nu sînt 
forme transparente, eter
ne și palpabile ale feno
menului religios? Oare, 
nu concepția biblică ex
primată prin libertatea 
ființei ‘umane ca forță 
inepuizabilă de acțiune 
pe planurile material și 
spiritual este o formă 
profetică a democratiză
rii vieții și relațiilor in- 
terumane în scopul bi
nelui, al emancipării, 
sfințirii și desăvîr.șirii o- 
menescului din Noi?

Pentru spiritualitatea 
noastră religia a fost 
„calea de lumină a Da
mascului", „trecerea pu
rificatoare prin Marea 
Roșie" și jcrtfelnică a 
vieții, imortalizată în 
gîndirea filozofică româ
nească prin conceptul de 
„spațiu mioritic", alter
nanța deal-cîmpie, mora- 
litate-decandență, aspira
ția irezistibilă a imanen
tului spre transcendent.

de la ora 16 pînă la închi
derea ediției). Angajarea 
se va face prin concurs pe 
bază de probe scrise (lim
ba română, aptitudini 
practice).

Relații suplimentare la 
conducere, telefon 41662, 

schimburi (?!) și au lu
crat trei, ca să definitive
ze lucrarea, iar duminică, 
nefiind programați, aceiași 
oameni, cu accaași condu
cător, au lucrat alte trei 
schimburi (lucrările execu
tate le-am amintit), solici- 
tind să nu fie pontați și 
sâ nu li se plătească șutu
rile respective. Și au fă
cut treabă bună. Sigur, se 
poale ține seama de dorin
ța lor, dar, in sp: ritul drep
tății, poate fi lăsată de o 
parte modestia, iar oa
menii să fie plătiți așa 
cum merită. Sa lucrezi trei 
schimburi, consecutiv, în 
mină, fără comandă, nu 
este un amănunt peste ca
re se poate trece ușor cu 
vederea.

urma sesizării dv. După 
cum ați constatat s-a con
stituit comisia pe care ați 
solicitat-o să se deplaseze 
la locuința fiului dumnea
voastră. Mai departe trebu
ie urmat cursul legal.

IOAN COȘOBEA, Petro., 
șani. Sinteți interesat în 
cumpărarea unei locuințe 
din fondul de stat. De la 
Primăria municipiului Pe
troșani ni s-a comunicat 
că este posibil așa ceva, 
dar deocamdată numai în 
cazul locuințelor deținute 
în prezent de cetățenii In 
cauză. Jntr-un viitor apro
piat vor fi construite și 
blocuri cu această destina
ție, adică pentru vînzarca 
către populație. Este bine 
să mai țineți legătura cu 
primăria.

PETRU TRAILA, Petrila, 
str. Jieț, nr. 77. Problema 
pe care ne.ați sesizat-o 
poate fi rezolvată foarte 
bine la IM Lonca, cerînd 
sprijinul conducerii secto
rului VIII.

Simion POI’, 
C. IOVANESCU

VACCINĂRI. Do Ia d-na 
Viorica Schmieder, medic 
principal epidemiolog, 
primim urmai 
toarea comunicare: „In in
tervalul 7—15 martie 1990, 
se va desfășura campania 
de vaccinări antirujeoloa- 
se pentru copiii născuți în
tre 1 decembrie 1988 — 30 
aprilie 1989, precum și pen
tru toți copiii rămașj ne
vaccinați în ultimii doi
ani. S.au luat toate măsu
rile privind dotarea ca
ace și seringi.

UN RĂSPUNS pentru doi 
cititori, Dumitru Bobina, 
din Lupeni și Gheorgho 
Mîndruț, din Lonea, care 
poate interesa, în egală 
măsură, și pe alții. De la 
Banca de credit din Vul
can am aflat că restituirea 
fondului se aprobă, în tri
mestrul I al acestui an, 
după trecerea a patru ani 
de la achitarea ultimei 
rate a împrumutului. E- 
xistă propuneri ca, încc- 
pînd cu trimestrul al 
Il-lea, restituirea să se 
facă după trei ani. In plus, 
restituirile se. vor an>-oba 
trimestrial, iar nu o dată 
pe ,-in. ca pînă acum. 2

PROPUNERE. Gheorgho 
Scoarță Nistor, din Vul
can, propune ICS Mixtă 
din localitate mărirea nu
mărului de linii de servire 
a berii în localurile de a- 
limcntație publică. „Am în 
vedere, pentru perioada do 
vară, și terasa fostului res
taurant „Perla", în care 
ar putea fi instalate încă 
două linii de servire a 'ac
rii la halbă". Sugestia nu 
e rea. Rămînc ca ca să fie 
privită (și rezolvată) așa 
.cum trebuie.

DRUMURI. Vezi, la te
levizor, secvențe dintr.un 
sat de undeva din Fran
ța. Și îți rămln ochii (prin
tre altele!) și la asfaltul 
șoselei. Ca-n palmă Reve
ria nu durează mult. Par
curgi Valea Jiului de la 
un cap la altul și drumu. 
rile-ți sînt pline de gropi. 
Mai mari, mai mici. Nu
mai bune însă să-ți macini 
nervii și să-ti pună la 
grele încercări suspensia 
autoturismului. Sume î- 
mense de b mi au fost di
rijate, în ultimii mi spre 
Bulevardul Primăverii din 
B'icm’osti A ven t, în fi
ne. timpul să no nruniim 
serios și de drumurile noas
tre.

NU-I CĂLDURĂ. Doam
na Eleonora Bortoti, din 
Petrila. bl. 11/16, str. Mi
nei, ne comunică îngrijo
rată că, de mai multe zi
le, locatarii din zonă sînt 
lipsiți de căldură în apar
tamente. De apă caldă nici 
nu poate fi vorba. Oare 
pentru EGCL Petrila a ve
nit de|a vara? Noi credem 
că nul Dați, oameni buni, 
căldură în apartamente I 
(G.C.)

LA NOROC? Au fost rea- 
menajate vitrinele maga
zinelor. Dar cum ? Bună
oară, în vitrina m-mau nu
lul alimentar „Jiul" din 
Petroșani, decoratorii au 
pus., cărți de joc?! Cc.or 
avea cărțile de |oc cu pro
dusele alimentare? Ponte 
decoratorii ne sugerează 
astfel că, la alimentara, ne 
ducem....... la noroc". Gă
sim ceva de cumpărat sau 
ni se va răspunde .. ,Pas 
țNirol"! (Al.TI.)

Rubrică realizată do 
Gheo.gho OLTEANU ,

cxccut.it


MARȚI, a MARTIE 1990 Z O R I N O I 3

SPORT n SPORT ș SPORT « SPORT » SPORT SPORT
FOTBAL, DIVIZIA A 

a Început
• JIUL PETROȘANI — SPORTUL STUDEN

ȚESC 1—2 (0—1)! • Stadion Jiul, timp bun dc fot
bal (pentru cine știe !), teren moale • Spectatori — 
circa 6 000 (nemulțumiți total!). • Raportul șuturilor 
pe spațiul porții 7—1. • Lovituri dc colț 13—1. • Au 
înscris Țîrle.a (min. 12) și C'oraș (min. 85), respectiv 
Bîcu (min. 61, din pcualty). • A arbitrat o echipă 
avîndu-i la centru pe reputatul loan Igna (Timișoa
ra), ajutat la tușe de M. Salomir (Cluj) și M. Ilieș 
(Odorheiul Secuiesc). • Cartonașe galbene: Florescu 
(min. 3 !). Cirstea și Ghițan. • La tineret speranțe 
Jiul — Sportul studențesc 1—2 (ca și seniorii, nu ?).

„LAMBADA"...

Of, of, of, dc trei ori 
of ! Ne trecuse necazul că 
în’Jjnirea a fost amînată 
cu o oră și jumătate. Uita
sem de înfrîngerca de la 
Craiova și de toate neca
zurile pe care ni le-au pri
cinuit băieții aceștia nă
răvași. Uitasem și de faptul 
că am primit la redacție o 
Scrisoare cu „autografele" 
tuturor jucătorilor, în care 
eram aspru certați fiindcă 
am Îndrăznit să tragem 
un semnal de alarmă asu
pra pregătirii fizice - și 
ițehnico-tactice a echipei. 
De toate uitasem! Și, pof- 
’tim! Jiul pierde pe te
ren propriu. In felul a- 
ccsta. ajunge la minus 7 

..în. clasamentul adevăru
lui. Dc la cine, oare, mai 
putem noi cîștiga puncte 
.în deplasare?

De cc să ne cramponăm 
'de arbitraj? Au oficiat 
doi arbitri FIFA (Igna și'

t I A S A M E N T U L
L Dinamo 19 17 0 . o 59— 9 34
2. Steaua 19 16 1 2 53—12 33
3. U. Craiova 19 12 4 3 32—11 28
4. Inter Sibiu 19 9 3 7 31—29 21
5. FCM Brașov 18 7 5 6 18—31 19
6. FC Bihor 19 9 0 10 38—34 18
7. Petrolul Ploiești 18 7 4 7 25—21 18
8. Sportul studențesc 19 7 3 9 21—27 17
0. Poli Timișoara 18 5 6 7 24—25 16

10. Farul Constanța 18 5 5 8 23—24 15
11. Flacăra Moreni 19 6 3 10 21—28 15
12. Corvinul Hun.*d'-:ira 19 6 2 11 19—39 14
13. U. Cluj Napoca 19 4 6 9 18—44 14
lt. Jiul Petroșani 19 5 3 11 20—33 13
15. SC Bacău J9 5 3 11 21—37 13
16. FC Argeș r.i 6 1 12 18—11 13

Etapa surprizelor
A doua etapa a rcturu- 

lu a lo .1 într-adevar o c- 
tapă a .urprize.or. Puțin, 
erau cei care ar fi crezut 
■a vom a, sta cu toții la 
d’ .trama j.i invinc ibilita- 
țn ip.'iiiru a doua oară, 
o m.i ta, u Cr.uova I) e- 
ehipei D.namo. La Sibiu 
„Inter" nu a t edat și di- 
damoviștu s au văzut în
vinși. Scorul de 1—0 pen
tru „Inter" se pare că 
Simbol./'azâ lair-playul 
ce tindc 'ă domine dcsia- 
șurarea meciurilor din 
campionatul nostru. Insă 
ne trimite cu gindul și 
la aprop.atul penpiu eu
ropean al lui Dmamo, care 
am vrea cu toții sa ne re
prezinte cu cinste. O sur
priză și nu chiar și la 
Bacău. După ce gazdele 
ne au „păgubit” de a vizi
ona meciul la televiziune, 
parca pres.mțind ceva, 
„U" Craiova nu-și dez
minte ascensiunea, cîșli- 
gind cu 2—1, intr-un meci 
în care băcăuanii s.au do
vedit neputincioși. Tot la 
capitolul surprize se în
scrie și rezultatul Petro
lul Ploiești — Flacăra Mo- 
reni 2—2, oaspeții obținlnd 
un nesperat punct, in fa
ța uneia dintre cele mai 
hotărîte ech.pe ale campi
onatului nostru. La no-., la 
Petroșani, Sportul ne-a 

Salomir). De ce Jucătorii 
antrenați de Tonca și Le- 
ca n-au fost în stare să în
vingă, să Tnscrie goluri ? 
Poate nu ne pricepem, dar 
ne spune cineva ce formu
lă de echipă s-a folosit du
minică? Oare care a fost 
așezarea în teren? Oare ca
re erau sarcinile precise 
primite de fiecare jucător? 
Care, dom’ le din moment 
ce am primit două goluri, 
apărarea fiind surprinsă, 
în flagrant delict, la bor
canul cil dulceață? De 
cc? Sint numai cîteva pi
cături din marea de în
trebări care ar trebui a- 
dresate Jiului.

Puține despre meci. Pu
ține, pentru că ar trebui 
să vorbim despre presta
ția bună a oaspeților și 
despre jocul „de-a surda" 
al gazdelor, care au cîn- 
tat o „partitură" încîlcită. 
Nici n-au trecut 3 minute 

furnizat, de asemenea, o 
amara surpriza, luindu.ne 
doua puncte, ce ne vor în
venina mult zilele in di
vizia z\. In ceielaltc parti
de, rezultatele le.am pu
tea numi normale, dc>i la 
Pitești ne-am fi putut aș
tepta la ceva din partea 
Farului, dar n a fost să 
fie așa, FC Argeș, ciștigind 
la l.mită. cu 1—0. Greu a 
fost și pentru hunedorent, 
FC Bihor, după „dușul 
rece" de pe propriul te
ren, in etapa trecută, în 
fața tim.șorenilor, a venit 
la Hunedoara decisă, dar 
Corvmul, forțată dc pozi
ția precară din clasament 
a fost și mai decisă, ad- 
mmistrindu.i un 2—0. Și, 
in fine, Steaua a realizat 
un adevărat „galop de să
nătate", în fața lui „U" 
Cluj, se pare cea mm dis
pusă la infringeri la scor. 
Cu alte cuvinte, din 14 
puncte puse dum.nică în 
Joc oaspeții au câștigat 5, 
ceea ce mac,nuna că și 
campionatul nostru e pe 
diurnul cel bun. Să spe
răm. Și m,,i ales să spe
răm ca înțelegi rea aștep
tata (dinlie federație, clu
buri și televiziune) ne va 
aduce, pe micul ecran, ce
le mai interesante partide 
ale campionatului.

Glicorghe CII5RVASA 

și Florescu a și încasat 
(conform obiceiului!) car
tonașul galben. In min. 
12, la un pas în adîncime, 
Țîrlea suprinde apărarea 
total descoperită și ne la
să cu gura căscată: 0—1! 
In min. 20, Varga șutează 
puternic de la 16 m, balo
nul se lovește de apără
torul Lucaci și intră în pla
să. Nouă (și lui Domozmă) 
ni s-a părut gol valabil, 
dar tușierul Ilieș a semna
lizat ofsaid. Domnul Igna 
arătase deja centrul. O fi 
bine, n-o fi bine? In min. 
37, Jiul are noroc cu... 

carul. Șumudică de la oas
peți surprinde din nou a- 
părarea Jiului, Ghițan ie
se și scăpăm cu fața cu
rată.

După pauză, joc la fel 
de... surd al Jiului. In min. 
61, Bîcu pătrunde în ca
reu, șutează. un apărător 
lovește balonul cu mîna. 
Pcnalty-ul este executat 
de Bîcu: 1—1. Ne mulțu
meam și cu un rezultat de 
eg .litate. Dar jucătorii Jiu
lui nu forțează desprinde
rea, evoluînd dczlînat,

Aflăm că, după meci, cîteva sute dc spectatori , 
turbulcnți au rupt gardul, încercînd să intre cu 
forța în cabinele arbitrilor. „Asediul" acestora a , 
durat mai mult de două orc, cei trei arbitri fiind 1 
„scoși" în secret din incinta stadionului dc fotbalis- I 
tul Varga (bravo Ioanei). Asemenea acte nu fac 1 
nici un serviciu clubului Jiul, dacă observatorul fa- ’J 
cc raport la federație implicațiile'fiind foarte gra- î 
vc (pină la scoaterea echipei din campionat, fiind f 
vorba de doi arbitri FIFA). 1

Mircca BUJORESCU

Prima
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— RAPID - METROU 
BUCUREȘTI 31—9 (17—3). 
Soare, aer curat, atmosfe
ră de primăvară, spectatori 
buni cunoscători ai Jocului 
cu balonul oval, o dispută 
aprigă, în limitele f.iir- 
p.ay, iala cîteva caracte
ristici ale unui spectacol dc 
ținută. Au ciștigat, deta
șat, favoriții noștri. Scorul 
a test deschis prin lp trans
formată de Ivănuș, min. 3, 
apoi majorat de Laric, e- 
scu, după ce mingea a 
traversat întreg terenul, 
tr-eînd cam pe la toți Ju
cătorii, după o gramadă 
ordonată: 7—0. Dup.i un 
minut Stancm reduce: 7—3, 
lp. Publicul a fost mulțu
mit de forma bună a echi
pei, care acum practică 
un |oc in viteză, dovedind 
o bună priză la balon și 
îndrăzneală în atac. Faze
le incandescente s-au suc
cedat rapid, cu mare con
sum de energie (au fost

„Vrem un sediu"
Suporterii clubului „Jiul" 

nu au un sed u. Au avut. 
Dar a fost transformat în 
covrigărie. Domnul Valen
tin Armeano, subinginer 
la IC1TPMH, președ.ntele 
comitetului dc suporteri 
este foarte nemulțumit. în
cercările și intervențiile de 
pînă acum n-au adus de
vii promisiuni. Să sperăm 
că ele via- fi onorate. Clu
bul „J.ul" are mare ne. 
noie dc sediu și conside
răm cererea lor absolut 
îndreptățită. Vrem sa ere" 
di m ca la lei o v-or consi
dera și cei care tr Im ă 
rezolve țiccst llRm. iG.. > 

fără o idee de joc. Joacă 
bine în 'schimb oaspeții, ca
re au în Coraș un exce
lent conducător. In min. 
82, Țîrlea scapă iar sin
gur (alo, apărarea, pe un. 
de umblați domnilor?) și 
Ghițan salvează printr- 
un reflex extraordinar. Dc 
fapt, Ghițan și-a salvat 
echipa de un scor mult 
mai marc. Cu doar 5 mi
nute înainte de final, țe
sătură de pase între C. 
Pană și Coraș. Ultimul ne 
umple sufletele, de amă
răciune: 1—2. S-a imputat 
ofsaid, starea de nervi a 
crescut Dar rezultatul a 
rămas. Ce mai putem 
zice ? Că Jiul se află în- 
tr-o situație de neinvidiat, 
din care cu greu se poate 
ieși. După cum evoluează 
ostilitățile în campionat, 
„Lambada" .abia acum 
începe. Și e greu...

Iată echipa învinsă: Ghi
țan — Negrilă, Sedccaru, 
Florescu (B. Popescu), Do- 
du — Cristea, Ceacusta, 
Varga, Bîcu — V. Păuna 1 
(Henzel), Lasconi (așezarea 
echipei în teren a fost în
să alta, total aiurea!).

victorie din
30 de grămezi ordonate și 
27 tușe, majoritatea cîș- 
tigatc de echipa „florilor 
de colț"!), ecliipa adversă 
a fost dominată majorita
tea timpului, dar a arătat 
că știe sa piardă cu dem
nitate, Siorul a evo-

RUGBY, divizia 
națională A

luat astfel: J1—3 na min. 
31, Trama, după o gr. la 
5 m, 15—3 in min. 37 prin 
Mureșan și apoi cu 17—3 
cu tr. Ivănuș, prima repri- 
z i înch.andii-se cu ropote 
d aplauze binemeritate.

In partea a doua, oaspe
ții înscriu <lc două ori pian 
fundașul Stancm: 17—6, lp, 
apoi 17—9 in min. 48, mo. 
m-nt care declanșează o 
dominare neta a rugbiști. 
lor din Valea Jiului. Mu
reșan înscrie în mm. 65: 
21—9, după o f.ază-copte a 
«•clei din mm. 37, < îmi m.n- 
gea a cintilat pe la Ra- 
țiti, Soare, Drumca, Su-

Cupa veteranilor schiori
l n grup «le inițiativă «lin municipiul 

Petroșani, constituit «lin foști sportivi 
«le performanță a liolarit organizarea 
unei intilniri a veteranilor schiori. Pro
gramată pentru zilele «le 17—18 martie 
a.e., inlilnirca și-a propus să-i întru
nească la cabana Straja Lupeni, pe schi
orii Veterani «lin cîteva loc ihtați ale 
Ju <l«-ț ii I n i Hunedoara, precum și «lin 
Bucuri ,ti, Rcțița, Tim.șo.ira, Sinaia, (ii 
acest prilej vor avea loc și tradiționale
le întreceri ale velei anilor la probele 
de schi alpin și ■«•Iii fond.

Spre deosebiri* <l« inhlnirilc «lin anii 
Irecuți al<> veteranilor schiori, emil, 
spre n-mulțumire.i ei dezamăgiri a par
ticipa trir, o na te «l.n trofeclu desti

nate cîștigătorilor concursurilor, pc pro
bi' și categorii dc virstă, erau atribuite, 
«lin „dispoziții «le sus", unor reprezen
tanți ai oficialităților mai mult sau mai 
puțin „locale", la actuala ediție vor 
participa și vor fi picmiați numai și 
numai veteranii ndevărați ai schiului 
și eișligătorii concursurilor.

Organizatorii fac pe această calc, un 
apel călduros la adresa iubitorilor spor
turilor «ie iarnă dc a re nunța la caza
rea la cabana straja, numai >n zilele dc 
17—18 martie a.c., hitrucit cabana va 
fi oeup.il.'i «l< oa-p \u Veniți din diferite 
localități «lin țaiă și «lin Județul nostru.

V. ST1LAUȚ

Mărturisirile lui Petre Drăqoescu

Prințul Charles, lady Diana 
și... prințișorul (li)

— Ne.ai promis că o să 
ne vorbești despre Uni
versiada de la Edmonton 
(1983).

— întreaga delegație (din
tre care Nadia Comăneci, 
Anișoara Cu.șmir, Emilia 
Eberle, Doina Melinte, Katy 
Szabo, Vali Ionescu) a fost 
chemată cu o zi înainte la 
ceaușescu. Ni s-a dat or
din să nu purtăm nici un 
obiect metalic asupra noas
tră (inele, verighete, cercei, 
ceasuri). Am fost trecuți 
prin două celule fotoelec- 
trice și un control corpo
ral. Apoi, în sală, Emil 
Bobu, cățelușul dictatoru
lui, ne-a făcut un instruc
taj sever, despre modul 
în care trebuie să ne pur
tăm. Ba chiar ni s-a expli
cat ce lozinci trebuie să 
scandăm și am făcut cî
teva repetiții „la rece". In 
fine, după ore de aștepta
re a venit „personajul". 
Era stressat (normal, cum 
să mai economisească 
vreun miliard, două... n.n.). 
„Magistralul" său discurs 
n-a avut nimic comun cu 
ceea ce trebuia să facem 
noi la Edmonton, fiind o 
„placă" veche și uzată, cu 
referiri la patriotism și 
spirit revoluționar.

— In schimb, ceilalți 
cărora le țițiiau scaunele?...

— A, da, ceilalți ne-au 
înnebunit cu presiunile. 
„Dacă n-aduceți medalii, 
vă radem!". De fapt crite
riile de selecție pentru lo
tul reprezentativ acestea

retur
șinschi, Iliev, I.oczico, 
Palamariu și Coslache. Par
că pentru a echilibra jocul 
bun al înaintării, treisfer- 
turilc se mobilizează și La- 
rie ridică scorul in min. 
71: 25—9; coautori fiind 
Ivănuș, Medragonm, Flo- 
rea și Suiogan. Finalul de 
partidă se desfașoara in 
jumătatea de teren a uucu- 
reștenilor, siliți să gre
șească flagrant in final, 
cind l-au blocat pe Iliev 
pornit in urmărirea unui 
balon „pirat" care l-a 
tăcut pe arbitrul V. Chi- 
rondojan din Constanța să 
acorde eseu de penalizare 
în min. 78: 29—J, scoiul 
fiind precctluit de Ivănuș, 
pr.n tr.: 31—9.

Au jucat: Soare — Cos- 
tache — Loc/ico, DiU- 
mea — Sușinschi, Mure
șan — Rajiu — Ti ancă 
(Palamariu), Iliev, Ivănuș 
Mcdragomu — l.arie, Fio. 
rea — Suiogan și Năstase. 
De la Rapid s-au „văzut" 
Stanciu, Cantoneru, D.nu 
și Dragomir.

loan Dan BA LAN 

erau — mergeau doar cei 
care obțineau 100 la sută 
medalii.

— Care era componen
ța numerică a lotului?

— La Edmonton am ple
cat 68 de sportivi.

— Numai atît?
— Mai aveam, pc lingă 

noi, încă 121 (unasutădouâ- 
zccișiunu) de „tovarăși" 
Asta era „suprastructura". 
Dintre aceștia 29 (două- 
zccișinouă) erau securiști. 
Trupa era coordonata de cei 
doi securiști ai CNEFS, 
pe care îi chema pe unul 
Avram șj pe. altul lancu 
(cum i-o fi potrivit, oare, 
Dumnezeu! — n.n.). Noi 
am plecat cu o cursă 
Chartcr „Boeing 707". Mai 
la grămadă. In paralel, 
un avion special ducea că
tre Edmonton progenitura 
dictatorului, . Nicu Ceau
șescu, împreună cu soața 
acestuia Pojiana Cristeșțu, 
fosta. președintă a pionie
rilor și șoimilor patriei. 
La Edmonton, noj am fost 
cazați în satul universitar, 
iar prințișorul, soața și 
gorilele lor în oraș, la un 
hotel cu 7 stele (și la ho
teluri îi plăceau stelele!). 
După 6 zile avea loc des
chiderea jocurilor univer
sitare, cu participarea 
prințului Charlcs. împreu
nă cu lady Diana.

— Despre aceasta și res
tul, săptămîna viitoare, în 
pagina noastră sportivă.

Interviu realizat dc 
Mircca BUJORESCU

TELEX
MADRID 5 (ilompres). 

— Turneul internațional de 
șah de la I.inares (Spania) 
s-a încheiat cu victoria 
campionului mondial Garri 
Ka^parov (URSS) cu 8 
puncte din 11 posibile, ur
mat de Ghelfand 7,5 punc
te, Salov 7 puncte, Ivan- 
ciuk 6,5 puncte, Short 6 
puncte, Gulko 5,5 puncte. 
In ultima rundă, Kaspa- 
rov l-a învins în 61 de 
mutări (apărarea Tarrasch) 
pe spaniolul Illesca.s.

★
SOFIA 5 (Romprcs). — 

Concursul internațional dc 
floreta pentru junioare, 
desfășurat la Sofia, s-a în
cheiat cu victoria secți
onatei României. In finală, 
scrimerelc românce au în
trecut cu 9—7 reprezenta
tiva Bulgariei. In meciul 
pentru locul trei, echipa 
din Potsdam (RDG) a cîș- 
tigat la numărul de tușe 
(scor la asalturi) întîlnirea 
cu formația secundă a 
României.
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
MUSULMANII BULGARI REVENDICA 

DREPTURI NAȚIONALE
JIVKOV, FOST AGENT PROVOCATOR

SOFIA 5 (Rompres)- — 
Sub lozincile „Adevărul 
despre procesul de renaș- 
terel", „Restituiți-ne lo
cuințelor', „O lege demo
cratică privind numele 
pentru toți In Bulgaria!**, 
in centrul Sofiei a avut 
loc o demonstrație a unui 
grup de cetățeni de origi
ne musulmană, sosiți dm 
diferite regiuni ale țării. 
Revendicările manifestan- 
ților vizează schimbarea

numelor lor pe cale ad. 
ministrativă, ți nu juridică, 
soluționarea de urgență a 
problemelor privind bunu
rile cetățenilor bulgari re- 
întorși din Turcia, regle
mentarea situației lor pro
fesionale.

In cadrul sesiunii Adu
nării Naționale, ale cărei 
lucrări Încep astăzi, vor 
fi examinate unele dintre 
problemele menționate, in. 
formează BTA.

CUBA „VA MERGE ÎNAINTE", 
IN ORICE CONDIȚII

HAVANA 5 (Rompres). 
— Cuba Iți va menține 
mersul înainte, in orice 
condiții — a declarat li
derul cubanez, Fidel Cas- 
tro, lulnd cuvîntul In ca
drul unei ședințe lărgite 
a Consiliului Național al 
Fe ’erației Studenților Cu- 
b ■’ •?’. El a subliniat, tot

odată, necesitatea unei 
mai strînse corelări a pre
dării istoriei și marxism- 
leninismului cu cercetări
le filozofice și politice 
din Cuba, a relevării inse- 
parabilității acestora de 
trecutul și prezentul Cu
bei.

SOFIA (Rompres). — 
Președintele Comitetului 
cetățenesc pentru ancheta, 
rea cazurilor de corupție 
și abuzurilor de putere, A- 
leksandăr Aleksandrov, a 
inserat în ziarul „Rabot- 
nicesko Delo" un articol 
referitor la îndoielnica ac
tivitate ilegală desfășura
tă de Todor Jivkov înain
te de 9 septembrie 1944. 
Sint prezentate noi dovezi, 
respectiv relatări ale mar. 
torilor oculari și documen. 
te potrivit cărora Jivkov 
a fost agent provocator al 
poliției monarhice. După 
adunările ilegale ale co
muniștilor și înainte de ac
țiunile partizanilor, poliția 
a organizat pogromuri 
împotriva PG Bulgar, iar 
unul dintre colaboratorii 
poliției a fost — potrivit 
mărturiilor unui mare 
număr de persoane — T.

Jivkov. El a fost exclus 
din partid în 1934 și — In 
pofida renumelui său ne
favorabil — a reușit să 
pătrundă din nou în no
durile acestuia în 1942. Po
trivit relatării lui Gheor- 
ghi Țankov, fost minis
tru de interne. In anii In 
care se afla la conducere, 
Jivkov se temea că aceste 
fapte vor fi demascate și 
a încercat cu orice preț 
să șteargă urmele, să dis
trugă dosare, să epureze 
arhiva, îi urmărea cu a- 
tenție pe cei care aveau 
cunoștință de activitatea 
sa „ilegală". Jivkov se 
afla în evidența poliției 
sub numele de Baran, iar 
toți cei care știau acest 
lucru au fost, mai tîrziu, 
asasinați. Anchetarea ca
zurilor de trădare a lui 
Jivkov continuă — rela
tează agenția BTA.

GUVERNUL MONGOL, SOMAT 
SA DEMISIONEZE

DESFIINȚAREA TAXELOR DE VIZ.A 
PENTRU DANEMARCA

Ti. AN BATOR 5 (Rom- 
P'es). — Opoziția a adre. 
sat un ultimatum guvernu
lui mongol, cerînd demisia 
colectivă n cabinetului, a 
Comitetului Central al 
Partidului Popular Revo. 
luțicr.ar Mongol (PPRM) și 
a Parlamentului, au in
format surse guvernamen
tale citate de agenția Fran
ce Presse. Aproximativ 
10—15 000 de persoane s.au 
reur.it la 4 martie în fața

parlamentului pentru a 
susține cererea colectivă, 
la inițiativa Asociației De
mocratice Mongole (ADM), 
a Partidului Democratio 
Mongol (PDM), a Noii Re. 
uniuni Progresiste (NRP) 
și a Uniunii Studenților 
Mongoli (USM). Sursele 
au precizat că guvernul 
va răspunde Jnainte do 7 
martie, data limită a opo
ziției.

COPENHAGA 5 (Rom
pres). — Guvernul danez 
a hotărît desființarea cu 
efect imediat a taxelor de 
viză pentru cetățenii din 
statele din centrul și estul 
Europei. De această nouă 
reglementare beneficiază 
vizitatorii din RDG, Bul

garia, Cehoslovacia, Po
lonia, România și Unga
ria. Cetățenii din Uniu
nea Sovietică și Iugoslavia 
beneficiau de mai mult 
timp de respectiva scuti
re de taxă, precizează a- 
genția ADN.

UN CONGRES LIPSIT DE GLORIE

IUGOSLAVIA VA INTRA IN 
CON’SIT IUL EUROPEI ?

BELGRAD 5 (Rompres).
— Problema intrării Iu. 
goslaviei în Consiliul Eu- 

, ropei a constituit princi. 
palul subiect al convorbi
rilor purtate la B?igrad in. 
tre Budimir Jjnccar. se
cretar federal pentru afa
cerile externe al RSFI, și 
•I- 0 de P ’.i- Pmheiro, 
pr .edintele Comitetului 
M.ii'-.:- i i.il al Consiliului 
Europei, și C.'hei ine I.a-

lumiere, secre'ar general, 
informează agenția Taniug.

Iugoslavia, care are în 
prezent statutul de invitat 
special, este prima’ țară 
socialistă care a stabilit 
contacte cu Consiliul Eu
ropei, o organizație care 
reunește 23 de state euro
pene, avind drept obiec
tiv promovarea cooperării 
pe bătrînul continent.

ZAGREB 5 (Rompres). 
— După cum a Început și 
a fost suspendat, lipsit de 
glorie, cel dc-al XlV.lea 
Congres extraordinar al 
Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia nu are nici o 
șansă să fie continuat, a- 
preciază cotidianul „Vies. 
nik" din Zagreb. Autorul 
comentariului consideră 
că numai lntr o atmosferă 
calmă, caracterizată prin 
voință de dialog, se poate

aștepta ieșirea din actua. 
Iul impas. Intr.o situație 
politică tot mai nefavora
bilă, cînd conflictele șl 
represaliile din Kosovo 
nu încetează, cînd puncte
le de vedere ale comuniș
tilor slnt scindate, în con
dițiile înghețării venitu
rilor Individuale și ale 
creșterii netncctate a pre
țurilor este greu de vorbit 
despre o reluare a lucră
rilor congresului, aprecia
ză ziarul.

Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 

miniere pentru huilă
cu sediul în Petroșani, strada Mihai Viteazu 
nr. 3, execută la comanda dumneavoastră, in 
condiții de calitate, eficiență șl operativitate 
desăvîrșite, lucrări de :

— studii tehnico-economice privind ren
tabilizarea producției în întreprinderile mi
niere ;

— cercetare și inginerie tehnologică pri 
vind exploatarea și prepararea huilelor;

— studii de fezabilitate și proiecte de 
cercetare geologică a zăcămintelor;

— studii tehnico-economice privind con
servarea lucrărilor industriale;

— proiectarea lucrărilor miniere specia
le privind: combaterea focurilor endogene, 
degazare, înnămolire, rambleiere, inertizare 

cu azot ;
— cercetări privind recuperarea rezer

velor din pilieri în condiții de securitate pen
tru lucrările de suprafață ;

— exploatarea zonelor de afloriment 
prin microcariere ;

— tehnologii și utilaje pentru translata
rea construcțiilor ;

— cercetări și proiectări pentru instala
ții de automatizare și dispecerlzare asistată 
pe calculatorul electronic, precum șl instala
ții de distribuție, comandă și control;

— amenajare verticală a terenului In In
cinte industriale și publice, precum $1 opti
mizarea transportului în cadrul acestora t

— amenajarea zonelor alpine in scopul 
creării zonelor de refacere a forței de man
că, odihnă și agrement ;

— studii psihosociologice privind feno
menele sociale majore cu care se confruntă 
mineritul ;

— studii topografice, geodezice șl lu
crări de cadastru.

Pentru relații suplimentare vă puteți a- 
dresa Ia telefoanele 935—41 160, 41461, 41463 
interior 422.

Mica publicitate
ANIVERSARI

FILME URICANJ; Atenție Va.
siliek.

I’ETROȘ.IMI - I’.irin- PETRII.A: Tentația,
c.ul: Omul J.n Rio; 7
V«limbric: Miss Arizo- ANINOASA: Cronica

I nirc i Alt bit bat, adolescenței.
,il:ă femeie, I—II.

LUPENI: Inamicul pti- N.R. Even'.u.i.cle mo. 
i . - nr. 1. dificări intervenite in

v-JLCAN: Zc.e negri programarea filmelor a-
ni tilei, I — II. parțin întreprinderii ci-

l.ONEA: Tian part n rnatografice Județene
primejdios. Hunedoara.

CIND în buchetul vieții 
prinde al 15-lea tranda
fir, tata și mama urează 
fiicei lor Aprofirei Fio. 
ren tina fericire și „La 
mulți ani!'*. (465)

GU OCAZIA împliuirii a 
18 primăveri, prietenii Da. 
nici, loji și Dan urează 
lui Carmen Toth un căl
duros „La mulți ani!'*. 
(483)

PIERDUT contract de în
chiriere pe numele Roman 
Aurel, eliberat de EGCb 
Vulcan. J1 declar nul. 
(479)

PIERDUT dovadă porumb 
nr. 6634 pentru 153 kg, pe 
numele Ardelean Luca, e. 
liberată de CIC Petroșani. 
O declar nulă. (475)

DECESE

>)

It

organizează concurs 
pentru ocuparea postului de

CONTABIL ȘEF

VINZARI 
casă, urgent, Pe- 
II Iunie, nr. 12.

I.G.C.L. Petroșani
strada M. Eminescu nr. 15—17 

ANGAJEAZA
în cundițiile legii, muncitori c<iliiic<iti in 

meseriile :
— zidar
— zugrav

tîrnplar (dulgher)
—- instalator sanitar
*— sudor autogen și clei trie

pentru luciări de prestări in construcții.
Relații la biroul PERSONAL, tclcton 

41920, 41921, 12293, inletior 19.

Condiții de încadrare și retribuire sint 
cele prevăzute de Legea nr. I2/I97I șl Le
gea nr. 57/1974 republicată.

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

Oficiul de Poștă 
și Telecomunicații Petroșani

ANGAJEAZĂ
— șoferi profesioniști grad B
Condiții de salarizare conform legislației 

in vigoare.

Redacția țl ndminlUrnțla I Petroț ml afr. Nlcolae IHlrrtcu. nr 1 | Tclefoant i tccretnrlat i 41662 i aeețl) 
tiparul l Tipografia Petroșani. itr Nlcntne llâlcrcro nr î fel, fnn 4116’1

VIND
troșani, 
(477)

VIND 
două grădini teren 
zXninoasa, strada 23 
gust nr. 95. Informații, te
lefon 41938. (461)

SCHIMBURI LOCUINȚĂ
SCHIMB garsonieră, con. 

fort I, zona Piață, cu a- 
partament aceeași zonă sau 
cartier Carpați. Informa
ții, telefon 41938. (464)

SCHIMB casă de colonie 
cu apartament, două 
re, zonă centrală, 
mâții, Petroșani, 
Dacia 33/1, Intre 
16—19. (467)

PIERDERI
PIERDUT carnet 

nr. 87022121 pe

casă, dependințe, 
arabil, 

Au-

FAMILIA Mușat mul. 
țumește tuturor celor 
care cu lacrimi ți flori 
nu fost alături <lc noi I i 
marea durere pricinu
ită de trecerea in nefi
ință, la numai 39 ani, a 
celui care a fost un 
soț ți tată deosebit 

dr. MUSAT 
OCTAVIAN

Nu-1 vom uita nicio
dată. Chipul său lumi, 
nos va răinîne veșnic 
in iniinilc noastre. (172)

came. 
Infor- 
strada 
orele

credit 
numele 

Bttrlec Petru, eliberat 
Cooperativa de Credit 
II declar nul. (179) 

PIERDUT legitimație 
viciu pe numele Pașca Flo- 
ilnn, eliberată do UP Pe. 
trila. O declar nu'ă. (478) 

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Bîrlan Vo. 
chin, eliberată do IM I.u- 
pcnl. O declar nulă. (471)

SOȚUL ți copiii mul. 
țumcsc vecinilor ți tu
turor celor care nru fost 
alături de noi la încer
carea grea pricinuită de 
decesul scumpei lor 

NĂSCU ROZAI.IA 
(170)

41661 17164.

de 
Pu!.

ser-

COMEMORĂRI
SO'țTA ți copiii Anuș. 

Icany și Tibi anunță că 
la 7 martie se Impli. 
ncsc doi ani de lacrimi 
și durere de la despăr
țirea de dragul nostru 

NISTOK IOAN
Nu-I vom uita nici

odată. (466)

reur.it

