
1

văzut și am auzit, 
aceea vă vestim 
și vouă, ca și voi 
să aveți împăr
tășire cu noi.

Intîia epistolă sobornicească a 
Sf. Apostol loan
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Ce mai lipsea de la o masă gustoasă ? (II)
&c s-a mal întlmplat, du

pă ora 13,00, cînd sc părea 
că oamenii adunați in 
curtea minei s-au împrăș
tiat liniștiți, urmtnd să fie 
plasați să lucreze în schJm. 
burile III și IV 7 Deci, la 
mină, liniște — la cabană 
sărbătoare. Ion Mara este 
încadrat ca zugrav la mină 
șî, cînd e cazul, este caba
nier la „Brazi**.  Nu e ca
zul tot timpuL Din luna 
februarie, cabana a fost 
închiriată pentru două 
nunți și o ieșire la pensie 
B unui om de la mină. Al
te „ieșiri" n-au mai fost. 
La cabană erau 100 de 
persoane, 85 de femei șl 
invitații lor (unii chiar so

Siguranța zilei de tniine
De ce ații. - .«01tă. ne

mulțumiri și incertitudini 
cu privire la soluționarea 
unor revendicări jus'ifi- 
cate ? Am auzit sîmbăta 
trecută, la Vulcan, înainte 
de a se decide oprirea gre
vei, un miner excl.-.mînd 
pe ton ridicat: „PInă cînd 
să mai suportăm promi
siunile și tergiversările, 
doar nu mal Sin tem pe 
vremea dictaturii" 71

Revendicările minerilor 
au fost Justificate, ca șl 
nemulțumirile cu privire 
la incertitudinea f>,nal:ză- 
rii lor. Acești oami ni, de 
fapt, toți oamenii cărora 
soarta le hărăzise „ra il 
comunist", s-au trezit, d i- 
pă decenii de iluzii ,1 
speranțe, cultivate de o 
propagandă demagogici, 
la adevăr. Un adevăr ’i- 
mar. Du â In toți anii ‘,n- 
cuți .im fost frustrați de 
cele mai elementare bu
nuri ți mijloace pentrti a 
trăi decent și demn. de 
un singur lucru n-am fost 
frustrați, dimpotrivă, ni 

ții participantelor). Prin
tre invitați — directorul 
Mitri, directorul tehnio 
Drumuș, inginerii Rădules- 
cu, Filip, Braboveanu, șe
fii de sectoare Doicear, O-

Putea fi evitată greva de la Vulcan?
neasă și alții, precum și se
cretarul sindicatului liber, 
domnul Hlrșieru.

Doamna Mihaela Hureo, 
președinta femeilor ne 
mărturisește că totul a fost 
bine organizat. Ion Mara 
ne spune și meniul: gus
tări (salam, ouă umplute, 

s-au cultivat cu înverșuna
re : iluziile, speranța în 
ziua de miine. Or, acum 
trezirea la realitate gene
rează, firesc, revoltă, ne
mulțumire.

Cu toată situația eco
nomică, grea, noul guvern, 
ales provizoriu plnă la alege
rile din mai, a dat dovadă 
de înțelegere și a satisfă
cut revendicările mineri
lor, acordîndu-le dreptu
rile de care au fest frus
trați In timpul dictaturii. 
Și dacă cererile h s-au sa
tisfăcut minerilor, aceas
ta s-a făcut în virtutea 
dreptății și adevărului. 
Pentru că, (lupă anii de o- 
presiunc, munca și viața 
minerilor trebuiau să-și 
primească drepturile fi
rești. Așa este omenește. 
Dar de aici, și pînă la a 
critica guvernul că a exa
gerat, că a făcut concesii 
din motive electorale, pen
tru ai -iștiga pe mineri

Ionii 1)1 BEK

(Continuare in pag. a 2 a) 

brînză, cîrnăciori), grătar 
cu garnitură. Bineînțeles, 
20 litri de țuică, 10 lăzi 
de bere la litru, sucuri. Re. 
zonabil. Femeile au contri
buit cu 50 lei, restul chel

tuielilor urmînd a fi „com
pletate" din alte fonduri. 
Muzică, dans, antren. Lip
sea tombola...

Timpul trecea, venise 
ora de intrare a minerilor 
în schimbul III. Cineva 
aruncă o vorbă și nimeni 
nu mai intră în mină. Mi

( opil fiind, privirea mea Judecă ISTORII !

nerii află de sărbătoarea 
de la cabană. O delegație 
numeroasă merge acolo. 
Li se refuză dialogul. 
Credem că acesta a fost 
momentul psihologic al 
grevei. O discuție șl cu 
schimbul III putea lămuri 
lucrurile. Dar ea n-a avut 
loc. Minerii s-au întors 
la mină. Sărbătoarea la ca
bană continuă. Dar șl ani
mația de la mină. Cîteva 
femei coboară de la caba
nă (printre care și o anu
mită doamnă Ursachi).

Mircea BUJORESCU

(Continuare In pag. o 2-a)

Gîndirea politică românească 
și drepturile omului

Mult înainte de naștaiea 
instituției Juridice a drep
turilor omului problema 
lor a frămîntat gîndirea 
universală. In cea româ
nească ideea egalității în

Ce ====~^==

bZMOCHATSV /
tre oameni și recomanda
rea criteriului valorii per
sonale îft promovarea so
cială apare, ca reflex el 
gîndirii Renașterii, odată 
cu învățăturile lui Ncagoo 
Basarab către fiul său Teo- 
closie

Aducînd critici anarhiei 
feudale și abuzurilor no
bilimii și clerului, Nicotne 
Olalius și Dimitrie Cantc- 
mir au afirmat la rîndul 
lor ideea egalității și li
bertății oamenilor. Odată 
cu transformările adirc 
în societatea românească 
de secolul al XVTII-lca, în
cepe o amplă mișcare cu 
caracter iluminist ce vine 
cu o seric de contribuții 
Ia dezvoltarea gîndirii po

hi ini'.hitlrri'.ii ediției
\I|\A 16 (Rompres). In cadrul campaniei de 

ajutorare a României, Crucea Roșie din Grecia a co
ordonat și asigurat trimiterea in țara noastră a 19 
transporturi dc medicamente, alimente, îmbrăcăminte 
și niilaj tehnic in valoare de circa 115 milioane drah
me. Separat, o seric dc firme — in special cele cari 
colaborează cu România — au oferit ajutoare, cu o 
valoare totală de 100 milioane drahme.

litice. Astfel, atit timp ci', 
în gîndirea europeană pro 
blematica drepturilor și 
libertăților omului devine 
fundamentală, gindirca 
românească, mai ales prin

Samuil Micu abordează 
problema libertății într-o 
dublă ipostază. In primul 
rînd apare problema pri
vind dreptul neîngrădit al 
omului în raport cu seme
nii săi, iar în al doi.ca 
rînd dreptul suveran al 
poporului sau națiunii de 
a hotărî singură asupra 
soartei sale, de a-.și alege 
forma de guvernămînt și 
raporturile cu alte națiuni. 
Astfel omul liber, devenit 
ideal al epocii moderne, 
este privit pornind de la 
realitățile particulare căci 
libertatea lui se găsește 
angrenată într-o complexă

l’rof. Vasile I)IN( U 

(Continuare in pag. a 2-n)

„GLORIA M I N E R IL O ft"
Intr-o mină aparținînd 

Direcției de minerit Mall- 
șev.ki, brigada condusă 
dc (7. Cercdov n descope
rit o druză de smarald în 
greutate dc 65 0 grame pe 
care au numit-o „Gloria 
minerilor".

De fapt cristalele de sma 
raid (In număr dc cîtcva) 
cintiîresc mai bine de do
uă kilograme. Așa după 
rum nu arătat calculele 
preliminare, restul repre
zintă un flogonid, adică 
incluziuni de rocă. In cei 
peste 150 de ani dc exis
tență a mim i nu sa mai 
Intilnit in că < eva asemănă- 
for. ,

In atelierul de tăiat și 
șlefuit, prețioasa descope
rire zăcea pe o pinză de 
culoare roșie, luminată de 
becuri. Specialiștii șl nu 
amintit îndată <!.■ „Glnrlo

sul dui Ural", descoperit 
acum aproximativ opt ani. 
Acesta este un smarald dc 
trei mii patru sute dc ca
rate și se păstrează In 
Fondul dc diamante al
URSS.

I kscopcrirea 
secolului

i'ăctnd o descriere a 
druzei descoperite, A. Las- 
kovenkov, doctor in științe 
geologo-mineralogice, geo
logul șef al Direcției de 
minerit- Malîșcvski, mem
bru al comisiei, caic cerce 
tează smaraldul, a adău
gat :

— Aceasta este cea mai 
valoroasă descoperire din 
toată perioada de cînd e 
xistă minele noastre. Ea 
are nouă mii de carate, 
mai multe decit celebrul 
smarald din cunoscuta co
lecție a lui Kociubei. Iar 
adevăratul ei loc Intre pri 
inele zece pietre prețioa
se mari urmează să se 
stabilească în urma con
sultărilor cu tnineralogi 
din străinătate.

In conformitate cu re
glementările în vigoare, 
oamenii care an descoperit 
„Gloria minerilor" vor pri
mi un premiu constînd 
din 1 — 1,5 la altă din va
loarea mineralului.

(din l,anoramic sovietic)
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Iarăși încep plombările !
Ici, ani mers pe ur

mele notei „Drumurile", 
apărută în rubrica noas
tră ,,Cotidiene" și m-am 
adresat domnului Ion Șo- 
doleseu din cadrul ser
viciului de gospodărie al 
primăriei Petroșani.

— Ce facem cu gropile 
care au ros drumurile din 
oraș ca un cancer ?

— Nimic.
— Nu vă înțeleg...
— Cum ați auzit, nu 

putem face nimic.
— Vă rog, explicați-v.il
— Ne-am pregătit in

tens pentru plombările 
de primăvară. Greu, dar 
s-a procurat bitum, avem 
și celelalte materiale, 
s-a revizuit și reparat

Mai multă 
operativitate
Locuiesc în casă particu

lară și am v lista de 79 de 
ani. Unul uintre vecinii 
rm-i mi-a con-truit la o 
distanță de1 0.45 m de gemi 
un gard înalt de 2,5 metri, 
din seîndură. pe care 1 a 
vopsit cu motorină și pă
cură. acum doi ani. Din 
cauza gardului nu mai am 
nici o posibilitate de aeri
sire și de lumină în casă.

Pentru acest gard am 
fost de nenumărate ori în 
audiență la Primăria din 
Hetrila (6 ori) și la Pctro- 
șiirn unde mi se spunea A 
vin acas , pentru că ei Iau 
dispoziție să fie dărimat 
gardul și numai cu dis
poziția am rama

In plus de asta sînt "i 
pred'spusă la incendii le- 
oarece ca-a mea este j fi
să, construită acum 60 de 
am. și hornul bucătăriei 
nu are nici doi metri dis
tanță de la ga:d.

B nța II.F XNA,
str. T. Vladimirescu. 

l’ctriln
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Gîndirea politică 

românească
(Urmare din pag. I)

condiționare. Omul nu poa
te fi liber fără să fie libe
ră comunitatea din care 
face parte, după cum nici 
comunitățile sociale nu Dot 
fi libere fără a fi libere 
popoarele pe care le com
pun. Deplasarea spre sen
sul național rste^expl ra
bdă In cîndirca noastră 
pentru că In acea perioîdff 
poporul român (mai a>s 
cel din Transilvania) nu 
se putea socoti liber. Re
ferințele la drepturile o- 
mului. la libertate sau 
egalitate sînt frecvente tn 
toate mișcările revoluțio
nare și acțiunile socr'e 
și politice făcute sub stin 
dardul clil^prării naționale, 
chiar dacă se pot rema'ca 
diferențe notabile dator-i- 
te unor condiții politice di
ferite. Reprezentativă p .-n. 
tiu aci -t moment este ntiș- 
rarea Snpplcxulni, ril<’ 
folosr te terminologie po
litică nouă: beneficii ca- 
mnnc, echitate, justiție, 
promovarea binelui publio, 
contract social.

A dona etapă în evoluția 
gîndirii politice românești 
în problema libertăților și 
drepturilor omului dc 
de'a li, ă de I(evoluția (J 
Ja JII21 care aduce solul.a 
revoluționară pentru ciș 

stația Reizer și... N.o pu
tem porni pentru că în 
15 martie au venit de la 
secția de distribuire a 
gazului metan Deva și

Microinterv iu

nc-au tăiat conducta de 
alimentare, motivînd cu 
pentru stație nu mai este 
aprobată cotă de gaz. Azi 
(ieri — n.n.), intenționam 
Să pornim stația pentru 
încălzire pe trei zile și, 
de luni, -ă începem plom
bările. Așa...

— Ce-ați întreprins ?
— Stația e a IGCL-uhii, 

Am luat legătura cu di

(Urmare din pag. f)

tigarea tuturor libertăți
lor. Este momentul care 
deschide o etapă superioa
ră in gîndirea politică io- 
mânească, marea ei con
tribuție fiind conjuncția 
mult mai clară dintre sen
sul național și cel social, 
orientarea vădită nu nu
mai spre problematica ce 
vizează națiunea In an
samblul ei, ci și pe acer o 
care se referă la interesul 
și drepturile cetățeanului.

In fine, etapa a treia 
este cea deschisă de ma
rea mișcare revoluționară 
de la 1848, cind ideile 
cuprinse în cărțile lui 
IJălcescu sau Rosetti care 
se vor materializa în a-c’e 
politice ce au constituit 
fundamentul României mo
derne.

Această etapă caracte
rizată, printr-o Analiză lu
cidă a fenomenului politic, 
printr-o argumentare ri
guroasă și naționalistă în
cununează evoluția de .se
cole a unei gîndiri uma
niste românești. Și dacă 
unii ar putea nega exis
tența unei tradiții democra
tice la noi din punctul dc 
ved re al longevității unor 
stricturi domoi iatice, e- 
voluția gindirii politice 
rpoderno din țara no e.tia 
este o dovadă cei ta a unei 
tiadiții de gindire demo
cratică. 

rectorul general Nicolac 
Ardelcanu care mi-a co
municat că nu poate da 
un răspuns pe loc. Și 
stăm...

Am luat noi legătura 
cu domnul director ge
neral, care nc-a spus:

— Vom ceda o parte 
din cota IJTL (de la au
tobuze) în favoarea sta
ției Reizer. Sper să fim 
înțeleși de colegii de la 
gaz metan care au fost 
mereu alături de minerii 
Văii Jiului.

Iar noi sperăm să fie 
bine, să ne scăpăm do 
gropi.

Simian 1’01’

Siguranța zilei de
pentru viitoarele alegeri 
este o mare diferență. Este 
o apreciere răutăcioasă 
care denotă că susținătorii 
acestor opinii nu cunosc 
sau ignoră voit adevărul 
despre munca și viața mi
nerilor.

Dar adevărul mai are o 
fața. După mineri au venit 
cu revendicări și cu pre
siuni pentru satisfacerea 
cererilor lor și ceferiștii, 
petroliștii, mecanicii de me
trou. constructorii și, pro
babil, vor veni și alții. Toți 
vor bani mai mulți și, pe 
bună dreptate. Dar de un
de dacă bugetul, avuția 
națională sint la limită ?

Și bugetul și avuția țării 
reprezintă, tn fond, un 
volum de bunuri, de va

ÎNTÎMPLARE NEOBIȘNUITĂ
Sitnbălă, 10 martie, a fost furtună. Unii 

am avut, alții poate n .iii avut emoții din 
cauza acestei răscoliți de orgoliu a iernii. 
Dar cei care au trecut simbătă, în jurul 
prinzului pc lingă blocurile din zona llcr- 
mes, cu siguranță au avut emoții. Ila chiar 
le-a fost frică dc ceea ce putea să sc in- 
timplc. Martor ocular, cetățeanul losif lila. 
ga. din Petroșani, nc mărturisește indig
nat despre o intimplarc neobișnuită care 
fhitca avea urmări tragice, furia violului 
dezlănțuit a smuls din- suport o antenă 
TV, ancorată pe acoperișul blocului, a- 
runiind-o m stradă. Noroc că n-a lovit 
pe nimeni. Dar a rămas suportul acesteia.

O Jantă metalică de autoturism, pe cir, 
violul a împins-o pmă la limita eăde.ii 
de pe bloc. Este și acum acolo, atirnind și 
amenințind ca o adevărată „sabie a lui 
Damoclcs", deasupra pietonilor ce se 
plimbă liniștiți pe trotuare. Dincolo de 
glumă, însă facem un apel călduros, către 
toți cei ce posedă antene TV, montate pc 
acoperișurile blocurilor să verifice nein- 
lirzi.lt Sistemul dc ancorare al acestora. Iit- 
timplarca la care ne referim s-a produs 
fără urinări tragice. Dar dacă lovea pc 
cineva acea antenă căzută ?

Ghcorglic < IIIRVASA

SCURTIȘSIME
Iaurt sau cioburi?

întrebarea nu este nepotrivită. Ea se adresea
ză direct fabricii de lapte Petroșani și nu în mod 
întîmplător. Miercuri, 6 martie a.c., doi cetățeni din 
Vulcan, Arpad larto și Grigorc Lendyel, au cumpă
rat de la magazinul specializat din localitate, cel 
de lingă piața agroalimentară, două borcane de 
iaurt. Nu mică le.a fost însă mirarea, cind au 
observat că ni ambele sînt foarte multe cioburi de 
sticlă. Oare cine le.o fi pus acolo? O fi cu intenție 
sau este consecința obiceiului de a im spăla amba. 
lajelc înainte de iinbutelicre ?! Și noi, ca și cetățe
nii, așteptăm un răspuns. Urmat de o îmbunătățire 
a igienei produselor lactate și a ambalajelor folo
site. Pentru conformitate cele două borcane cu iaurt 
și cioburi sînt păstrate în redacție. (G.C.)

Putea fi evitată greva de la Vulcan ?
(Urmare din pag. I)

merg la șut în schimbul III 
(deci ora 22). Pun „gaz pe 
foc", spunînd că la cabană 
se dansează Lambada pe 
masă (în realitate nu a 
fost, nici pe departe, vor
ba de a.șa ceva 1). Pleacă 
altă delegație la cabană și 
domnii Drumuș și Hîrș'crU 
sînt aduși cu forța la mi
nă. Sînt molestați — ceea 
ce nu e deloc omenește. La 
mină, dialogul era dela 
imposibil. Poate la ora 
17,30—18 el se putea înfi
ripa cu rezultate bune. 
Acum era prea tîrzjn In
tre timp apăruseră „cîr- 
ciuini ambulante", mașini 
de Vîlcca sau de Hune
doara, din oare se vindeau 
băuturi de calitate îndo
ielnică și la prețuri „în
doite". Starea de tensiune 
era maximă. Nimeni nu se 
mai înțelegea cu nimeni.

Oră de... conducere. Mame fericite își plimbă 
în cărucior copiii care vor trăi în libertate.

Foto : I. LIC IU

lori ear<? scad sau cresc în 
funcție dc cît i se adaugă 
sau se ia. Or, în primele 
două luni din acest an, 
așa cum relevă statisticile, 
mni mult s-a luat... La căr
bune net, bunăoară, s-a 
produs în primele 2 luni, 
la nivel de țară, cu 3.1 mi
lioane tone mai puțin de- 
cît în primele două luni 
din ’89. Pe CMVJ, pro
ducția medie zilnhă a fost 
de abia 22 489 tone huilă 
față de 25 000 tone cît e 
necesar pentru a fi la ni
velul subvenției acordată 
de guvern și față dc cel 
puțin 30 000 tone cît e 
necesar pentru atingerea 
pragului de rentabilitate. 
Satisfacerea revendicărilor 
privind numai sporul de 
salarii înseamnă în buge
tul de cheltuieli al CMVJ 

Se dau telefoane la cele
lalte mine, se mobilizează 
toti minerii la Vulcan. 
Gluma se îngrosa...

Nu s-a uitat nici sărbă
toarea femeilor de la caba
nă. La ora 0,40 (cum ne 
spunea cabanierul), au ve
nit un autobuz și o dubă 
cu aproape 100 de mineri. 
Cu lămpașc. II căutau pe 
directorul Mitri. In realita
te, acesta plecase de mult 
timp de acolo. Se devastea
ză sala, se răstoarnă și se 
rup mese, se sparg pahare 
și veselă, se cotrobăie prin 
camere. Fără rezultat, di
rectorul nu era la ora aceea 
la cabană. Mai erau doar 
patru, cinci femei, care 
debarasau și cîțiva bărbați. 
După aceste isprăvi, mi
nerii s-au întors în curtea 
întreprinderii. Noaptea se 
lăsa lungă și grea...

în îi ne
pe acest an G90 milioane 
lei. In luna februarie, bu
năoară, salariile au fost cu 
19 lei pc tona dc cărbune 
mal mari față de luna no
iembrie 1989. Concluzia 
sc impune dc la sine: nco- 
perirea acestor cheltuieli 
cere sporuri de producție 
corespunzătoare.

Viitorul, o viață decentă, 
prosperitatea la care rîv- 
ne.ște fiecare om, toate 
categoriile sociale, nu vor 
putea fi atinse dccit prin 
efortul și munca onestă o 
fiecărui colectiv.

Pentru toți trebuie să nc 
fie clar că speranțele pc 
care le-a născut Revolu
ția, siguranța zilei de mîi- 
ne, sc vor împlini doar pe 
măsura faptelor, a contri
buției concrete, de fiecare 
zi, cuprinse în produsele 
muncii fiecăruia.

FAPT DIVERS. De ne
crezut, oameni buni 1 Do 
mult n-am mai auzit una 
ca asta.. Faptul s-a petre
cut în magazinul alimentar 
37, în dimineața zilei do 
15 martie. La raionul do 
mezeluri, unde existau 
7—8 sortimente de meze
luri, toate proaspete și do 
o calitate impecabilă; la 
rînd se așezaseră numai 
6—7 persoane. Dar sur
priza a continuat pentru 
că un cumpărător a cerut 
vânzătoarei: „dați-mi vă
rog 200 de grame de co
tlet !". Să fie acesta semn, 
primul semn că „panica 
foamei" Se stinge ? (A.IL)

venit 
Pentru 
lucrări 
lansat

ornamen- 
Drobeta- 
sămînța

PRIMAVARA. A 
vremea plantărilor, 
executarea acestor 
de primăvară s-au 
comenzi și, după cum sîn- 
tem informați, de primă
ria municipiului, în săp- 
tămîna viitoare va fi adus 
de la Simcria, Aiud și Ca
racal material săditor (ar- 
boii și arbuști 
tali), iar de la 
Turnu Severin 
necesară gazonflrii zonelor 
verzi.

INVITAȚIE. Corul a- 
capela „Armonii tinere" 
al sindicatului liber al 
IUM Petroșani a fost in
vitat să ia parte la festi
valul „Muzica fără grani
țe" din cadrul manifestă
rilor cuprinse în „Vara 
culturală internațională 
1990" ce va avea loc în 
Austria. Chestie dc presti
giu earc dorim să fie o 
norată cum se cuvine. Suc
ces !

CLUB. Un grup de ini
țiativă însuflețit de porni
rea comună a drumețiilor 
montane a holărît consti
tuirea unui club turistic al 
Văii Jiului. Cei ce doreso 
să se. alăture acestui club 
sînt invitați să participe la 
ședința de constituire, pro
gramată pentru marți, 20 
martie a.c., de la ora 17, la 
Casa de cultură din Pe
troșani. (V.S.)

1NTILNIRE. Astăzi, la 
cabana Straja LtipCni țî-au 
dat întîlnlrc foștii sportivi 
de performanță din dome» 
niul schiului. Printre par» 
ticipanți se numără vete- 
rnni‘ ai acestui sport din 
principalele contre de schi 
din țară, din orașul erou 
Timișoara, din București, 
Reșița, Hunedoara, Deva șl 
Petroșani. întrucât cabana 
are locurile rezervate pen
tru participanții la întîlni- 
re, rolnnoim apelul către 
amatorii dc schi din Valea 
Jiului de a urca la Str ija 
duminică dimineață. (VS)

UN RĂSPUNS pe adre
sa locatarilor din scara I a 
blocului 3 B 3 dn Vul
can. Referitor la sesizări
le dumneavoastră EGCL a 
răspuns favorabil. Vă pu
teți adresa, cu o comandă 
prin asociația de locatari, 
pentru executarea lucrării 
respective. Să sperăm că, 
dc astă-dată. finalizarea 
ei va fi a.șa cum o doriți 
și dumne voastră. (G.O.J.

Rubrică realizată de 
Simion l’Ol*

lirzi.lt
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ADEVĂRUL SI 
NUMAI ADEVĂRUL

l’rmărim toți, de foai t< multe ori cQ sufletul 
la gură, pasionante dezbateri in ( 1’1 N, parlamentul 
țarii piuă la scrutinul din 2*1  mai. Era cit pe-aei să 
se amine, din propunerea unora preocupați nu de 
stabilizare cit mal grabnică, ei de interese limitate 
și impardonabile. 1‘ină nu u prea mult timp in ur
mă in acest spațiu parlamentar se aflau doar nișto 
momii, rigide. Iată, acum vedem oameni, in carne 
și oase. < ota democrației și a consensului național 
este in creștere.

Irit*  o interpelare a unui reprezentant al \soeia- 
ciației foștilor deținuți politici s-a făcut trimitere 
directă la Petroșani, cum că au fost arse arhivele 
securității, ( are-i adevărul?

In 22 decembrie 1989, securitatea a distrus do
cumente po Jieț (despre aceasta intimplarc s-au re
latat opinii in ziarul nostru). Dar acum, după si
tuația insinuată în cadrul (PIN, sint necesare eite- 
va lămuriri care să limpezească și alte insinuări cu
prinse mir-o scrisoare primită de noi de la I upeni. 
\e-am adresat domnului locotcnent-eolonel Ioan 
Belii, primarul din Petroșani.

— Ați fost vizat în mod direct. Cum s.au petre
cut lucrurile ?

— Ceea ce s-a recuperat atunci, O parte din do
cumente mai mult sau mai puțin arse au fost încre
dințate prin predare, și sigilate — la unitatea mili
tară. In 19 februarie, cind minerii care au fost pro
zeliți la București, au informat despre aceste docu. 
mente pe domnul gencral-colonel Victor Stăneulescu, 
ministrul Apărării Naționale. A doua zi, în 20 fe
bruarie a.c. am fost chemai la telefon de domnul 
ministru. A venit un elicopter militar și am predat 
toate aceste documente locotenentului.major Koșu, 
aghiotantul ministrului, care le-a transportat la 
Ministerul Apărării Naționale. Totul pe bază de 
proces verbal. ( Ind, in 9 martie a.c., a fost in Petro
șani domnul gcneral-locotenent Dumitru Roșu, de 
la ( raiova, in legătură cu înființarea unei unități 
militare aici, s-a făcut, prin coincidența numelui, le
gătură că ar fi tot pentru documentele amintite. A- 
devarul ăsta este. > verificabil.

— Domnule loeotcnent-colonc), care este situ iția 
cu fostul sediu al sceurirații ?

— Toiul este sigilat din ordinul Ministerului A- 
părării Naționale. Vă mai informez că arhiva secu
rității este la Deva.

Nc-am exprimat dorința ca, împreună cu orga
nele militare, să avem acces in fostele birouri ale 
securității, loc interzis ochilor opiniei publice. Spe
răm că vom găsi solicitudinea necesară, astfel ilicit 
să informăm despre aceste încăperi ce ne oripilau 
numai la gindul că dacă vom ajunge și noi pi acolo 
cine știe ce consecințe imprevizibile ne pasc. In a- 
ceste timpuri de libertate și justiție vrem să cunoaș
tem adevărul și numai adevărul, așa cum oslo ju- 
rămiutul in instanța de judecată.

Tibcriu SPĂTĂRII

l oto I. LICIU

înlăturați•
Aproape incredibilă i- 

nerția unora atunci cind 
este vorba de a înlocui ce
ea ce este vechi și ne rea
mintește de timpul sloga
nurilor sforăitoare. In tim
pul dictaturii, pe străzi, 
în parcuri, în întreprinderi, 
în toate locurile publice e- 
rau puse lozinci 
peste lozinci, grafice peste 
grafice. Sîntem sătui pînă 
peste cap de minciuni mîz- 
gălite pe panouri alegorice. 
Ne-am săturat de numele 
unuia scris peste tot. Ne-am 
săturat de cei care s-au 
crezut a fi „totul" I

In întreaga țară au fost 
înlăturate panouri, lozinci,

< i'împci din(r-un oraș liber — Petroșani.

„podoabele" de pe străzi I
ba chiar și statui care re
aminteau de anii de beznă 
ai dictaturii. Alei însă, la 
Petroșani, intr-unui din
tre adevăratele centre ale 
luptei pentru libertate și 
demnitate umana — stau 
mărturie anii 1929 și 1977, 
ca să nu amintim dccit 
două date — în ilnim încă 
pe străzi astfel de lozinci. 
Exemple; la l’etrila, în zo
na Transilvania, la Petro
șani în Piața „Victoriei", 
tronează încă lozinci și 
panouri, ceaușistc, care, 
deși mutilate, tot lozinci 
se cheamă. In plin centrul 
Pctroșaniubii, lîngy Școa
la generală nr. 1. aproape

de Primărie, este încă un 
panou de pe care nici 
semnătura de tristă aminti
re nu a fost ștearsă cum 
trebuie.

Este cazul să terminam 
cu aceste „podoabe" ale 
ștrăzii, ale locurilor publi
ce ! Să folosim chiar și 
macaraua, acolo unde este 
nevoie, pentru înlăturarea 
lor. Lucrătorii primăriilor 
municipiului și orașelor tre
buie să ia urgent măsuri 
pentru a elibera străzile, 
parcurile, locurile publice 
de orice formă de propa
gandă deșănțată.

Iloiațiu H.EXA.NDRESCII

Abonamente 
la lapte

In numele mai multor 
mame care au copii 
mici, vă solicitam să ne 
sprijiniți cererea de a 
se introduce metoda -J- 
bonamentelor la lapte 
Cred că Direcția comer
cială și ICS Mixtă Lii- 
peni ar putea să rezol-

Avcți cuvintul

Valea de Pești — Oază <le liniște șl destindere pentru tinei I.

vc această problemă. Eu 
am un copil de 7 luni 
pc care, în timp--cc stau 
la rînd. n.am Cu crre 
să-1 las. La farmacie 
lapte praf n ani mâi 
văzut de doua luni, lîz 
înființarea abonamcR 
tclor de lapte ar duce 
la eliminarea aglome
rării, Ja cîștig de timp, 
la un comerț civilizat.

Melinda A7\RlT, 
Lupeni ,

Semnatara scrisorii 
are dreptate. Conduce
rea comerțului să aibă 
în vedere această pro
blemă. Cu cît m ii repe
de, cu atit mai bine.’ •

() INTRI ntRE ( ARE 
(ERE R'SPl'NS

Ce se lntîmplă la SUCT 
Petroșani 7 In ultimul timp 
tot mai multe autovehicu
le de la SUCT sint parca
te ia domiciliu, cîte .30—10 
în f are noapte. Sint tot 
mui lese accidentele de 
circu.ape in care sint im
plicate autovehiculele de 
la SUCT. Sint frecvente 
conducerile sub influen
ța con umului de alcool. 
Iată și un’ exemplu: in ti 
martie, în jurul orei 15 și
30 de minute Tăian Ilie 
pleaca cu autobasculanta
31 HD 2394 de ia Petr-Ja 
Sud in stare evidentă de 
ebrietate. Pe strada Maie, a 
merge in zig-zag, urcă De 
trotuar unde, din intim- 
plare, lovește ușor o feme
ie in virstă. A avut femva 
zile. Fiind dat Jos de Ja 
volan, șoferul s-a prăbușit 
pur și simplu fără să se 
poata menține in picioa’e. 
Ev.dent, i -a întocmit do
sar de cercetare penalii, 
lata unde duce starea Je 
indi viplină care s-a cui
bărit la SIJCT, ca de fapt 
iițța i buba.

RI.I’E'I Al I

Ași cr.iii strigați >liclne- 
rii de odinioară cind clien

tul cerea repetarea comen
zii. Așa gindește însă a- 
cum Truică Paul șoferul 
„Dacici" 1300 cu numărul 
3 HD 4775, fost jucător de 
fotbal la „Minorul" Lu
pcni. A fost din nou găsit 
conducînd „Dacia" sub in
fluența alcoolului. Să nu 
rămînă pinâ la urmă cu

POLITIA ne informează
paharul și apelativul „re
petați",

CA VANDALII

După ce In seara zilei 
de 3 martie au consumat 
o mare cantitate de alcool 
în crama și restaurantul 
cabanei Rusii, Nodu Emil 
și Drăgan Victor eler’ri- 
cieni la IM Livczeni Istra. 
te Cornel din Petroșani și 
Dombi Altila din Săi mășag, 
județul Sălaj, salariat al 
IM Livczeni, în Jurul orei 
21. au intrat in cabană 
fără aprobarea cabanieru
lui în căutarea unei came
re în care să doarmă. 
,,1'iît «intern în vîrful mun
telui" și-au zis și... Au 

spart ușile la cinci camere 
în care nu locuia nimeni, 
dar nu le-a convenit nici 
una, au intrat peste turiștii 
cazați in cabană pe care 
i-au amenințat, le-au a- 
dus injurii.

După ce au spart usa 
camerei nr. 7 — care era 
locuită — Ncdu Emil a 
buzunărit un turist ce era 

în pat și căruia i-a furat 
G00 de lei, iar din cameră 
a „făcut plinul” cu alimen 
te la care a mai completat 
și un cuțit de vinătoare, 
găsit asupra lui. Asta n-a 
fost dcajuns, dar cei patru 
s-au bătut între ei pe co
ridoare. Anunțată, poliția 
a făcut ordine a|a cum o 
meritau „prietenii de van
dalism”. Vor da scama in 
fața legii.

SCIMI’ l’l ATITA
DISl’R \( | IA

Formația „Azur" a I it 
sper't voie la Petroșani. \ 
glomcrație mari', mult î 
lume S-au givit și „ama
tori" să fără ordine: Mun
tean Aurel de 22 de ani. 

Muntean Adrian de 20 de 
ani din Petroșani și Căl- 
dărar Sorin de 20 de ani 
din Livczeni. Cei trei se 
erijează în oameni de or
dine și lovesc niște tineri 
care veneau la spectacol. 
Cei pe care i-au lovit ies 
afară din sală. Frații Mun
tean și Căldărar. ies după 
ei și incep scandalul in 
holul Casei de cultură. In 
cele din urmă Muntean 
Adrian lovește cu un bri 
ceag. E adevărat, provoacă 
o rană superficială, dar 
tot rană se cheamă. Per> 
tru faptele lor cei trei au 
fost Judecați după proce
dura de urgență: în ziua 
de 8 tnartic cei trei au fost 
condamnați la închisoare 
cu executarea in peniten- | 
ciar: Adrian la 6 luni (da
ca i-a trebuit briceag), Au
rel i Căldărar la cîte 3 
luni.

Se impune în .ă o consta
tare: organizatorii de sp-r. 
iacole și cei ai discot-'-ii 
trebuie să ia măsuri enei- 
gio pontul respectarea 
strictă a ordinii publice. 
Altfel...

Rubrică reiitizală < u 
sprijinul Politici .

milnivipiul'li Petroșani '

Aspecte neplăcute in Lupeni
O notă discordantă în 

peisajul cotidian o face 
„obișnuita" apariție a vîn- 
zătorrlor ambulanți" de... 
nimic sau de himere. Des
pre ce e vorba 7 Lupeni, 
12 martie, zi frumoasă de 
primăvară. Lăsam cojoa
cele în garderobă și nu
mai în talie pornim cu mic 
cu mare la plimbare. in 
față la cofetăria „Rodiră" 
cinci, șase brunete iși eta
lează, în pungi de plastic, 
marfa. Semințe prăjite, BT, 
DS, bomboane pe băț, etc. 
Apare mașina poliției și 
„doamnele" iși iau zborul 
pentru a reapare după ce 
pericolul a trecut. Nimeni 
nu le zice mmic, nimeni 
nu ia atitudine. In fața ci
nematografului „Cultural” 
c și mai si. înșiruite una 
lingă alta, șapte, opt „-.e- 
mințărcsc" te supun unui 
adevărat tir. Luați coniță, 
ia gume, ia țigări, etc. Nu 
sint rare nici trivialități 

spuse in două limbi și 
în „gura m ire". Despre 
mizeria de avi sau dm < i- 
nematograf, ce să mai v >r- 
liim. In piață, vis a vis, al

tă pacoste, despre care nu 
se știe dacă vom scăpa 
vreodată. Țuică și iar țui
că se vinde la taral>e. Cine 
sint acești cîrciumari a- 
matori și cît de curată C 
băutura pe care o vînd ? 
Și la ce preț 711 Treabă-i 
asta, domnule primar 7 B 
o întrebare pe care ar tre
bui să și-o pună și dom
nul Stoica, șeful poliției 
și să mai lase deoparte ’n- 
găduința, căci în această 
situație nu c bună. E în 
Joc soarta concetățenilor 
lui, cunoscuți sau necu
noscut i, Dacă ia măsuri nu 
face altceva dccit să îi o- 
crotcască de pdsibilc into
xicații. Minerii noștri au 
dat dovadă de luciditate 
atunci cind au fost la Bucu
rești, arătîndu se a fi mari 
gospodari. Ii rog pe acești 
bravi bărbați să ia atitudi
ne fermă față de cele două 
a .pecie care ne urițesc o- 
ra.ul. In felul acesta se 
vor dovedi la fel de buni 
g'j*.p  'dări și în propria curte.

Ii A ROIA’ Rod tea
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
După alegerea Iui Gorbaciov în funcția de 

președinte al Uniunii Sovietice1 aszlo Tokes a fost primit 
de George Bush

WASHINGTON 16 (Rom- 
pres). Președintele George 
Bush l-a primit pe pasto
rul I^iszlo Tokes, pe care 
Casa Albă 11 consideră li
nul din „adevărații croi ai 
Revoluției române". După 
întrevedere, Laszlo Tokes a 
declarat presei că a cerut 
președintelui să acorde un 
ajutor urgent României 
constlnd în alimente, me
dicamente, aparatură teh
nică. Secretarul de stat, 
Jamcs Baker, care a asis- 
tat la Întrevedere, l-a in
forma* * că SUA au Început

FAMILIA — Nicu fra. 
te, ing. Gheorghe și 
Maria Dinea părinți a- 
duc la cunoștință ce
lor care l-au cunoscut, 
apreciat șl stimat pe 
ing. DINEA GIIEORGIIE

că se împlinesc 6 luni 
de clnd a dispărut ful
gerător, în groaznica ex
plozie minieră 
de la IM Vulcan 
din 18 septembrie 1989, 
fură a puica spune mă
car un cuvînt celor 
dragi, lăslnd In urma 
sa dureri adinei în ini
mile noastre șl nestăvi
lit șuvoi dc lacrimi pc 
fotografiile șl pe mor- 
mîntul său.

Nu te vom uita cît 
vom trăi pc acest păndnt.

Dumnezeu să tc odih 
nească în pace 1 (571)

„Cadourile" lui Jivkov
SOFIA 16 (Rompres). „Ex- 

poziția" cu cadourile pri
mite de Todor Jivkov de 
la oficialități din străină
tate sau organizații de 
partid, colective ale între
prinderilor din țară, ame
najată la Boiana —- fosta 
reședință — a suscitat ui
mire din partea publicului 
Presa bulgară scrie că sem
nificația ironică a unora 
dintr» exponate uluiește 
prin Îndrăzneală. De exem
plu, preșe. ntele franței, 

întreprinderea de foraj 
și lucrări geologice 
speciale București

Ca sediul in strada Mureș nr. 5, teleion 657240 
anqajea/â

—~ contabil șef pentru briaad<i .11 I CS 
Valea Jiului

Angajarea se face conform legii 12/1971.
Relații la telefon 41847 Iscroni sau Bucu

rești 90/657240, birou OP1R

întreprinderea de sticlă 
pentru menaj Tg. Jiu

angajează urgent
pentru secția Exploatare și Preparare» 

Cuarț Uricanl i

— 2 instalatori

— 3 mecanici de utilaje
Relații la sediul sec ției ( u.irț Urbani, 

strada Republicii nr. 66A.

Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 

miniere pentru huilă 
Petroșani*

ANUNJA(ON(URS
in data de 29 martie 1990 

pentru ocuparea a

— 4 posturi ingineri constructori

Relații privind actele necesare la în
scriere se pot primi la Institut sau la tele 
Ion 41163 Petroșani.

I. C. S. Mărfuri Industriale 
Petroșani

cu sediul în Petroșani, 
strada Republicii nr. 90, 

o r g a n i z e a z ă
in data de 20 martie 1990, concurs pentru 
ocuparea postului de ;

— economist absolvent al facultății 
de comerț.

Condițiile de încadrare sini ceh pre 
văzute în legea nr. 12/1971 și legea nr. 
57/1971

înscrierile se fac piua la dala de 18 mar 
lie 1990.

acordarea unul ajutor u- 
manltar pentru România tn 
valoare de 80 milioane do
lari

Tokes a declarat, pe de 
altă parte, că a căzut de 
acord cu președintele Bush 
ca SUA să nu acorde Romă, 
nici clauza națiunii celei 
mal favorizate decît atunci 
clnd vor avea loo alegeri 
libere și clnd vor fl asi
gurate drepturile depline 
ale minorităților — preci
zează agențiile Reuter șl 
france Prcssc.

francois Mittcrand, i-a 
trimis lui Jivkov un uriaș 
glob pămlnteso asemănă
tor cu cel din filmul 
„Dictatorul" al lui «har- 
lie Chaplin. Alături de a- 
cestea se mai află șl un 
paravan oriental fastuos, 
cu încrustați! de sidef, pri
mit de la Kim Ir Sen, un 
serviciu de aur cu Incrus- 
tații de email — de la 
Brejnev, o armă de vlnă- 
toare — de la Ilonecker și 
un serviciu de mată de 
la... Nicolae Ceaușescu.

MOSCOVA 16 (Rompres). 
La prima sa conferință de 
presă după ce a fost ales 
președinte al Uniunii So
vietice, Mihail Gorbaciov 
s-a referit și la politica ță
rii sale In Europa, subli
niind necesitatea de a ur
ma calea ce va da un nou 
conținut blocurilor exis
tente, creării de noi struc
turi pe Ungă alianțele mi
litare existente, informea- 
ză agenția TASS. Astfel, 
a spus el, va fi elaborat un 
întreg sistem nou pe baza 
căruia poate fi ridicat noul 
edificiu al securității Tn 
Europa.

★
WASHINGTON 16 (Rom. 

preș). In scrisoarea adre
sată lui Mihail Gorbaciov 
cu prilejul alegerii sale în 
funcția de președinte al 
URSS, șeful executivului 
american, George Bush, 
și-a exprimat convingerea 
că puterile sporite de care 
se bucură In prezent lide
rul sovietic nu reprezintă 
un pericol de dictatură In 
Uniunea Sovietică, deoa
rece această țară ,,a Ieșit

Pro și contra unificării Germaniei
BONN 16 (Rompres). 

Potrivit unui sondaj „în- 
fratest", publicat la Bonn, 
cea mai mare parte a ce
tățenilor vest.germani (90 
la sută), precum șl din 
RD Germană (95 la sută), 
sînt In favoarea unei uni
ficări apropiate sau mal 
îndepărtate a Germaniei. 

din totalitarismul trecutu
lui", iar Mihail Gorbaciov 
este „un om rezonabil". 
„Noi susținem politica de 
restructurare și reformele 
întreprinse șl dorim ea 
președintele sovietie să 
reușească în ceea ce șl-a 
propus. SInt convins că u- 
nul din motivele pentru 
care au existat schimbări 
pașnice In Europa, îl re
prezintă atitudinea pe care 
Gorbaciov a adoptat-o în 
acest sens", a conchis pre
ședintele Bush.

★
MOSCOVA 16 (Rompres). 

La Moscova an continuat 
astăzi lucrările Plenarei 
CG al PGUS. Dezbaterile 
se referă la proiectul nou
lui statut al PCUS șl ter
menele de desfășurare a 
adunărilor de dare de sea
mă șl alegeri de partid.

Mihail Gorbaciov a a- 
preclat — după cum rea
mintește TASS — că ac
tuala plenară marchează 
finalizarea primei etape de 
pregătire a congresului 
partidului, ce urmează să 
aibă loc în iulie.

Pe de altă parte, potrivit 
sondajului, numai 51 la 
sută dintre locuitorii 11DG 
doresc ca această unifica
re să se realizeze rapid, In 
timp ce 44 la sută rămîn 
favorabili ideii unei confe
derații care să preceadă u- 
nirea ulterioară a Germa
niei.

II

IMPORTANT
REDACȚIA ziarului nostru organizează 

concurs pentru ocuparea unul post de foto
reporter. Condiții i studii liceale, vechime In 
muncă cei puțin 5 ani.

In vederea participării Ia concurs, can- 
didații vor prezenta un set de 10 fotografii 
alb-negru, format 13x18, cu tematică diver*  
să (economie, urbanistică, peisaj, portret, 
instantanee de stradă, sport etc.J.

T.V.
10,00 Actualități.
10.15 Rubrici din emisiu. 

nile In limbile ma
ghiară și germană 
(reluare).

11.15 Studioul filmului 
pentru tineret 
Rîdcm cu Stan șl 

Bran.
12,25 Actualități.
12.40 Ora de muzică.
13.40 Telc-clubul de slm- 

bătă.
15,30 Fotbal: Farul — 

FGM Brașov.

M i c a pu b licitat e
V1NZARE

VIND urgent casă cu 
grădină și dependințe cu 
posibilități pentru mica 
industrie. Telefon 42749.

ANIVERSARI
DRAGA Claudia Pave- 

lonescu, cu ocazia împlini
rii a 18 primăveri, Tanța 
și Diana Iți urează multă 
sănătate și un călduros 
„La mulți ani f". (599)

€U OCAZIA pensionă
rii și a zilei de naștere u- 
răm dragului nostru Nătăn. 
gă Victor multă sănătate, 
fericire, bucurii și ani 
mulți alături de cei dragi 
Fiica Valeria, ginerele Io
nel și cuscrii Jonn și Ele
na. (556)

CU OCAZIA sărbăto
ririi majoratului familia 
urează scumpei lor Maria
na Micii multă sănătate, fe
ricire și ’ noroc în viață 
(592)

MATRIMONIALE
TINAR miner din I u 

peni doresc cunoștință cu 
o tînără (18—21 ani), bru. 
netă, ochi căprui, eventual 
divorțată, în vederea că
sătoriei. Adicsați: Lupcni, 
B-dul Păcii, bloc 51, scara 
I, ap. 1. (597)
VINZARI — CUMPĂRĂRI

VIND Dacia 1100 cu un 
bunătățiri. Petroșani, stra
da Păcii, bloc 8/12, tele
fon 42596. (590)

CUMPĂR cărucior du
blu sport. Informații, stra
da Mindrn nr. 2, Petro
șani (lingă mina DijJa). (588) 

PIERDERI
PIERDUT legitimație bi

bliotecă nr. 6783, eliberată 
de Institutul dc mine Pe
troșani. O declar nu’ă. (587)

PIERDUT chitanță fond 
rulment pe numele Scarlet 
Vasile, eliberată de Asocii-

IJ8CI S

( Ol.EC TIVL'I, 
Petroșani este 
<!e colega lor 
Magdalcna la 
încercare pricinuită 
pierderea mamei 
DEMETER EI GI.MA 

(67 ani)
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate. (593)

ICRM 
alătm i 
Sonogo 
greaua 

dc

17.15 Ferestre spre lume.
18.15 Muzică șl publicita

te.
18,20 Bun găsit tinerețe 1
19,10 Desene animate.
19,30 Actualități.
20.15 Teleenclclopedla. 
21,00 Film artistic.

In numele Papei — 
rege I
Producție a studiou
rilor italiene.

22,45 Varietăți pe... 
Champes Elysees,

23,25 Actualități.
23,40 Video-discotecă.

ția de locatari nr. 85 Vul
can. O declar nulă. (591)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Bolog 
Claudia, eliberată de ÎCS 
Mixtă Lupeni. O declar 
nulă. (595)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Blendea 
Zorica, eliberată de I6S 
Mixtă Lupeni. O declar 
nulă. (596)

COMEMORĂRI

UN PIOS omagiu la 
un an de la fulgerătoa- 
rea dispariție a aceluia 
care a fost

STANGIU PETRE 
PAVEL 

din partea familiei Stan 
ciu Ioan și a familiilor 
celorlalți frați șl su
rori. (578)

Redacția jl administrația i PefrojanL str. Nlcolar naicvsco, nr. ti Trirfoaoa i secretariat i 4166» i aecîll 41661 
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