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Ieri, a avut loc la Petroșani

Convulsiile sociale șl 
nivelul scăzut de la care 
pornește construcția de
mocrației noastre se dato
rează nu doar monopo
lizării puterii de către un 
singur partid, ci mai ales 
datorită abuzului de pu
tere. Abuzul apare atunci 
cînd cei care conduc își 
asumă prerogative ce de
pășesc prescripțiile de 
status-rol, in acest caz 
în formula conducerii pu
terea devenind mai mare 
decît autoritatea legiti
mă. DECIZIA, care este
elementul esențial al con
ducerii, ca formă de au
toritate, e legitimă In
măsura în care nu depă-

re trasaturile momirilor 
să se armonizeze astfel 
invit să se facă trecerea 
de la pluralitatea indivi
dualităților la identitatea 
de grup.

A doua problemă este 
cea a realizării unui pro
fil de conducere care pre
supune ca răspunderea co
lectivă să nu diflue'e cu 
nimic răspunderea indi
viduală. Trebuie ținut 
cont și de elementul com
petenței care însă nu se 
suprapune peste cel d _> 
competență profesională. 
Calitățile de lider sînt e- 
sențiale, mai ales în con
ducerea politică. Politica 
e făcută de nespecialiști.

Conferința de constituire a Ligii 
sindicatelor miniere libere „Valea Jiului*4

Ieri dimineață, la Casa 
de cultură din 
a avut loc conferința 
constituire a Ligii 
catelor miniere 
„Valea Jiului". Au 
cipat reprezentanți ai sin
dicatelor libere din între
prinderile miniere, uzine 
de preparare și celelalte 
unități subordonate Com
binatului minier Valea Jiu
lui, aleși. In mol demo
cratic, în adunările 
Schimburi ale 
ș! secțiilor. A i participat, 
de

Petroșani, 
de 

sindi- 
libere 
parti-

pe
sectoarelor

in calitate 
de invitați. domnii Cornel 
Burice, adjunct 
nistrului minei'?’’, 
nl Cnstir.uș. 
tehnic al CM\ ' 
Klcibel, 
Stliului 
Uniune 
municipiul I’.-t 
col. Ioan Bel’ 
mu ’ ipiuiui, 
tanți ai presei.

Condei.nța a f t 
chisă, din 
tetului de 
domnul Ii 
(ost alese 
Conducere 
colectivul 
procesului

Conferința 
tJrm 'il<<irca

1 Prezentarea 
ÎUi de Statut 
flicatclor Miniere 
„Valea Jiului"; 
roții pc marginea 
lectului du Statut 
constituiri; ’ if! 
tclor Min I.iberc

asemenea,

Cori
de 

din 
li.

ml- 
Beno- 

director 
Wilhelm

președintele 
Provizoriu

Națională
• ani. 
primarul 
■prezen-

des- 
p r- a comi- 
inițiat.vă, de 

t - m. A-.i
r,-r li:1 de

a > uferințel șl 
le re 1'ctnrc a 
vert al.

a adoptat 
ordine de zi : 

proicctu- 
al I.'gii Sin- 

labere
Dis- 
pro- 

a0
S; i. d. - a -

„Va-

lea Jiului"; 3. Aprobarea 
Statutului și a constituirii 
Ligii; 4. Aprobarea îm
puternicirii consiliului de 
coordonare pentru elabo
rarea și adoptarea Regu
lamentului de organizare 
și funcționare a Ligii Sin
dicatelor Miniere Libere 
„Valea Jiului"; 5. Alege
rea biroului executiv al 
Ligii; 6. Diverse.

Pe marginea proiectu
lui de Statut au avut loc 
discuții vii, pe capitole, 
reprezentanții sindicatelor 
fucînd numeroase propu
neri pentru completarea 
și finalizarea unor pre
vederi, Obse: vaț:ile și 

propunerile s-au referit 
îndeosebi la obiectivele 
activității Li
gii, la formele și mij
loacele prin care se va 
urmări realizarea obiec
tivelor prevăzute In Sta
tut, precum și la unele 
chestiuni organizatorice.

După discuțiile purtate, 
conferința a votat In una
nimitate Statutul Ligii 
Sindicatelor 
Miniere Litere „Va
lea Jiului" și constituirea 
Ligii. Conferința a apro
bat propunerea de împu
ternicire a Consiliu’ui de 
coordonare pentru elabo
rarea și adoptarea Regu
lamentului de organizare 
și funcționare a Ligii.

In continuare, jxr baza 
propunerilor făc »‘.e de re
prezentanții sindicatelor 
m.n'erc litiere, s-a pro
cedat la alegerea Buod’ii

Executiv al Ligii, ca or
gan permanent ce tși 
desfășoară activitatea In
tre ședințele ronsilialui 
de conducere a Ligii. A- 
legerile s-au desfășurat In 
mod democratic, prin vot 
secret In urma numără
rii voturilor au fost de
clarați aleși ca membri 
ai Biroului Executiv al 
Ligii, domnii Miron Cos- 
ma, liderul ligii, Ilie Tor- 
san și Ioan Napău, vice
președinți, Ionel Boto- 
roagă — secretar.

Moment important In 
viața sindicatelor minie
re libere din „Valea Jiu
lui, constituirea Ligii va 
determina o mai bună 
cooperare a activității 
sindicatelor ca asociații 
profesionale libere, demo
cratice, unitatea acestora 
In lupta pentru apărarea 
intereselor șl drepturilor 
minerilor și a celorlalți 
membri din sindicatele a- 
filiate.

Ioan Dl Hl.K
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Ștrengar... cu tatal sau. loto; I 11(11

șește prescripțiile man
datate de puterea institu- 
ționalizată. Pentru a fi un 
act științific — și ma, a- 
les democratic — ea pre
supune o corelație opti
mă între toate eșaloanele 
sistemului condus, dar 
mai ales concordanța în
tre fixarea obiectivelor și 
resursele de efort disponi
bile. Aici conducerile co
muniste au avut carențe
le cele mâi mari. Condu
cerea democratică trebuie 
să se sprijine p’ cunoaș
terea științifică a tuturor 
aspectelor legate de sis
temul social și aici socio
logia ti ebuie să-și aducă 

o mare contribuție. Fon
date pe o insuficientă cu- 
BOaștere toate bunele in
tenții eșuează In conduce
re arbitrară. O conduce
re democratică ridică o 
serie de probleme, dintre 
care două îmi par funda
mentale. In primul rind e 
problema constituirii e 
cliipci de conducere in ca-

NTu specialiștii in politică 
— politologii — conduc 
societățile, ci indivizi ce 
vin dinspre diverse spe
cializări, propulsați prin 
mecanisme mai mult sau 
mai puțin democratice, 
care, in momentul cînd 
ajung să facă politică, Își 
fac calificarea la locul 
de muncă. Poate de a-eca 
sînt atît de necesare sis
temele democratice* co
lective de conducere. Me
reu trebuie să avem în 
vedere că instituțiile po
litice, juridice, cuituiale 
sau de altă natură sînt 
creații ale' oamenilor, el* 
nu determină viața omu
lui, omul fiind cel care 
le determină pe ele. I’en 
tru ca instituțiile politi
ce să fie viabile, orice 
organizare democratică ari 
nevoie de combustia ci
vică și valorică a unui 
număr cit mai mffre dc 
oameni.

I’rof. \ .isilt. D1NCU

Nu uitați, de astăzi s-a trecut la 
ORA OFICIALA OE VARA I

Adevărul trebuie privit în față chiar dacă este crud

La ce preț scoatem tona de cărbune, cu
M na Lfvcicnl este <> 

mină relativ tinără, In pli
nă dezvoltare, face parte 
chiar dintre cele mai me
canizate mine la pra ac
tuală. Pinii aici toate bu 
ne și frumoase. Să vedem 
Insă cu ce eficiență se lu
crează la mina I ivezeni 
ți nc vom referi în mod 
deosebit la ltin.i februarie, 
•ună pentru care sînt în
cheiate calculele privind 
eficiența economică și 
se cunoaște, deja, reali
zarea indicatorilor econo
mico-financiari. In primul 
rind producția extrasă în 
luna amintită a fost de 
22 990 tone, cu 3010 tone 
mai puțin decît sarrina 
programată (08,1 la sută)

Cifrele nu spun marc 
lucru, minusul nefund deo
sebit de maro. Să vedem 
Insă eii cc preț este cx- 
tra.'Ki tona de cărbune și 
cu ce preț este vîndută. 
Ei bine, In luna februa
rie, tona dc eârb'Jnc a fost 
extrasă cu 1707 lei și a 
fost Vlndlltl el) 451 lc| 
(preț unificat pe Val'si

Jiulu ), iar cumulat pe 
prunele două luni prețul 
cil care a fost extrasă este 
de 1 121 lei, prețul de vîn- 
zaie râminind același, 451 
lei. Altfel spus, In luna 
fel mărie prețul cu care 
a lost extrasă tona de 
cărbune e-te de tipicare 
4 ori mai mare dciil pre
țul cil care a fort vin Iută. 
Do unde provin aceste le- 
pășiri 7 Cit'-va cifre sînt 
edificatoare. Valoarea a 
morii'meniului plătit pen 
tru utilajele din cărbune 
se ridică la ("21 lei pc to
nă. Deci, dmtr-im foc nu 
mai această v,iloarc < te 
superioară prețului de 
vinzare. Dar nu este sin 
gura viitoare caro intră In 
calcul. Salariile pe tona 
de cărbune, cumulat dc 
la începutul aiiuiliji, nu
mai pentiu subteran, sînt 
dc 342 lei, la care se a- 
daib â impozitele și CAS 
(cote de asigurări sociale) 
In v. luare de 120,6 b-j pe 
tonă. I’iin minare, In to
tal ajunge la 46.1 lei pc 
tonă. (• noua valoare, ,u-

perioaaă, prețului de vin
zare. Dacă privim în.-.â 
la nivelul întreg, i activi 
tăți a întreprinderii (sub 
teran și suprafața) valoa
rea £ dariilor, impozitele» 
și (. AS pe t< na de cărbu
ne extras :• ridică la 
558 lei. Sati, cu alte cu
vinte, producție nu prea 
s-a dat, In schimb --.ilarii 
s-au primit. Și In luna 
februarie nu erau majo 
rate to.de salariile la valoa
rea c.ne va fi înccpind 
cu 1 martie, Înainte do 
a trage o concluzie1 -a 
mai dam un o* niplu pr- 
vind „cfi< imiț i" cu cate 

lucrează l:) mina I.ivc- 
zeiii. ©Heltuielile la 1000 
h i producție mm fii int In 
luna februarie de 3978 
li . R l'.poctiv, pentru a 
obține 1000 do lei, -au 
cheltuit... apro;i|>e 1000 
lei.

Acesta oslo adevărul, 
cru I dar tivbuie să 1 
privi in in față, pentru 
<aă nici In luna mart,o 
nu '.e profilează o situ i< 
ție mai bună. După două

ce cheltuieli ?'
lecude minusul era deja 

de peste 4200 tone dc 
cărbune. Or. fără a >va 
liza producția programată, 
la nivelul de calitate sta- 
I ilit, chiar dacă vor fi 
casat/? o parte din utilaje , 
și se va reduce cota de 
amortizare a ace '.ora jx- 
tona dc cărbti >e extras.

gem cit mai m”lt cătliu—l 
ne și de cit mai bună
Irtate. /•

nu se poate verb de ren-
Labilitate, dc i 1 ■ ru'.iî. Ș‘
atunci se v i i, lira u pro-
lilem.i, cleo , ; st de ini
[xi. tanta, cu nv.i’tip c mi -
plicații soc ale di.c a llll
se va c-xtiag i Irbtine Al
fieient sj de calitate, din
ee fonduri o un plăti
:i'o ’ Guvernul V<î

mai ajuta, atit cit va ni .ii
putea, cu fonduri din l)U
getul sta.uUi , clar și 4-
ci ,t buget sa fie lin N.JC
furii fund ? .Și c ind nu se
va mai putea ? Soluția
este una singură — deși
nc repetîim — să extra-

Dorin GIIKPVt

to.de
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GOSPODARE «iSCA. Un 
proverb joinăm &c spune 
«•a a'h'vdratul Ru-pcJ-ir iși 
I i „iarn.i car și vara 
>,inie“ S-' paie <a prover
be este 1 im- cunoscut Ia 
IUM Peboauii, pentru ca 
«teși nu am ’ " bine din
iarnă. .<u și d-’maiat lu
ci. iri de r. f.- ■ a i< «lă
ți dor uifn acoperișuri 
hnp 'triva a’>'i provenite 
«lin precipitații. Se lu
crează, il<- a< .-m-nea. la 
repa ar«-a unor grupuri 
.anita'e tlin a/eția pre- 
lu< c i ia ’ akl precum și 
la bazinul cil ipă.

PERSONALI I SERE
LOR I.G.C.L. și cei caro 
«tu in grija spațiile verzi 
se străduiesc, cu pu.inele 
mijloace p«- caic le au la 
dispoziție ca V dea Jiului 
să arate cit mai frumos. 
Se reia<? spații verzi, se 
pun fior*: și p:mi. De a- 
ceea este neînțeles a- 
titui.inea unor indivizi 
care, mai ales pe timpul 
serii și al nopții, rup co
pacii abia plantați, d.s- 
trug bănci in părculețe. 
rup flori, distrug gărdule- 
țc. Ce vină or avea po- 
mișorii sau fio: i]o ? Cine 
le permite sa-.și bată joc 
de mine.. oamenilor? Și

mai ales nu-i vede nimeni 
pentru a-i deferi organe
lor de ordine ?

IN ZONA AUTOBA
ZEI I.T.A. din Petroșani 
indivizi necunoscuți — 
probabil minori — și-au 

' ’făcirt'’.‘un obicei în Ultimul 
timp de a arunca cu
pietre în autoturisme. în 
timp cc acestea rulează. 
Faptul poate avea urnrțâri 
grave, pentru că piatra 
lovind parbrizul și cele
lalte geamu-i ale mașini
lor creează pericolul de 
rănire la față sau chiar 
la ochi a pasagerilor, du
pă cum poate distrage a- 
tenția conducătorului au
to ^care, în acest fel riscă, 
nevinovat, un accident de 
circulație. Cea mai re
centă țintă a fost autotu
rismul cil numărul 2 HD 
7457. Urmarea; un copil, 
aflat în mașină, a fost 
rănit la față d€ cioburile 
geamului spart de o ast
fel de piatră. Fapta a a- 
vut loc ăimbătă, 17 mar
tie. Sugerăm poliției o 
intervenție promptă.

PENTRU CA tot a venit 
primăvara, pe cînd vor fi 
refăcute In Valea Jiului, 
marcajele rutiere ?

MAGNOLII. Cel mai 
semnificativ fapt de pri- 
mă"arâ este că au ieșit 
primele flori de magnolii. î 
Cele din parcul de lingă 
Teatrul de Stat „Valea 
Jiului", ne vestesc și în 
acest an instalarea ano
timpului florilor. Să ne 
bucurăm cu toții de fru
musețea și g.ngășia aces
tor flori unice. (G.C.) «

OMENIE. Comunitatea 
enoriașilor bisericii ortodo
xe din Cimpa a depus in 
contul omeniei suma de 
21 000 lei. Ră spunzind 
cu omenie la apelul lan
sat in coloanele ziarului I 
nostru pentru ajutorarea î 
tinărului Cristian Manca 1 
din Vulcan, bolnav de
rancer, aceeași comuni
tate a donat suma de
2100 lei. (V.S.)

SUPRAPRET. P.omii Va- 
I< r Todeciu, Viorel Cal- 
«J.-îraru, Simion Șerban ne 
inform ză că o bulei 
de vin „Dealul Bujoru
lui" — de la 14,50 pc e- 
tiehctâ la 20, ,0 in r< alita- 
t . vinde la motelul 
/I'imbr iiiis" cu 42 lei.

Rubrică realizată do 
Ilor.ițiii ll.LX ANIJRESt U

Cîți dintre noi no căutăm soluții— „.pinu cînd Ic găsim. Foto: loan RA< HELEANU

In contextul democra
ției cîștigate cu prețul de 
sînge a! revoluției în
România, cui folosesc ma
nifestările de violență 
petrecute în unele loca
lități din Ardeal? Alune- 
cînd în greșeala intole
ranței — greșeală care 
a adus atitea suferințe in
cit nu pot fi evaluate și 
numărate de-a lungul is
toriei — extremiștii au 
contribuit la periclitarea 
binelui pe care ni l-a 
adus piua acum starea 
de democrație. Putem să 
ne spunem liberi opiniile. 
Nc bucurăm de privile
giul democrației de a m.- 
lita prui diferite ’ forme, 
inclusiv greva, de a ob

Subsolurile inund ite

O BOALĂ INCURABILĂ ?
Nu e vorba de vreo 

nouă maladie în rindul 
oamenilor. Boala la cate 
ne referim se manifeste 
doar printre blocuri sau 
alte imobile. Și, ca orice 
boală, nu arc un caracter 
general, ci se regăsește 
doar la unele blocuri. Din 
păcate, cele atinse de 
această maladie, a inundării 
Subsolului, greu pot fi 
vindecate. Unele, dacă 
ar fi să ne luăm după ce
le constatate, se pare 
că nu mai pot fi vindeca
te deloc. D< prea mu.ți 
ani durează această boa
lă, cu urmări dintre cele 
mai nefaste, pentru clădi
rea In sine, dar m i. ales 
pentru bieții locatari. Mi
ne- greu, ținț in, igra->ie 
și multe alte stări «l«? a- 
ce.t gen, veritabile foraie 
de infecții pentru t >;i 
cei care „u nefuriiita 

șansă să locuiască în a- 
semenea blocuri cu sub
solurile inundate. Nu im 
inventariat toate blocuri
le bolnave «le inundarea 
subsolului. Ne ar fi fost 
foarte greu -o facem șl 
nici riu știm dacă aceasta 
ar «ajuta Ia ceva. Insă din 
raidurile noastre între
prinse în teren, din scri
sorile și audiențele primi 
te la redacție, rucaslâ 
Stare a blocurilor se puc

Democrație
ține revendicări de natu
ră materială, economică 
sau politică.

Fenomenele de violen
ță la care am asistat iși 
au originea în intoleranță. 
Gîndirca unilateral diri
jată prin îndoctrinase» co
munistă și-a spus, pro
babil și aici, cuvintul. In
diferent dacă bîtele și 
armele albe mînuite de 
combatanți lovesc -din 
motive religioase, politi
ce său naționaliste, nu

bilul mînuirii lor eșțe lip
sa înțelepciunii de a Înțe
lege că dreptul la opinie 
sau la revendicări de ori
ce fel nu este și nu poate 
să fie incriminat, ci dim
potrivă, trebuie să fie 

că tinde să se generalize
ze. Fie în Petroșani și 
Petrila, lic în Vulcan. 
Lupeni sau Uneam în- 
tiln.m situații similare la 
foarte multe bl«x uri de 
locuințe. Une!e cu .auso- 
lurile inundate, încă ue la 
darea în foiosin^ă sau i- 
mediat după recepția fi

nală. Altele rezista un 
timp, apoi sînt lovite de 
acest veritabil flagel.

S.gur se n.i.ște întreba
rea ; care este motivul u- 
nei asemenea situații, ,a- 
proape de «ansamblu. Cei 
mai mi.ilți ar arunca vina 
pe IGCL. Dar lucrurile 
stau cu totul altfel. Fap. 
tul că subsolul bloc u.ui se 
inundă, ch.ar în primii am 
dupîi «laica in folosință, 
nu mai este vina IGCL, 
ci a constructiirului. Sau, 
mai bine-zis, a modului 
«h'fectiios in care acesta a 
efectuat lucrările la in
stalațiile sanitare, la
scurgerile blocului și la 
racordurile instalațiilor. 
S-ar mai adăuga și cali- 
1ate,i slabă «a materialelor 
folosite l.a irrJal.ițiile sa
nitare, in general djn ma
se plastice, care la devia
țiile de lempcratmă («apă 
cftldă, apă rece) cedează. 
Constructorii știu binc «i- 
cest lucru și poate, măcar 
bloc urile care se vor o in

și toleranță
tolerat. Imaginile cu oa
meni înarmați cu bite, a- 
lergînd pe străzile orașu
lui Tîrgu Mureș, au fost 
văzute în întreaga lume 
ca o expresie a Ignoran
ței și intoleranței dezlăn
țuite. A fost lezată prin 
aceste imagini însăși ide- 
ea de democrație. In con
formitate cu legile demo
crației, orice diferend, ori
ce opinii, fie ele chiar 
profund diferite, pot și 
trebuie ■'.-ă fie rezolvate cu 
înțelcpctene, Aceasta pic 
supune ascultarea civili
zată și atenta a opiniei 
personale sau de grup 
înainte de a o blama sau 
de a o încrimina. Bla
marea opiniei personale

strui în acest an, vor fi 
ferite de această situ.ație. 
Problema însă e alta : ce 
facem cu blocurile ale 
căror subsoluri sint acum 
inudate? lată doar cite- 
va : blocurile 7, 9, 11, 13, 
14 strada Saturn, 13 —
venus, 48, 50, 52 — Avia
torilor, 25 str«ida Inde
pendenței, 4, strada Zori
lor din Petioșani. Și, bi
neînțeles, lista acestora 
poate continua. Condiți
ile de locuit în ac«?slca 
sint vitrege. Pe lingă mi- 
rtxsul pestilențial emanat 
de subsoluri în care se 
deversează orice, țlnțarii 
și șobolanii produc mari 
neplăceri locatarilor. In
diferent «a cui este vina 
pentru inundare,! subso
lurilor, este cert că vina 
pentru persistența acestei 
situații de ani și ani de 
zile estc a IGCL-, a aso
ciațiilor de locatari și 
nu in ultimul rind a 
primăriei. Primele că nu 
execută lucrările necesa
re, iar primăria pentru că 
nu-i determină s.ă pun.i 
capiii acestei situații total 
nccorcspiinzătoarc, care 
te tace să crezi că, în- 
tr-aflevăr, inundarea sub
solului este o boală tic-a 
dreptul incui abilă.

Ghcorglic C IIIRVASA 

se practică doar în con
dițiile dictaturii. Mai e- 
xistă, din păcate, suspici
uni nefundamentate, a- 
priorice, atît la nivelul 
individului, cît și al unor 
grupuri sociale. Să nj ui
tăm însă că dictatura 

ceaușistâ a atentat la în
săși ființa biologică $1 
spirituala a jxjporului ro
mân. Democrația impune 
spirit dc toleranță. Numai 
unit, poporul nostru ală
turi de care au convie
țuit pașnic minoritățile 
naționale și care a avut 
atitea «le suferit, va pu
tea să guste, în sfîr.șit din 
binefacerile democrației. 
Aceasta presupune înțe
lepciune și toleranță.

V iorel STRAUȚ

Să nu uităm 
bătrînii

Mai zilelv t’ i ' iitc ne o 
vizitat la r. HclJ-. un tai 
trin. L-am «a'-cnltat < 11 
atenția și r« ,pe< tul cuvt • 
nit vîr.tei. N. î relatat 
fapte c'.itri murâtoa: o. Du
pă ce o viața întreagă a 
muncit, urma a-și vadă 
în liniște <!■■ b.’itrîncțc, 
să-șl poarte ■ inpur <l< 
grija, deși, după cum 
ne spune, a crescut șa»: 
copii. Vi-tța i-a .-.cos în 
calc tot f< lul de greutăți. 
Lc .( l.’.i -iit față. J’ină la 
un moment dat. Din gar 
sonieia în «are locuia sin 
gur, în orașul f .meni, .ș-a 
mutat la unul dintre co
pii. A stat cît a stat Dar, 
Lătnnii-s bătiini, sînt mai 
sensibili. Nepoții — ca nc 
poții. Zburdalnici, gălă
gioși. Cu toata dărgălașe- 
n.'a lor, la un momont 
«lat te mai și obosesc. Mai 
ales cînd ai 73 do am 
Pe deasupra, veșnicele 
divergențe înlic părinți șj 
copii l-au făcut și peIoan 
Șoptăreanu, cgfVi despre 
el este vorba, să plece 
din casa fiului său. A bă
tut pc la mai multe uși 
pentru a primi o garso
nieră. Nu s-a putut ime
diat. Trebuia sfl doarmă 
undeva. ,S-au mai găsit 
prieteni, cunoscuți. Dav 
nu se putea la infinit. A 
continuat șirul audiențe
lor. Tot fără rezultat Din 
21 ianuarie nu arc njel un 
fel de acoperiș. Vreți săp- 
tămînă a adăstat la Mă
năstirea Lainici. Tine bute 
să presteze o activitate In 
schimbul hranei șl ioc ui n- 
ței. Puterile însă mi-l 
mai ajută. A reluat, din 
nou plingerile pe la pri
mării, tribunale. Pe unde 
n-a umblat î Și s€ întrea
bă pină cînd ?

Din respect pentr0 a> 
cest bătrân nevoiaș, ce
rem sprijinul primăriei 
din Lupeni în găsirea •• 
nei soluții omenești de 
locuit ți pentru . acest 
om. Să nu-1 învinuim că 
în urmă cu cîtva timp i 
s-a dat o garson’eră, dar 
a refuzat-o. In starea de 
degradare, în care a lă
sat-o fostul locatar locu
ința nu putea fi repara
tă. Mai ales că veniturile 
sînt modeste.

C.A. VOINESCU
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M O
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Dirijorul* Desen d< Ștefan k<>\ \< s

De inai mult timp, întruna din paginile du
minicale ain vrut să prezentăm mai pe larg un a- 
numit gen d<> colaboratori ai ziarului nostru. I ste 
vorba despre caricaturist! — acești purtători de spi
rit ți fantezie, observatori atenți ai vieții publice 
ș> sociale care, cu o peniță inspirată realizează do
uă lucruri: ne fac să zâmbim ți ne îndeamnă la re
flecție...

S-au dovedit atașați de ziarul nostru ți im
plicit de cititorii care le savurează duhul satiric, 
mai mulți tineri. Vali Ixnotă, Ștefan Kovacs, Ro- 
bert lltimmel și Szabo Zoltan nu mai au nevoie de 
prezentări. Sânt cunoscuți prin aparițiile din pagi
na I a ziarului, în colțul care adăpostește desenul 
zilei.

Savoarea unora dintre caricaturi nc-o dă de
senul, a altora spiritul. De cele mai multe ori a- 
ceste două Calități se împletesc, oferind prilejul sa
tisfacției pe de o parte pentru realizarea artistică, 
iar pc de alta pentru inteligența și curajul cu care 
autorii satirizează practici vechi sau mai noi din rea
litatea pe care cu toții o trăim la un grad sporit 
de implicare.

Pagina noastră duminicală grupează astăzi cî- 
teva dintre realizările acestor fideli colaboratori ai 
z.iarului ,,Zori noi". Vom păstra ți in continuare 
rubrica „Una pe zi** la care așteptăm ți debutul 
altor tinere talente dornice să se afirme in desenul 
satiric.

l'niu>H-.-i scriitorilor — Sculărie.

Caricatura se transfor
mă acum, în anii Uber- 
fății noastre de gmdire 
ți simțire, dIntr-o „cenu
șăreasă" a graficii, fn- 
tr-o regină. Argumente 
valabile sint ți desenele 
din această pagiiiă, reali
zată cu concursul colabo
ratorilor ziarului. Pe cind, 
la Pctroțani se va relua 
atît de apreciatul „Salon 
al umorului" ?

Desen de Szabo 7,01 TAN
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Sub egida comisiei guvernamentale

Lucrările comisiei mixte diu Tg. Mureș
Simbâtă, 24 martie 1990, 

ora 19,00 s-a încheiat la 
Tirgu Mureș o nouă în
trunire a comisiei mixte 
formate din reprezentanți 
ai populației romane și 
maghiare, al Uniunii Va
tra Românească și ai Uni
unii Democrate Maghia
re din România, filiala 
Județeană Mureș, sub egi
da comisiei guvernamen
tale.

Analizînd evoluția eve
nimentelor in cadrul dez
baterilor clarificând con
structiv punctele de ve
dere exprimate In cursul 
lucrărilor, cei prezențl 
declară In consens urmă
toarele:

1, După revoluția din 
22 decembrie 1989, in ca
drul democratizării gene
rale a societății româ
nești, In viața politică 
a minorităților naționale 
se constată formarea u- 
nor structuri politice plu
raliste (Uniunea Demo
crată Maghiară din
România, Partidul Inde
pendent Maghiar, Parti
dul micilor gospodari, 
Frontul Democrat Ger
man). De asemenea, se asi
gură. atit populației ro
mânești. cit și minorități
lor naționale exprimarea 
liberă a credinței, prin 
practicarea liberă a cul
telor. Este garantată ex

primarea liberă, necenzu
rată in presă, In limba 
maternă, expunlndu-se o- 
pinia fiecărei grupări et
nice. Studioul de radio 
TIrgu Mureș difuzează 
programe zilnice în
limbile roniână, maghiară 
și germane. Comisia mix
tă cere reînființarea stu
dioului TV local cu emisi
uni In limbile română, 
maghiară și germană. In
clusiv cu subtitrare. De 
asemenea. Teatrul Națio
nal din Tirgu Mureș, sec
țiile română și maghiară, 
teatrul de păpuși șl stu
dioul institutului de tea
tru realizează spectacole 
artistice necenzurate în 
ambele limbi.

2. Necesitatea Informă
rii corecte, conforme cu 
realitatea și imparțiale a 
opiniei putlice despre 
cursul evenimentelor din 
Tirgu Mureș șl Județul 
Mureș, precum și asupra 
respectării drepturilor mi
norităților naționale pen
tru a se asigura deplma 
egalitate In drepturi a 
tuturor cetățenilor țării.

In privința drepturilor 
minorităților naționale, 
care au fost încălcate In 
timpul dictaturii, acestea 
trebuie să-șl găsească un 
cadru legal conform cu 
Declarația universală a 
drepturilor omului. Actu
lui final de la Helsinki și

documentului de la Vie- 
na, precum și tuturor tra
tatelor internaționale ac
ceptate de România și să 
se regăsească exprimate In 
plenitudinea lor în con
stituție și legislația țării.

3. S-a luat act de de
clarația reprezentanților 
UDMR privind loialitatea 
populației maghiare față 
de integritatea teritorială

a României, ca stat suve
ran și unitar și de faotul 
că UDMR nu a dorit, nu 
dorește și nu va dori 
niciodată smulgerea Tran
silvaniei din trupul țării 
și bici fragmentarea ei 
prin enclave administra
tive.

Uniunea Vatra Româ
nească, în mod firesc, a 
luat act de această poziție 
a UDMR și o va aduce 
la cunoștința opiniei pu
blice românești.

4. Se cere încetarea de 
îndată a grevelor cu ca
racter politic și a mani
festațiilor stradale din ra
za întregului județ Mu
reș, cel puțin pînă la 9 a- 
prilie 1990.

5. S-au înființat două 
comisii mixte de lucru.

a) comisia de presă — 
pentru stabilirea adevă
rului In mijloacele de in
formare in masă, ori de 
ci te ori este cazul.

b) comisia de sesizări 
— sub conducerea unul

reprezentant al comisiei 
juridice a 6PUN.

6. S-a convenit cu pri
vire Ia necesitatea asigu
rării dreptului Ia Invăță- 
mînt în limba maternă, 
problema urmlnd a fi re
zolvată de parlamentul ce 
va fi ales.

7. Necesitatea asigură
rii de către autorități a 
respectării de către popu
lație a integrității corpo
rale, a siguranței vieții 
publice.

8. Se vor lua măsuri 
pentru redobîndlrea locu
rilor de muncă din care 
cetățenii au fost înlăturați 
abuziv pe mative etnice 
după 23 decembrie 1939, 
cu excepția cadrelor de 
conducere demise în urma 
alegerilor democratice. Ca
zurile de abuz vor fl cer
cetate de comisia mixtă 
(punctul 5, litera b).

9. Uniunea Vatra Ro
mânească (UVR) și UDMR 
își iau angajamentul de 
a nu recurge la polemici 
deplasate sau la invective 
reciproce.

10. UVR șl UDMR, de 
comun acord, condamnă vi
olența și regretă actele 
care au degenerat In vă
tămări corporale și dis
trugeri materiale.

Tirgu Mureș, 24 martie 
1990.

(Romprcs)

FILME

25 MARTIE

PETROȘANI — Pa* 
ringul: Jandarmul se în
soară; 7 Noiembrie: Fa
leze de nisip; Unirea: 
Loana.

URICANI: Moștenire
cu bucluc.

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

MICA PUBLICITATE

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

VULCAN: Secretul
armei secrete.

LONEA: Principiul
dominoului.

URICANI: Polițistul
pilot de curse.

PETRILA: Un stu
dio In căutarea unei 
vedete.

ANINOASA: Alerg du
pă o stea.

26 MARTIE

PETROȘANI — l’a-
ringul: Comoara din
Valea Șerpilor; 7 No-
icmbric: Tik.., tik... tik...ț
Unirea; Colonelul Redl,
I—IL

LUPENI: Nava lui
Yang.

VULCAN: Cîntecele
lui Benny More.

LONEA: Vocație de
detectiv.

T.V.

25 MARTIE

8,00 Gimnastica pen
tru toți.

8,10 Universul copiilor.
9,40 Film In serial. 

Prichindelul.
10,00 Actualități.
10.10 Armata poporului.
10.50 Athos — Sflntul 

Munte.
11,05 Bunavestire.
11.50 Viața satului.
13,00 Mapamond.
13.30 Studioul A.
17,35 Adevăruri de care 

avem nevoie.
17,55 Film serial 

Sclava Isaura.
18.30 Muzică șl publici

tate.
18,45 Cuvînlul care zi

dește.
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,00 Film artistic. 

Love Story.
21,40 Actualități.
22,00 Nocturnă.

ANIX ERSARI
DRAGA Gabriel Doko, 

astăzi cînd prinzi în bu
chetul vieții cel de-al 17-lea 
trandafir, din inimă Iți 
dorește un călduros „I>a 
mulțl anii". Glaudia. (702) 

CU OG AZI A aniversă
rii zilei de naștere urăm 
dragei noastre Tccșa A- 
driana Ionela multă să
nătate, bucurii In viață și 
„ta mulțl anii". Tata 
mama și Felicia. (718)

CU MULTA dragoste, 
' familia îl urează lui Nico- 

lae 1. brea sănătate, fe
ricire ți vi ță îndelunga

tă. cu ocazia aniversării 
a 7 deoenii. „La mulțl 
anii". (713)

VIN7.AR1
VIND casă. Petroșani, 

strada 11 Iunie nr. 12. 
(716)

VIND casă cu giădina 
șl posibilități mulHple a- 
menajare mică industrie. 
In cartierul Braia — Lu
pani. Informații, telefon 
957/12970. (715)

VIND motoretă Hoinar, 
fabricație 1989, Lupeni, 
str. T. Vladimlrescu, bloo 
D 1, ap. 51, diiDă masă. 
(711)

COMEMORĂRI

REAMINTESG cu adîncă durere că se Împli
nesc 37 de zile de la încetarea din viață a scum
pului meu soț

GIIIURA 1OAN (NELU)
Nu voi uita niciodată căldura, chipul, iubirea 

șl l unâtatea lui.
Dumnezeu să-I odihnească sufletul In pace. 

Soția.

DEC FS

SE ÎMPLINEȘTE un an de Ia decesul celui 
care a fost

URAGAN V. OVIDIU 
(student) 

plecat prematur în lumea tăcerilor încremenite.
Odmnească-se în pace. Familia.

FAMILIA îndoliată mulțumește tuturor celor 
caro au fost alături de ea la incctftarea grea pri
cinuită d- decesul celui care a fost un bun soț. tată 
si bunic

MIIIOC MC OL Al
(703)

■TOȚIA, copiii ș! nepoți, anunță împlinirea a 
cinci ani de Ia dureroasa despărțire ne scumpul 
lor

POP ZOLTAN
11 vom păstra veșnic In amintirea noastră. (719)

Antrepriza de construcții montaje 
miniere Cluj

a T.A.G.C.M.M BUCURI Ș II

prin Brigada Cluj — Petroșani,

strada Vasile Roaită, nr. 8
angajează urmălorul personal muncitori

— dulgheri
zidari

încadrarea și relribuirea se vor lacc po
trivit legilor in vigoare. Personalul 'încadrat 
beneficiază de gratuitățile aprobate pentru 
lucrările miniere pentru localnici, șl spor de 
șantier pentru nelocalnlcl.

întreprinderea minieră Paroșenî
•

angajează direct saa prin transfer i
— 4 paznici obiective speciale (bărbați)
— 1 șef formație PS1.
încadrarea și salarizarea se lac In 

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

IN ATENȚIA CITITORILOR
Datorită creșterii cheltuielilor pentru e- 

di tarea tuturor cotldlanelor centrale și loca
le, de la I aprilie a.c. prețul de vînzaie al 
ziarului „Zori noi" va ti de 1 leu.

Abonamentele vor avea, așadar, prețuri 
corespunzătoare: 20 Ici pentru o lună, 78 
Iei pe trimestru, 31?. lei pe an.

Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 

miniere pentru huilă 
Petroșani

cu sediul in Petroșani, strada Mihal Viteaza 
nr. 3, execută ia comanda dumneavoastră, ta 
condiții de calitate, eficiență și operativitate 
desăvirșite, lucrări de i

— 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 tehntco-economice privind con
servarea lucrărilor industriale;

— proiectarea lucrărilor miniere specia
le privind: combaterea focurilor endogene, 
degazare, innămollre, rambleiere, inertlzare 

cu azot |
— cercetări privind recuperarea rezer

velor din pilier! in condiții de securitate pen
tru lucrările de suprafață i

— exploatarea zonelor de afloriment 
prin mlcrocariere |

—- tehnologii și utilaje pentru translata
rea construcțiilor |

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

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

— amenajarea zonelor alpine In scopul 
creării zonelor de refacere a forței de mun
că, odihnă și agrement |

— studii psihosociologice privind feno
menele sociale majore rn care se confruntă 
mfnerilitl )

— studii topografice, geodezice șl lu
crări de cadastru.

Pentru relații suplimentare vă puteți a* 
dresa la telefoanele 935—41460, 41461, 41433 
Interior 422,

Redacția și administrația | Petroșani rtr. Nleolar llâlcescu, nr. 1 i Telefoane l •ecrrfciriaf i 41682 • «reții 41661, <2464. 
Tipnrn) i Tipografi» Petroșani tir, Nicolae 1131 casc0 nr. t felofnn 4I36S.


