
Mîine, o sărbătoare de suflet 
și de credință

BUNAVESTIRE

£ste zjui fericită 
adinei semnificații 
mistuitoare pentru 

neamul creștinesc, pentru 
comunicarea Intre cer și 
păzalnt, între Dumnezeu 
șl om prin mijlocirea șl 
misiunea supranaturală a 
Îngerului arhaghel GavriL 

Intervenția lumii înge
rești Intre stihiile văzute 
ale existenței omenești a 
Implorat atmosfera de 
meditație șl rugăciune a 
Bisericii ca lăcaș sfînt în
chinat divinului, unde Fe
cioara prin emanația sfin- 
tă a rugăciunii dialoga, 
primenea și comunica 
spiritual cu ziditorul.

AșteptArde vechi testa
mentare, însuflețite de 
speranță prin cumpăna 
anilor profetici, sucombă 

prin difuzarea Intre nea
muri a planului divin de 
tnîntuire exprimat prin 
Categoriile gindirn biblice; 
„Taina cea din ve;<c as
cunsă șl de Îngeri neștiu
tă", a creat revelația că 
Fiul lui Dumnezeu va pri
mi săl-sș pămîr.tv-^ In pfn- 

•••••••••« 

In ziarul de azi:

tecele Fecioarei, va 
blndi denumirea parado
xală de Fiu al omului.

Ecoul supranatural 
înțelepciunii divine 
naturalul creației 
nezeiești se structurează 
pe fondul moral al copi
lăriei Măriei, purificat 
prin exercițiul postului și 
rugăciunii profesate în 
casa lui Iachim și Ana, 
continuate in Templu prin 
solemnitatea actului reli
gios al închinării, pînă 
la 12 ani, ca ultimă fază 
de exprimare a dimensiu
nii umane In fața imensi
tății divine.

Prezența inlefinită 
strălucitoare a un 
lumină In paralel 
modalitatea fonică 
dresare îngerească: 
ră-te cea care ești plină 
de dar, Domnul este cu 
tine, binecuvîntată ești tu 
între femei", ordinea pre
ferențială a lucrurilor In 
lume și liniștea interioară 
a Măriei transformîndu-se 
in teamă, meditație și 
împovărătoare procese de 
conștiință. Intervenția pri
etenoasă șl mînglietoare 
a îngerului: — „Nu te te
me, Mărie, că ai aflat har 
la Dumnezeu. Și iată, vei 
zămisli in pîntec și 
naște fiu și vei chema nu. 
mele lui îisus. Acesta va 
fi mare și Fiul celui Prea- 
înalt se va chema 
Domnul Dumnezeu li 
da scaunul 
David, ...și 
nu va avea 
șterge vălul 
al îndoielii, 
rea

dum- ■ ii <1 e |> e ii <1 c ii t
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Cum gîndim, ce facem? I. \ * I
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Preot loan POGAN

(( ontinliare în pa". a :)-;i)

Sentimentul reconfor
tant al libertății de gîndi
re și expresie ne îndeam
nă la o examinare rațio
nală a multelor și diverse
lor componente ale vieții 
In care mai sînt cuibărite 
metehne vechi. Dar, ca 
să fiu sincer, am convin
gerea că este o utopie să 
se schimbe de la o zi la 
alta. SIntem cu toții niște 
victime și iată pe ce 
întemeiază această i 
Mai zilele trecute 
primit o scrisoare de 
un cetățean anonim 
Petrila. Am înțeles de ce 
a dorit să-șl păstreze a- 
nonimatul abia după ce 
am reflectat la cele scri
se de el. A fi liber impli
că In mod necesar res
ponsabilitatea. Nu mai 
este un act de curaj să-ți 
susții punctele de vedere, 
diferite de ale celorlalți 
concitadini. Necunoscutul 
corespondent susține că 
pedeapsa pentru infracțiu
nea de viol e prea mare, 
propunlnd o pedeapsă a- 
proape nesemnificativă.

este 
are 
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este 

deoa-

nu

: se 
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am
: la 
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Raționamentul Iul 
șubred, pentru că 
în vedere faptul că 
ceastă infracțiune 
deosebit de gravă
rece atentează la un drept, 
in sfirșit sacru: liberta
tea și demnitatea omu
lui. Dar să neglijăm opi
nia anonimului deoarece 
contravine cu modul de a 
gîndi al tuturor oameni
lor cinstiți și de bună cre
dință.

Am crescut șl ne-am 
format In marasmul mo
ral al zecilor de ani de 
regim comunist, autentic 
penitenciar în toată țara. 
Ne-au fost inoculate, prin- 
tr-un sistem diabolic 
ședințe, idei în care 
credeam, dar le repetam 
mecanic. Ajunsesem e- 
sențialmcnte dedublați in- 
tr-o epocă de anihilare a 
personalită' idealul fi
ind masJ.carea șl dispari
ția oricăror criterii de 
valoare morală șl profe
sională. Intr-un cuvînt, 
știm foarte bine, erau

de 
nu

Sindicatul liber
și democrația in viața întreprinderii

ridicați spre vîrfurilc mușu
roaielor nu oameni com- 
petenți, ci dosare.

Și tot acest mod de
gîndire, care a încurajat 
refularea spiritului, a
intrat în zonele psihologi
ce profunde al, 
indivizi. Iată 
că revoluția, 
nerilor cum 
spunea nu 
vreme în urmă. 
Dar în interior, în fieca
re dintre noi pentru a ne 
elibera de tot balastul ce 
mai zace în noi. Numai 
în acest fel avem atitu
dini și comportamente cu 
adevărat democratice.

O societate nouă 
clădește cu conștiințe noi, 
primenirea și clarifica
rea interioară fiind o 
chestiune strict individua
lă. Dar necesară pentru 
a armoniza, reechilibra 
sfera socialului cu cea 
profundă a crezului, ati
tudinii și comportamentu 
lui. Numai astfel se ate
nuează neînțelegerile, de
venim toleranți și predis- 
puși spre negocieri inter- 
umanc atit de evidente in 
țări cu tradiții democrate.

Tiberiu SPATARU

le multor 
de ce cred 
cruciada ti- 

frumos se 
cu multă 

continuă.

se

TG. Ml REȘ

reintră
în normal
Vineri dimineața a In- 

c put activitatea normală 
în toate întreprinderile in
dustriale și centrele co
merciale de pe raza orașu
lui Tg. Mureș, au infor
mat reprezentanții Consi
liului provizoriu județean 
de uniune națională Mu
reș.

In ce privește rețeaua 
de învațămînt, elevii din 
cursul gimnazial, datorită 
timorării, nu au venit la 
cursuri. Au început să fie 
redate în circulație unde 
linii de transport în co
mun din cadrul munici
piului.

In zona centrală a ora
șului, spațiul în care s-au 
derulat evenimentele din 
această săptămînă au în
ceput operațiunile de în
lăturare a urmelor lăsate 
de acțiunile violente ce au 
avut loc aici.

Atmosfera generală de
gajă un aer de certitudine 
și încredere In reluarea 
normala a vieții cotidiene.

(Rom preș)

■ Constructorii sâ 
fie ajatațl in realiza
rea loc-lp|elor !

■ Baia comunală — 
Sarabanda promisiu
nilor.

■ Piinca casei.
B Cotidiene.

(în pag « 3 a)

Tainele 
ortodoxiei
B Postul
B Sfințenia
B Din viata Bisericii 

(în pag. a 3-a)

I n om tinăr, ferm și inimos pentru interesele 
celor care i-au ales — minorii, este Nicoiae Drrlln. 
unul dintre cei mai tineri lideri ai sindicatelor li
bere constituite in unitățile miniere din Valea Jiu
lui — liderul sindicatulni liber al minerilor de la 
llurhătcni.

— ( um a fost constituit 
sindicatul liber do la mi
na dv., domnule Drella ?

— In mod democratic, 
dc jos In sus, prin alege
rile libere dc la începutul 
lunii februarie, au fost 
primele alegeri și... defini
tive. Liderii sindicatului 
liber au fost aleși In adu
nările Schimburilor pe 
sectoare. 'l''A In mod de
mocratic, vot des
chis, reprezentanți de
semnați de miner’, au ales 
liderul sindicatului liber. 
Am trăit de atunci eve- 
nim' nte multiole, tensiuni, 
dar n-au fost probleme.

nici contestații. Sind.catul 
nostru a intrat in atri
buții...

— tiare sini princip.i 
l<-lc atribuții ale sindica
tului liber 7 Ce ați între
prins pentru îndeplinirea 
acestora 7

— Atribuțiile sînt pre
văzute dar In statutul 
propriu, definitivat în 
urma unei consultări largi, 
prin consensul general. 
Este vorba de asigurarea 
libertății de opinie a tutu
ror membrilor de sindicat, 
de apărarea intereselor lot 
fundamentale. Ce am în
treprins In acest sens 7

Cred că tot ce am făcut 
și fac slujește acestor 
scopuri. Am fost de 6 ori 
la București, cu prilejul 
manife tațiilor minerești, 
la Intllrrrile cu reprezen
tanții guvernuln , ai mi
nisterului. pentru soluți
onarea revendicărilor mi
nerilor; am făcut parte 
din comitetul dc grevă de 
la Vulcan.

— Cnm aprcciați și ce 
spun minerii despre mo
dul cam s-au soluționat 
revemlicărilc lor ?

— Minerii sînt mulțu
miți. Au reluat lucrul, iar 
slinbăta trecută am <u 
crat, ca șl celelaJte uni
tăți, pentru, recuperarea

foan Dl III K

(( ontinliare in pag. .i - i)

Cînd se
Ca distanță, între Petro

șani și Urteanl, n-ar fl 
prea mult. ®îm 30 de ki
lometri. Prin ai e părți 
poate fi parcursă In inte
riorul unul singur oraș. 
In cazul nostru pe par
cursul respectiv sînt în
șirate cinci loc.dildți. Este 
acesta un me'iv pentru ca 
nncle măsuri sau rezol
vări să fie întlrzi.ite în 
«asul orașului liric .ni 7 
Credem că mx Centraliza
rea excesivă, mult timp 
G jminanrtâ, In curs de 
destrămare în frezent, nu 
este o motivație pentru 
ceea ce dorim să arătăm 
In continuare.

Se știe că mar® parte 
din localitățile Văii Jiu- 
îui sînt alimentate cu 

«pa potebiîă din lacul

va face dublarea aductiunii de
dc la Valea de Pești. Deo
camdată. Spunem deo
camdată pentru că, iată, 
o știre care ne bucură : 
In curlnd vor fi de-.chise 
lucrările pentru noul ba

ccasta s-a datorat riu alll 
lipsei de apă (ar fl cui
ni'a, aici Intre munții), 
ci capacității limitate dc 
transport a acesteia. Din 
acest motiv sc lucrează

Petroșani — IJricani, o tale «itil de lunga !

raj do pe Tc'a. din estul 
Văii Jiului. A cărui con
strucție va rezolva ți
mult discutata problemă 
a alimentării cu apă a 
orașului Petrila și Jumă
tate din orașul Petroșani. 
RămînTnd In perimetrul 
vechii surse, de la Valea 
de Pești, tot o problemă 
cunoscută este aceea că 
dacă locuitorii Văii Jiu
lui ni drămuit apa, n-

la dutlarc.i aducțiiinli ele 
la Valea de Pești plnă la 
Petroșani. Se lucrează 
■. ,te un fel de a spune, 
pentru că de cînd se tot 
lucrează putea fi acoperit 
de apă tot bazinul nas
tru carbonifer.

Cu mai mnlțl ani In
urmii, din lipsă de con
structori, s-a apelat la un 
alini mal serios (așa pă
rea). Aș.: a apâ’iit la noi

apă ?
o brigudă de Iu.' i lli- 
drotchnice spe< ia' • cri 
pun.t de lucru la ’• alea 
de Pești. Acesta .ip i ț-nc 
unei brigăzi din Tim ion- 
ra, care ține dc un trust 
dc pe la Tlrgu Mureș, cu 
filiale prin toată țara, și 
nn minrter la București. 
Nu am mal enumerat în
treprinderea (prin sudul 
țării) ți ceva centrale (nu 
se poate să nn fie ți o cen
trală Ia mijloc, n-nr fi ta- 
cimul complet I). Oiii um 
te tei cu mlinile de cap
parcurgînd In glnd acest
traseu, darmite să mai
umbli cu aprobări. vize
și paravize pe la toate 
aceste uși.

Constantin IQvANISCI

(Confinii.-iro in pa®. n 2-a)

Convocare
In vederea constituiri» filialei Sindicatului șo

ferilor din Valea Jiului, liderii, vicepreședinții și 
secretarii sindicatelor din unitățile de transport 
auto smt invitați luni, 2t> martie 1990, Ora l.'>, în 
sula IACCVJ Petroșani (Teatrul vechi), pentru a se 
alrțje comitetul filialei. D asemenea, vor fi aleși 
delegații care Vor participa in luna mai. la Confe
rința pr țară a Sindicatului șoferilor din România.

UNA P F / I
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Constructorii — să fie ajutați în 
realizarea locuințelor!

..In ace'-t an, in oraș >1 
Petroșani se vor construi 
447 de apartamente — 
ne-a spus domnul lt. co'. 
Bdu, primarul niunici- 
piulu . Acestea _e află, in 
■ ea mai marc parte in di
ferite stadii de execuție*'. 
După cum ne-a informat 
di. ing. Emilian Tomul s- 
cu, șeful brigăzii nr. 10 
a ACM Petroșani. ..în nri- 
mul semestru vom preda 
223 de apartamente, cu 
amenajările și racorduri
le de rigoare. Pentru se
mestrul II avem de ata
cat cîteva blocuri, îndeo
sebi în cartierul Aeroport, 
precum și blocurile front 
de lucru pentru 1991".

— ( um aprcciați rit
mul <le lucru de pe șanti
erele brigăzii?

—* 1 Ritmul de lucru este 
bun, se muncește și mult, 
și bine. Acolo unde mai 
avem intîrzieri am orga- 
n.z.it munca formațiilor pe 
două schimburi. Apreciez 
că stadiul fizic de exe
cutare a apar'amenteior 
ne creează condiții să 
predăm în curînd un în
semnat număr de locu.n- 
te.

Carpați ca și pentru cei 
de pe strada Vasile Roai- 
tă.

SPORT NEDORIT. Mai 
precis, alpinism nedorit, 
un sport pe care sînt si
liți să-l practice locatarii 
blocurilor de garsoniere 
situate pe strada Ilie Pin» 
tilie, în Petroșani pentru 
a intra in casă. Și aceas
ta pentru că n-au fon* 
terminate lucrările de 
sistematizare pe orizon
tală în zonă, deși blocuri
le sînt locuite de aproape 
2 ani. Mai durează mult 
pină se va face și sistem»» 
tiza rea pe orizontală ?

AȘTEPTAM. Mai mulți 
cetățeni ne întreabă ce se 
întîmplă cu reparațiile 
blocurilor cu terasă. Imen
sele cheltuieli cu repa
rațiile, n-ar fi mal bine 
să fie dirijate spre con
struirea de șarpante ? A» 
fi mult mai utile și econo
micoase. Iată o temă de 
gîndire, dar șl de acțiune 
pentru factorii implicați 
— prolectanți, construc
tori, întreprinderea bene
ficiară (IGCL). Așteptăm 
o inițiativă în acest sens. 
(C.I.)

GEST REPROBABIL 
Marți, 20 martie, în auto
servirea „Minerul" din 
Petroșani, animație neo
bișnuită. Se serveau bere 
și produse culinare. La 
un moment, un consu
mator. încâlcind regula 
de a nu fuma fn acest gen 
de localuri, și-a aprins o 
țigară. A fost văzut de lu» 
crătoarea Stoica I- care 
încâlcind orice normă de 
comportament, a pus mina 
pe client, apucîndu-1 de 
maxilar. Dincolo de cul
pa consumatorului, deloo 
scuzabilă, gestul lucrătoa
rei Stoica I. este reproba
bil. Se impun măsuri.

LA MAGAZINUL „Jiul** 
din Petroșani și în cele
lalte unități ale ICSMI vi
trinele au fost reamena» 
jate, astfel Incit decorul 
și mărfurile expuse să 
fie In ton cu primăvara. 
Cu toate acestea reclama 
comercială In municipiu 
este departe de ceea ce 
ar trebui să fie, prejudici- 
ind interesele comerțului, 
dar și ale cumpărătorilor. 
Pe cînd vom revedea fir
me luminoase, panouri de 
reclamă realizate artistia.

Rubrică realizată de 
llorațiu ALEXANDRESCU

— Cite apartamente ați 
predat pină la 20 martie?

— In acest an am pre

l '

Dublarea aducțiunii de apă Sindicatul liber
(Urmare din pag 1)

Așa se face că timp de 
cițiva ani s-a montat con
ducta doar pe distanța 
Valea de Pești — Uri- 
cani (6012 m). Un volum 
mare de lucru, nu-1 ne
găm. Sînt 9 supratraver- 
6ări (700 m de conductă), 
șase subtraversări, 500 m 
de conductă pe terenuri 
cultivate. unde trebuie 
așteptat pînă la recoltat, 
iar .după terminarea lucră
rii să se așeze pămint ve
getal etc. In prezent încă 
se mal fac retușuri la pri
ma , porțiune. Proprietarii 
pămintului din zonă mai 
așteaptă și acum pentru a 
Ii se aduce pămint vege
tal. Doar insămlnțărilc nu 
așteaptă. -

Ce se întîmplă, însă, 
cu cealaltă porțiune de 
conductă, cu respectivele 
tronsoane Uricani — Lu- 
peni, Lupeni — Vulcan și 
Vulcan — Petroșani ? Vor 
dura tot cițiva ani fie
care ? Dacă da, înseamnă 
că restricțiile pentru apa 
potabilă vor înceta abia

Pîinea casei
Două gospodine din

r utierul Aeroport Petro
șani, Bozg.j Mari a și Bă- 
buț Ileana, fac propune
rea ca sub patronajul 
IGCL, ai întreprinderii de 
Morărit și Panificație 
sau chiar al micilor pro
ducători să se redeschidă 
brutăria din cartierul lor. 
Brutăria a funcționat cu 
bune rezultate în anii 
1980—1981.

Este vorba de brutăria 
din strada Oituz, aflată 
in apropierea Școlii gene- 
rale nr. 5. D<. acum, făină 
se mai găsește, drojdie Ja 
fel : se poate face „pîinea 
casei".

In cazul redeschiderii 
brutăriei, multe femei ca
re bat drumul, cu aluatul 
preparat, pină la brutăria 
din cartierul „Carpați", ar 
fi scutite de o deplasare 
obositoare.

Viorcl STRAUȚ 

dat 40 de apartamente în 
zona Complexului spor
tiv „Jiul".

— Și (1te in perspecti
vă imediata?

— lllocui de G 2 cu 47 
de apartamente, M 4 cu 
14 apartamente și blocul 
2G cu 23 de apartamente 
se vor preda pină la 30 
martie. In aprilie predam 
40 de apartamente pe stra
da Malcia, in mai 42. iar 
In iunie 57 apartamente.

Am trecut pe la toate 
punctele de lucru. Se 
muncește. Re strada Ma- 
leia, la biocul F formația 
dulgherului Constantin 
Unu, executa montajul 
prefabricatelor, in Aero
port, mentorii lui Cor- 
nesclii Constantin se stra- 
du.au să termine structu
ra la biocul 113, în vre
me ce Manole Rușcașu, 
care este puțin intirziat, 
și-a organizat lucrul in 
două schimburi. Maistrul 
Constantin Mihădescu este 
de-a dreptul indignat. „Nu 
mai avem unde depozita 
prefabricatele. In loc să 
ne fie trimise în ordinea 
de montaj, ne sosesc a- 
mestecale. Apoi, panou
rile de fațadă finisate ne 
sosesc cu cărămida a- 
parentă spartă în timpul 

în deceniul următor. Șe
ful punctului de lucru de 
la Valea de Pești, ing. 
Nicolae Avași, in același 
timp și adjunct al șefului 
de brigadă de la Timi
șoara, ne asigură că nu. 
Ba chiar ne dă speranțe 
mult mai mari.

Pe tronsonul al doilea, 
Uricani — Lupeni, cu o 
distanță totală de 8 789 m 
au mai rămas de montat 
1500 in de conductă. N-ar 
mai fi mult, dacă s-ar 
lucra In flux continuu. 
Dor, deși activitatea a fost 
reluată la începutul lunii 
februarie, zile în șir, chiar 
săptămîni, nu s-a lucrat 
pentru că nu s-a putut 
intra în grădinile oameni
lor pentru a îngropa con
ducta. Primăriile conving 
mai greu oamenii să ac
cepte, iar constructorii nu 
pot satisface numeroase
le cereri de materiale și 
prețuri peste deviz, soli
citate de proprietarii te
renurilor. Se pune, ast
fel, întrebarea: cit vor mai 
fi tergiversate lucrările ?

A existat cîndva, în 
Petroșani, o baie comu
nală adevărată. O baie cu 
dușuri, cu saună și cu 
toate dotărilc necesare. Se 
știe doar că problema a- 
pei calde în apartamen
te nu a fost rezolvată co
respunzător. Și-atunci oa
menii apelau la această 
baie. Dar acum ? La ce 
lă mai apeleze?

Clădirea există și acum. 
Teși în decursul anilor 
s-a mai luat o parte din 
corpul clădirii pentru a 
fi transformată în ma
gazin alimentar. Numai că 
ceea ce există, în momen
tul ,dc față nu mai poate 
fi numită baie comunală. 
Ci, mai degrabă o clădire 
în paragină. Lipsa mîinii 
de gospodar se vede încă 
din exterior. Tencuială 
căzută, uși distruso și 
multe altele.

In interior imaginea e 
și mai dezolantă. Te și 
miri cum clădirea a pu
tut să ajungă în decurs

transportului, iar noi
trebuie s-o reparam. De
geaba luăm avans la mon
taj. Am pus și zidarii lui 
Dumitru l’ostoloche să fa
că montaj — și l-au făcut 
și repede și bine — dar 
pierdem timp cu finisa
jele exterioare". La a- 
ceste necazuri se adaugă 
și slaba aprovizionare cu 
betoane — în ultima săp- 
tamina s-au cerut 291 
mc beton și s-au livrat 112 
mc, adică aproximativ 40 
la sulă d,n necesar. Timpul 
este excelent pentru con
strucții, de ce sa se stea 
din lipsa betonului sau a 
prefabricatelor? „Dm lip
sa panourilor am stat, o 
săptămînă și jumătate", 
ne spune Constantin Cor- 
neschi.

A.C.M. Petroșani, care 
cunoaște aceste neajun
suri, acționează insufici
ent pentru înlăturarea lor. 
Or, numărul mare de so
licitări de locuințe, înre
gistrat la primăria Pe
troșani, timpul bun, mun
ca formațiilor, sta
diul avansat al lucrărilor 
la majoritatea aparta
mentelor obligă la măsuri 
ferme de aprovizionare 
care să-i ajute pe con
structori.

S. POP

(Urmare din pag. 1)

producției pierdute In 
timpul grevei. Oamenilor 
li s-au satisfăcut cererile, 
li s-au legiferat drepturile 
printr-o llolărire a guver
nului. Asta am și dorit 
Mai sînt probleme pri
vind aplicarea unor pre
vederi din Hotărire, bu
năoară cu pensionările, 
care se vor clarifica in 
cîteva zile. Pentru a- 
ceasta am avut azi o con
vorbire cu adjunctul mi
nistrului minelor, dl. ing. 
Burlec. Climatul de mun
că este bun. Nu realizăm 
încă producția zilnică pro
gramată, dar ne apropi
em... Totul depinde de 
climatul din țară. Dacă e 
liniște, ordine se lucrează, 
oamenii trag. Evenimen
tele de la Tg. Mureș ne-au 
tulburat și pe noi. Spe
răm că apelul guvernului 
român la calm și lucidita
te să aibă efectul mult 
dorit. Vrem să trăim în 
pace, liniște, în bună în
țelegere, cu toți fiii țării, 
indiferent de naționalita

de cîțiva ani în aseme
nea hal de degradare. Pur 
și simplu ai impresia că-ți 
carie tavanul în cap. Și to
tuși aici, ne spune dom
nul Josif Băduii, unul 

Baia comunală

Sarabanda promisiunilor
dintre inimoșii cetățeni, 
care doresc să se repună 
cît mai repede baia in 
funcțiune, „cîndva (n.n. 
cam prin anul 1984) se 
putea face baie în condi
ții civilizate". înstal îți- 

ilc sanitare, cele clec'.ricc 
sînt distruse aproape com
plet. De cine ? E greu do 
răspuns. Nu ne poate 
răspunde ifici măcar res
ponsabila băii, doamna Mă
ria Arad. Ne spune doar

Fereastră spre Paring.
Foto: Dan Adrian PETROESf;

te, |w p.imîntul patriei 
străbune.

— Cu ce probleme mai 
dificile vă confruntați ?

— Cu foarte multe. 
Toate sînt cererile justifi
cate ale oamenilor: pro
blema locuințelor, a bute
liilor. Probleme complexe 
ridică rentabilizarea în
treprinderii, restructura
rea personalului nepro
ductiv, fluctuația, disci
plina, redresarea produc
ției. In ceea ce privește 
sindicatul, sîntem ob- 
stsucționați, prin fel de 
fel de formalități, în ob
ținerea fondui ilor fostu
lui sindicat ugeserist. De 
fapt, e vorba tot de ba
nii minerilor noștri și 
atunci de ce să nu ne 
aparțină? In altă ordine 
de idei, am început pre
gătirea noului contract 
colectiv, pe baze și într-o 
concepție nouă, nu pe slo
ganuri...

— Care este programul 
ilv. zilnic?

— Vin la mină la 4 di
mineața, cu primul schimb. 
Sînt printre mineri pen

că așa a preluat această 
clădire. Faptul că nu s-a 
întreprins nimic pentru 
repunerea acestui obiec
tiv în stare de funcționare 
este pus pe seama lipsei 

de fonduri. In ultimii ani, 
IGCL Petroșani, proprie
tarul de drept al băii, nu 
a mai investit nimic în 
acest sens, deși a promis 
de mai multe ori că va 
repune baia în funcțiune. 
Anul trecut, în luna mai, 
a expirat termenul de pu
nere în funcțiune promis. 
Ba n existat și o avizare 
(după cîte am înțeles) din 
partea Ministerului Sănă

tru a lămuri orice pro
blemă s-ar ivi și nu plec 
decît după ora 5 după- 
amiază, după ce intră in 
mină schimbul 3. Deci, 
prind toate schimburile. 
Mă nemulțumește că îmi 
rămîne puțin timp pen
tru intrare în mină, iar 
unele cerințe, deși justi
ficate, se rezolvă greoi.

— Ce satisfacții aveți 
după primele săptămini 
de muncă în fruntea sin
dicatului liber ?

— Cea mai mare satis
facție mi-o dă climatul 
democratic, de libertate 
și onestitate pe care am 
reușit să-l stabilim In 
colectivul nostru, în rela
țiile dintre oameni. Atît 
în producție, cît și în via
ța socială. Mă bucur că 
oamenii au încredere in 
capacitatea lor, în reușita 
strădaniilor pe care le 
depunem împreună de a 
șterge tarele trecutului și 
a realiza, ceea ce cu toții 
dorim — o unitate ren
tabilă, eficientă, în care 
munca liberă, cinstită, să 
ne dea satisfacții tuturor.

I

tății. Termenul nu s-a res
pectat și a foist fixat al
tul, pentru... 23 august 
1989. Nu s-a respectat nici 
acesta. Prin toamnă o e- 
chipă de mecanici S-a 
apucat să lucreze la re
instalarea cazanelor. In 
prezent și-au reluat lucrul. 
Ar trebui ca după ei 6ă 
intre instalatorii, electri
cienii, timplarii și zugra
vii.

Deocamdată oamenii aș
teaptă. Insă modul în ca 
re Se prezintă intcitftul 
pentru repararea blli nc> 
face să credem că vor 
mai avea de așteptat 
mult. Promisiunile de pî
nă acum n-au adus nimio 
bun. Iar această saraban
dă «le promisiuni nu ține 
loc de baie pentru nimeni, 
căci o baie a promisiuni
lor nu conduce la nimic 
altceva decît la așteptări 
și speranțe deșarte din 
partea oamenilor

Ghcorghc CIIIRVASA

VACCINĂRI. In peri
oada 25—30 martie a.c. 
se desfășoară campania 
de vaccinări antipoliomic- 
litice (împotriva paralizi
ei infantile). In vaccinare 
se cuprind copiii născuți 
intre 1 august 1039 — 31 
ianuarie 1990. De aseme
nea, copiii născuti între 
1 ianuarie 1982 — 31 iulie 
1989, care au fost omiși 
de la vaci■nare în anii 
trecuti. (T.S.)

I.A AGREMENT. Mai 
tot omul se duce, sîmbă- 
ta și duminica după a- 
miază, la un agrement. Și 
ce găsește acolo ? De pil
dă la Vulcan găsește li
chior și vin. Mai este și 
„Brifcor". Dar se termină 
repede. Bere, nici vorbă I 
Și ce-ar merge, o bere- 
două pe vremea asta, auzi 
spunîndu-sc. Să nu-i dai 
omului dreptate ? (G.O.)

GOSPODĂREASCA. A- 
sociațiile de locatari din 
Petroșani au organizat) 
joi, 22 martie, o după- 
miază de curățenie gene
rală a spațiilor din jurul 
blocurilor. Se cuvin a- 
precieri frumoase — au 
muncit cu sirg — pentru 
locuitorii din cartierul
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Rugăciune
„Ceea ce ești izvo. 

ral milei invrednieeș- 
le-nc pe noi milostivi
rii, Născătoare do
Dumnezeu; caută spre 
poporul cel păcătos ; 
arată, precum de-a 
pururea, puterea ta, 
că intru tine nădăjdu
ind. grăim ție : hiicil- 
ră-te, ca și oarecind 
Gavriil, mai marele 
voievod al celor fără 
de trupuri".

,,Cu credința in Dumnezeu cel veșnic și in Părintele 
nostru mă întorc acasă și il rog fierbinte de grația Sa 
pentru sufletul nemuritor.

In scrierile mele mi-am bătut joc de cele Sfinte, 
acum mă căesc pentru aceasta. Ceea ce m-a îndemnai 
să-ini bat joc de cele Sfinte n-au fost sentimentele me
le, ci mai virtos spiritul rău al timpului în care am 
trăit. Acum cer iertare de la Dumnezeu și de la oameni, 
pentru că am vătămat adevărata putere a credinței".

II. III INE

MIINF, O SĂRBĂTOARE DE SUFLET
ȘI DE CREDINȚA

BUNA VESTIRE
(Urmare din pag. 1)

r- .tcr ce se suprapune lo- 
ii și rațiunilor umane.

Mesajul transmis dc 
înger creează în sufletul 
F<:loarei o atmosferă de
presivă, un sentiment dc 
falsitate și îndoială 
mentind prin 
ent dilema 
liaJucinație-vișare, 
tr rtind cu decizia 
rioiiră părintească de 
chinnre lui Dumnezeu, 
nficată magistral de 
ger: „Duhul sfînt se 
pogori peste tine șl pute
rea celui Preaînalt te va 
umbri, pentru aceea și 
Sfîntul care se va naște 
din tine Fiul lui Dumne
zei se va chema".

Reccpțior.arca acestui 
adevăr, trecerea prin fil
trele rațiunii, sentimen
tului șl voinței, decanta
rea de mesajul falselor re. 
lății prin conștientizarea 
voinței divine, replica Mă
riei iz'vorită dintr-o in'mă 
pună de bucurie este ex
primată elocvent prin vir
tutea smereniei. Se dis
tinge superlativa închina
re, ca moment dc excepție 
a cărui sutlimitate și 
importanță constă In
procesul de interiorizare a 
elementului divin care 
prin har luminează și spi
ritualizează ființa ei, era- 
dicînd în totalitate urmă, 
nle nef.i.te ale păcatului 
strămoșesc care a creat 
un v d de .fințenie Intre 
om )i Dumnezeu.

Cerul a ale- ci pe un 
„chivot sfințit", „nastra- 
pa de mire preț", și 
„Maică a luminii", expri- 
mlnd incomparabila ei fru
musețe duhovnicească prin 
imne, acatiste și paracli
se, prin comparații și cu
vinte: „grădină Încuiată 
din care a ieșit floarea cca 
neveștejită", „flntlna 
cetluită din care a 
izvorul vieții lui 
tos". In viziunea 
tică testamentară 
o anticipă ca „un 
prins ce nu arde"; Aron : 
„toiag înflorit și plin de 
roade"; Iacob: „scară de

ali-
subconș’i- 

adevâr-ispită, 
con- 

ante- 
în- 

cla-
>n- 
va

pe- 
curs 

Hris- 
profe- 
Moise 

rug fi

Pagin.i 

realizată de

preot loan I’OG \N 
Ilustrația

Ion I.ICIU

„Arătați-.ă împodobite cu culorile și cu pod''■'bele 
profeților și ale apostolilor, luind albeața din simplitate, 
roșcața din pudoare, văpsindu-vă ochii cu respectul și 
gura cu tăcerea, introducindu-vă in urechi cuvintul lui 
Dumnezeu, punind pe grumaji jugul lui Ilristos... Iin- 
brăcați-vă cu mătasa cinstei, cu v isonul sfințeniei..., 

cu purpura pudoarei și astfel veți fi plăcute lui Dum
nezeu".
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La pămînt la cer pc care 
îngerii lui Dumnezeu urcă 
și coboară"; E-z.vhiol: „ușă 
încuiată prin care nimeni 
n-a trecut'-; Gbodeon: 
..dumbravă umbroasă"; 
Daniil: „munte”.

Energiile morale redes
coperite și aduse de Maica 
Domnului în lume inspiră 
și călăuzesc spre piscurile 
infinite ale desăvârșirii." 

Că cel mai frumos mo
del de viață este stimu
lent și forță de ascensiu
ne morală pe culmile 
vcrestului" spiritual 
omenirii, împărăția 
Dumnezeu, chip 
de credință, Iubire,
ț« nie sufletească, pildă 
slujire samariteană 
aproapelui, exemplu 
devotament și răbdare 
suferință.

Testamentul aninat
singe, dc Iisus pe Golgo- 
ta a dăruit lumii o mijlo
cire, o apărătoare, o
maică spirituală, iar nouă 
statutul privilegiat 
fii ai Măriei, o 
In devenire.

l’rin mijlocirile 
ofilite deschidem 
ile milostivirii lui
nezeu, anulind chipul de
cadent al Evei ca mamă 
a neamului omenesc, prin 
chipul imaculat al Măriei 
ca o 
care 
lumii 
meii.

Bucură-te, lăcașul 
Dumnezeu,

Bihură-te, stilpul 
cl ntit al Himericii,

B'icură-te, adincul 
lei or,

Bucură te, Maică, 
rurea Fecioara I

„E- 
al 

lui 
perfe-'t 

cură- 
de 

a 
de 
în

CU

de 
realitate

Maicii 
visteri- 

Dum-

no’i a maică prin 
s-a oferii mintuire 
și emancipare

A IE A

7 I

L 7

fe

lul

nc-

mi-

pu-

0 fințenia este o stare
• j dc excepție, supe

rioară trăirilor o- 
menești cotidiene, con
diționată dc harul lui 
Dumnezeu invocat de o 
autoritate religioasă pen
tru o anumită persoană 
care intră In cler, sau
primit direct din cer,
ca o vrednicie de exis
tență morală. Epitetul de 
6fint este o onoare 
cordată unei ființe 
tinsă pe drumurile
cușului moral jertfelnic 
al vieții.

Sfințenia 
și confirmă 
terioarâ 
un climat de 
ta te morală 
normalității In 
interumane, 
printr-o virtute și 
adevăr. Aportul sfințeniei 
la purificarea vieții per
sonale șl sociale este o

a- 
dis- 
ur-

anticipează 
o stare m- 
Imbunătățită, 

scnsibili- 
superioară 

relațiile 
exprimată 

un

L As
■1

000 500
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DIN VIA 7 A BISERICII
fc- 

colegiul preo- 
al Protopopiatului 

Ortodox Român Petro
șani, a ales prin vot se
cret noul conducător al 
oficiului protopopesc în 
persoana preotului Pogan 
Dorul d.n Petroșani.

< In cursul lunii 
bruaric, 
țese

JL,

▲ Credincioșii paro
hiilor Protopopiatului Pe
troșani au depus In con
tul „Libertatea 1989" pes
te 1 500 000 lei. Sincere 
mulțumiri pentru ascul
tarea și jertfa lor.

I

tivitate de 50 de ani 
ogorul Bisericii, 
10 ani în Lupeni. 
făcut stimat prin 
vitatea pastorală, 
dici, servicii religioase 
și destonicia de tun gos
podar, coordonate esen
țiale ale jertfelniciei sa
le.

După o scurtă, dar grea 
suferință, prin mila lui 
Dumnezeu a plecat din
tre noi, lâsînd în urma 
sa lacrimi, durere su
fletească și o familie în
doliată.

Odihnească-n pace 1
*

In 
ultimii 

S-a 
acti- 
pre-

Lupeni 
amena-
Eroilor 

inițiativa 
Bisericii

Veșnică să fie pome 
nirea lor I

• In orașul 
s-a redeschis și 
Jat Monumentul 
neamului, din 
Primăriei și a
Ortodoxe Române. Lingă 
acest monument Iși dorm 
somnul de veci cei doi 
tineri ai orașului căzuți 
In timpul revoluției. In 
memoria lor s-a oficiat 
vineri slujba Parastasu
lui, de către slujitorii 
Bisericii ortodoxe din 
Lupeni, In asistența re
prezentanților primări
ei.

*

< In Bisericile 
hialc din raza 
PetriJa, duminica 
masă se 
preoțesc 
obște.

paro- 
orașului 

după 
slujește în pohor

sf. Maslu de

stare calitativă de ex
periență șl trăire ce in
tră In competiție cu 
standardul de viață moș
tenit de o societate, sau 
de un grup de indivizi,

In ziua de 11 ia
nuarie 1990, a trecut la 
cele veșnice preot ico- 
nom stavrofor Rădules- 
cu Nicodim, preot-paroh 
la parohia Lupeni I, în 
vlrstă de 75 de ani.

Absolvent și licențiat 
al Facultății de teologie 
din Cernăuți, cu o ac-

*

Bisericile orlo-
Jiului, 

se

« In
doxe din Valea 
în zilele de vineri, 
oficiază slujbe destinate
eroilor-martiri. Tn zilele 
de stmbăta ale Sfintului 
Post au loc slujbe pen
tru pomenirea morților.

exprimare a divinității 
șl a creaturilor sale in 
ordinea divină a lumii 
văzute și nevăzute. For
mele de realizare șl con
cretizare în Istorie a rca-

lul nevăzut din noi, 
luptei acerbe < 
brcle răului, cu 
nișcențcle păcatului 

' morții.

SFINJENIA
direcționat spre adevărul 
și binele absolut.

Starea de sfințenie este 
o activitate spirituală șl 
trupească, cu caracter 
de permanență, Înnobi
lată de intersectarea cu 
asceza hristică, 
trastînd inepuizabil 
structurile moderne
realităților înconjurătoa
re, ce reclamă o irezis
tibilă purificare șl trans
figurare prin sacru.

Sfințenia este forma 
plauziLilă și decentă de

con- 
cu 

ale

litățil sfințeniei 
Iisus Hiistos, 
Domnului, sfinții șl mar
tirii.

Sfințenia reflectă un 
act de renunțare la e- 
șafondajul și vcșmîntul 
vechi al cuiul nostru, 
de eliminare conștientă a 
forțelor luciferice din noi 
prin energiile cataliza
toare ale adevărului, bi
nelui șl frumosului.

Sfințenia este o ima
gine sintetică a războiu-

slnt: 
Maica

a 
cu tenc- 
i remi-

Categoria sfințeniei era J 
folosită în lumea veche 
ca atribut al lui Dum
nezeu. Creștinismul re
velat extinde cadrul ci 
de aplicabilitate la di
mensiunile omenescului, 
ca aspirație șl împlinire 
a neliniștilor existențiale 
a căror efervescență mis
tuitoare indică distanța 
Incomensurabilă dintre 
om și Dumnezeu.

Sfințenia — necesitato 
metafizică, care ne obli
gă la o selecție riguroa
să a valorilor rezultate 
din contractul qu ideo
logia și moravurile vre
mii.

n ostul ca exercițiu Br
r pese și sufteteov 

transpare In vSh*< 
mistin rudimentar ăl vie-’ 
ții, ca formă de exprima» 
re a persoanei În 
religiozității. Ca 
dent moral al unei 
soane, sau grup de 
soane, în linia religiozi^ 
tății, argumentează și 
blimează calitatea de sfinți, 
sau starea de sfințenie, ca 
rezultat al experimentării;; 
ideii sau normei de ere \ 
dință. 5».

Postul ar putea f.i deflri 
nit teoretic, ca formă ex~; 
cepțională de desidențu". 
fizică și spirituală, con
tradictorie seducției legi
lor implacabile ale vieții, 
un produs istoric ăl gîn- 
dirii și acțiunii omenești 
în evoluția societății și 
conștiinței primare căzu
te în păcat, în paralel cai 
imposibilitatea dezlegării 
enigmelor din fenomenele 
naturale și psihice din om, 
Est<. dezbrăcat de roba 
prescripțiilor sentențioase 
de lege, expresie a stării 
de superioritate în cadrul 
comunității omenești, trans
ferat din sfera miturilor 
precreștine în era crești
nă. Mîntuitorul Iisus Hris- 
tos l-a spiritualizat prin 
practica personală în pus
tia Caranbuiiei, 
rindu-i caracterul 
pcnsabil de instrument ac
tiv în efortul 
de dcsăvîr.șire. 
ascetică a Fiului 
Dumnezeu, prescripțiile e- 
vanghelice, hanii divin 
îl integrează marilor va
lori și sublimului proces 
de sfințire și purificare a 
ființei umane.

Efectele creative 
native ale postului 
zează un echilibru 
între extremele 
lor noastre; exces — zel; do
rința dc pasiune — sno
bism; porniri senzuale — 
norma valoric morală; ra
țiune — voință; efort — 
abstinență; conflictul ne
văzut dintre patimă — 
sfințenie; adevăr — falsul 
efemer al dorințelor de e- 
vadare din granițele co
tidiene.

Creștinul adevărat, păh- 
truns dc duhul iul ITris- 
tos, acordă postului o 
tenție deosebită, îl Îm
bracă într-o haină nomă 
prin modul de practicare 
extinzind sfera lui de ao 
țiune șl la partea spiri
tuală, ce se fundamentată* 
zâ In exclusivitate pe 
lanța moralității.

sfera. 
ascen» 

pe»*.

oanfe- 
indis-

pcrsonal 
Practica 

lui

< 
și cn- 

rcnli- 
perfeot 

acțiuni- 
?1; do-

II
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Declarația comună a Partidului Național 
Liberal și Uniunii Democrate Maghiare 

din România
Agenția de presă „Ronv 

pres" a primit vineri 
dimineața Declarația co
muni a Partidului Națio
nal Liberal și Uniunii De
mocrate Maghiare din 
România.

Redăm In continuare 
t'-xtul acestei declarații:

Considei uui că actuala 
stare de încordare națio
nală este rezultatul unor 
acțiuni provocatoare, cre
atoare de confuzie și teh- 
s.uni de aceeași natură 
cu acțiunile din 29 ianua
rie 1950,

Considerînd că, ș. a- 
t mei și acum, s-a profitat 
in egală m'isură de buna 
ere .in,a a românilor și 
maghiarii >r, urmărindu-se 
un singur scop: destabi
lizarea țării,

Secot.nd că aceste pro
vocări slnt organizate, a- 
tit de cei care în interior 
Iși v ,d periclitate privile
giile asigurate de fosta 
dictatu-ă, cit și de cercuri 
reacționare din exterior 
ale iredentismului ma
ghiar ți extremismului na

ANIVERSARI
9

CL OCAZIA pensionar^, 
colectivul Dispensarului 
medical nr. 1 comasat Pe
troșani adresează Sofiei 
(Tudor, asistentă medica
lă pedia'rie, urări de sl- 
■fttate. fericire și mulți 
ani alai iri de cei dragi, 
■cordtnd .iiperlativul ab- 
3oln‘ aprecierilor legate de 
dăruirea -a profesională. 
(710)

CU OCAZIA pensionă
rii urăm dragului nostru 
Popescu Vasile „La muiți 
ani I", multă sănătate, fe
ricire. bucurii, alături de 
cei drag . Soția Maria, co
piii Vasale. Maria, El vira 
șl Jean. ginerele Castel, 
nor» Floarea și nepoții 
Florin, 6 rin. Alin, Rubert. 
So-smin și Maria-Ir ia. V

V INZ i\RI
r

VI.. D video Pleyer Sani- 
»ung. Petroșani, strada U- 
nrii, bloc 3, sc. I, ap. 15. 
(70(0

V1ND motocicletă CZ 
iport 230, rula| 5 000 km. 

P-troșani, .Saturn 1/2!. 
(694)

ționalist român,
Disociindu-ne și de unii 

și de alții cu toată con
vingerea,

In condițiile respectă
rii »u ranitățil naționa
le, a granițelor actuale 
și a cadrului unitar al 
statului român,

In condițiile rezolvării 
tuturor relațiilor interet- 
nice In spiritul construc
tiv al respectului recipro®,

In condițiile respectării 
personalității culturale a 
minorităților,

Pentru a spulbera orice 
urmă de îndoială asupra 
intențiilor noastre comu
ne, declarăm:

Limba oficială In stat 
este limba română.

Dialogul pașnic șl rea
list reprezintă unicul In
strument concret al re
zolvării problemelor spe
cifice minorităților.

Cetățenii români de 
naționalitate maghiară re- 
prezentați de Uniunea 
Democrată Maghiară din 
România nu doresc auto
nomia Transilvaniei sau

MICA P U B LICITATE
VIND motor Fiat 1800, 

stare de funcționare, du
blu casetofon, radio nou. 
Informații, telefon 41786. 
(696)

SCHIMBURI LO€LTN|A

SCUIMU garsonieră foar
te L ună, cartier Vasilc 
Roaită. Aleea Trandafiri
lor blcc 5/24, cu aparta
ment, două camere, ace
eași zonă sau central. Re
lații. după ora 19. (701)

l’ll 'RDERl

PIERDUT dovada po
rumb nr. 10885 pentru 127 
kg pe numele Surd Fili- 
mon, eliberată de CR3 Pe
troșani. O declar nulă. 
(707)

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 10531 pentru 155 
kg, p numele IJunea 
Ghcorglie, eliberată dc 
Clffl Petroșani. O declar 
nulă. (705)

PIERDUT dovezi po
rumb nr. 10538 șl 814 pen
tru 153 șl 176 kg porumb. 

a vreunui teritoriu al a- 
cesteia.

Cetățenii români de na
ționalitate maghiară re- 
prezentați de Uniunea 
Democrată Maghiară din 
România nu doresc ali
pirea Transilvaniei la Un
garia, cl, dimpotrivă, in
tegrarea comunității etni
ce maghiare în efortul co
mun de refacere econo
mică, socială, politici și 
culturală a României SDre 
Europa de miine.

Sintem categorio îm
potriva folosirii conflic
telor Interetnice ca plat
forma electorală în țară și 
străinătate.

România viitorului, Ro
mânia democrației în plan 
politic și a liberei iniția
tive In Dlan economio nu 
se poate realiza decit prin 
eliminarea completă a 
confictelor interetnice.

Respectarea personali
tății culturale tnseamnă, 
în opinia noastră, dreptul 
folosirii limbii materne 
în învățămînt, fapt ce 

pe numele Grunțâ Miron, 
eliberate de CICJ Petro
șani. Le declar nule. (704)

PIERDUT diplomă . me
canic mașini și utilaje 
seria • nr. 26848. pe nu
mele Ghemuș Gheorghe, e- 
liberată de IM Valea dc 
Rrazi. O decl.nr nulă. (700)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Manola- 
che Constantin, elîlxrrată 
de UE Paroșeni. O declar 
nulă. (699)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Hîrtop 
Lucian, eliberată de IM 
Paroșeni. O declar nulă. 
(698)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Pau Ele
na eliberată de IPL De 
va. O declar nulă. (697)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Vitan 
Paut. eliberată de IM 
Dilja. O declar nulii. (695)

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 312/1087 pe nu
mele Opriș Pavel, elibe
rată de 6IG Petroșani. O 
declar nulă. (691)

PIERDUT diplomă baca
laureat șl certificat pe 

va fi consființit de Legea 
învățămlntului elaborată 
conform noii Constituții 
a României, dreptul la e- 
xistență al instituțiilor 
culturale și de cult ale 
minorităților naționale.

Descentralizarea admi
nistrativă — care include 
și folosirea în paralel a 
limbii materne — consti
tuie una din pîrghlile im
portante ale refacerii li
berale a României.

Istoria noastră comună 
trebuie rescrisă In spiritul 
adevărului, eliminînd toa
te deformările produse de 
totalitarismul din Româ
nia și Ungaria.

Dezvoltarea relațiilor 
politice, social-economice și 
culturale cu toți vecinii 
noștri, angajați în actua
lul proces de democrati
zare caracteristio epocii 
contemporane, nu trebuie 
să fie grevată de șovinism.

numele Scorei loan Mi- 
hai, eliberate de Liceul 
industrial nr. 1 Petroșani. 
Adresați — Petroșani, stra
da Viitorului, bloo 1, sc. 
t. ap. 6. Recompensă.

COMEMORĂRI

SE IMPUNESG doi 
ani de lacrimi șl du
rere de la despărțirea 
de dragul nostru

MOLODEȚ VIOREL
Nu-1 vom uita nici

odată. Soția Maria, fi
icele Stela șl Aurica, 
ginerii Ghiță șl Nelu, 
nepoatrlG șl nepoții.

Odlhneascl-sc In pa
ce | (681)

PIOS OMAGIU de 
recunoștință la împli
nirea a doi ani șl Ju
mătate de Ia decesul * 
Iubitului meu soț

WASHOL0 IOSIF
Dumnezeu să-l Ierte! 

Soția Ana. (692)

f o t n a r.
TRAGEREA LA SORȚI

GENEVA 23 (Rom- 
pres). — Vineri s-a efec
tuat la Geneva tragerea 
la sorți a semifinalelor 
cupelor europene la fot
bal.

In „Supa Cupelor", re
prezentanta României in 
această penultimă fază 
a competiției, Dinamo 
București, va înttlni (pri
mul joc in deplasare) cu
noscuta echipă belgiană 
Anderlecht Bruxelles. In 
cealaltă partidă, AS Mo
naco va Juca In compania
i

FILME 
PETROȘANI — Ta-

ringul: Jandarmul se în
soară; 7 Noiembrie: Fa-
leze de nisip; 
Loan a.

Unirea:

LUPENI: Tik 
tik...

tik...

VULCAN: 
armei secrete.

Secretul

LONEA: 
dominoului.

Principiul

URICANI: Polițistul
pilot de curse.

PETRILA: Un studio 
tn căutarea unei vedete.

ANINOASA: Alerg du
pă o stea.

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

I. C. S. A. - A. P. PETROȘANI
ANUNȚA

Pentru a veni in sprijinul cumpărători
lor, sîmbătă, 24 martie 1990, după ora de 
închidere a magazinelor alimentare (ora 
14,30) vor funcționa fn continuare, pînă la 
ora 18, următoarele

CENTRE DE PÎINF :
■ in cartierul Aeroport — magazinul 

12 Paringul;
■ în cartierul Petroșani Nord — maga

zinul 133 ;
■ în orașul Petrila — magazinul nr. 92.

întreprinderea antrepriza 
construcții montaje miniere 

Petroșani
In conformitate cu Decretul nr. 50/4 fe

bruarie 1990 propune pentru casare pe anul 
1990 mijloace fixe cu durata de serviciu ne-
îndeplinită, după cum urmează:

Valoarea \ aloarca
Nr. Grupa de do amortizată
crL fonduri fixe inventar

Ici iei
t. Grupa a lll-a 1 173 731 3 153 506
2. Grupa a IV-a 16 758 796 12 951 962
3. Grupa a V-a 91 482 87 189
4 Grupa a VI-a 19 137 «53 (1028351
5. Grupa a IX-a 2 256 418 1 357 616

T O T A 1 12 721 280 31 578 657

I ista cu mijloacele fixe întocmite pe
mar< și tipuri, poate fi consultată zilnic, intre 
orele 8—14, la sediul IACMM Petroșani, 
strada M. Viteazul nr. 11 — Biroul Mecano- 
Encrgetic, unde sc dau relații asupra stării 
tehnice, valoarea neamortizată și condițiile 
in caro se pot transfera la alte unități.

formației italiene Samp- 
doria Genova.

Iată programul celor
lalte două cupe conti
nentale : „Cupa Campio
nilor Europeni": A(9 Ml- 
lan —« Bayern Munchenț 
Olympique Marsilia — 
Benfica Lisabona; „Cupa 
UEFA": Juventus Torino 
— FG Koln; Werdcr Bre- 
men — Florentina.

Meciurile primei manșe 
se vor disputa la 4 apri
lie, iar returul — la 18 
aprilie.

TV.
10,00 Actualități.
10.10 Rubrică din emi

siunile în limbile 
maghiară șl ger
mană (reluare).

11.10 Studioul filmului 
pentru tineret 
(reluare).

12.10 Actualități.
12.20 Ora de muzică.
13.20 Teleclubul de sîm- 

bătă.
17.10 Ferestre deschise 

spre lume.
1Ș.10 Bun găsit, tinere

țe I
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,00 Telcendclopedia.
20,45 Film artistic: 

Clanul sicilienilor.
22,35 Un trio... formida- 

blL 
Partea I.

23,05 Actualități.
23.20 Nocturnă.

Antrepriza de construcții montaje 
miniere Cluj

<i I.A.G.C M.M. BUCURE.>11

prin Brigada Cluj — Petroșani,

strada Vasilc/Roaita, nr. 8
angajează următorul personal muririlor i

I — dulqheri

j — zidari

încadrarea și retribuirea se sor Iar»1 po
trivit legilor in vigoare. Personalul încadrat 
benefic iază de qratuitățile aprobate pentru 
lucrările miniere pentru localnici, și spor de 
șantier pentru nelocalnlcl.

întreprinderea minieră Paroșeni
anqajează direct sa a prin transfer :

— 4 paznici obiective speciale (bărbați) 
— I șef formație PSI.
încadrarea și salarizarea se fac in 

conformitate cu prevederile legilor nr. 12/ 
1971 șl 57/1974.

ÎN ATENȚIA CITITORILOR
Datorită creșterii cheltuielilor pentru e- 

ditarca tuturor cotidianelor centrale șl loca
le. de la I apiilie a.c. prețul de vinzare al 
ziarului „Zori noi" va fl de I leu.

Abonamentele vor avea, așadar, prețuri 
corespunzătoare: 26 lei penliu o lună, 78 
Ici pe trimestru, 312 lei pe an.

R> darțla și administrația l Petroșani, itr. Nlcolar H.llmiu, nr 4 i fthfnana i vcietarlat i 41662 i x-cțll 
Tiparul l Tipografi» Pftrnjnnl tir Nirnlae fMIcrscO nr. I. telrfon 41365.

4I60X 12164.


