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Ateneul Român — martor tăcut și Ingin- 
rlurat al unor însîngeratc pagini ele istorie.
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în pregătirea Conferinței de constituire a
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Cinstire martirilor
Cinstirea prin acte de cult a eroilor-mar- 

tlrl este parte integrantă cu adinei semnifi
cații In spiritualitatea ortodoxă a poporului 
rmriAn, !n v ița liturgică a Bisericii.

In lumea ortodoxă cultul sfinților, martiri
lor. eroilor, ai tuturor celor repausațt se 
fuhdarrienteaAl pe revelația creștini despre 
nemurirea sufletului, pe comuniunea dintre 
vii ți adormiți, ca mădulare ale aceluiași Trup 
tainic — Biserica. Sentimentul patriotic ro
mânesc integrează, In structuri mobilizatoare, 
dragostea ți recunoștința adresată celor ce 
au inițiat ți definitivat evenimentele de ex
cepție ale istoriei naționale, pomenindu-i prin 
rugăciuni și jertfe.

Faptele Istorice sfințite cu stngele neamu
lui ii recomandă generațiilor, de azi și de 
mline, ca [scrsonalități sau anonimi care 
prin opoziția lor, au intuit momentele de 
cumpănă ale devenirii istorice, ridiclnd stin
dardul luptei revoluționare prin sacri fic\>t su
prem al vieții, înălțlndu-1 la treapta superla
tivă a martiriului.

Omagiile aduse martirilor în ritualul reli
gios slnt momente de seamă in viața spiritu
ală a Bisericii, in doxologia națiunii române 
și a patriei, ca expresie inegalabilă a duliu- 
t'Ji de Jertfă al lui Hristos, raportat și in
tegrat esențelor umane sacrificate pe altarul 
vieții șl al Istorici.

Prin getul martiric al copiilor șl al tinerilor 
se realizează o punte de legătură intre vis 
și realitate. Intre tre-erea ireversibilă a ge- 
nerațulor.

Preot loan POGAN, l.upcni

Ieri, la Petroșani, a a- 
vut loc o întîlnirc a lide
rilor sindicatelor libere 
din unitățile miniere con
sacrată pregătirii confe
rinței de constituire a 
Ligii sindicatelor litere 
Valea Jiului. Au partici
pat reprezentanți din 31 
de sindicate, din toate în
treprinderile miniere din 
Valea Jiului și de la mina 
Țebea, de la uzinele pre- 
parații, IPSRUEEM,
IACMM, SUCT, IACGVJ, 
IGITPMH, IC1TPSM și 
altele.

O precizare: la Întâlni, 
rea de ieri au fost pre- 
zenți liderii tuturor sin
dicatelor care urmează să 
se afilieze la viitoarea Li-

gă. toți fiind aleși în 
mod democratic. Prin ur
mare finalizarea constitui
rii sindicatelor libere din 
unitățile cu profil minier 
se poate socoti ca încheia
tă.

In cadrul Intilniril a 
fost dezbătut, pe articole, 
proiectul de statut al Li
gii sindicatelor libere Va
lea Jiului, pregătit de un 
grup de inițiativă. In ca
drul discuțiilor, s-au fă
cut referiri șl s-au formu
lat precizări In legătură 
cu prevederile proiectu
lui de statut privind rolul 
și atribuțiile ligii, ca aso
ciație profesională, demo
cratică, apolitică, menită 
să asigure coordonarea șl

Valea Jiului
concentrarea activității 
sindicatelor libere din 
unitățile cu specific mi
nier. S-au făcut observa
ții mai ales în legătură cu 
definitivarea din punct de 
vedere juridic, a diferite
lor articole.

In cadrul întrunirii s-au 
dezbătut și unele proble
me organizatorice privind 
pregătirea conferinței, sta-
bilindu-se, bunăoară, ca
norma de reprezentare a
sindicatelor afdiate la con
ferința de constituire a
Ligii să fie de 1 delegat la 
100 de membri de sin
dicat Reamintim: confe
rința este programată pen
tru sîmbătă, 21 martie, ora 
9, la Casa de cultură din 
Petroșani. (I.IJ.)

îmbunătățiri organizatorice 
in comerțul municipal

(Continuata In pag. ■ 2 o)

De la Consiliul munici
pal Provizoriu de Uniu
ne Națională aflăm că 
Ministerului Comerțului 
Interior l-au fost remise 
recent, unele dispoziții In 
vederea îmbunătățirii ac
tivității comerciale din 
Valea Jiului. Astfel, prin- 
tr-o notă semnată de dl. 
Gelu Voican, viceprim- 
ministru al Guvernului 
s-a dispus ca filialele 
I.CRTÎ, ICRA șl ICRM 
din Valea Jiului să se 
subordoneze Direcției co
merciale a municipiului Pe
troșani, carc la rindul ei 
să treacă sub directa în
drumare a Ministerului 
Comerțului Interior. Vor 
fi evitate astfel consecin
țele create de o verigă in- 
tei-mediară — Direcția 
comercială Județeană — 
care a stânjenit buna a-

provlzionare a populației 
și a generat nemulțumiri 
In rindul cumpărătorilor.

De asemenea, se are în 
vedere și faptul ca Fabri
ca de lapte, Fabrica de 
piine și CGAIC să fie sub
ordonate centrelor lor de 
resort.

Măsurile dispuse de Gu
vern trebuie înțelese de 
unitățile comerciale cu ri-

dlcata ca răspuns concret 
la cerințele pe care le ri
dică mai buna aprovizio
nare a populației. Con- 
duCenide acestor unități 
vor trebui să soluționeze 
cu competență toate pro
blemele legate de fondul 
de marfă, să dovedească 
inițiativă și deschidere în 
promovarea unui comerț 
autonom și eficient. (I.M.)
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■ Atitadlni
La trei luni de la revoluție, 

LIMPEZIREA GINDIRII, 
RECONSTRUCȚIA MORALEI 

Politica — o sferă alunecoasa • Sănătatea 
stării de modestie • Prelungiri ale imoralității 

comuniste

Agenția de presă 
„Rompres" a primit 

| pentru difuzare 
| Declarația 
I Guvernului 
! României ț 
| In legătură cu eveni- 
Imentele care au avut loo 

in ultimele zile in unele 
părți din nord-vestul

i României, Guvernul ro- , 
Imân declară următoarele :

Populația țării noastre 
Ia urmărit cu îngrijorare 

evenimentele grave pe- , 
trecute, începind cil ziua 

I de 15 martie 1990, într-o 
J scrie de localități din 
I Transilvania, care nu cul- 
* minat cu manifestările de 
| violență din Municipiul 
I Tîrgu Mureș.
1 Guvernul român consi- 
I deră că o apreciere corec- 
* tă, obiectivă a situației j 
I poate rezulta numai din ■ 
’ cunoașterea exactă a mo- ' 
| dului în care s-au petic- ( 
Icut faptele.

Cu prilejul celei de-a 
142-<i aniversări a declan- 

I șării revoluției de la
I1 1848 la Budapesta, auto

ritățile Republicii Ungare 
s-au adresat autorităților 
României solicitând per- 

I misiunea ca în localitățile 
I Miercurea Ciuc. Cristuru

Secuiesc, Tîrgu Mureș și 
Albești ambasadorul un- 

. gar la București și, res- 
I pcctiv, primul «tău colabj- 
Irator să depună coroane , 

de flori la statuile lui 
NicoLae liiilccscu și Sandor 

. I’ctofi, personalități mar-' 
| cânte ale evenimentului 
I aniversat. zVutoritățile ro

mâne au asigurat condițiile 1 
■ necesare realizării acestei f 
■ acțiuni. j
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Primăvara a venit și la Șiglâu

La Urlcanl funcționează 
de peste un deceniu o u- 
rrlate de exploatare șl 
preparare a marțului. U- 
nlca de acest fel d.n țară, 
asigură materia primă 
— pentru Sticlă optică, 
cristaluri, emailuri și 
glazuri — mal multe în- 
t.reprin Ieri f.pei ializate din 
țară fi.rtd beneficiarele a- 
cestui produs. Nu > .te o 

.noutate marțul de Uri- 
'vani rivalizează In puri

tate cu Cele m i r. numi
te Zăcăminte de aci t fel 
din Europa. > vploatarca 
se face undeva !n part'-a 
de snd-vest a bu.Mâții, 
<n apropiere ci județul 
GorJ, la Șiglăn. Activita
tea In aceasta caro ră se 
detfășoarâ sezonier, a lică 
ft’msal In șase lum pe an, 
adică atât timp cit In zo
nă nu este zăpada Iarna 
aceasta fiind mul' mai 
blindă ca altele și .racă 
în zăpadă, ne-a determi- 
nat să vedem dacă au fost 
demarate lucrările. De la 
!ng. îoan Toacscn, • f il
< icrei aflam Ins.i < j nu.

Și inia va mai Ircce 
timp pinii x> va relua ac
tivitatea în carieră. Tre
buie făcută o precizare: 
preparația nu duce lipsă 
de cuarț. Rezerva a fost 
asigurată pentru a funcțio
na la capacitate. Dar con
dițiile fn care se pre .upii.

posibil ca și aceste uni
tăți de exploatare să a- 
parțină de Ministerul Mi. 
nclor, ceea ce ar conduce 
la rezolvarea mat multor 
probleme, inclusiv cele de 
forță de muncă.

Gil despre de facerea 
orturilor obținute din

C U A R Ț ( J

n că se va d. fnștjra 
munca In acest an nu sini 
»1< natură să liniștea.' ă.

I.n prim neajuns este 
< ■ 1 legat ele efectivele din 

Pentru o activita
te normală ‘-.te nevoie 
d<- 10—12 mineri. Ani 
Ic a rindul s»a lucrat m 

|Hm-mr»ari. Anim mai ,lnt 
lo.ir trei. D ■< ă nu c p“- 
trcce un mit icol e :istâ
r' di| ă nu se poa' 1 den- 
fli ura a ti V'tatea In ca
rieră. I)- | rîștigurllr, -Int 
foarte Imm- Din trl.ităr te 
cindie iinliil ■ ă >

procesul de i i-.ploalaic și 
preparare, lunurile se 
complică. Primele >lou.t 
, orturi, respectiv cele
pentru sticlă optică ți 
cri taluri, slut sol.ii.,1? 
In cantități mici. De tel 
nici nu rezultă cantități 
mari. Ponderea o di-ț.nc

■■ rtul al treilea. Din I u 
xul tehnologic rczultA 50 
la ■ uită. Benefi i

I REMQAS Bucuiești, ca- 
i ■ I folosește [centru emai
luri și glazuri In câzilc <!<■ 
bai-.' și alte produ c 1.1 
o ' ii", solicită 'jtm< p

lună, deși [>re|iarația ar 
putea livra 75—100 tone. 
Aceasta fiind situația, mun
citorii se află deseori In 
situația de a nu-și realiza 
salariile. S-a găsit și so. 
Iitția: producerea unui alt 
sort, U 5, folosit de Com
binatul mctabirg.r Tulcea. 
Numai că, m ii nou, bene
ficiarul nu se mai arată 
Interesat In cumpărarea 
ptodn ului, S iu, m ii bi- 
ne-zis, face obstrucții a lu
pta [crețului de livrare. Așa 
se și cxpllrâ faptul că de 
la irxcșjutul acestui an un 
an fost livrate uccît două 
Vagoane. In momentul do
cumentarii noastre, ingi
nerul Ion Sirb, șeful sec
ției, se afla la Tuice.i p -n 
irit a mai repara ceva. Se 
pare eâ negocierile <int de 
bătură a den speranțe co- 
l"cti vnliii.

Ar fi pirat ca activila 
te i. destul de bună, do l.i 
pi 'pai alin de ciun ț uir.

< . |f»\ IMM I

<< Kiilimt ne hi p.i ; ii .()

După colț m hiinli.im paue.ii »<•!<•..,

Devin de Vali I.OCOTA
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Speranța de viată 
funcție a metabolismului

CINSTIRE MARTIRILOR
(Urmare din pag. 1)

1 Dc r.> viața sc termină 
In mod ineluctabil prin 
«noarte ? Un biolog d«n 
Franltfurt, Roland Prin- 
einger, propune o teză no
ua care ar putea ușura 
cercetările <1? gerontologie 
clasică.’ După părerea lui 
teoriile care atribuie pro. 
cesul de îinbătrînire mo
dificărilor caracterelor c- 
redităl'c sau uzurii celu
lelor organismului nu a- 
ting fondul problemei. Po
trivit tezei sale „rata de 
speranță' maximală", '«ursul 
biologic, este ' comandată 
tuturor ființelor vii, «le
la cele’unicei ulaw piuă la 
mamifere, de metabolism. 
Moartea' intervine cind 
rezervele «le en-rr.‘- în
scrise in gene ■ini mi
zate.

R. Prinz-ngvr, •■arc .-«in
duce echipa d«? fiziologic 
a met il^plisnullui din Jn.tJ- 
tutnl zoolog' al 1 niver- 
Sității JAV. Goetlie -I n 
Ffankîurt, propune o
formulă matematica pen
tru a Iimpez misterul im- 
bălriiiirii și al moi ții: 
consumul de energ e este 
Stiins legat de ritmul de 
viața. Este • prea ț ațin 
important d>i< .<-i vorba 
de om, de regnul unim il 
s- u c.-l vegetal: cantita
tea de energii? con-umatu.
rapsrt.itd in gr u atea cor
pului ec" i îto-d- . nan n- 
cccași, ch:.lr dacă longe
vitatea difi-.-it lor spei ii 
de a . muie < -te foarte 
variabili. In i mp ce im 
muiv J ii bim.i săruta
te și-a epuizat rezei voiul

Cu sacaua [ 
i I

Poporul român con<a- ■ 
era •.birturi susținute pen- | 
tru a w integra in‘.t-o ■ 
Europă un.tu. in car<? pr: ui | 
corrtur noi realități cc ■ 
p'om.t un viitor mai Inul. | 
mai blind. A fi curat in- . 
tr-o lume cura’.â, deviza a I 
mișcărilor ecologiste, care . 
fac pr.mn șovăielnici p «și | 
ți la noi. rămine totuși ■ 
un deziderat. Știm că o | 
măsură a gradului de ci- . 
vmzație a omului, a unei I 
comunități e și consumul ' 
zilnic de apă. Apa, izvor | 
și leagăn al vieții, ele- ’ 
meatul ei constitutiv e- I 
sențial. este încă insufici- . 
errtă In multe locuri. In | 
rețeaua publică, deși nu ■ 
putem spune că țara noas- ' 
tră este deficitară la capi- I 
toiul resurselor de acest J 
gen. I

Oamenii, cu găleți, bi- | 
doane, alte vase originale, « 
cărlnd această prețioasă I 
licoare — care-și face cu- * 
noscută valoarea, mai a- | 
Ies atunci cînd lipteșt^ — ■ 
au devenit prezențe o- I 
bișnuite în peisajul coti- I 
dian al cartierului Aero- • 
port. Un verirtabrl semnal J 
de alarmă lansează loca- I 
tarii blocului 36, din stra- | 
da Aviatorilor. Aici, apa ■ 
potabilă este quasi-inexis- I 
tentă de peste două luni, I 
jar apa caldă de peste I 
două săpt imîni. I

Oamenii s-au săturat să I 
tot umble cu „Jalba-n J 
proțap", din poartă în I 
poartă, întimpinați după I 
un scenariu parcă tras la 1 
Indigo: promisiuni fer
me, consemnări precipi
tate intr-un registru și... 
a’ît. Apa tot nu curge.

Rugăm insistent IGCL- ■ 
ul să procedeze urgent la I 
o revizuire sistematică a ! 
instid țiilor vizate, în I 
scopul înlăturării acestei | 
rușini a secolului XX. (’o- ■ 
pi.ii noștri cer apă să l>cn, I 
să se spele. Ce lc râs- 1 
jiundem ? |

| ȘULm ( IMI’OI 

dc energie vitală la 70 
de ani, acesta nu durează 
decit 4 ani la aușel și 
citeva zile la organisme» 
le uniGclulare.

Cercetătorul a găsit din 
întimplare dovada teori
ei sale, continuînd o serie 
dc experiențe la peste 100 
feluri de păsări. A fost ui
mit de faptul că păsărelele 
care sint cele mai active, 
cum este colibri, trăiesc 
mult mai puțin decit cele 
lente și liniștite, cum este 
papagalul sau struțul. Pă
sările răpitoare ținute în 
captivitate, neputîrid să-și 
cpuizczc normal rezerve
le de «aiergic, trăiesc mult, 
lini ălrinind.

J-iliecii și arării, care 
hilx-rneazâ și consumă 
puțină energie în timpul 
■vrestei perioade, trăiesc 
mai mult decit animalele 
tpt timpul active. Prinzin- 
ger a experimentat în înr.-d 
special pa șoareci. A
constatat că anumite spe
cii de șoareci dc pădure, 
care pot fi Intr-o stare 
letargică in timpul odih
nei, uăiesc aproape dc 
■louă ori mai mult decît 
-■'■« < ai-e nu au această fa
cilitai?. Apoi a aplicat ro
zul le Experiențelor 
sale la păsări și alte ani
mal •, chiar la om. Pentru 
a d- monslra teoria, po
trivit căreia s|Jeranța de 
viața a păsărilor cores
punde urnii con?um de 
2000 kdo-juli de energie 
Pe gram de greutate a 
‘.arpului, a atras atenția 
asupra crocodililor și

A fost constituit clubul de turism

„Floarea reginei'*
Piirniii 1 dc la tradiția 

tiirlMi â d.n Valea .Jiului, 
li !’•. tr«> .ani a avut loc 
'■>.'1 tituirea clubului de 
tu: : ni cli.i â’.dea Jiului. 
Au pari.cipat peste 60 dc 
p. >n «ți ai drumeției 
m ■ in , repiezentind toa
te cecurile de turism c- 
x.st nte pin., acum yi cu- 
n 's ut" in municipiul nos
tru: Alpin Vulcan, Gen- 
țiana I.upeni, Amicii Pa- 
ringului Petrila, Orizont 
precum și alți iubitori de 
munte.

Cei prezenți au anali, 
zat problemele cele mai 
importante ale dezvoltă
rii în continuare a turis
mului alpin in Valea >.u- 
lui. De remarcat »-f,tc 
faptul că întrunirea a 
adoptat constituirea clu
bului de turism denumit 
Montan club „Floarea re
ginei", care va funcționa

Parcă
Ilegalitatea prin care, 

cu ani in urmă, ICS Mix
tă Vulc.m a construit un 
șopron în spatele clădirii 
complexului meșteșugă
resc din Corocști a fo6t 
sesizată, de către coope
rativa Straja, d€ mai mul
te ari. Oficial, conduce
rea cooperativei înștiința, 
In 12 noiembrie 1987, prin 
nota nr. 9397, ICS Mixtă, 
Consiliul popular al orașu
lui Vulcan, miliția din 
localitate și Grupul de 
pompieri Deva despre 
pericolul iminent de pro
ducere a unui incendiu 
datorat modului necores- 
punzâtor dc plasare a șo
pronului și depozitării, în 
acest perimetru, a unor 
produse inflamabile — lu- 
brifanți, lemne. In plus, 
prezența șopronului a 
favorizat activitdtta u- 
nor infractori care au pă- 

broaștelor țestoase, care 
sint animale letargice, ce 
trăiesc foarte mult timp. 
Dar se poate cunoaște și 
speranța de viată a omu
lui în funcție de metabo
lismul lui. Faptul că în 
RFG femeile ajung la 
vîrsta medie de 70,4 ani 
și ca speranța lor de via
ță este superioară cu Î0 
la sută celei a bărbaților, 
care mor la vîrsta medie 
«ic 71,8 ani, indică exis
tența unui ceasornic in
tern. Femeile își datorează 
viața mai lungă deoarece 
metabolismul lor este in
ferior cu 10 la sută. Băr
bații consumă mai multă 
energie cind sint activi, 
ritmul de viață fiind ac
celerat. Călugărițele, in
cluse în mănăstiri, și că
lugării trăiesc, în general, 
mult. Au o viață liniștită, 
fără stress si eforturi fizice 
e.xc«?sive.

Biologii evaluează că 
această teorie, care a 
suscitat interesul anumi
tor medici, ar putea fi un 
ghid practic pentru a 
deveni bătrin. Regulile 
fundamentale pentru fie
care caz individual: n dor
mi mult, evitarea stressu- 
lul și să se ducă o viață 
echilibrată. R. Prinzin- 
ger ne sfătuiește să fini 
leneși din cind in cind, 
urmind deviza: eei care 
se odihnesc mai mult, tră
iesc mai mult.

Tibcriu SPĂTARII 
(traducere din La Tribune 
d’ Allemagnc, 25 fchr. *90>

ca o aswiație cu carac
ter apolitic, cu p«’.' on ili- 
t ite juridică, cu patri
moniu și cil buget propriu.

Desigur problemele ri
dicate au fost mul’iple și 
toți cei care an vorbit 
s-an referit la soluțiile 
practice pentru impulsio
narea turi'-milhli montan. 
Am reținut propunerile 
referitoare la crearea fon
dului propriu, la contri
buția membrilor clubului 
pentru' păstrarea frumu
seților natmale nle mun
ților noștri, marcarea și 
amenajarea traseelor tu
ristice, pregătirea u-nor 
ghizi pentru a conduce 
difeiite grupuri pe aceste 
trasee, dezvoltarea relați
ilor d>’ colaborare cu alte 
cluburi din țară și din 
Străinătate, precum și la 
editarea unei publicații 
proprii, a unor hărți tu

cineva ar fi așteptat incendiul ...
truns in incinta unități
lor foto și reparații radio- 
tv. Dar toate acestea au 
rămas literă moartă.

In februarie 1990, doam
na Elena lanc, responsa
bila unității 37 „Foto", a 
mers din nou la primărie. 
Aici răspunsul a fost scurt: 
„Faceți încă o adresă că
tre ICS Mixtă". De par- 
c<4 nil exista cea de cane 
am amintit.

Sîmbătă, 17 martie. Pe 
la om 11,30—12, In ma
gazia laboratorului de co- 
fetărie-pntiserie (situată 
chiar lingă unitatea foto) 
izl. ur nește un incendiu. In
tervenția promptă a pom
pierilor militari și civili 
a oprit extinderea lui. 
Urmarea — un perete a- 
fumat, geamuri sparte — 
sc poate vedea și In stu
dioul unității foto. In a- 
cea zi, doamna lanc a

Martiriul șl eroismul fiilor unui popor reprezin
tă un strigăt amar al vreme! niciîlor spre sacru, spre 
venerarea Sensibilității umane jertfite pentru valo
rile morale eterne, de libertate, demnitate, egalita
te, dreptate, umanitarism și divinitate.

Martirii sint monumente ale sacrificiului suprem 
izvorîte din zbuciumul unei libertăți Interioare al 
cărei nise nu mai are hotare, trccînd în veșnicie sub' 
semnul triumfător al victoriei. Chiar dacă fizic au 
fost înființi, ei au dăruit izbăvirea neamului prin 
generațiile prezente și viitoare, încredere în geniale
le forțe creatoare ale unui popor.

Trezind conștiința neamului, au murit cu gîndul 
la seninul zilei de miinc, la liniștea cugetelor noas
tre tulburate și maltratate de sistemele opresive ale 
dictaturii.

Tinerii martiri sînt simbolul fantasticei simfonii 
a sufletelor cinstite, neîntinate, descătușate, în care 
glasul sfînt al țării și-a regăsit ecoul primindn-i în 
pămîntul ei cu căldura unei Maici Sfinte, înveșmîn- 
tați în lacrimi de durere, bunătate și recunoștință.

Eroii-martiri au pornit călătoria pe drumul fără 
de întoarcere al veșniciei ca luceferi ai cutezanței, 
purității și neatirnării neamului românesc.

Martirii amintesc de crucile vieții unui neam, 
caro au regenerat și ordonat pulsul omenirii și sint 
un indiscutabil avertisment pentru istorie de a ve
ghea și a suprima infernul care generează și îm
prăștie monștri între oamenii de bună credință.

Nu-i putem uita pe cei care, prin curajul Jor, 
au îngenunchiat cu fața spre cer, secerați de gloan
țele ucigătoare, curmînd vieți, zădărnicind speranțe I 
și vise, au promovat redeșteptarea națională, morală, I 
materială și religioasă în complexitatea' structurilor I 
c>. I

Aducem un omagiu pios, înlăcrimat al Văii Jiu- K 
lui, m a r t i r i 1 o r revoluției și eroilor " 
mineri, care, prin tributul lor dc sînge și ofranda su- g 
fletului aduse pe altarul sfînt al libertății, au sub- I 
minat din temelie o orînduire socială inumană, au i 
adus bucuria și au deschis zorii unei vieți noi, de- I 
mocraticc în România. J

Să nu profanăm mormintele și monumentele lor g 
cu gîndul, privirea, fapta sau cuviiiiul, să le păstrăm f 
o vie amintire plccînd frunțile și inimile noastre în £ 
lața biruinței rațiunii, demnității și adevăiului ina- B 
potriva demenței și minciunii.

Veșnica lor pomenire !

ristice, pliante și alte ma- 
ti-riaic necesare cunoaște
rii frumuseților adăposti
te dt. Valea Jiului.

«Sint propuneri intere- 
mte, care conturează se

riozitatea discuțiilor și bu
nele intenții ale iubiitori- 
lor muntelui, dc la cei mai 
tineri pîn.i la veterani. Du- 
pă cite am înțeles sînt 
mulți oameni inimoși ca
re speră că li se vor ală
tura toți iiilifțorii munte
lui din V in,\i 'iJiului, pen
tru ca noul club să devi
nă un adevărat for în 
dezvoltarea dragostei p in
tru turism. A fost ales 
un comitet de conducere, 
bi fruntea căruia au fost 
desemnați următorii: Aurel 
Dula, prcșed.ntc, Ioan I’ar- 
dos și N. Jianu, vicepre
ședinți, Dan Cocor, secre
tar.

Glieorghe ClllRVASA

invitat membrii comisiei 
să vină să vadă și șopro
nul respectiv. Domnul ma
ior Prodca a replicat — 
ne spune doamna lanc — 
că nu-i nimic de văzut la 
fotograf. Singurul care a 
acceptat invitați.*! a fost Glieorghe OI.TEANU

Cuartuî
(Urinare din pag. I)

Uricani să sufere. Spu
nem aceasta pentru că, ori
cum, economia româneas
că va solicita cu-arț pen
tru sticlă și cristaluri, iar 
colectivul de la Uricani a 
dovedit, chiar și în ulti
mele luni, că știe să iese 
din încurcături. A înțe
les în primul rînd greu
tățile cu care sc confrun
tă economia țării și a 
muncit destul dc bine.

POȘTA REDACȚIEI
C. N1COLETA (Uri

cani), ANTON FI LIP (Pe- 
tiila), M ARI A GABRIE- 
LA LUNG (I upeni), PAU- 
L1NA L1VIU și STELIAN 
(Uricani), ALEXA PU1U, 
AN I ON CO2MA (Vul
can), FLAVIU POP (?), 
MAR1US DRONCA (Pe
troșani): Regretăm, dar 
desenele dv. sînt nepu- 
tlicabile. (I.M.) 

noul director al ICS Mix
tă Vulcan. Și-a dat seama 
de protestele justificate 
ale meșteșugarilor de a 
desființa șopronul. Și cre
dem în sinceritatea sa.

NOCTURNA. Ați fost fk 
cunnd, scara, în gara Pe 
troșani ? €'rcdem că nici 
mai nuar'ii gurii n-au fost 
pe întuneric. Altfel rvus 
fi permis ca, pe peron, 6»* 
ardă doar un singur bce 
să orbecăi pînâ-ți găsești 
trenul. Apropos de tren i 
oare nu se poate ca, la 
ora sosirii acceleratului 
de lâ București, trenul lo
cal Petroșani — Bărbă* 
teni să fie garat în aișa 
fel îneît să permită ac
cesul la peron ? (S.P.)

DIN NOU, APA. 
dc comun acord cu mai 
mulți cetățeni, doamna 
Gabriela Mureșan, din 
Vulcan, face o propunero 
de schimbare a programo- 
lud apei potabile. In loo 
dc col actual — între ore
le 5—8 șl 16—20 — Ăun»- 
neaei propune ca apa re
ce să fie livrată în inter
valul cuprins între orele 
5—12 și 14—20. In accsl 
mod gospodinele, care se 
vor apuca azi-mîine de 
curățenia de Paști, vor ii 
mulțumite, conchide co
respondenta.

INVITAȚIE. Dommâ 
doctor Dumitru Gălățant 
de la Policlinica Lone^ 
face următoarea invita

ție : „Reprezentanții
AJIRAM, de la atelierul 
spitalului Petroșani, sîrrt 
așteptați de peste 4 luni la 
cabinetul stomatologic din 
Lonea pentru a efectua 
lucrări de reparații și În
treținere". Poate că după 
această invitație se v<w 
grăbi.

S-AU RELUAT. ce-1 
drept cam timid, lucrările 
la parcul din Petroșani. 
Au apărut un buldozer și 
cîțiva ‘lucrători. Se de
gajează terenul de canti
tățile de pămînt rezulta
te din săparea fîntînilor 
arteziene. (A.H.)

SPECTACOL. Luni, 2fl 
martie â.c„ teatrul itine
rant „Antena" prezintă la 
Casa de cultură din Pe
troșani un concert-specta- 
col extraodinar de muzică 
ușoară sub genericul 
„Vreau inima ta“. Iși dau 
concursul Daniel lordă- 
chioaie, Mădălina Manole 
și grupul vocal-instru- 
mental „Formula A". Re
gia artistică și muzicală a- 
parțin lui Șerban Geor- 
gescu de la Radiotelevi- 
ziunea Română Liberă. Re
prezentațiile au loc La o- 
rele 17 și 20. (C.I.)

FLORI. In Petroșani, pe 
artera principală a orașu
lui, In cartierul Nord, s-a 
trecut la refacerea spați
ilor verzi. Urmează ca, la 
cel mai scurt timp, să se 
facă plantarea florilor 
de primăvară. (A.H.)

ECARISAJ. Intr-o scri
soare intitulată „Cine vrea 
să cumpere clini ?", dl. 
Nicolae Ionașo din Vul
can pledează pentru reîn
ființarea serviciului de
ecarisaj. Menționăm că, nu 
demult, un cetățean s-a 
adresat redacției soliei, 
tind lămuriri cui trebuie 
să se adreseze pentru a 
fi angajat ca hingher. O 
fi ajuns sau nu acolo, tiu 
știm. Propunerea cores
pondentului nostru răml-i 
ne oricum valabilă.

Rubrică realizată de 
Ghcorglie OLTEANU.
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POLITICA 
o sferă alunecoasă

Dacă ar fi să număr re
lele pe care le-am moște
nit, in care- mulți dintre 
noi ne-am născut ți om 
crescut, ar rezulta un seria), 
i are edit seara, r.u ne-ar mai 
lăsa să dorm;m noaptea. 
Doresc să abordez un as- 
pect cu implicații deose
bite in prezent, deoarece 
Se manifestă acum. Ur
mările Pot fi imprevizibile 
in viitorul apropiat. Este 
vorba de înțelegerea in
corectă a aspectelor eco
nomice care slnt deter
minante In calitatea \ie- 
ții.

Am fost nevoiți. zeci de 
ani, să glndim in spir 'ui 
unui principiu aberant: 
politicul determina eco
nomicul. Principiul era 
eficient pentru cei ce de
țineau puterea politică și 
alm hUtrativă, ajutindu-i 
sâ acumuleze t "ini „verzi" 
pent-u z.le negre; aur, i- 
mobilc, mrtjirri, intr-un 
cuvint, avere ncafcctată de 
inflație. Cei care aveau ac
ces la binefăcătoarea „pro
prie:/..-- socialistă" au fost 
mai puțin preocupați pen
tru a ne face lucuiile de 
muncă mai sigu.e, mai pu
țin poluate, dotate cu teh
nica m >! nâ, automati
zată. l’„ . z un telex din 
septemb: 1U8J, pr.n ca
re se interziceau insfa a- 
țule de automatizare in 
mmerit, ■ itu ția f ind ,- 
m. aru și in < Helalte in
dustrii. .Singura p c apa
re a el.te, era perfecționa
rea sistemului: să eljțină 
cit mai mulți bani și să-i 
cheltuia 'ă pv a.'ea ce au 
nevo.e. $i au făcut-o din 
plin: au case bine mobi
late, au mașini, au t ju e- 
ru, au haine, au tot ceea 
ce :<_■ uum<- t? marfa de 
primă mina, care să le 
faca trjiul cit mai civili
zat.

Se forma-e deja un mi* 
crcr..stern economic arti
ficial, de ci.st g și comerț, 
bazat pe relații și supra- 
prețuri. Deci, începutul.in

flației 1-sm avut. Diabo
lica minte care a condus 
țara a ordonat un reme
diu caro, desigur, nu lo
vea în fundamentul pu
terii sale, adică în cei 
care nu trăiau numai din 
salarii și numai din ce se 
găsea în magazine. Nota 
de plată urma să fie a- 
cliitată de populație, de
venită total dependentă 
de sistemul totalitar ba
zat pe proprietatea socia
listă, a tuturor și a nimă
nui.

Soluția era simplă: ca 
să nu existe masă mone
tară neacoperită de măr
furi și servicii s-au inven
tat procentele de dicninu- 
are, posibile ca urmare a 
aplicării acordului global. 
Treptat, au dispărut și u- 
nele sporuri, af.rmindu-se 
cu s-au îmi unătățit con
dițiile de muncă.

Și uite-așa nc-am tre
zit și mai săi aci. Mizeria 
ne-a năpădit din toate 
părțile: foame, frig, haine 
de proastă calitate, . fără 
săpun și detergenți, teniși 
in loc de încălțăminte, in
cultură, lipsă de tot ceea 
ce arc nevoie un om.

bin’.cm libeii. Acum a- 
v--m ocazia să verificăm 
dacă „banul este sau nu 
ochiul dracului". In con
secința, ne...m apucat să 
cerem bani sub forma u- 
nor ‘.poruri de toxicitate, 
de periculozitate, de in- 
t' m[H*rii, de claustrofobie, 
de p >lu ire sonoră >i altele. 
Îmi pun insă o întrebare: 
dacă s primesc toate a- 
ccite poruri nu se va 
m ii muri d.n cauza into
xicării <u CO, cu sul fură 
d<- carbon ? Nu vor mai fi 
e: plozii și incendii ? Nu 
vor mai fi prăbușiri de 
const. ucțn, lunele și ga
lerii ? Va fi mai multă 
lumină In metrou și în 
mină 7 Nu va mai exista 
se.tzația de claustrare?

A obține bani cit mai 
mulți, fără un fond de
marfa acoperitor, produs

modestie
mai ales în țară, de bună 
calitate, înseamnă' sărăcie 
și mai mare. Părinții noș
tri, care cunosc situația 
de după război, pot con
firma cele spuse mai sus.

Pentru a trăi mai bine 
propun o cale. Pornind de 
la adevărul că viața și 
sănătatea nu au preț, în 
condițiile în care valoarea 
Vanului scade, sa refuzăm 
banii, dar să obținem 
locuri de munca mai si
gure, mai nepoluate, mai 
curate, fără metan, fără 
praf, fură noxe, mai lu
minoase, mai spațioase. 
Trebuie să obținem case 
de odihnă pentru cele do
uă zile libere, trebuie să 
investim intr-o societate 
curată, sănătoasă, sigură. 

Privim mereu spre oci 
din vest. Iși drămuiesc ba
nii cum nu ne imaginăm. 
Trăiesc însă mult mai 
bine deoarece calitatea și 
cantitatea mărfurilor, cre
ate tot de ei, ce li se ofe
ră este deosebită, au 
posibilitatea să-și ni- nți- 
nă sănătatea fizică și in
telectuală, trăiesc Intr-un 
mediu curat, nepoluat. In
tr-un cuvînt trăiesc fru
mos toți membrii socie
tății care participă activ 

la această bunăstare.
Aș putea spune că, la 

noi, situația este ca după 
război, poate chiar mai 
rău, oferta fiind mult sub 
cerere. Atunci, ce facem ? 
Adîncim acest decalaj 7

Ing. loan-Niculae 
CAPRAR.

n rivim ‘.u tii:t<’țc și 
A* ailincă am.i* îciunc în 

urmă, la ceea ce a 
J.isat moștenire netrelzni- 
c.i clică aruncată acum la 
lada de gunoi a istorici. 
Ne va trei Ui multă vreme 
să răscolim in molozul de
molărilor ccanțistc, să 
scoatem la lumina zilei și 
să punem în slujba pro
gresului valori)c tradițio
nale și mai curind cuce
rite ale gîndirii și spiri
tualității noastre. Dar o 
revoluție atît de viguroa
să cum este a noastră, va 
face acest lucru, cu inte
ligența de care n-am dus 
lipsă niciodată. O va face 
cu prisosință și folos, fă
ră nici un fel de „indica
ții prețioase".

Iată, avem de privit cu 
aWnție, cu mare atenție, 
la activitatea ce se defi
nește POLITICA, atît de 
prezentă, pe vremea dic
taturii, la toate structu
rile și celulele societății 
noastre, de la economie, 
pînă Ia gindire. Depinde 
de noi ce drepturi acor
dăm în societate politi
cii, ce spațiu de acțiune 
îi rezervăm, căci dacă nu 
urmărim cu luciditate și 
responsabilitate parame
tri de funcționare a a- 
cesteia, ne vom pomeni a- 
șezați pe o sferă de pe 
care se poate aluneca ușor 
în orice direcție. Gu con
secințe imprevizibile, cum 
de altfel ne-a arătat pro
pria experiență. Ea ne-a 
arătat, între altele, că 
nu avem voie să așezăm 
sfera pe un teren oarecare, 
ci pe unul în care am să
pat neapărat ogaș propri
ilor convingeri și firii 
noastre despre viață și 
progres, din care să nu 
poată ieși fără voia mul
țimii. Avem nevoie de ea 
în revoluție și în recon
strucție, dar însu.șindu-ne 
bine lecțiile amare pe ca
re ni le-a predat „atotștiu
torul" și „atotfăcătoruT'.

Care este principala în
vățătură ce se degajă din 
„facultatea" celui care se 
pricepea la toate — de 
la agricultură, unde n-a 
lucrat niciodată, pînă la 
construcția de centrale a- 
tomoclectrice —, domeniu 
în care se pricepea și mal 
puțin, dar dădea „cu de
plină competență", „indi
cații și orientări cardina
le șl prețioase" ?

Principala concîuzu a- 
trage atenția asupra pro
prietății politicii de a p'« 
tea fi teatru de manevră, 
o cheie universală cu ca
re poți deschide și încuia 
orice uși și încăperi. Ghid 
se ajunge la această ac 
cepțitme și încă folosita in 
practica socială se arată 
semnul c< 1 mai cert aj 
iminentei catastrofe, căci 
ideile inițial gcuroase, 
constructive se transfor
mă inevitabil în demolare, 
evoluția — în invojuție, 
pentru cu intervine mîrșav 
bunul plac — germenul și 
expresia totalitarismului 
feudal, al dictatului, pe
rimetru in care este posi
bil orice. Și s-a văzut ce 
a fost posibil și real, o 
societate dusă în pragul 
falimentului, în pofida, 
sau cu prețul mare, ex
trem de mare, unui efort 
chinuitor din din partea 
poporului, popor care S-a 
ales cu înstrăinarea, umi
lința și înfometarea, pen
tru ca clica să ducă a 
stare de huzur. La aceas
ta s-a ajuns prin sete pa
roxistică de putere, me
galomanie, aventurism pri
mitiv, îngrădirea inițiali- 
vei individuale și colecfi- 
ve, prin teroare.

„Atotștiutorul" s-a O- 
mestecat prea mult în e- 
conomie, din care a rezufl- 
tat reversul ecuației — 
prea puțină economie; prea 
multă politică în știință, 
învățămînt și. cultură. Și 
prea puțină știință, în- 
vățămînt și cultură. Prea 
multă politică în drept ți 
prea puțin adevăr, drep
tate și echitate socială. Și 
așa mai departe.

Or, cu politica, mai ales 
cînd este găunoasă, ‘ nu 
poți înlocui valorile au
tentice ale civilizației, ale 
poporului. Dimpotrivă ea 
se dovedește nefastă pen
tru interesele majorc ale 
societății și individului, 
ale progresului, în ultimă 
analiză. Dar, în lipsa cu
noașterii autentice a ceea 
ce este economie, știință, 
cultură, artă, drept, „atot
știutorului" i-a fost «m* 
la îndemînă să folosească 
politica — poartă mai des-' 
chisă spre abuz grosolani 
incompetență și aețiuntț 
Strivitoare. ... ’

Cornel ARMEANO. I1

ai multe gînduri ale 
zilcr de astăzi și 
griji ale celei de 

mhne ne Imlreptățesc să 
credem că ideile potrivit 
cărora „comunismul nu a 
fost lichidat" și „se mai 
păstrează Încă In forme 
mascate" Lși au originea 

In planul moralității și tot 
acolo le este întreținută 
respirația.

In conținutul a ceea ce 
a fost morala comunistă 
trebuie făcută o distincție. 
BPartea bună" a moralei 
— să fh corect, să tră
iești In limitele modestiei, 
să fii o p ldă In muncă și 
viață — era destinată ce
lor mulți. Elita avea la 
fiecare pas o derogare bi
ne garnisită cu „priori
tăți". Procesul unor mari 
daiune aduse statului nu se 
mai Judeca dacă autorul, 
sau autorii principali fă
ceau parte din nomencla
tura p.c.r. In schimb un 
muncitor nevoiaș dacă a 
avut proasta inspirație să 
obiecteze clndva la o de
cizie )a prima hii greșea
lă era sancționat cu o as
prime excesivă. Cu nnl 
în urmă, ceea r« am nu
mit „partea bună" a mo-

Prelungiri ale imoralității comuniste
ralei comuniste i-a de
terminat pe mulți oameni 
de treabă să accepte in
trarea In partid. Printre 
altelt- In gindirea lor 
s.mplă și sănătoasă ei au 
găsit In normele comu
niste o reflectare a pro
priilor convingeri și s-au 
lăsat atrași de promisiunea 
unei comportări umane 
„superioare". Au privit 
cu încredere modelul ce 
le era înfățișat și cînd 
au Înțeles înșelăciunea, 
era prea tîrziu să se re
tragă.

Adevărul este că dicta
tura a falsificat binele, 
adevărul, dreptatea, cin
stea și a corupt cu o abi
litate rar Intilnită mulți 
dintre purtătorii acestor 
valori. Dar adevărul spus 
pînă la capăt cuprinde 
faptul că, In general, sis
temul comunist nu a 
avut baza pe care să fie 
clădite valori morale du
rabile. Sistematic viața a 
fost încărcată de alateri 
de la normă. Au apărut 
favoritismul și incompe

tența, au fost larg des
chise ușile clștigului nc- 
muncit

După ce au folosit o 
bună vrcme ca lubrifiant 
pentru „mecanismul su
punerii", normele mora
lei comuniste au căzut In
tr-un anonimat neaștep
tat Se poate face dova
da că In ultimii ani, pre
sa a tratat cu o indiferen
ță simptomatică vestitul 
cod al eticii comuniste. 
Dap inocularea a avut 
efect pe termen mal lung. 
Ușile clștigului nemun
cit au rămas deschise a- 
celorași avantajați oi
soartci. Incompetența a 
continuat să se sprijine 
pe surorile ei bune: nea
devărul șl nedreptatea. 
Falsurile au întreținut at
mosfera „de angajare", iar 
pe lingă cadrele din elită 
creșteau vizibil parveni- 
ții din viața socială, atît 
de folositori „cauzei". Co
merțul devenwe un dome
niu privat, chiar și alto 

domenii prin excelență 
„curate" au fost infesta
te de microbul imoralită
ții comuniste. O primă
rie, de exemplu, era do
meniul privat al cadrelor 
nemișcate vreme Îndelun
gată din posturile cheie. 
Aici autoritatea funcției 
era exercitată cu o duri
tate al cărei rol nu era 
altul decît de a tăia ela
nul oricăror reproșuri la 
ndresa conducătorilor )o- 

• caii. Și, culmea, această
manevră se sprijinea din 
cînd In cînd pe normele 
moralei comuniste, invo
cate după o machiavelică 
răsturnare de sensuri ți 
valori.

I’uteam desluși măsura 
falsității la care s.a a- 
juns în comportamentul 
cadrelor din linia întîi, 
dacă am fi privit cu a- 
tenție chipurile persona
jelor care s-au perindat 
prin boxa acuzaților. Slnt 
personaje care tșl Jonou 
rolul, să recunoaștem, cu 
un talent de mare rafina

ment psihologic. Duritatea 
exprimată altădată de fața 
lui Dincă a fost înlocuită, 
la proces, cu o neaștepta
tă și ridicolă pocăință. 
Mulți dintre noi nu an» 
fost avizați pentru a des
cifra smerenia afișată pe 
fața lui Postelnicii. Nu 
am privit destul de atent 
nici masca lui Mânescu, 
pentru a afla la ce grosi
me a ajuns stratul de lin
gușeală în cazul acestui 
înalt demnitar de stat 
Poate vom privi mai a- 
tent la următoarele pro
cese care odată cu noile 
personaje din rîndul eli
tei, vor aduce încă un 
cortegiu de meschinării, 
falsități și minciuni cres
cute ia adăpostul moralei 
comuniste.

Aceste Jalnice persona
je sînt retrase din viața 
noastră. Dar prelungiri 
ale imoralității promova
te de elita comunistă In- 
tllhim fină destul de frec
vent. Mentalitățile nu pot 
ii vindecate cum se vin
decă o gupă sau o amig-

daJită. La goana dup® 
cîștig unii renunță greu. 
Incompetența mai are
faldurile vorbelor fn>- 
moașe, iar nedreptatea lși 
mai revarsă năduful asu
pra cîte unui nevotaț. Dis
tincția dintre valori și 
nonvalori în planul no- 
ralitații e greu de fiicut 
și dacă în zilele noastre 
întilnim nonvalori care 
încă mal acționează ne
stingherite facem o legă
tură logică: „comunis
mul nu a fost lichidat", 
„se mai păstrează în for
me mascate".

Unifrra- am întîlnit O 
cugetare expresivă: co
munismul nu poate fi dc- 
cît amoral. „Creația" mo
ralei comuniste și efectul 
acestei Jalnice realizări, 
confirmă cugetarea. Co
munismul a lovit în drep
turi fundamentale tradi
ționale și a îngrădit ma
nifestarea unor valori 
morale universal valabile. 
Iar dictatura a desăvîr.șit 
această operă: a înfrățit o 
politică irațională cu o 
morală di? La viciată.

■ ’-.r

Ion MUSTAȚA
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Din păcate, acest mo
ment aniversar a fost fo
losit de către cetățeni ai 
Republicii Ungare care, la 
15 martie, au trecut In 
masă frontiera cu Româ
nia și In numeroase loca
lități românești, printre 
care Satu Mare, Tirgu- 
Mureș și Sovata, au arbo
rat ostentativ însemnele 
de stat ungare, au trecut 
la înlocuirea inscripțiilor 
cu denumirea românească 
a localităților, a firmelor 
unor unități comerciale și 
instituții publice, au in
stigat prin clntece și lo
zinci provocatoare la ma
nifestări de natură să le
zeze sentimentele uațio- 
nalc ale r imunilor.

In orașul Satu Marc, â- 
proape 4 000 de eetățeni 
unguri au participat la 
arborarea drapelului un
gur pe edificiul catedra
lei catolice, precum și la 
profanarea statuii lui 
Nicolac BAlccscu. Pe pa
noul de la intrarea in 
localitate, denumirea ofl- 
■1*1 fi „S»tu Mare" a fost 
frtlocuită cu denumirea In 
'■mia maghiară. Ia orașul 

i Mureș, ceremonia 
■depunerii de coroane a 
idst fc’. it'i de instigatori, 
cetățeni ai Republicii Un
gare, pcnti u a arbora pe 
'diferite edificii drapelul 
bațional ungar și lozinci 
antiroman ești. Acțiuni sl- 
jn3*rv au avut loc In 
**Al zi și in alte loca-

. ^lle’.c următoare. In

- ..........................
M

< ANB URSARI
•OLECl'IVELE de mun- 

bA din IRSA șl Ar, Di- 
corn Tcială rauni-

•tpaM. ICSMI. IGRA
E«troșar și foștii colegi 

fBtu&lU pensionari urca
tă domnului lagăr Petre, 
șfll bta-ou comercial AP, 
■u ocazia Ieșirii la pensie 
malW sănătate, viață lun
gi șl tra hționalul ,l,a 
urniți ani f‘. (656)

. DIVERȘI.

O.J.T. PETROȘANI or
ganizează o excursie în 
i RSS p,. ruta Moscova — 
Ulimovsk — Moscova — 
Kiev, In t>crioada 24 apri- 

— 5 m.% 1990. (675)
VINZARI

V1ND apartament, 2 a 
mere, confort I, Deva. Te
lefon 21'96. (663)

VIND radioeaset'ifon, du- 
I lcasct, sigilat Teiefon 
41566. (662)

VINI) motocicletă cu 
atftș. Petri i, Karl Marx, 
nr. 12 Te! fon 50062. (658) 

st imn: loc t ix i \
'•rlnvll apartament 2 

' unere și dependințe l'e- 
ini • u rjpart'iment 3 

■.am^r”. Hor .doara .au De- 
• Fc!'fon 41177. 1 «ro

; ItȚ.i

oi Mit ri di. si rv ic ii
rA- I femeie îngrijire 

ropd 1 ini. Petroșani. 
: i ! i jl irmioara, bloc 1.

3. ir. 25. (655)
PIERDERI

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Săndules- 

orașul Tirgu Mureș 6-a 
ajuns la escaladarea stării 
de încordare și a actelor 
de violență, toate avlnd 
la bază instigări de natu
ră naționalist-șovină și re
vizionistă, îndreptate îm
potriva României.

Guvernul român a în
treprins măsurile necesa
re pentru restabilirea cal
mului și ordinii publice in 
toate localitățile clin zonă.

D:n păcate, punerea in 
aplicare a acestor măsuri 
a fost subminată de acți
uni întreprinse de oficia
lități ale Republicii Un
gare care au culminat cu 
apelul adresat de președin
tele interimar Matyas 
Szuros, la 18 martie 1990, 
maghiarilor din România 
prin intermediul presei, 
cerlndu-le să-și intensifi
ce activitatea, să se orga
nizeze potrivit Ideii că 
Transilvania ar fi „pă- 
mlnt strămrșcsc majhiar".

Ga urmare, s-a ajuns la 
situația In care demon
strațiile desfășurate ante
rior în comun de românii 
și maghiarii din Româ
nia pentru afirmarea 1- 
dealurilor Revoluției dlr. 
decembrie 1989 să dege
nereze In acțiuni extremis
te de natură să accentu
eze neliniștea, tensiunea 
și suspiciunea care nu 
slujesc cu nimic interese
lor cetățenilor noștri, attt 
români cit și maghiari.

Astfel, In seara zilei de 
19 martie, la Tirgu Mureș 
au avut loc o serie de con
fruntări violente, In urma 
cărora au suferit vătămări 
fizice atit români, cit șl 

I C A P II B LICITAT
cu Gheorghc Eugen, clile- 
rată de SUGT Petroșani. 
O declar nulă. (653)

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 1597/1988 pen
tru 126 kg porumb, pc 
numele Rota Vasile. elibe
rată de CIG Petroșani. O 
declar nulă. (G59)

PIERD1 T dovadă po
rumb nr. 1596/1989 pen
tru 150 kg porumb, pe 
numele Popa Petru, eiil>c- 
rată de C1C Petroșani. O 
declar nulă. (GGO)

PIERDUT dovadă po. 
rumb nr. 568/1987 pentru 
169 kg porumb pe numele 
Ardelean Ion, eliberată de 
CIG Petroșani. 6) d<. Iar 
nulă. (661)

Dl ( I SI

VECINII din strada 
Republicii, bloc 112, Se. 
I, I’etrila aduc un ul
tim omagiu celei eare 
a fost o bună vecină

S/.ASZ II \RG 4REIA
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate. (651)

( Of I GII de muncă 
<!<■ la II SI l’clroș.'ini — 
secția construcții niH.l- 
lic« (hala veche) sînt 
lălilri de colegul lor 

Sznsz losif în momente
le "rele pricinuite* ele 
pic-rdci ca mamei

SZ >\SZ M \RG IRI TA
Sincero condoleanțe. 

(G66) 

maghiari, între care șl 
marea personalitate cul
turală, scriitorul Suto An- 
dras.

Guvernul român, ca și 
întreaga opinie publică din 
România, a dezaprobat cu 
fermitate aceste acte re
probabile și a hotărît in
stituirea unor măsuri pen
tru aplanarea tensiunilor șl 
asigurarea liniștii publice.

Guvernul român, cerlnd 
încetarea imediată a insti
gărilor, dezaprobă modul 
în care oficialitățile unga
re manipulează știrile șl 
prezintă situația din Ro
mânia.

Acestea sînt manifestări 
și atitudini inamicale ln- 
tr-un moment In care ța
ra Intimpină o serie de 
dificultăți pe diverse pla
nuri.

In aceste condiții, Gu
vernul român așteaptă ca 
Ungaria să aibă o atitu
dine de înțelegere și spri
jin față de eforturile pe 
care România le face pen
tru depășirea dificultăților.

Se constată, Insă, că 
prin acțiunile pe care au
toritățile și oficialitățile 
ungare le întreprind, atît 
în raporturile cu țara noas
tră, cit și pe plan inter
național, nu numai că nu 
ajută la rezolvarea pro
blemelor, ci, dimpotrivă, 
agită spiritele In mod 
periculos, creează obsta
cole suplimentare în calea 
bunei vecinătăți, Înțele
gerii și cooperării româno
ii ngi re.

Aceste manifestări con
travin, totodată, preve-

( OMEMORARI

CU ADINGA durere 
amintim împlinirea a 
patru ani de clnd soar
ta crudă și nedreaptă a 
smuls dc lingă noi pe 
iubitul nostru soț, tată 
șl l unic

prof. dr. ine 
TEODORESGIJ 
CONSTANTIN

P-ntru sufletul lui 
bun ÎL vom păstra 
mereu în Inimile noas
tre. Familia. (617)

NICIODATĂ nu vom 
uita explozia din 22 
martie 1586, cînd, pre
matur, soarta ncmiloa- 
■■u nc-a 'muls de lîngă 
noi pe cel mai Iubit 
;oț și tată

ing. EKART IO.AN
Scurgerea timpului 

,-idlnccștc nemăsurat 
durerea pentru cel 
drag.

P.c. . omagiu de dra
goste prețuire și recu
noștință la 4 ani de In 
deces. (616)

PIOS omagiu la îm
plinirea unul an de la 
decc.'il scumpului nos
tru

STANCIU' 
PETRU PAVEI.

Lacrimi șl flori pc 
tristul lui inormînt. Fa
milia. (652) 

ciorilor Cartel Națiunilor 
Unite.

Guvernul român face 
apel la Guvernul ungar 
ca acesta să-și cheme pro
priii cetățeni la calm și ra
țiune, să se abțină de la 
orice acțiune de instigare 
și amestec în treburile 
interne ale României, să 
adopte o atitudine de so
lidaritate cu eforturile și 
măsurile întreprinse de 
autoritățile române vizind 
liniștirea spiritelor, crea
rea unei atmosfere lipsi
te de tensiune, care să 
permită rezolvarea cu 
luciditate a tuturor pro
blemelor.

Guvernul român tșl ex
primă convingerea că ce
lelalte țări, Organizația 
Națiunilor Unite, opinia 
publică mondială vor în
țelege în mod corect si
tuația creată și vor spri
jini eforturile popcrulul 
român îndreptate spre 
stabilitate, democrație ți 
demnitate națională, pe 
baza egalității în drepturi 
pentru taci cetățenii săi, 
în condițiile respectării 
stricte a integrității teri
toriale și unității națio
nale, a tuturor principi
ilor dreptului internațio
nal, ale Gartel Națiunilor 
Unite.

Pc această bază, Gu
vernul român este ferm 
hotărît să acționeze pen
tru statornicirea unor re
lații de prietenie și con
lucrare cu toate țările ve
cine, pentru promovarea 
păcii, securității șî co
operării în Europa șl în 
lume.

E
O CLIPA de aducere 

aminte pentru 
ing PATRAȘGU MIMAI 
la patru ani de la tra
gicul accident de la mi
na Vulcan. Familia, 
(657)

ETERNA memorie co
legilor căzuți pentru 
adevărurile științei In 
explozia de la Vulcan 

din 22 martie 1986 
prof. dr. Ing. TEODO- 
RESCU CONSTANTIN, 
ing. PATRAȘGU MI
MAI, Ing. IONESGU 
DUMITRU, ing. PU- 
SAC MIMAI, ing. BANA 
FRANCISQ

Colectivul CGITPSM 
Petroșani. (616)

SOj'l/\ șl fiul Alin 
amintesc tuturor celor 
care l-au cunoscut că 
se împlinesc 1 ani de 
la dureroasa despărți
re de scumpul nostru 

DANC IU 
ROMAN PETRU

Dumnezeu să-l Ierte! 
(667)

COLECTIVUL de 
muncă de la IM Lo
rica Pilier anunță cu 
durere in inimă că se 
împlinește un an dc la 
tragicul accident căru
ia i-au căzut victime 
iubiții noștri colegi

STANCIU PETRU, A- 
VRAM NICOLAE, LEF
TER FLORIN, OltOS 
DOREL

Nu-1 vom uita nicio
dată. (673)

FILME
PETROȘANI — Pa- 

rîngul: Jandarmul se în
soară; 7 Noiembrie: Fa
leze de nisip; Unirea: 
Loana. (

LUPENI: Tik... tik...
tik._

VULGAN: Secretul
armei secrete.

LONEA: Oricare fată 
iubește un băiat.

URIGANI: Tristețea
învingătorului.

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

T.V.
10,00 Actualități.
10,15 Teleșcoală.
11,20 Telecinemateca (re

luare).

ÎNTRfPRINOEREA MINIERĂ 
BARBATENI

încadrează direct sau prin transfer
— 1 șef depozit
Informații suplimentare Ia telefon 60300 

sau Ia sediul întreprinderii.

Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 

miniere pentru huilă 
Petroșani

cu sediul in Petroșani, strada Mihai Viteazu 
nr. 3, execută la comanda dumneavoastră, In 
condiții de calitate, eficiență și operativitate 
desăvirșite, lucrări de t

— studii tehnico-economice privind ren
tabilizarea producției In 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, innămoilre, ramblelere, inertizare 

cu azot |
— cercetări privind recuperarea rezer

velor din pilieri In condiții de securitate pen
tru lucrările de suprafață i

— exploatarea zonelor dc aflorimcnt 
prin microcariere ;

— tehnologii și utilaje pentru translata
rea construcțiilor ;

— cercetări și proiectări pentru instala
ții dc automatizare și dispecerizaro asistată 
pe calculatorul electronic, precum șl instala
ții do distribuție, comandă și control;

— amenajare verticală a terenului în in
cinte industriale șl publice, precum șl opti
mizarea transportului fn cadrul acestora >

— amenajarea zonelor alpine !n scopul 
creării zonelor dc refacere a forței dc mun 
ca, odihnă șl agrement ;

— studii psihosociologice plivind 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 635- 41460, 11461, 41463 
Interior 422.

13,35
13,50

15.30
15.45

16.15

16.45
17.10

18.10

19,10
19.30
20,00
20.15

Cei șapte samurai. 
Actualități, 
închiderea progra
mului.
Teleglob.
Tineri interprețl de 
muzică populară. 
Panoramic econo
mic.
Teleșcoală.
Adevărul literar șl 
artistic.
Tribuna partide
lor politice.
Desene animate. 
Actualități, 
Semnal.
Pro-musica.
Opera Lucia d i 
Lammermoor de
Gaetano Donizettl
(selecțiuui).

21.25 Reflector.
21,55 Opinia sportivă.
22.25 Actualități.
22,40 Nocturnă.
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