
Dar mai presus de toate, 
țineți din răsputeri la dragostea 
dintre voi, pentru că _ f 
dragostea acoperă 'W*- . 
mulțime de păcate. I

Intila Epistolă sobornicească 1
a St. Apostol Petru )

_ __________________ J
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IUBIREA DE PATRIE 
ȘI NAȚIONALISMUL

PROTEST
Democrația șl libertatea 

dau mâ'ura valorii unei 
națiuni. Numai Liberi fiind 
ne putem Înfăptui binele 
sau răul, frumosul sau urî- 
tul ce sălășluiește In firea 
noastră. Naționalismul este 
un produs al unor împre
jurări istorice, dar ar fi 
trebuit să moară odată cu 
ele. Este normal ca fiecare 
națiune să aibă sentimen

t'il apartenenței Ia propria 
sa etnie. Este firesc să ne 
simțim români. maghiari, 
francezi, ruși sau ameri
cani. dar c o anomalie să 
crezi că tipul tău național 
e singurul admisibil și să 
nu accepți conviețuirea cu 
cei ce aparțin altor etnii. 
Naționalismul este o atitu
dine străină poporului nos
tru. Izolat, clnd s-a mani
festat in istoria noastră, a 
fi st o marfă de import

Naționalismul este de 
domeniul realităților. nu 
de domeniul valorilor, scria 
Mihai Ralea, ori numai 
valorile sînt reformatoare, 
numai ele țintesc să modi
fice ori să perfecționeze 
natura umană. Puternica 
iubire de patrie a români
lor s-n cristalizat In con
dițiile vitrege ale opresiu
nilor și permanentului pe

ricol pentru țară. Patrio
tismul poporului nostru a 
fost alimentat de valorile 
umaniste ale culturii sale, 
sedimentate In înțelepciu
nea populară. La români 
memoria răului e scurtă, 
vcndetta n-a existat nicio
dată. Românilor nu le e 
rușine de istoria pe care 
nu și-au pătat-o niciodată 
cu cruzimi și fanatisme.

Noi ne-am ciopîrțit scum
pa noastră istorie de dra
gul înțelegerii cu vecinul, 
colegul de bancă sau tova
rășul de muncă. Pentru ca 
sufletele copiilor noștri să 
crească frumos și drept, 
pentru a nu le Întina co
pilăria cu ură, profesorul a 
scos din lecțiile de Istorie 
rănile Încă singerlnde : Ip, 
Trăsnea, Moisei. Peste pa- 
trioti 'mul curat al româ
nului a trecut, timp de cin
cizeci de ani, buldozerul 
internaționalismului pro
letar, dictat de la Moscova, 
folosit ca arma pentru 
transformarea tuturor na
țiunilor est europene In
tr-o m.rsă amorfă, fără i- 
dentitate. Ni s-a cerut să 
ne uităm patria pentru a 
iubi un regim politic co-

I’rof. V.asile DÎNCl

(Continuare în pas. a 2-a)

Consiliul de coordonare 
al Ligii Sindicate!1 2 .' libere 
miniere Valea Jinlul

1. Reprezentanții mi
nerilor din Valea Jiului, 
Consiliul de coordonare 
al Ligii Sindicatelor Libe
re miniere își exprimă 
totala dezaprobare față 
de evenimentele deosebit 
de grave ce au avut loo 
In municipiul TIrgu Mu
reș și In celelalte locali
tăți, acțiuni soldate eu 
pierderi de vieți omenești 
și importante pagube ma
teriale.

2. Dezaprobăm cu toa
tă fermitatea actele re
probabile. ne exprimăm 
profundul regret față de 
aceste evenimente care 
au avut loc, In preajma 
aniversării a trei luni de

SLUJBĂ DE POMENIRE
S-au împlinit ieri, 22 martie, patru ani de clnd 

Dumnezeu a primit la dlnsul sufletele celor ce, în
drăznind a se măsura cu stihiile, acolo, în adîncurile 
minei Vulcan, au căzut pentru ca noi să avem mai 
multă lumină. Intre cei care au trecut atunci în ne
ființă, lăsind inimi îndurerate în urma lor, s-au a- 
aflat prof. univ. dr. ing. Constantin Teodorcscu. ing. 
Mihai Pătrașcu, ing. Dumitru Tonescu, ing. Mihail 
Pusac și ing. Francisc Bana — remarcabile persona
lități ale mineritului in Valea Jiului și ale științji 
românești.

In memoria lor, spre veșnică pomenire s-a să- 
vlrșit ieri strămoșeasca slujbă ortodoxă. In sala mare 
a CCITPSM din Petroșani, adică acolo unde cel 
evocați și-au desfășurat activitatea, s-au aflat foștii 
colegi de muncă.

Parastasul a fost organizat din Inițiativa Sindi
catului liber și a Consil ului de administrație din 
instituție.

Preotul Mihai Munteanu, care a oficiat sfinți 
lujbă, a prezentat apoi In cuvinte emoționante, per

sonalitatea acestor martiri ai mineritului, căzuți la 
datorie In explozia de la mina Vulcan, din 22 mar
tie 198G. (Al. II)

la revoluția din 22 decem
brie 1989.

3. Muncitorii adincu- 
rilor din Valea Jiului, ro
mâni, maghiari, germani 
și de alte naționalități, 
s-au înfrățit în munci, 
și viață de la începuturile 
extracției cărbunelui din 
acest important bazin al 
țării și sînt hotărîți, în 
continuare, să lucreze în 
același spirit de solidari
tate minerească.

4. Facem un apel, pe 
această cale, la restabili
rea ordinii și liniștii pu
blice, pentru a ne putea 
desfășura activitatea în 
condiții normale.

MUNCA NU 0 
REVENDICĂ NIMENI?!

Sîntem in plină democra
ție, o democrație pc care 
orice om cinstit din țara 
noastră șî-a dorit-o, a aș
teptat-o cu nesaț, a vrut-o, 
a visat-o, a avut nevoie dc 
ca ca de apă și dc aer — 
că de mincare am fost 
„scutiți" prea multă vre
me. Și ce facem acum cu 
DEMOCRAJIA. cu II- 
BERTATEA cîștigate de 
cci care și-au vărsat sînge- 
le tinăr, și-au dat viața 
pentru clc ? După săptă- 
mînilc bucuriei firești, ale 
entuziasmului nestăvilit, 
am început să cerem. Și 
cerem toți. Toată lumea 
vrea ceva. Și nu orice. In 
primul rînd bani: salarii 
mari, cit mai mari, săptă- 
mîna redusă de lucru (deci 
bani mal mulți pe zi), con
cedii dc odihnă mai mari 
(bineînțeles plătite). spo
ruri pentru toate condițiile 
de muncă, coeficienți ridi
cați dc calculare a pensi
ilor ș.a.m.d.

Sigur, sînt dorințe fi
rești ale fiecărui om care 
prestează o muncă utilă so
cietății, sînt drepturi de 
care oamenii au fost lip
siți ani dc zile și care li 
se cuveneau demult. Dar 
toți le vrem pe toate a- 
ct«m. le vrem rezolvate în 
trei luni dc la declanșarea 
Revoluției. Nici nu ne-am 
asigurat noile structuri po
litice și sociale, încă se 
mai lucrează la ele, nu 
ne-am apucai bine de lu

cru dar vrem, cerem. Și 
a-ta, in condițiile cînd tot 
așa dc bine știm toți, o 
recunoaștem și o strigăm 
în gura mare, pc bună 
dreptate, că vechiul regim, 
clanul ceaușist ne-a lăsat 
o moștenire grea. Buget 
secătuit dc construcții u- 
riașe și fără rost, bani 
din banii noștri, ai poporu
lui, depozitați in bănci străi
ne pentru membrii fami
liei conducătoare și acoliții 
lor, întreprinderi economi
ce fără nici un Dumnezeu, 
institute de cercetări nc- 
dotatc cu echipamentele 
necesare, oameni flăminzi, 
înghețați și lipsiți de cele 
mai elementare drepturi 
și multe, multe altele au 
fost „binefacerile epocii do 
aur", dc tristă amintire, 
care nc-au fost lăsate moș
tenire. Iar dc la această 
economic șubredă, care a- 
bia se mai ținea pc picioa
re, cerem totul și imediat. 
I)c ce nu avem răbdare 
să așteptăm timpul strict 
necesar redresării econo
miei naționale ?

Revendicările, justifica
te ca importanță, dar mai 
puțin ca perioadă a solici
tărilor, au fost aprobate, 0 
bună parte din ele. Dar 
am rămas surprinși urmă
rind noianul dc revendi
cări și nu putem să nu 
pttnem o întrebare firească: 
munca nu o revendică ni
meni

Dorin GlIEȚl
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încep să scriu aceste rîn- 
duri cu in*ma stilnsă. Am 
citit de zeci de ori scri
soarea adusă in urma unei 
audiențe. „Cu numita (nu 
soția — n.n.) Pricop (Roșu 
— n.n.) ne-am luat din 
dragoste Și tot din dragos
te am trăit pl.iă a venit pe 
lume Ionuț. Timpul a tre
cut ți bucuria a fo t mal 
mare Intre noi doi. Din 
data de 28 aprilie 19oQ tr> - 
burile s-au schimbat din- 
tr-o dată" scrie f.iaă Roșu, 
soțul Elenei. Soția a sus
tras bunuri din casă țl a 
vrut să fugă, în Maramu
reș, cu Raț Tralan. A fost 
ln’șariă de către soț din 
stația de autobuz din Ani
noasa De atunci a mai ple. 
cat de cîteva ori, laslndu-și 
soțul cu copilul da un an 
și Jumătate. Neavtnd ca 
face, soțul l-a trimis la
țară, la bunici. Dar, do 
fiecare dată clnd se reln- 
torcea In domleiljul conju
gal, Elena Roșu se căia șl... 
era crezută Pfnă In 6 fc 

bruaiic clnd a luat copilul 
și ce mai avea In aparta
mentul cu trei camere din 
Petroșani șl s-a mutat în 
garsoniera Iul Egetboros 
Victor din Aninoasa.

Arrstea rint faptele. Cine 
cs'.e l.ică Roșu, soțul? Din 

Anchetă socială

motive lesne dc înțeles nu 
vom da numele celor car» 
ne au făcut declarații. 
P.I.C. — „Ne Intllneam zil
nic la mină. Un băiat bun. 
așezat, la Jocul lui. Munci
tor și respectuos. Viața de 
familie na l-o cunosc". V.B 
— „Lică Roșu a fost un bă
iat bun, e adevărat, In ulti
ma vrem» a băut cam In 
fiecare zi din cauza soției. 
Oare o altă femeie nu și-ar 
fi găsit pe altcineva ? în
colo, tl«ă a fost un băiat 

bun din toate puncUle de 
vedere".

Cine este concubinul ? 
„Pe Egetboros l-am știut 
combinat cu soția Iui Rj- 
țu. Nu s-a prea ținut de 
treabă. A avut trei-patru 
OG.M.-uri (de faceri ale 
contractului de muncă). II 
plăcea și I flutura. Dar in 
ultima lună nu I am m ii 
văzut beat. E administia- 
t >r la căminul de ncfanil- 
liștl. Eu cred că Egetboros 
nu s-a du? s-o ia cu forța, 
eu copil cu tot", ne spune
I.B.  de la mina Aninoasa

Cu Elena Roșu, In vlrsi.i 
de 21 de ani, căsătorită le 
3 ani, din județul Vâsl ii, 
mima lui Ionuț, stăm de 
vorbă In garsoniera concu
binului, foarte aglomera':! 
cu lucruri, „boțul m a a- 
dus aici că m.i angajeaz. i. 
Eu slnt prelucrătoare plin 
aș.'liierc. Dar nu in a an-

■Siniion POP

(Continuare In pag. a 2 o)
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SUGESTIE. In vremuri 
tui pica îndepărtate exista 
in' cartierul Aeroport un 
ghișeu de încasare a chi- 
riiloi pensionarilor car? 
locuiesc in blocuri. S-a des
ființat din motive știute 
numai de conducerea în
treprinderii. De atunci pen
sionari, invalizii și alte 
categorii sociale sini ne- 
voiți să bată drumul din 
Aeroport pînă la sediul 
IGCL, pentru a-și plăti ta
xele lunare. Un drum cain 
lung și anevoios, ce poate 
fi eliminat numai prin re
înființarea acelui ghișeu, 
așa cum doresc, de altfel, 
oamenii. (G.Q.)

PE CIND PRIMII PAȘI? 
Mai mulți cetățeni, care 
doresc să înființeze diver
se servicii ne cer sprijin 
în găsirea de spații pentru 
acestea. întreprinderile co
merciale, cooperativele meș
teșugărești și chiar primă
riile îi refuza. Sau ii ami
nă. La întrebarea cînd vor 
fi făcuți primii pași spre 
privatizare și în Valea

A FOST CONSTITUITĂ

ASOCIAȚIA PARÎNG ’90
Miercuri seara, în Petro

șani, a fost constituită A- 
sociația Parîng ’90. Asocia
ția reunește în rîndurile 
ei pe toți posesorii de ca
bane în Parîng, precum și 
pe cei care vor să-și con
struiască în această zonă 
casc de odihnă. Arc un ca- 
îacter apolitic, personali
tate juridică și este o a- 
sociațic deschisă, care va 
primi în rîndurile ei și 
alte persoane interesate, 
în afara celor care pot fi 
numite membri fondatori. 
Obiectivul principal îl 
constituie sistematizarea 
zonei din Parîng, păstra
rea și conservarea mediu
lui înconjurător, crearea 
unor condiții optime de 
locuit in aceste cabane, in
clusiv :i igurarea energiei 
electrice.

In cadrul întrunirii a 
fost prezentat statutul 
program de funcționare a 
asociației, care la propune
rile celor prezenți, in jur 
de 100 de oameni, a su

lUfîiREA DE P/iJRIE 
Șl hATlOKAUSMUL

(Urmare din pag. 1) 

rupt, in numele unui a.șa- 
zis patriotism socialist. In
ternaționalismul comunist 
și naționali mul au fost re 
fuzate de sufletul români
lor, deschis mereu spre 
umanitate, spre valorile 
tuturor culturilor, fără însă 
să-și piardă identitatea.

A refuza limba și cultu
ra unei țări care acceptă 
propria sa limbă și cultură 
e o poziție total anticultu
rală. A refuza conviețuirea 
cu cel de altă seminție e 
semnul ținutei sufletești 
rudim ntire. A dori să tra
tezi boala și suferința urna, 
nă pe criterii etmce sau 
teritoriale, a profana sem

Dragoste de soră
Doamna Valeria Mincu, 

cadru medical din Bucu
rești, bate, de cîteva zile, 
străzile orașului nostru, în 
căutarea fratelui său, Ale
xandru Cimpean. Acesta, 
pensionat de la mina Live- 
zeni, a locuit pînă de cu- 
rînd pe strada Independen
ței, bl. 5, ap. 13. In pofida 
demersurilor dînsei la ve
cini, cunoștințe și organe 
dc poliție nu a reușit să 
dea de urma fratelui. A

VASILE TURIATCA, Lu. 
peni: Ne spuneți că soția 
dumneavoastră a plecat de 
acasă, lăsîndu-vă cu trei 
copii în îngrijire. Fapta 
ei este nedemnă de o 
mamă. Vă sfătuim să vă 
adresați organelor de po
liție, deoarece părăsirea 
domiciliului cade sub 
incidența legii.

ȘTEFANIA RADUICA, 
Uricani : încadrarea dum
neavoastră la ICS Mixtă 
Lupeni, ca lucrător comer
cial, avind calificare în 
acest sens, depinde numai 
și numai de conducerea 
într prinderii amintite. Nu 
putem determina pe ni
meni să vă accepte înca
drarea. Acest lucru sc 
poate realiza numai prin 
buna înțelegere a situației 
dumneavoastră.

MARGARETA BANA- 
DITS, Petroșani: Ne pare 
rău că unii cetățeni au o 
comportare nedemnă față 
de lucrătorii de la puncte- 

portat unele îmbunătățiri.
După cum am înțeles din 

cele prezentate participan- 
ților există un proiect de 
sistematizare a perimetru
lui construibil din Parîng, 
care, în principiu, este a- 
probat. In acest proiect sînt 
prevăzute modelele de ca
bane avizate, urmînd ca 
toți acei care se hotărăsc 
să le construiască să-și a- 
leagă modelul dorit și, bi
neînțeles, locul de ampla
sare. După cum s-a spus, 
sînt avizate.trei modele de 
cabane, care pot fi con
struite, fie prin forțe pro
prii, fie prin comandă la 
o întreprindere specializa
tă din țară. Ceea ce-i im
portant este faptul că acei 
oameni care acceptă mo
delele avizate pot primi a- 
probare de construcție din 
partea primăriei locale. 
Există și posibilitatea op
țiunii pentru un alt model, 
dar în acest caz se pare 
că avizarea se va face la 
primăria județului. Și în- 

nele sfinte ale unei națiuni 
și ale patriei sînt semne 
ale rudimentarului și pri
mitivismului cultural. Fi
reasca tendință a indivi
dualizării mele nu e un 
motiv pentru a crede că 
propriul meu mod de a fi 
este unicul posibil și ac
ceptabil. Izolarea de se
menul meu nu e un indi
ciu al identității mele. O 
națiune iși cîștigă maturi
tatea și identitatea nu prin 
delimitări forțate, ci prin 
deschiderea spre celelalte 
națiuni. Dacă înțelepciunea 
e o armă mai tare ca fie
rul topoarelor, atunci se
ninătatea păstorului mio
ritic va traversa încă secole 
și milenii.

aflat doar că, acum cîteva 
zile, lui Alexandru Cîm- 
pean i s-au pus lucrurile 
in stradă. Dăm curs rugă
minții acestei femei necă
jite, care dorește cu tot di
nadinsul să-și regăsească 
fratele. Cine poate da rela
ții în legătură cu acest caz 
este rugat să se adreseze 
org inelor de poliție sau la 
cantina minei Livezeni de 
pe strada Independenței. 
(M.B.)

P 0 Ș T
le termice. Să sperăm că 
oamenii vor înțelege că în 
noile condiții de demo
crație este nevoie de mai 
mult respect și de mai 
multă înțelegere între 
oameni, inclusiv față de 
lucrătorii de la I’T 3 Pe
troșani.

NICOLAE IIATOS, pre- 
parația Petrila : Nimeni nu 
poate pune la îndoială co
rectitudinea dv, a modului 
cum ați procedat. Am ve
rificat cele sesizate în scri
soare la conducerea secției 
chirurgie a Spitalului mu
nicipal. Opinia de spccii- 
litate este următoarea: du
pă 8 săptămini de la o ope
rație dc hernie, în cazul 
că nu an apărut complica
ții post-operatorii, bolna
vul este apt de muncă. De- 

tr-un caz și în altul trebu
ie prezentată documenta
ția necesară. Probleme deo
camdată mai sînt. Asocia
ția nu are un sediu, fon
durile sînt limitate, dar 
toți membrii fondatori sînt 
convinși că acestea vor fi 
soluționate. Și încă un a- 
mănunt: pentru a primi te
ren pentru construirea ca
banei proprii trebuie nea
părat să fii membru al a- 
sociației.

Duminica viitoare mem
brii asociației vor avea o 
întîlnire în Parîng cu pri
marul județului pentru de
finitivarea amănuntelor 
legate dc activitatea asocia
ției. A fost ales și un co
mitet de conducere format 
din Adrian Marinică, pre
ședinte, Loskoy Karol, vi
cepreședinte, Matyas Ște
fan, secretar. Constantin 
Stănescu, casier, precum și 
din alți membri.

Ghcorghe CHIRVASA

Selecție
Domnul profesor Ionel 

Grecii, de la Centrul de 
copii și juniori al Clubului 
Jiul roagă pe toți părinții 
și profesorii de educație 
fizică și sport din Petro
șani să sprijine acțiunea 
de recrutare a copiilor care 
vor să practice fotbalul în 
cadrul acestui centru. Se
lecțiile au loc începind cu 
data de luni, 26 martie, în
tre orele 9—11 și 14—16. 
Categoriile de virstă: copii 
născuți în 1974—1975 și 
1978—1980. (M.B.)

LA IOMUÎ V-AȚI GÎMDIT?
(Urmare din pog. 1]

gajat. De cînd am fo.it 
gravidă mi-a făcut tot fe
lul dc chestii. M-a obligat 
să mă culc pe jos, făcea 
nemotivate (sînt citate mai 
multe foi de plată din mar
tie 1988, din mai 1988, cu 
13 nemotivate și plată de 
96 de lei, din noiembrie 
1988 și februarie 1989). Am 
vrut să fug de la el în Ma
ramureș cu un băiat cu 
care mă întîlneam. L-arn 
cunoscut la o aniversare. 
Am fost cu el și la Brădet 
la Petroșani. Cu bărbatul 
meu n-am fost decît la o 
cumetrie în bloc. A făcut 
ca toți dracii. Era gelos și 
s-a îmbătat".

A REDACȚIEI
sigur, nu pentru o muncă 
foarte grea, ci pe măsura 
stării de sănătate a bolna
vului aflat în convalescen
ță. Există în acest sens re
glementări legale. In cazul 
dv., am înțeles că ceea ce 
v-a supărat, a fost, dc fapt, 
lipsa dc solicitudine, de 
condescendență a medicu
lui la care v-ați prezentat. 
Aveți dreptate, dar v-am 
solicita să înțelegeți, la 
rindul dv„ că în condițiile 
cînd un medic consultă 
80 — 100 bolnavi pe zi, se 
poate intimpla să fie și ca
zuri ca cei descris de dv. 
In orice caz, aceasta nu este 
o se tiză, ceea ce a șl de
terminat conducătorul sec
ției să atragă atenția dr. 
E. Schelkcr ca, și în caz 
dc suprasolicitare nervoa

SĂ VEZI
„O lucrare care nu 

poate lipsi din biblioteca 
nici unui activist sau pro
pagandist !“. Cam așa su
na reclama, cînd se lan
sa vreo carte a „inegala
bilului", a (sub) mediocrei 
sale consoarte sau- din 
seria celor „în roșu". Lu
crări care proslăveau u- 
manismul socialist, așa- 
ziselc sale valori perene. 
Numai că, minune ! In 
librării mai găsești ase
menea mo tre. Dovada? 
Cartea cumpărată de 
domnul Angliei Paul, în 
13 martie 1990, de la Li
brăria Ion Creangă din 
Petroșani. Cu bon, în re-

— Soțul știa dc întilniri- 
1c dumneavoastră ?

— Nu, nu știa. M-am în
tors la el cu gîndul să iau 
copilul. Am rămas pînă s-a 
convins că nu mai plec de 
la el. A adus copilul îna
poi de la părinți, l-am luat 
și am plecat la Egetboros. 
Mi-am luat toate lucrurile 
mele, i-Jrm lăsat toată mo
bila. A venit cu un secto
rist, dar ăsta era din sat 
de la mine și mă cunoștea 
bine, așa că...

— Ce ginduri aveți ?
— Să rămîn cu Victor și 

cu copilul.
Victor Egetboros ne spu

ne: „Am o lună de familie, 
mai ales că e și copilul în
tre noi. Cînd ai un copil, 
viața c mai fericită".

să în relațiile cu bolnavii 
să dovedească mai multă 
stăpînire de sine și să țină 
scama și de starea psihică 
a bolnavului.

In încheiere, repetăm 
nimeni nu pune la îndoială 
corectitudinea dv. Vă u- 
răm multă sănătate I

CLAUDIA, Cluj : Ați scris 
foarte fiumos despre mi
neri, despre gestul lor sin
cer, hotărît și bărbăteso, 
ați scris cald și expresiv, 
cu toate că susțineți că „ex
primarea mea e săracă, nu 
pot să redau emoția ce 
mi-au produs-o gestul, cu
vintele minerilor". Vă in
vităm să ne mai scrieți, 
semnînd cu numele întreg, 
fără sfială, și vă urăm suc
ces la facultate. In ceea ce 
privește cei cu care nu 
sîntem „pe aceeași lungime

MINUNE !
gulă. Să nu înțelegeți gre
șit. Omul n-a dat 23,50 
lei pentru a sorbi „înțe
lepciunea" cuprinsă în 
dogmele comuniste (n-a 
fost peccrist), ci pentru 
a arăta că încă se mai 
găsește asemenea macu
latură prin librării. Că 
nu le mai ia nimeni (dc 
fapt, cine le cumpăra ?), 
nu c de mirare. Dar ui
mește faptul că, și acum, 
la trei luni de la revolu
ție, prezența lor în raftu
rile librăriilor indignea
ză. Librăreselc n-au pri
ceput nimic din spiritul 
nou al timpului.

Ghcorghe OLTEANU

— V-ați atașat de copil 1
— Foarte mult. Intențio

năm să înaintăm actele de 
divorț. Am depus deja In 
contul copilului 2000 lei. 
După ce scăpăm de divorț 
ne căsătorim. Sperăm sâ 
avem un copil.

— V-ați gândit la viitor 7
— Doi proaspăt căsătoriți 

nu știu cît vor trăi înr>- 
preună, dar perspectiva co
pilului va fi mai presus de 
orice.

Nu intenționăm să fa
cem procese nimănui. Fie
care își rînduiește viața 
cum crede de cuviință. Da» 
punem răspicat întrebarea 
legitimă : la Ionuț v-ați 
gîndit cu toate seriozitatea?

de undă", să știți că na 
am reuși, chiar dacă ne-am 
conforma propunerii dv. 
Poate le scrieți dv.

VLAS IOAN, Vulcan I 
Nu îndepliniți condițiile de 
pensionare, întrucît nu a- 
veți vechimea minimă de 
30 de ani în cîmpul muncii, 

PLEȘA ANA, Petroșani t 
Ne scrieți că printre regle
mentările cele mal draco
nice scornite de vampirul 
din Scornicești se numără 
și legea celibatului care 
lipsește mulți tineri de li
bertatea de a dispune de 
soarta lor. De ce și pînă 
cînd va mai dăinui această 
lege ? Această întrebare și-o 
pun și alți cetățeni. Pentru 
că există o opinie unamrnă 
în privința acestei regle
mentări, sperăm că îi vine 
în curînd rîndul la abro
gare.

Ghcorghe CHIRVASA 
loan DUBITO

Jiului (cel puțin în comerț 
și în coopi rație), nu putem 
răspunde decit tot cu aju
torul forurilor mai sus
menționate. Supunem a- 
tenției acest aspect. (C I.)

UNIUNEA DEMOCRA
TICA A ROMILOR. In Va
lea Jiului se află în curs 
de organizare Uniunea 
Democratică a Romilor, ca
re va avea un sediu și in 
Petroșani.

SEMNAL. Sînt în Petro
șani vreo cîteva pirîiașe 
care traversează orașul ; 
Malcia, Slătinioara. Și mu 
sînt. Acum, după ce iarna 
a trecut, au început să e- 
mane mirosuri greu de su
portat. Datorită gunoaie
lor care le inundă. Tragem 
semnalul de alarmă ca in 
tren; nu avem destui sobo 
lani și gunoaie în oraș, 
mai trebuie să îmbicsim 
atmosfera și cu mirosurile 
specifice apelor reziduale? 
(S.P.)

PASTRATI-VA CU GRI
JA ramele ochelarilor, cei 
care purtați ochelari. Vă 
atragem atenția pentru că 
de mai bine de o lună în 
Petroșani, și nu numai în 
Petroșani, nu se găsesc ra
me pentru ochelarii de ve
dere. Nicăieri 1

CONTRACT. S-a intîm- 
plat, și nu o dată, ca la 
Casa de cultură din Petro
șani să se suprapună mai 
multe acțiuni, îndeosebi șe
dințe. Aceasta, mai ales, 
din cauza organizatorilor. 
Pentru a evita asemenea 
aspecte, este necesar ' ca 
organizatorii oricăror ac
țiuni, să se prezinte în 
prealabil, la conducerea 
casei de cultură pentru a 
contracta sala pe care o 
doresc și să stabilească in
tervalul de timp și condiți
ile de desfășurare. Este 
singura modalitate de a 
obține dreptul de folosință 
a spațiilor. (C.I.)

PRECIZARE

Dinlr-o regretabilă crOa- 
rc <le corectură, in ziarul 
nostru de ieri, 22 martie, 
a apărut un articol cu ti
tlul: „In pregătirea confe
rinței de constituire a I, •- 
gii sindicatelor libere VT- 
lea Jiului". Corect este, 
„Ligii sindicatelor libere 
Vaha Jiului".

Rubrică realizată de 
Dorin GlIEjA
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OAMENII CINE II ASCULTĂ?
CINE II AJUTA?
CINE II ÎNCURCA ?

1

Puncte fierbinți in gospodărirea orașului
E primăvară de-adevă- 

ratelca. Chiar dacă 
cald activitatea de 
podurirc a orașului șchioa- 
pâtă încă. Și șchioapătă 
in așa fel îneît aproape 
că nu merge deloc, 
putem spune că nu 
făcut chiar nimic, 
fost curățate 
principale de noroiul de
pus în timpul iernii, s-au 
aranjat coroanele arbo
rilor ornamentali, au fost 
reluate lucrările la une
le obiective. Dar au fost 
lăsate ca și pînă acum, 
unele zone și unele lu
crări, care trebuie declan
șate cit mai repede. Fără 
o ordine stabilită, dorim 
să reamintim unității 
specializate, IGCL și pri
măriei că oamenii aș
teaptă mai mult In 
cest domeniu. Exemplu: 
punctele gospodărești nu 
au fost încă igienizate, 
nu au fost încă amenaja
te, iar containerele 
gunoi nu se ridică 
mic. Neridicarea lor 
duce la .. imularea 
mari cantități de

este 
gos-

Nu 
s-a
Au

străzile

tot locul viran existent să 
fie un veritabil depozit 
de gunoi.

Mai sînt și unele punc
te din străzile Saturn, A- 
viatorilor și altele. Cea 
mai stridentă situație am 
întilnit-o în strada Da
cia, lîngă tîrgul de porci. 
Acolo senzația de groa
pă de gunoi nu este nu
mai părelnică, ci este o

Pe teme de sezon

de 
rit- 

con- 
unor 

gunoi, 
P Jos, care au rămas a- 
colo chiar și după ridica
rea i ".nbiineiclor. I’n e- 
Xemnlu n- dorit este punc
tul g'rpcdăresc de lingă 
centrul militar, un punct

realitate Domnul Dumi
tru Anglielache, care lo
cuiește în zonă, ne-a spus 
de mai multe ori despre 
situația de aici, cu ade
vărat îngrijorătoare (n.n. 
— din motive de spațiu, 
această problemă, deși a 
fost abordată, nu a apă
rut încă, așa că o facem 
ai am). S-au depozitat de-a 
lungul anilor fel de fel 
de materiale: cofraje din 
lemn sau din metal, alte 
materiale și, bineînțeles, 
gunoaie menajere. Dc la 
primăria Petroșani dom
nul Htiszar Iacii-Iau ne-a 
asigurat că e cunoaște 
aceasta situație .i se vor 
întreprinde acțiuni în a- 
ci-.->t sens. Cind ? Ni s-a 

această pri-

măvară. Adică ceva nede
terminat, știind că primă
vara arc trei luni. Iar ce
tățenii așteaptă. Tot dc 
la primărie ni s-a spus 
că materialele depozitate 
acolo sînt ale ACAI Pe
troșani și IGCL Petroșani. 
Ii invităm. în numele oa
menilor care locuiesc în 
această zonă, să și lc ri
dice. Este mai mult 
necesar ca acestor 
meni să li se redea 
rățenia și ambianța 
cută pe care și-o doresc.

O altă problemă este 
cea legată de ridicarea 
gunoaielor depozitate dc-a 
lungul albiei Jiului. Sînt 
zone în care în mod ne- ’ 
permis s-au transportat 
cantități apreciabile 
gunoi și ele trebuie 
grevate urgent.

Nemulțumitoare 
tru cetățenii orașului Pe
troșani sînt și parcurile. 
Am văzut și noi, la fel 
ca toți cetățenii, aspectul 
jalnic al parcului din Pia
ța Victoriei. Bănci distru
se, instalațiile dc ilumi- 

Uncle 
așteaptă să 
apoi sădite 
multe aseme- 
sc află in aș- 
fel ea și oa- 

ă aibă un

clocit
oa- 
c li

pi ă-

(le 
de-

pen-

instalațiile de 
nat desființate, 
spa'ții verzi 
fie săpate, 
cu flori. Și 
nea lucruri 
tcptare, la 
menii care vor 
oraș plăcut, curat și bine 
gospodărit.

ine

I I 
I 
I 
I

I 
I
•l

Ce făcea un om tu un 
vițel în anii trecuți? 11 
creștea, desigur. Dar da
că i-a dispărut ? Domnul 
Mărgărit Hăduică din Pa- 
roșeni, salariat la IM. 
Barbătcni ne poate •nu
ne din propria experien
ță cum se descurcau ițele 
unei asemenea proble
me. Iată ce ne povestește: 
„In luna mai 1988 am
avut un vițel. Conform o-
biceiului l-am scos la
pașunat. Dar nu l-am mai 
găsit în cîmp. Nil știu
ce s-a întimplat. Ori l-a 
furat cineva, ori l-a mîn- 
cat vreo sălbăticiune, nu 
știu. Dar de găsit nu l-am 
mai găsit nici în ziua de 
azi. Prea marc impor
tanță n-am dat, deși fu
sese înregistrat la recen- 
sămînt. Dar am zis că 
cine-și mai amintește de 
vițelul meu. M-am liniș-

fit cu ginclul ca nu-1 mai 
am și gata. Dar n-a fost 
să fie așa. Pe 14 decem
brie 1988, am fost amen
dat de consiliul popular 
Vulcan cu suma de 2500

VIȚELUL
CU BUCLUC

Ici, pentru că mi-a dis
părut vițelul. Vezi doam
ne, se diminuase șeptelul 
cu vițelul meu dus 
apa sîmbetei. N-am 
să plătesc. Păi și 
furat și bani dați ?
ca și cum l-aș fi cumpă
rat, plătind pielea ursu
lui din pădure. Așa că 
am ajuns la judecată. S-a 
judecat procesul și eu

pe 
vrut 
vițel 
Era

Groapa lui Ouatu

pa

Nu e nici „Groapa" lui Eugen Barbu, nu e groa- 

lui Ouatu. Este groapa din fața blocului 52, de 

strada Aviatorilor din Petroșani. De fapt, un ba

de apă. Ea. groapa
l>e
zin

lantă a zonei din fața 

ionic. Noroc că nu mai

completează imaginea dezo- 

acestui bloc: gunoaie și 
plouă ! (M.B.)

la 
a-

I
II

zic că nu mi s-a dat drep
tate. Ba mai mult, amen
da mi-a fost ridicată 
5000 Ici. Dc ce, nici 
cum n-am înțeles.

M-am adresat instan
ței de judecată (dosarul 
nr. 3/1989). Pe 2 februa
rie 1989 mi se respinge 
cauza. Dar pe 6 martie 
1989 se judecă procesul și 
am rămas bun de plată. 
Am plătit pînă în de
cembrie 1989 suma de 3000 
lei, prin rate lunare. Oa
re și acum, după căderea 
dictaturii va trebui să 
plătesc o amendă pe care 
eu o consider nedreap
tă ? Al naibii vițel. Mai 
bine nu se năștea".

înclinăm și noi să cre
dem că era mai bine. 
Poate scăpa bietul om de 
asemenea necazuri.

I

pestc 
rece, 
p*H3- 
Insă 

n 
eram

ISte întrebai ea pe care i-o pun toți < ei <1 
tin- rj muncitori <1 ■ la IM Vulcan, pârtie ipanți 
excursia organizată, prin filiala 0.1 1 l,ctro..ani, 
zilele <l<- 17—1* martie a.c. la Ilerculanc. Arc in 
dere condițiile de confort create.

S-a comandat un 
zanțelor și a 
surprinderea grupului de linei i care doreau 
petreacă timpul do odihnă in mod plăcut, iii 
autocarului a venit un autobuz Dtci deodată 
fortul fusese redus. < ondițiile in autobuz smt,

Lucrări uitate ?
De mai mult timp, de 

prin luna iunie 1989, loca
tarii din bl. 18, strada Pă
cii din Petroșani suportăm 
cu stoicism o situație de 
care nu sîntem vinovați cu 
nimic. IGCL Petroșani în
că de atunci a început e- 
xccuția fațadei blocului CU 
pricina. A lucrat apoi s-a 
oprit. De atunci •așteptăm, 
ascultînd fel de fel dc pro
misiuni și scuze. Ba că 
n-ar fi materiale, ba mai 
știm noi ce alte lipsuri, au 
făcut ca și în momentul de 
față blocul să aibă schelele 
montate. Și de lucrat 
lucrează nimeni. Noi 
avut o zonă verde
întreținută în jurul blocu
lui și vrem să o refacem 
acum odată rn venirea 
primăverii. Dar cum ? Si
tuația în care se află exte
riorul blocului ne pune în 
imposibilitate. Mai ales că 
dacă, sperăm, vor începe 
lucrările, știm ce ne aș
teaptă. Așa că am doS ca 
aceste lucrări să fie relua
te cît mai repede, să pu
tem beneficia și noi de cu
rățenie în jurul blocului 
nostru.

Traian MATEI, 
str. Păcii, bl. 18/13

nu 
am 

bine

autoi ar, s-a taxat conform u- 
venit ora plecării in excursie. Dar, spre 

să-și 
locul 
coa

se 
știe, diferite. Dacă cei de la O.H nu o știu, le amin
tim noi, mai ales domnului Preda. Trecem 
faptul că mmcarea in loc să fie calda a fost 
la restaurantul din llerculane. Dar asta-i altă 
rie, deși ține tot de confort. Și tot dc O.IT. 
sintem îngrijorați dc un alt aspect : autobuzul 
avut 53 dc locuri, deci cu 9 mai mult decit 
noi. După cite știm taxarea pentru transport se face 
după numărul de locuri. Cine suportă diferența ? 
OJT-ul, do unul Preda, sau noi muncitorii care am 
fost in excursie ? Confortul știm că l-am plătit deși 
el a fost așa cum a fost. Deși in privința aceasta 
cei de la OJT ar trebui să fie mai întreprinzători și 
mai intcrcsați.Turismul tinde să ia amploare nu nu
mai în Valea Jiului, ori așa cum se procedează la 
noi acum, nu se poate. .$i c păcat de banii clieltuiți.

Pavcl KOVAC.S, corespondent

Risipa acceptata ?
O situație alarmantă ne 

prezintă domnul Ion Mațo- 
schi, bl. 33/37, strada In
dependenței Petroșani: „O 
conductă de apă potabilă 
este spartă In trei locuri 
de cîteva luni, dcverslnd 
o mare cantitate de apă. 
Care ar trebui să ajungă 
în locuințele oamenilor. Și 
in mod special la etajele 
superioare. Dar ea se risi
pește datorită celor trei 
spărturi ale conductei".

Cetățenii n-au stat 
mîinile în sîn. Au anunțat 
dispeceratul, au anunțat a- 
sociația de locatari. Ba 
asociația de locatari 5B 
Aeroport a făcut și coman
dă către IGCL Petroșani. 
Dar totul, cel puțin pînă 
acum, a fost în zadar. Ni
meni nu se îngrijește să o 
repare. Ce părere aveți, 
domnilor de la secția apă- 
canal a IGCL. acceptați sau 
nu continuarea acestei ri
sipe ?

CU

Am primit de la maga
zinul general Petrila, re
cent o scrisoare. Care pu
ne în discuție o problemă 
la modă: alegerea condu
cerii magazinului. Din 
motive dc spațiu nu re
dăm integral textul scri
sorii. Dar vom reproduce 
cîteva paragrafe, precum 
și dcznodămîntul situației.

In data de 5 martie, doi 
delegați ai ICSMI 
șani, doamna 
domnul Alex, s-au depla
sat la Petrila 
varea șefiei

de voturi. Delegații între
prinderii nu au fost mulțu
miți și au căzut de acord 
că nu așa trebuia. Și s-a 
mai făcut o dată votarea. 
Alte buletine, aceiași oa
meni, același rezultat. In 
majoritate a fost aleasă,

verbal și bineînțeles am dis
cutat și cu doamna Trocan, 
unul din cei delegați. Iată 
ce se consemnează în pro
cesul verbal (n.n. — sem
nat indescifrabil dc 5 per
soane, probabil cele stabi
lite să conducă adunarea).

Pagină realizată do Ghcorghc CIIIRVASA

I’etro-
Trocan șl

Să nu ne jucăm cu adevărul!
pentru rezol- 
magazinului. 

Personalul magazinului a 
fost convocat la ora 8, iar 
la ora 9,30 au început ale
gerile, în prezența celor 
doi delegați. Candidații de
semnați pentru n fi supuși 
votării au fost doamnele 
Duminică, Vasile și Hagiu. 
Oamenii au împărtășit can
didaturile celor trei doam
ne și s-a trecut la votare. 
„La numărătoarea voturi
lor a fost aleasă doamna 
Duminică, cu majoritate

tot doamna Duminică. Du
pă nsistențe, delegații în
treprinderii au hotărît să 
mai facem șl a treia oară 
vi rea. S-au completat al
te buletine și a treia 
rezultatul a fost că a 
cîștigatoarc cu un vot 
plus, față de doamna
minică, doamna Vasile. De
legații întreprinderii au 
răsuflat ușurați. Li 
deplinise dorința".

Carc-i adevărul ? 
preună cu doamna 
directoarea ICSMI 
șani am studiat j

oara 
ieșit 

în 
Du-

SC

’ Ini. 
Bcrilă, 
I’ctro- 

proccsul

La prima votare, au fost 
prezenți 34 dc oameni (n.n. 
— personalul magazinului 
cu paznici cu tot numără 
fîO dc oameni, din care 6 
în imposibilitate dc a se 
prezenta). Voturile nu fost 
obținute astfel: doamna
Duminică 15 pont'il, doam
na Vasile 11, doamna Ha
giu 1, doamna Dobrică 1, o 
abținer? și două buletine 
anulate. D îi nici una din
tre candidate nu a obținut 
m.ijoi it ite i simpla din nu
mărul total il personalului.

L i a doua votare au fost

35 de oameni. Doamna 
Duminică a avut 18, doam
na Vasile — 17. Aceeași si
tuație. Așa că s-a trecut la 
a treia votare. De data a- 
ceasta numărul celor pre- 
zenți s-a ridicat la 48 (n.n. 
— cu cei care n-au fost punc
tuali). La această votare 
doamna Maria Vasile a 
obținut 28 voturi pentru, 
iar doamna Duminică 18, 
mai obținînd cîtc un vot 
doamnele Hagiu și Dobri- 
că. Așa că procesul verbal 
consemnează desemnarea 
prin vot ca șefă dc maga
zin a doamnei Maria Va
sile.

Ba, mai mult decît atît, 
In data dc 19 martie a.cx, 
doamna Berilă, directoa
rea întreprinderii, a parti
cipat la predarea și primi
rea gestiunii, fără a se ri
dica vreo problemă din 
partea personalului.

Și-atunci, unde este 
cuns adevăryl ?

as-
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Joi, la Tîrgu Mureș, sub 
egida Comisiei Guverna
mentale, s-a întrunit Comi
sia mixtă compusă din re
prezentanți al populației 
române ți maghiare, «are 
și-a început lucrările tn- 
tr-un spirit de conciliere și 
cooperare în vederea nor. 
maiizării vieții publice.

Pentru ca desfășurarea 
negocierilor să aibă lo» 
într-o atmosferă propiee 
pacificării situației, se face 
un apel la locuitorii din Ta.

Astăzi, agenția de presă „Rompres" a primit spre difuzare următorul text i

PROCLAMAȚIA
tineretului (lin Tg. Mureș din 22 martie 1990

£ in virtutea evenimente- 
; lor petrecute în Tg. Mureș 

pe fondul unor probleme 
( privind drepturile minori- 
, tăților naționale și pentru 
t stoparea lor, organizațiile
- de tineret din Tg. Mureș 
. reprezentative pentru tl-
• nerii români ți maghiari ai 

acestor meleaguri cerem:
1. Consiliul Provizoriu 

de Uniune Națională să 
emită un Decret-Lege re
feritor la drepturile mino- 
ritățdcr In conformitate eu 
actele finale de la Helsinki 
și Viena. Legile existente 
adoptate de parlament în

, acest sens să fie date pu- 
blieității ți aplicate.

2. Constituirea unei co
misii guvernamentale care 
că urmărească aplicarea 
drepturilor minorităților 
prevăzute în cele două tra-

• tate. Subliniem că aceste 
drepturi nu pot face o- 
biectul unor discutări din 
moment ce sînt admise de 
O întreagă lume civilizată.

3. In privința modului de 
aplicare concretă a acestor 
drepturi, CPUN să încea-

- pă imediat consultări cu
• comisia națională pentru 

minorități

r 4. Intîr/ierea elaborării 
și aplică ii acestui De-crct- 
I.ege ar însemna sustrage
rea CPUN de la rolul care 
ți l-a asumat in asigurarea 

. stabilizării situației actuale.
5. In vjrtutea acestui D"- 

/'.ret-Legc se va putea trece 
■ mediat la aplicarea con

M
3MVEKSARI

SQȚI.’L Vasile, facele 
Sinda, Liliana, Florina șl 
Hamon.i, nepoata Carmen, 
ginerii Florin și Mugurei 
urează cu ocazia aniversării 
a 43 de ani, iubitei lor Ma- 
ria Cerceja multă sănătate, 
fericire și numai bucurii, 
alături de tradiționalul „La 
inulți ani I". (G49)

\ INZARI

I'.'D lojota 1G00, la- 
bi, ii. Uo'.l Petroșani, 30 
D-i-mbii • 10/1 1. (COR)

VIN!) Dacia 1300, stare 
P' rfe '.i. Informații la te
ii -n 42189, Petroșani. (G8J)

\ VD cară cu grădină, 
dependințe și garaj, posi
bilități pentru mica indus
trie. Telefon 43422. (687)

VIND convenabil sufra
gerie lemn masiv, caiperă 

îmbinată și mașină da

Negocieri Ia Tîrgu Mureș
Mureș de a se abține de Ia 
orice manifestări șl de
monstrații de stradă.

Trebuie, totodată, ca In 
toate întreprinderile să se 
reia lucrul și întreaga via
ță citadină să reintre în 
normal.

Se face un apel ca în 
scopul liniștirii spiritelor 
să se evite difuzarea de 
știri insuficient verificate, 
incomplete, părtinitoare, 
să nu se piardă din vedere 
cit de importante sînt 

cretă șl fermă a legilor pen
tru pedepsirea acelor care 
nesocoteso aceste drepturi 
sau cer alte drepturi car» 
nu sînt în cele două tratate.

6. CPUN să pretindă mij
loacelor de informare In 
masă să-și asume respon
sabilitatea asupra tuturor 
materialelor pe care le di
fuzează ți să nu publice ar
ticole și informații care 
să ducă la incitarea spiri
telor între români și ma
ghiari prin parțializarca a- 
devărului.

7. Implicarea fermă a or
ganelor responsabile pentru 
aplicarea legii existente, 
privind inviolabilitatea 
persoanelor și instituțiilor.

8. Demiterea din CPUN 
municipal ți Județean a 
persoanelor responsabile 
pentru cele întîmplate în 
perioada conflictului în Ju
dețul Mureș, cerem totoda
tă anchetarea șl pedepsirea 
persoanelor care au favori
zat și dirijat creșterea stă
rii tensionale între națio
nalități.

9. Stabilirea responsabi
lităților poliției ți armatei 
care prin pasivitate a fa
vorizat maltratarea persoa
nelor nevinovate ți distru
geri cu pierderi materiale 
mari.

10. Găsirea celor care 
s-au făcut vinovați pentru 

I C A P 11 B
gătit electrică. Telefon 
41195, orele 16—20, (631)

VIND diferite piese și 
motor complet Trabant. Pe
troșani, strada Maleia 14, 
după ora 16. (677)

(II ERTE DF SERVK IU

CAUT femeie îngrijii e 
copil. Petroșani. Aviatori
lor, blor 56, se. 4, ap 19 
4671)

PIERDERI

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Olariu lia- 
r.in.mbie Adrian, eliberată 
de IM l.upcni. O deci ir 
nulă. (GG i)

PIERDUT dovezi porumb 
nr. 274/1987, nr. 316/1937 

și 564/1987 pe numele Grun- 
ță loan, eliberate de CIGI 
Petroșani. Le declar nule. 
(C68)

PIERDUT dovada porumb 
nr. 1531/1988 pentru 152 kg

mijloacele de comunicare 
în masă ca factor de stabi
litate șl echilibru.

Este exprimată dorința 
ca în vederea informării 
corecte a opiniei publiee 
și a preîntimpinării ori
căror motive nejustificate 
de perturbare a liniștii ce
tățenilor, ziariștii să sa 
afle în contact cu Comisia 
guvernamentală legal con
stituită, care, fiind la fața 
locului, în priză directă 
cu realitatea, este în măsu

daunele materiale produ
se, evaluarea șl efectuarea 
despăgubirilor.

11. Darea In Judecată a 
tuturor celor care au orga
nizat și favorizat deplasă, 
rile la Tg. Mureș a persoa
nelor implicate In confliet.

12. Comisia de anchetă 
să-și desfășoare activita
tea pe baza documentelor 
și datelor concrete, fără 
implicarea zvonurilor ne
fondate.

13. Să se Ia măsuri din 
partea CPUN pentru a se 
evita proliferarea organi
zațiilor de tip extremist

14. înființarea unui or
ganism care să asigure 
siguranța statului.

15. Cerem recunoașterea 
consiliului Județean Mureș

DECLARAȚIA MINISTRULUI 
UNGAR AL APĂRĂRII

BUDAPESTA 22 (Rom
pres). Intr-un interviu a- 
cordat ziarului „Nepsza- 
badsag" șl citat de agenția 
MTI, ministrul ungar al 
apărării, Fereno Karpaty, 
a declarat că ministrul ro
mân al apărării. Victor 
Stănculescu, a avut cu •) 
o convorbire telefonică în 
cadrul căreia și-a exprimat 
profundul regret față de 
evenimentele tragice de la 
Tîrgu Mureș. Victor Stăn- 
culescu a arătat că In 
România acționează ele

LICITAT
pe numele Grunță Nicolae, 
eliberată de GIG Petroșani. 
O declar nulă. (676)

PIERDUT legitimație bl 
bliotecă nr. 7050, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (630)

PIERDUT dovezi porumb 
nr. 9021/1987 șl 265/1987 
pentru 198 kg pe numele 
Icnulcsc Ion Ilobcan, eli
berate de C1S Petroșani. L» 
declar nule. (682)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Doden- 
ciu Viori 1, eliberată de In
stitutul de mine Petroșani 
O declar nulă. (683)

PIERDUT dovadă porumb 
nr. 1080, din octombrie 
1988 pentru 187 kg, ps nu
mele Majoabu Hrana eli
berată de CI® Petroșani. O 
declar nulă (683)

■PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 

ră să prezinte, Imparțial și 
veridic, In ansamblul el, 
starea de lucruri existentă.

Comisia mixtă îți conti
nuă dezbaterile, inventa
riind o serie de probleme 
litigioase care slnt la ori
ginea deteriorării situației 
din oraș, precum șl solu
țiile de depășire a eL

Asupra activității Comi
siei, opinia publică urmează 
să fie, în mod firesc, infor
mată.

fRompres)

al tineretului ca organism 
reprezentativ al tuturor or
ganizațiilor de tineret din 
județ eu autonomie în 
probleme de tineret simi
lară cu cea a consiliului Ju
dețean de uniune națională.

Proclamația este semnată 
de: Comisia pentru tineret 
CPUN județean Mureș; Co
misia pentru tineret CPUN 
municipal Mureș; Liga stu
denților din Tg. Mureșl A_ 
sociația studenților ma
ghiari din Tg. Mureș 
(MMDSZ); Uniunea demo
crată a tinerilor maghiari 
din Tg. Mureș (MADISZ) t 
Organizația democrată a 
tineretului Tg. Mureș; Or
ganizația tinerilor volun
tari Tg. Mureș; Asociația 
„Dreptatea".

mente ostile Revoluției din 
decembrie ale căror efor
turi sînt îndreptate spre 
ruperea legăturilor multi
seculare dintre români, ce
tățeni de naționalitate ma
ghiară și de alte naționali
tăți care conviețuieso în 
România.

Pe de altă parte, minis
trul maghiar a arătat că 
știrile privind o anumită 
redislocare a armatei ma
ghiare din zonele vestice în 
regiunile din estul țării nu 
au nici o bază.

E
5225, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nulă. (686)

COMEMORĂRI

AZI, 23 MARTIE, se 
Împlinesc doi ani de la 
decesul fulgerător a] 
iubitului nostru soț și 
tată

TII.IBAȘA VASILE
Ii vom păstra o amin 

lire veșnică. Soția Auri
ca, copiii Mihaela șl 
Cosmin. (678)

SE ÎMPLINESC 10 de 
zile de la dispariția ce
lei care a fost o bună 
soție și mamă

CLOZ GEORGETA
Cereimnia religioasă 

are loo duminică, 25 
martie, la Biserica Orto
doxă (pod Maleia),

O vom păstra veșnic 
in amintire. (679)

F1BMB
PETROȘANI — Parîa- 

guî: Jandarmul se însoa
ră; 7 Noiembrie: Faleza 
de nisip; Unirea: Loana.

LUPENI: Tik... tik... tik.., 
VULGAN: Secretul ar

mei secrete.
LONEA: Principiul do. 

minoului.
URISANT: Polițistul pî. 

lot de curse.
PETRILA: Un studio 

în căutarea unei vedete.
ANINOASA: Alerg du

pă o stea.

T.V.
10,00 Actualități.
10,15 Muzică populară.
10,40 Pro-musica.
12,05 S.O.S. Natura (relua

re).
12,35 Cuvîntul care zi

dește.
13,00 Actualități.

ÎN ATENȚIA CITITORILOR
Datorită creșterii cheltuielilor pentru e- 

dltarea tuturor cotidianelor centrale și loca
le, de la 1 aprilie a.c. prețul de vînzare al 
ziarului „Zori noi" va fi de 1 leu.

Abonamentele vor avea, așadar, prețuri 
corespunzătoare; 26 lei pentru o lună, 78 
Iei pe trimestru, 312 Iei pe an.

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii nr. 1

încadrează prin transfer sau prin forțele de 
muncă i

— 1 revizor tehnic auto
— 1 conducător auto posesor catego

ria D
— 1 conducător auto categoria O
— 1 mecanic locomotivă L.D.II.
Încadrarea și salarizarea conform Le

gii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare, Ia biroul P.I.R., te
lefon 42820, interior 141,

întreprinderea de rețele 
energetice Deva

încadrează in condițiile Legii nr. 57/1974
— electricieni ctg. 3—6, pentru exploa

tare stații electrice de transformare din zona
Valea Jiului.

Se acordă următoarele gratuități pentru 
cel cu domiciliul in Valea Jiului i

— gratuitatea chiriei
— gratuitatea energiei termice
— tarif preferențial de 0,25 Ici/kWh la 

energia electrică.
Cei interesați se pot adresa la IRE De

va, biroul POPIS, telefon 15750, int. 121, 131, 
132, sau Ia Centrul de înaltă Tensiune Pe
troșani, telefon 41850.

13.10 închiderea progra
mului.

15,13 Pakistan.
15.30 Glasul pămîntuluL 
16,00 AROMAH. Din acti

vitatea Asociației 
Române de Marke
ting.

16.20 Patrimoniu.
16,50 Notați în agenda 

dv I
17.10 Emisiune în limba 

germană.

18.10 Tribuna partidelor 
politice.

19.10 Desene animate.

19.30 Actualități.
26,00 Privatizarea. Pro șl 

contra.

20.30 Roman foileton. 
Sînge și orhidee. 
Episodul 1.

21.20 Gaudeamus.

22.20 Actualități.

22.30 Nocturnă.
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