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cît consumăm ?
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Rcvoluția din 
a Însemnat, implicit, și 
profundă revoluționare 
aspirațiilor întregii 
Uvități și îndeosebi a 
nerilor, afirma 
Intr-o publicație centrală, 
D personalitate de prestigiu 
a culturii noastre naționa
le. Este firesc ca. după an;l 
de mizerie materială și mo
rală, de resemnare și pa
sivitate din timpul dicta
turii, odată eu Revoluția 
și posibilitățile largi 
tare le deschide spre 
viață demnă șl liberă 
privațiuni, să renască 
fiecare om aspirațiile, 
rința de a trăi mai 
de a beneficia de condiți
ile pe care le oferă o 
Cietate civilizată.

Realizarea acestor 
rații presupune Insă 
volum suficient de produ
se din punct de vediie 
cantitativ șl calitativ, pre- 
eum și veniturile necesa
re pentru obținerea aces
tor produse. Pentru a be
neficia de libertatea, de
mocrația ți demnitatea cu
cerite de revoluție, pen-.ru 
a ne bucura de bineface
rile civilizației clădite pe 
aceste valori fundamen:ale 
ale Revoluției, este nevoie 
în mod imperios de o e- 
eonomic sănătoasă, 
mică, capabilă să 
tin nivel demn și 
calității vieții.

Este un obiectiv 
l psețte, dimpotrivă, 
pă un Ioc preponderent In 
platformele electorale alo 
partidelor, ale tuturor for
mațiunilor politice anga
jate febril în lupta acerbă 
per. ‘ru putere. Obiectivul 
este similar, da ă nu chiar 
Identic, doar căile de r.,a- 
lizare, de atingere a C- 
bicctivului uiferă dc la caz 
la caz. Cure din aceste căi 
va fi aleasa pentru înain
tarea spre viitor o vor ăe- 
eide alegătorii, prin opțiu
nea lor din 20 mai pentru 
o platfonnă sau alta, pen
tru o formațiune politică 
sau altri Indiferent «ir» 
vor fi aceste opțiuni și 
care din partide va învin
se în al'-geri. o chestiune
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este șl rămine de necon
testat: redresarea econo
mică, ridicarea economisi 
naționale din starea pre
cară moștenită de la dic
tatura ceaușistă necesită 
participarea prin munca și 
capacitatea de creație 
întregii societăți.

In condițiile cind 
multor categorii de sala- 
riați 11 s-au satisfăcut re
vendicările legitime, de 
cale au fost frustrați In 
„epoca de aur", apropierea 
viitorului mult rlvnit, a 
unei vieți civilizate și dem
ne la care cu toții aspirăm 
nu este și nu va fi posibi
lă fără munca și efortul 
individual și colectiv din 
toate sectoarele producției 
materiale. In cursul luni
lor care au trecut din a- 
cest an s-au făcut pași im
portanți In reașezarea pe 
baze mai sănătoase a acti
vității productive. Adevă
rul este că avem magazi
nele mai bine aproviziona
te. Dar pe ce bază, care 
este starea reală a econo
miei? Pe țară, după o sta
tistică guvernamentală, 
comparativ cu anul trecut, 
potențialul productiv este 
folosit abia In proporție 
de 80 la sută. Este simpto
matică și situația econo
miei municipiului: din pro
ducția industrială a Văii 
Jiului realizată în primul 
trimestru al anului 1989, 
in primele trei luni din a- 
cest an s-a realizat abia 
60,5 la sută. Se situează 
sub nivelul realizărilor a- 
nulul trecut mai ales 
CMVJ, dar și celelalte U- 
nitfițl industriale: IUMP, 
IPSRUEEM, întreprinde
rile de tricotaje și confec
ții. Și aceasta în condițiile 
cind fondul salariilor plă
tite In Valea Jiului In pri
mul trimestru a fost 
168 milioane lei mai 
declt In trimestrul I 
respectiv cu 20,8 la sută.

Deci, unde slnlem? Ce-1 
de făcut 7 Soluția o va de
cide viitorul. Dar o va de
cide conștiința 
cit producem, 
mim ?
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Convocare
Vineri, 27 aprilie 1990, 

In sala Teatrului de stat 
Valea Jiului, cu începere 
dc la ora 17, va avea loc 
Intîlnirea dintre biroul de 
coordonare al FSN Petro
șani cu mcmLrii organiza
ției municipale a FSN. 
(G.C.)

PROTEST
al Ligii sindicatelor miniere libere „Valea Jiului"

zile urmărim 
Piața I niver- 

Pro- 
accvtei

Do citcva 
mitingul din 
kifății din Uucureșli. 
testăm împotriva 
mișcări care ■ fost legală 
pină duminică scara. Cine 
revendică ar evită mani
festare. cc formațiune po
litică mu apolitică mane
vre îză cele citeva sute 
sau mii de oameni? («n 
secinȘele destabilizatoare 
sînt evidente deoarece a- 
ccastă mișcare a fost si 
este organizată într o zonă 
CU foarte intens trafic, 
îinpiedicind (Onlinusi <-a 
normală a vieții ronșnfl 
CC și sociale, liniștea 
blică atît d <■ necesară 
cum.

Protestăm împotriva 
Ternului care, nestăpiaind 
situația, nu respectă f.egca 
aprobată de Consiliul Pro
vizoriu de I niune Națio
nală cn privire la organi
zarea și desfășurarea mi
tingurilor. Să nu so uite 
că atît in 29 Ianuarie, în 
urma evenimentelor repro
babile din 28 ianuarie, cit 
și în 19 februarie, ilc-n 
promis noua, minerilor

|>U 
a-

Cu-

din
Iaca ordine.

Protestăm împotriva Hi- 
roului executiv al CPUN 
și a parlamentarilor pe»- 
tru atitudinea neprinci
pială. incorectă atît de ®- 
videntă în cadrul interpe
lărilor. S-a uitat că Legea 
electorală a fost aprobată 
■ n unanimitate, după înde
lungi și aprinse dezbateri, 
dc toate formațiunile poli- 
ti<e. Nn înțelegem care 
osie sensul contestării ei 
si cine este interesat să 
discute acum legile țării 7

Protestăm împotriva Te. 
I' viziunii Româno Libere 
ale cărei emisiuni le-a mo
nopolizat numai llucuroț- 
liul. Dacă în fiecare parte 
n țării s-ar stringe grupări 
de presiune, co ar face, cum 
nr proceda Tclcvizlnnea 
Română? Să nu uite aceas
tă instituției că minerii, 
cind vin acasă do la șut, 
sînt obosiți și nervoși, 
loc să urmărească 
siuni agreabile, care 
descrețească frunțile 
măresc momenfo de
silino ntit po liulevni rîrlo 
( ipilnlci, cit șl in fitlburalo

Valea Jiului, că w va

al

. ■ ■ l

Primăria Petroșani
I 

Ne-am informat

in permanent dialog cu oamenii
multe problemele 
care oamenii merg

Sînt 
pentru 
la primărie. Erau și pină 
în decembrie 1989, dar 
dialogul ce ar fi trebuit 
să existe era mai mult un 
monolog. Acum s au schim
bat lucrurile. S a schimbat 
și atitudinea. Atît de o 
parte, cit și de alta. Lucră
torii primăriei au devenit 
mai receptivi, mai conci
liatori. Oamenii, unii, ce-i 
drept, au devenit mai În
drăzneți, mai agresivi chiar. 
Dar nu aceasta e proble
ma. deși ar trebui .să fie, 
căci în orice conversație e 
nevoie să existe o civiliza
ție a dialogului. Și.la pri
măria din Petroșani putem 
spune că există așa oeva. 
Sau cel puțin aceasta e 
concluzia noastră, după 
repetate participări la dis
cuțiile cu oamenii.

Cele mai multe dialoguri 
de acest gen se poartă In 
legătură cu atribuirea dc

locuințe proprietate de stat. 
La biroul spațiului loc ni v, 
zilnic, se perindă zeci de 
oameni, linii n-au locuințe 
deloc, alții vor schimbare 
de confort sau diverse re
parații pe care întreprin
derea specializată întlrzie 
să le facă. Nu vom insina 
asupra tuturor doleanțelor 
ridicate de oameni, 
insista Insă asupra 
mai acute probleme 
care se confruntă primăria 
— atribuirea locuințelor, 
în momentul de față, după 
cum ne demonstrează 
Gli. IJereș, inspector 
tru spațiul locativ, 
înregistrate 2160 
pentru primirea de locuin
țe sau schimbarea confor
tului. O cifră faraonică 
am numi-o, în comparație 
cn posibilitățile reale pe-i-

Vom 
celei 

cu

dl.
PC'l- 
sînt 

cereri

Gheorghe CH1RVASA

(Continuare <n paj. a 2 a)

Serviciul de pașapoarte 
IIunedoara-Deva informează

pentru
dumneavoastră

Vom avea ; 
benzină?

In 
cmi- 

sS la 
ur- 

h*n-

ședințe ale Cl’UN. Tropu 
ncm Televiziunii să trans 
mită astfel de evenimente 
de interes bucureștean pe 
alt program, eventual 
doilea, iar pentru țară
realizeze sinteze prezenta 
te la Actualități.

Informăm opinia publi
că, pe toți oamenii, că in 
timpul primirii domnului 
Ion lliescU, în Petroșani, 
circulația nu a fost între
ruptă, ci dirijată de poliție 
po alto străzi, fără ca 
fluența circulației auto 1.1 
fio împiedicată.

Informăm dc asemenea, 
opinia publică, ( PUN și 
parlumentarii, de orice co
loratură sint ei, că Liga 
Sindicalelor lYIiniero I i be
re este o organizație apo
litică. Dar nu nc este 
rentă politica ce s<> 
in țară, mai ales 
cind are drept scop 
bilizarca vieții economico 
și sociale, și ața destul dc 
precară în nceastă perioa
dă rlr campanie clcclornlă

iu vederea prevenirii 
(iunilor de s)>eculă 
partea unor elemente 
cinstite, prin vlnzarea 
cercri-tip (formulare) ] 
tru obținerea de pașapoar
te, tnccptnd cu data de 2 
mai 1990 aceste imprimate 
se vor elihbra numai pe

hulife- 
face 

n tainei 
(I ost .1-

J ica Sindicatelor Miniere 
l.ibere „Valon -litllui"

i ac- 
din 
ne- 
de 

pen-

baza chitanțelor CEC, In 
valoare de 315 lei de per
soană, pentru pașapoarte
le noi, s.iu dc 65 lei 
persoană, pentru cei 
solicită eliberarea 
poartclor întocmite 
timii 10 ani și se află 
evidența serviciului.

<le 
care 

pașa- 
In cl

in

ț 
i 
I

Tot mai mulți oameni 
ne-au întrebat In ultimei® 
zile dacă va fi sau nu 
benzină In acest sfîi'șit le i 
săpUinlnă. Ne-am adresat 
depozitului Compctrol din 
Vulcan, de unde dl. Du 
mitru C'ntucă nc a precizat 
următoarele: „Ieri dimi
neață (n.n. — miercuri, 25 
aprilie a.c.) a sosit un va
gon cu 45 tone de benzină 
9fl premimn, pe care nm 
și introdus-o in vinzace 
Mai așteptăm să ne 
scască încă un vagon 
45 tone cu benzină de 
ceeași calitate. La un 
sum normaI, această 
filate, credem noi. va 
suficientă. In orice 
noi ne străduim să -e 
mvntâm cantitatea și 
informa cetățenii dacii 
primi sau nu“.

Deci există benzină 
sperăm, va exista și în ur
mătoarele zile de sArbV-’a- 
re. cind știm cu toții, 
stimul este mai ridicat Ic I 
cit de obicei. (G.G.)
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La închiderea ediției
A fost arestat Ion Popa

Procuratulu Județului Hunedoa
ra — Deva ne-a informat 
urina cercetărilor efectuate 
lină cu Poliția Județeană, 
de 24 aprilie a fost arestat 
priin-secretar 
țean al per, 
s-a efectuat 
cit a fost in

că, In 
impre- 

in ziua 
fostul

al comitetului jude- 
Ion Popa. Arestarea 
deoarece în timpul 
această luiuție, cx-

i

I

priin-sccrctarul a satirșit infiacți 
unea dc abuz contra intereselor 
obștești, prevăzută de articolul 
248, al. 
depsita 
15 ani. 
date in 
pagubă 
te 3 milioane lei.

Cercetările penale continuă.

, prevăzută de
2 din Codul penal și 
iu Închisoare de la 5 
In urma dispozițiilor 
mod abuziv, s-a produs

pe- 
la 

lui, 
o

avuției naționale de pes-
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Slujind pe Dumnezeu, slujim poporul
Ințelegînd îndemnul Sf, 

.Scripturi „Purtați-vă sar
cinile unii altora și așa 
veți împlini legea Mii Hris- 
tos” (Galateeni 6, 2) și ști
ind că „precum trupul fără 
suflet mort este, și credin
ța fără de fapte moartă 
este” (Iacob 2, 26) la în
demnul mai marilor noștri 
și din conștiința și voința 
fiecăruia, preoții și «re- 
dincioșii. ortodocși români 
din Protopopiatul Petro
șani au fost cu rugăciunea 
și cu fapta împreună «u 
poporul ai cărui fii bîne- 
credincioși au fost, sînt 
și vor fi.

Așa cum s-n relatat în 
paginile ziarului local, 
începînd din ajunul Cră
ciunului și pînă în prima 
decadă a lunii ianuarie 
a.c., pe lîngă slujbele ți 
ajutoarele acordate fami
liilor celor căzuți eroic sau 
răniți in luptele pentru 
libertate și demnitate în 
revoluția din decembrie, 
pe lingă, depunerile indi
viduale la CEC și la G>- 
opcrativele de Credit in 
Contul Libertatea 19'1;), 
preoții și credincioșii n ;ș- 
tri — știind că slujesc lui 
Dumnezeii, slujind oame
nilor, au donat și depus 
prin cele 57 dc parohii ale 
Protopopiatului din muni
cipiu sume, totalizând 
'1 564 051 lei. Acțiunea a 
continuat și ulterior ciad, 
de la opt parohii, s-au mai 
depus peste 16 000 lei în 
același cont al Libertății 
4909. Aceste sume, adătiiV'- 
tc la cele depuse de cutie 
celelalte protopopiate, e- 
piscopii și mitropolii dm 
•Patriarhia Ortodoxa Ro
mână au totalizat in lun.i 
ianuarie 1990 peste 123 mi
lioane )oj, ]a caro se adan- 
ga donațiile individuale.

Nil spic laudă, dar da
torită nedumeririi și dis- 
• uțiilor tendențioase ale 
unor credincioși din mai 
multe parohii — n’cmul'.j- 
miți că despre aceste con
tribuții nu s-a l’acnt popu
larizare și ia posturile 
noastre de radio și televi
ziune, unde, ce cr.to drept, 
ni’1 nu ai1ICi>iniini<’.il In e

în permanent dialog

cu oamenii
r” (Urmare din pag. I)

1iii acest an. Doar 477 de 
no> apartamente se xor 
con trui in acest an în c- 
rușul Petroșani. Apuc 
foarte clar faptul că aces
te cereri nu vor fi satisfă
cute. Este limpede pentru 
oricine. De altfel, proble
ma atribuirii locuinț .dar 
revine în mod direct, uni
tăților economice din teri
toriu, cărora fiecare sala
riat ce solicită locuințe 
ircbiiic să i se adreseze.

Din cele 477 locuirile 
noi, primăria im păstrat 
pentru repartizare doir 
29 de apartamente, ce ur- 
me.iză a acoperi solicitări
le celor dc la demolări, ale 
pensionarilor și 
lele cazuri (In 
urgență, pentru

evcnlua- 
maxim i 

interesul
Văii Jiului. Celelalte ap-il’- 
t.imcnle au f ot repartiza
te unităților economice 
după cum urmează: IM
f.ive/cni — 66, IM Dilja —
67, SI.'GT — 32 (intră si 
«j< inoJările pioprii), )l MP 

râm aici parohiile Protopopi- 
tului Ortodox Român Pe
troșani cu depunerile efeo- 
tuate de preoți și credin
cioși în acest cont al li
bertății 1989, dispunînd do 
numărul de chitanțe sau 
dispoziții de plată prin 
care s-au depus aceste 
sume: Aninoasa — 3000 lei; 
Baru Mare — 25 000 lei | 
Băiești — 20 000; Bărăști — 
37 500 | Bănița — 4000| 
Bărbăteni — 32 600; Gîr- 
nești — 28 000; Gîmpu Iul 
Neag — 21 600; Glopotiva
— 21 000 ; Govragi — 31 030 
■Densuș — 13 185; Galați
— 43 200; Hățăgel — 28 600] 
Hațeg I — 25 000» -Hațeg II
— 40 500; Iscroni — 14 519; 
Livadia — 40 000; Livezeni
— 100 000; Lupcni I —
22 105; Lupcni II — 18 100) 
Nucșoara — 25 275; Ostrov
— 20 000; Paroșcni — 20 000 
Păi.teinești — 17 610; Peș- 
toana — 17 000; Petroșani 
I — 26 045; Petroșani II — 
44 560; Petrila I — 30 009; 
Petrila II — 12 975; Petrila 
Brad — 22 500; Petrila 
Jicț — 71 266; Petrila Cim- 
pa — 27 000; Petrila Pocni 
Lom-a —15 566; Pctros —
24 850; Ponor — 22 600; I’.ii
— 10 500; Răclntova — 
30 300; Reia — 16 225; l’a j 
Alb — 22 000; Rin Bărbst
— 33 405; Riu de Mori —
25 000; Sarmizegetusa — 
10 000 Sălașu de Jos — 
18 700; Sălașu de Sus ■—
23 000; Silvașu de Jos — 
23 400; Silvașu de Sus — 
11200; Sintămărie Qrl.-n
— 20 060; Subcctate — 
13 505; Stei — 8 525; Sjr-.l
— 10 000; Totești — 37 >20; 
tniren — 59 945; l/rieani

— 30 000; \ ulioara — 51 3J0: 
Vulcan I — 100 000; Vul
can II — 2.3 500; Măn. Pris
lop — 20 000.

Nu putem decit .-â mul
țumim lui Dumnezeu, .le 
la care vine toată darea 
cea buna și tot darul dc- 
siivir.șit și să-L rugăm să 
primească și să răsplăteas
că pe toți slujitorii și zre- 
•!n> iioșii care au jertfit 

i de data aceasta, dipji 
vrednicia și jertfei nieia 
lor, pentru ajutorarea <•- 
mi oilor in necazuri.

22, II’SRIJEEM — 17,
Petrila Sud — 17, ACM - 
45, IACMM — 40 (la aces
te două unități blocurile 
se construiesc in regie 
proprie) și altele. In to'al 
63 <lo unități economice 
an primit cotă de locuințe 
pentru acest an.

Așadar, este clar cu a- 
partamcntelc fiind repar- 
tiz.itc unităților econ )mî- 
<■<>, consiliile de adminis
trație șj sindicatele libere 
din a'Cstea poartă toată 
ră..ponderea pentru modul 
în care Ic repartizează. 
Primăria își extinde avest 
drept doar asupra «clor 
29 dr apartamente din no
ta proprie. Facem această 
preciziile pentru a Infor
ma pe cei interesați undo 
sa ■;<’ adreseze pentru ab
ținerea do locuințe și să 
nu mai fie ncvoiți să bată 
drumuril'' și sa piardă 
timpul pe Ja primărie, ’n 
dorința de a și rezolva 
problemele legate de at'i 
isiirea Joi’uinfi lor.

Tot pentru clarificarea 
șl lămurirea celor ce, ne- 
cunoscînd și neverifioînd 
adevărul, colportează di
ferite zvonuri, ne folosim 
de acest prilej pentru a 
informa că nu arm făcut, 
nu facem și nu vrem să 
facem politică. Donațiile 
în contul Libertatea și 
toate celelalte le-am făcut 
și le facem din îndatoririle 
noastre creștinești patrio
tice, în slujba poporului 
nostru ai cărui fii Bine- 
credincioși am fost, sln- 
tem și vrem să fim și în 
viitor. Potrivit apelului 
Sfintului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române: „Ga o- 
rice cetățean, și preotul 
are dreptul la opțiuni po
litice. Este bine insă ca 
ele să fie exprimate prin 
vot”. In ceea ce privește 
înscrierea și activitatea 
clericilor în partidele po
litice, avînd în vedere po
ziția lor de părinți și du
hovnici ai tuturor credin
cioșilor, indiferent de gru
parea politică din caie 
aceștia fac parte, Sfîntul 
Sinod, în spiritul sfintelor 
canoane, îndrumă clerul 
Bisericii Ortodoxe Române 
să se abțină de a figura 
ca membri activi în dife
ritele partide politice ee 
s-au format și se vor for
ma în România.

Conșticnți că slujind și 
iubind pe Dumnezeu slu
jim și iubim oamenii, Îm
preună cu Binccrcdincio- 
șii ne întrebăm: „Doamne, 
la cine ne vom duce? Cu
vintele vieții veșnice, Tu 
le ai și noi am crezut și 
am cunoscut că ’l’u -ști 
Hristosul, Fiu] lui Dumne- 
zeu celui viu” (loan VI, 
68—69). Tot împreuna ne 
rugam: „Vino, Doamne 
lisusc Hristoase, Minim- 
torule. Alungă de la noi 
pe tot vrăjmașul și pizma
șul. Impară viața noastră, 
Doamne. Miluieștc-ne pe 
noi și lumea Ta și mîn’.i- 
iește sufletele noastre ca 
un bun și de oameni iubi
tor".

Pr. Odavian I’ \ l lt \ș( I . 
protopop

Un credincios prieten ai omului.

Programul unităților comerciale 
în perioada 28 aprilie - 1 Mai

• Simbatu, 28 aprilie ;
— programul unei zile obișnuite pentru 
toate unitățile |

• Duminică, 29 aprilie :
— 7—12 magazinele alimentare și de 
Jegiimc-fructc;
— magazinele nealimentare vor Ii în
chise ;
— unitățile de aliment.iție publh.i voi 
avea program normal |

• Luni, 30 aprilie;
— centrele dc pline vor fi •!<■ • in <• in 
tio orele 7—II |
— magazinele nealimentare închise i

— unitățile dc al imon tat»' publica vor 
avea program normal I •

• Marți, 1 Mai :
— magazinele alimentai o i nealim.n- 
t.irc vor fi închise i
— unitățile de alimentație publică au 
program normal |

Chioșcurile do presă vor avea progra
mul corelat «îl difuzarea presei.

In zilele do duminică, luni ți marț] 
unitățile dc alimentație publică vor 
asigura puncte dc desfacere (berc, mi
titei, grătare, cîrnați, vin, apă minerală, 
răcoritoare) In locurile de agrement din 
tonte localitățile Văi) Jiului.

A FOST CONSTITUITA

„Casa Polonă" - „Dom Polschi"
In cadrul procesului tiv 

democratizare a vieții 
noastre social-politiee, a 
fost constituită asociația 
„Gasa Polonă” — „Dom 
Polski”. Este o organizație 
apolitică, obștească, eu 
personalitate Juridică, reu
nind cetățeni români de 
origine poloneză, descen- 
denții acestora sau orice 
persoană care dorește să 
se afilieze acestei organi
zații.

In Vederea constituirii 
filialei „Gasei Polone” în 
Valea Jiului, s-a format 
un grup de inițiativă, în 
frunte cu domnul Dan Pe- 
trache Bugan, care a făcut 
primele demersuri organi
zatorice.

înainte de a face preci
zări în ceea ce privește ac
tivitatea filialei, l-am so
licitat pe dl. D.P. Bugan 
să se refere în cîtcva cu
vinte la scopurile organi
zației :

— „Dom Polski” își pro
pune reactivizarea acestei 
uniuni benevole a cetățe
nilor de origine poloneză 
și a simpatizanților aces

Pentru motoretiști, motocîcliști 
și nu numai pentru ci

Poliția rutieră din jude
țul nostru ne-a informat 
cu privire la programul c- 
xaminărilor ce vor fi orga
nizate în luna mai. Astfel, 
în 8 mai va avea loc exa
men de conducere pentru 
categoria G (motorete), jar 
în 9 mai pentru categoria 
D (motociclete). Cei interc-

De luat
După emu aflăm de ia 

Consiliul Provizoriu de ’J- 
niime Națională din Vul
can, publicația „Glasul 
adincului”, tipărită la II’ 
Galați, este dezavuată atît 
• Ic Cl’IÎN, cit și de consi
liul de administrație fi 

tora, uniune care a ființat 
începînd din 1903 și pînă 
în 1950 cînd s-a autodizol
vat. Date fiind noile con
diții create după Revolu
ția din decembrie, ne pro
punem prin reactivizarea 
asociației, popularizarea 
culturii poloneze în Româ
nia, să contribuim la ci
mentarea prieteniei româ- 
no-polone, la cultivarea 
dragostei, a afecțiunii și 
stimei reciproce între toți 
cetățenii, în vederea parti
cipării tuturor la propăși
rea materială și spirituală 
a patriei comune — Româ
nia.

Li legătură cu constitui
rea filialei, dl. P.D. Bugan, 
a mai făcut următoarele 
precizări: „Filiala va avea 
sediul în orașul Lupcni, iar 
adunarea de constituire va 
avea loc în ziua de 3 mai 
a.c., ora 18, la clubul sin
dicatului minier liber Lu
pcni. Silit invitați să ia par
te toți cetățenii de origine 
polonă, precum și simpa- 
(izanțiî acestei asociații”.

loan DUREM

sați trebuie să reținu a- 
ccstc date. De fapt ca și 
taximetriștii particulari — 
aflăm că în Valea Jiului 
sînt vreo 60 — care var 
participa, în 24 mai, la ora 
17, la o testare ce se va 
desfășura pe bază dc ches
tionare.

în seamă
sindicatul liber al mineri
lor de la IM Vulcan. Pen
tru că a folosit adrese fic
tive și sigiliul unității, dl, 
Com.șa Pompiliu, respon
sabilul publicației, este 
cercetat pentru fals inte
lectual și uz de fals.

REAMINTIM că astăzi, 
dc la ora 17, la GMVJ, are 
loc ședința Filialei Petro
șani a Asociației Generale 
a Economiștilor din Româ
nia. Sînt analizate teme 
dc larg interes pentru toți 
cei care își desfășoară ac
tivitatea în viața economi
că a Peirosaniului. (A.H)

DA SAU NU ? Doriți să 
știți la ce număr de tele» 
fon răspund filialele par
tidelor sau formațiunilor 
politice din Valea Jiului?, 
Nu aveți dc undo. La 131 
— INFORMAȚII — nu gă
sim această... informație 
(Nu sînt înregistrate dceft 
două numere dc telefon). 
S-a considerat, probabil, 
că nu sînt dc interes ectă- 
țencsc. (C I.)

FIRME. Dacă la ConJ- 
liul Provizoriu de Uniune 
Națională al municipiului 
Petroșani suprimarea luî 
„i” este opera „liberei ini
țiative” a executantului fir
mei, nu știm însă cine a 
înlăturat „n”-nl )a Maga
zinul U(n)ivcrsal „Jiu].* 
(„n” de la „m.i ne place'). 
(Șt. G.)

RESTUL se numără Ja 
casă. Deși știm că pentru 
a evita altercațiile așa e 
corect, nu toată lumea în
țelege. In dimineața zilei 
de 25 aprilie, în jurul orei 
7,45, călătorii din autobuzul 
31 1ID 2520 Livezeni.— Pe
trila, au fost martorii unei 
scene penibile cu schim
buri de replici nu tocmai 
principiale din cauza unui 
cetățean care a cerut trei 
bilete, taxatoarea a înțeles 
unul și i-a dat rest cores
punzător pe care acesta l-a 
băgat în buzunar ca, duoă 
două stații, să vocifereze 
că a primit doar un bilet 
și i... s-au încasat trei. Gine 
nu deschide ochii.,. (Șt. GJ

BIȘNIȚA. S-au înmulții 
ca ciupercile după ploaie. 
In dreptul căminului CMVJ 
sau al Librăriei „Ion Crean
gă” nu mai poți trece pe 
stradă. Bișnițari de tot fe
lul — în 24 aprilie la ora 
prînzului printre ei se » 
mesteca și un... student în 
uniformă — îți vîră sub 
nas țigări străine, gumă 
de mestecat și un soi de 
bomboane „de fabricație 
proprie” de o igienă mal 
mult decît îndoielnică. Ba
că apare vreun polițist, biș
nițarii „zboară” ca potîmi- 
eliile. Să se aplice legea. ,

CHIOȘCURI. In Petro
șani avem cîtcva mari șî 
destul de vechi. Niște 
chioșcuri fără nici un fel 
de „față comercială”. A- 
vcm unul la tribunal, t» 
nul la intrarea în cartierul 
Garpați, unul tocmai jos 
lîngă cinematograful „Unt 
rea”. Mai e unul la piaț* 
și unul la gară care au, 
oarecum, un specifio apar
te. Pe cînd ICSMI (sau 4* 
ce nu oficiul PTTR tara 
ar trebui să se oOupe 
difuzarea presei) vor dota 
orașul Petroșani șl eu ase
menea utilități, dar nu ve
chituri de acum 30 de anit

TELEFOANE. De o sfip- 
tămînă IM Dilja tot anun
ță eă a luat fon centrala 
telefonică. Do atunci na 
se poate vorbi din exterioa 
cu serviciile întreprinde
rii. Oare de această dat* 
o £i recepționat comparti
mentul de resort de la o 
ficiul PTTR apelul, sau 
trebuie să mal sunăm f( 
noi Ja 4J636 ?. .. j*

Rubrică realizată de ’ 
WȚ- Simian POP Ț
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la dispoziția 
cititorilor

Facilitați pentru cumpărarea 
de locuințe din fondul locativ 

de stat

AVEȚI
Oameni cu

Mag- 
ne-a 

scri-

ale
61 

1990 
ur

Domnul Eugen 
da din Petroșani 
solicitat printr-o 
soare să facem cunoscu
te unele precizări 
IX’crctului-Lege nr. 
din 7 februarie 
și calea ce trebuie
mată pentru cumpăra
rea de locuințe de către 
persoane particulare 
din fondul locativ de 
stat Pentru furnizarea 
datelor necesare ne-am 
adresat doamnei Ana 
Negreanu șefa comparti
mentului proiectare din 
cadrul IGCL Petroșani, 
care se ocupă dc aceste 
probleme.

— Vă rugăm să 
ccțî cîteva referiri 
prevederile de bază 
Decretului-I.egc 61.
— O primă condiție a 

cumpărării este 
că pot fi solicitate 
mai apartamente 

din
Locuințele

fa
la 

ale

aceea 
nu- 

con- 
struite din fondurile 
statului. Locuințele o- 
cupatc pot fi cumpărate 
numii de către chiriașii 
ca>e le locuiesc.

— Care sint condiți
ile dc cumpărare ?
— Condițiile de cum

părare cu împrumut de 
la C'EC se împart în do
na categorii : cumpără
tori tineri pină ,a 30 de 
ani și cumpărători peste 
30 de ani. Cumpărăto
rii jx .te 30 de ani tre
buie ia depună Ia uni
tatea specializata pen
tru vinzare cel puțin 30 
la suta din valoarea dc

locuinței, 
sub 30

pen- 
dc 

fi de 
sută.

nu 
de-

vînzare a 
tru tinerii 
ani acest avans va 
cel puțin 10 la 
Cumpărătorii care 
au posibilitatea să
pună avansul amintit 
pot obține credite de la 
CE6 y.i durată de ram
bursare de pînă la 5 
ani, cu o dobîndă anuală 
de 5 la sută. Pentru ti
nerii sub 30 de ani du
rata maximă de ram
bursare a creditului pen
tru avans este de pînă 
la 10 ani, cu o dobîndă 
anuală de 3 la sută.

Pentru plata diferen
ței dintre prețul de vîn- 
zarc a 
vans, 
credite 
termen 
de ani 
nuală dc 4 la sută, res
pectiv, 2 la sută pentru 
tinerii sub 30 de ani.

— Practic, 
Negreanu, cum 
buic procedat ?

— -Se depune o 
re la secretariatul 
Petroșani. Răspunsul la 
petiție va fi primit in 
maximum 20 de zile de 
la data înregistrării ei. 
Răspunsul va | 
la cine anume 
să se adreseze 
pentru eventuale 
pentru, verificarea 
inței, stabilirea 
și

a-locuinței și 
CEC-ul acordă 
rambursabile în 
de pînă la 25 

cu o dobîndă a-

doamnă 
tre-

ce rc- 
IGCIi

prevedea 
trei, uic 

pctentul 
! relații, 

locu- 
prcțului 

întocmirea actelor.
— Va mulțum,m pen

tru amabilitate.

Notă o PRO
Inlr-o scrisoare trimisă redacției, dl 

loan Ia< omi, ajutor mecanic de locomo
tivă, ne înfățișează mai multe nereguli 
din activitatea transportului in comun, 
mai ales a șoferilor de pc autobuze. E- 
semplifică chiar faptul că în 6 aprilie 
a.c., ora 1'1,45, in timp ce se afla în sta
ția Tunel (Petrila) autobuzul cu nr. 31 
IID 5568 a trecut fără să oprească, deși 
nu era aglomerat, in timp ce, uneori, șo
ferii opresc pentru cunoștințele lor „la

CUVINTUL

în 
schimbul 

Ion Pănoiu de 
Livczeni, a con- 
nu arc suficienți 
pentru plasarea 
de muncă

Jntr-una din zile, 
luna aprilie, la 
II, sing. 
la mina 
statat că 
oameni 
locurilor 
credințate brigăzii 
duse de Iosif Koscghi, 
stratul 5, blocul VI.

La sfî.rșitul schimbului 
I mai rămăseseră de per
forat 8 găuri de vatră. 
Artificierul Vasile Anton, 
lăcătușul Petre Tășcanu

copiilor spațiul 
de joacă!

Reda(i

Post de radioficare a orașului

în- 
con- 

în

ajutați 
pro- 

blocul 
Martie

Vă rugam să ne 
în rezolvarea unei 
blcme. Locuiesc în 
3, din cartierul 8 
— Petrila care dă spre un
teren pc care sînt așezate 
niște containere. Aici de
pun reziduurile menajere 
cetățenii din mai multe 
blocuri, unități comercia
le, restaurantul „Transil
vania" și unitățile din 
jurul complexului. fe’um 
lesne se poate înțelege,

gaze 
au ho
rn un ca 

de

inițiativă
și măsurătorul de 
Gheorghe Cimplca 
tarît să continue

și să puște în frontul 
cărbune pentru ca schim
bul III să aibă ce lucra. 
Au trecut imediat la fapte. 
Asemenea oameni cu a- 
semcnca inițiative meri
tă

S-a scris mult în pagi
nile ziarului dv, cit și 
in ziarul „Valea Jiului" 
despre necesitatea unui 
post de radio al Văii Jiu
lui. Răspunsul a fost că, 
deocamdată, acest lucru 
nu este posibil. Nu cu
nosc motivele acestui răs
puns negativ, dar vin cu

toată lauda.

Nicolae PlNZARV, 
maistru aeraj, 

I.M. Lupeni

de-aici e un permanent 
pozit de gunoi pentru că 
EGGL nu-1 ridică la timp.

Dar acest Ioc a fost spa
țiu dc joacă pentru copii. 
Dc ce a fost furat copi
ilor și transformat în gu
noier ? EGCL Petrila să 
elibereze terenul și să re- 
amenajeze spațiul de joa
că

o propunere care s-ar pu
tea materializa mai ușor. 
Pină la înființarea unui 
post de radio, aș propu
ne înființarea unui post de 
radioficare a orașului 
Petroșani (cu posibilita
tea extinderii ulterioare 
și în celelalte localități 
ale Văii Jiului). Argu
mentele „pro" la această 
propunere sînt: acest post 
s-ar putea Înființa relativ 
repede, deoarece nu ne
cesită aparatură sofisti
cată, ci doar o stație de 
amplificare de putere, un 
magnetofon, un casclofon, 
un pik-up, un reportofon 
pentru interviuri pe te

ren și, eventual, un radio 
receptor cu game de unde 
ultrascurte. Cu o putere 
de ieșire de numai 100 W 
s-ar putea sonoriza circa 
400—450 difuzoare de ra
dioficare, puterea unui 
astfel de difuzor fiind d<> 
0,25 W. Problema instală
rii liniilor de abonat s-ar 
putea, iarăși, realiza- des
tul de ușor. Eu m-aș oferi 
chiar să dau o mina, de 
ajutor la aceasta, dacă fii 
fi nevoie. -De fapt, Di aiw- 
mite zone ale orașulu. Pe
troșani (de exemplu in 
colonie) există linii de a- 
bonat rămase de pe vre
mea cînd, la oficiul PTTR 
din Petro,ani, funcționa 
încă stația de radiofica- 
rc. Cu acordul și cu spri
jinul respectivului oficiu 
s-ar putea realiza ace'fe
linii.

f lorin Ml RE.ȘAN, 
eluclrieiai), Preparat ia 

Livezcni

pentru copii 1

CSALOKA Gyongxi, 
elevă, Petrila

De ce nu mi se rezolvă cererea?
Am lucrat din 10 oc

tombrie 1986 și pînă la 1 
noiembrie 1988 ca pensio
nar cu limită 
miner subteran la 
Cîmpu lui Neag. In peri
oada lucrată nu am 
mit concediul legal dc 
dihnă, am lucrat fără 
treruperc. Am aflat 
unii ortaci dc ai mei 
primit i.ani 
concediului

PUNERE

de vîrstă,
IM

pri- 
o- 

in- 
că 
au 

in schimbul 
nenfcctuat

scară". Considerind că autobuz,ele nu
sînt proprietatea șoferilor, coresponden
tul nostru face o propunere. Să se pro
cedeze și cu șoferii dc pe autobuze exact 
<a in cazul mecanicilor 
Respectiv, 
unde era 
desfacerea 
dc muncă. 
Miri, insă, 
ce va păți 
numărul de mai sus.

dc locomotivă, 
dacă nu oprește într-o stație 
prevăzută oprire, măsura este 
disciplinară a contractului 
Pină la adoptarea acestei 
cititorul nostru vrea să 
șoferul dc pc autobuzul

mă- 
știc 

cu

Infernul din ... „zgîrie-ochi“

Eu sînt purtat pe drumuri, 
deși cererea 
aprobată. Dc 
rezolvă ?

mea a fost 
ce nu mi se

nono Samoilă, 
Lupeni

N.R. Unitatea este da
toare să analizeze situația 
creată și s-o rezolve în 
lumina legii.

Pagina de față se 
dorește un instrument 
la îndcmîna cititori
lor, în care pot ex
prima doleanțe, opi
nii, sugestii, ctc. Tot 
aici pot găsi răspuns 
la problemele caro 
ii frămintă. Noi le pu
blicăm din dorința 
ca factorii de decizie 
să ia grabnic măsuri. 
Așteptăm sugestiile 
dv.

Cu scrisoarea dumneavoastră în față
I.E.iA NICOLAE, Uri- 

c.ini: Cele oe ne relatați 
au fost analizate la vre
mea respectivă. Acum, du
pă mulți ani, este deo
sebit dc greu, dacă nu im
posibil să argumentați ce
le spu.se în legătură cu 
socrul dumneavoastră, că 
ar fi fost măcelar clan
destin al salului Cîmpu 
lui Neag. Adresați-vă Po
liției pentru a lămuri su
ferințele la care ați fo6t 
supus dc soție în toți a- 
<cș’.i ani.

MATEI GHEORGHE, 
Petroșani, Aeroport: In
vederea soluționării pro
blemelor dnmncaviistră 
referitoare la oficiul poș
tal Aeroport, domnul Ma
rin Bălan, dirigintele o- 
(iciului municipal I’TTR 
ne a spus textunl: „L’psa 
•ic pre tații (cereri) nu 
justifică suplimentarea
■■lirmri la ,Kr‘l oficiu".

ȘTEFAN CORNELIA, 
Amnoasa : Ca să obțineți 
suma de la pîrît trebuie 
sa vă prezentați la jude
cătoriei Petroșani, la re
gistratură, cu hotă lire a 
judecătorească, un timbru 
fiscal de 9 lei și cu o ce
rere de investire a hotărî- 
rii. Ca să fii student 
la cursul serul, trebuie 
să prezinți la institut a- 
dcvci'ință de încadrare In 
cîmpul muncii. Alegerea 
liderului sindical o foo
membrii dc sindicat. Ei 
decid

V. UNGUR, Petroț.oni: 
Problema ridicată de 
dumneavoastră în legătu
ră cu circulația pe zona 
interzisă din cartierul 
l’etroșani-Nord a făcut o- 
bicctul mat multor ru
brici „Poliția nc Infor
mează". Acum trei uic ca 
se acționeze.

SOLDAI! RUS FEIJ- 
(IAN; Sr.ția dumnea

voastră trebuie să depu
nă, la unitatea unde lu
crează, următoarele acte: 
copie după certificatul do 
căsătorie, copie după
certificatul do naștere 
al copiilor ți o declarație 
tip, care se găsește la u- 
nitate. După cum ne-a In
format doamna Viorica 
Stiuj din cadrul acrviciiu- 
lui contabilitate al Ofi
ciului municipal de pen
sii, alocația de stat pen
tru copii se acordă cu în
cepere de la data de la 
Junii următoare. Aloca
ția nu se plutește retroac
tiv.

ASfXRAȚIA DE LOCA
TARI NR. 2 A 1IERMES: 
Vă rugăm să prezentați 
acte oficiale care să pro
beze ceea ce nc scrieți.

MORARU CONSTAN
TIN, Anlnoasa: Testul sc- 
rologio pentru depistarea 
SIDA nu se efectuează la

Spitalul municipal Petro
șani. l’rin laboratorul 
centrului de recoltare și 
conservare a sîngclui se 
poate lua proba care va 
fi expediată la Institutul 
de hematologie Bucu
rești.

KONKA LADJSLAU, 
Vulcăn: Pensionarii bol
navi se vor prezenta me
dicului, care va prescrie 
rețeta gratuită dc medi
camente «are se găseso în 
farmacie. Medicamentele 
șosite prin ajutor inter- 
națiomi au fost reparti
zate dispensarelor de cir
cumscripție medicale. Dc 
la dr. Gheorghe David, di
rectorul Spitalului mu
nicipal Petroșani, am a- 
flat cS ixjeste medica
mente slut repartizate pe 
bază dc rețetă, emisă <le 
medic în urma consulii» 
"'>■ dill ...

Pe strada T. Vladimi- 
rescu din Lupeni se aflu 
una din mindriile arhi
tectonice ale orașului. 
Blocul turn El, despre 
care c vorba, în viziunea 
proiectanților trebuia să 
fie o mostră de splendoa
re și confort. Nu ne în
doit» de aceasta. Dar de 
la gînd la faptă drumul 
sinuos al devenirii a tre
cut, d:n păcate, și prin 
optica unui nu prea se
rios constructor. Intere
sat mai puțin de detalii 
tehnice, lipsit de mîndiie 
profesională, s-a grăbit 
să declare blocul termi
nat și să-l predea bene
ficiarului. EGGL-ul a pre
luat scriptic, blocul, pro
babil fără a delega pe ci
neva, la recepție. Altfel 
cum 6-ar explica starea 
deplorabilă în care se gă
sește acest lloc și la ora 
actuală ?

Suferind de vechea 
boală, „orbul găinilor", 
EGfirs s-a grăbit să-și 
treacă în cont alte sume, 
provenite din chirii, fără 
a se gîndi la confortul și 
Sănătatea locatarilor. ți
nui dintre aceștia, mais
trul Pelrică Loca, de la 
IM Lupeni, spunea că 
blocul s a dat în folosin
ță parțial în octombrie a- 
md treetil. Locatarii au 
im er< at a remedieze U-

nele deficiențe — pereți 
denivelați, instalații 6ani 
‘.are defecte sau 
tente etc. ■••ti plătit oa
menii bani grei, in parti
cular, la aoelași ‘Xxv 
structor, pentru a elimi
na deficiențele. €e a fă
cut EGCL-ul în ari’sl 
timp? Așteptăm să ne 
spună, pentru că situația 
nu s-a îndreptat cu nimic, 
f’asa liftului e o verita
bilă capcană pentru... ac
cidente. Oricînd poate sâ 
cadă un copil în ca. Ușile 
de la balcoane nu au gea
muri, balcoanele sînt pli
ne de moloz. De ce? Pen
tru că au și rol de gjj- 
noicre. Tubul colertor fi 
inel prea mic se înfiunzTA 
frecvent și devine <n 
practicabil. Subsolul arc 
un aspect dczagrealtt, pe 
dul la fel, iar contrac
torii așteaptă, probatul, 
un decret-lege pentru 
a se apuca de finisarea 
spațiilor comerciale de la 
parter șl a exteriorului 
I.oeatarii sînt dispuși c* 
participe la „antica" mim- 
că voluntară pentru a 
scoate blocul din această 
situație, numai să «Ubu 
alături de cine. De un tu
tore al acestui (1zgh>5r 
ochi" lupcnenn.

KIRAl.Y Rodiră

Pagină realizată <1c
Simian l’O’’ ș» Constantin IOV AM S< (I



ZORI NOI JOI, 26 ll’RII.IE l*!H>

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Campania electorală in atenția 

Grupului juridic internațional
Supraveghere stricta in Lituania Proces politic in Iugoslavia

( MOSCOVA 25 (Rom- 
țrres). — Potrivit Decre
tului președintelui URSS, 
trupele de grăniceri ale 
KGB al URSS au luat 
măsuri de intensificare a 
paze1 frontierei de Stat a 
URSS pe -teritoriul Li
tuaniei, a anunțat. In ca
drul unei conferințe de 
presă, purtătorul de cn- 
vlnt al Statului Major al 
trupelor de grăniceri ale 
KGB al URSS, relatează 
agenția TASS .Astfel, a- 
cestor trupe le-au fost 
alocate forțe și miHoace 

Reuniune a ziariștilor din țările balcanice
f SOFIA 25 (Rompres). 
— Din inițiativa Organi
zației Internaționale a 
Ziariștilor, la Sofia s-a 
deschis o reuniune a zia
riștilor din țările balcani
ce cu tema „Condițiile de 
m inel In domeniul mij
loacelor de irformare In 
masă". Aceasta este prl- 
Bia reuniune a reprezen

Premiu pentru cinematografia românească
» BELGRAD 25 (Rom- 
pres). — La prima ediție 
a festivalului internațio
nal al filmului documen
tar șl de animație de 
di Tuzla (Iugoslavia), re

r _ - —
Represalii după tentatisa de lovitură de stat

' KHARTUM 25 (Rom- 
pres). — 28 de ofițeri su
danezi, condamnați la 
tnoarte de către Curtea 
Marțială, pentru partici
pare la tentativă eșuată 
do lovitură de stat, au fost 
executați marți la Khar- 
turrt. Informează agenția 
France Frcssr, citind un 
comunicat oficial dat pu

Dificultăți ale economiei est-germane
r BERLIN 23 (Rompres). 

ș — 2du.»atrul muncii al 
JID Germa ne. Sabine 
Hildebrandt, a declarat 
<4 In prezent nu mal este 
•ariMtat* munca pentru 
Secare cetățean. Intr-un 
tntervfu abordat ziarului 
"tocatelor „Tribune", mi
nistrul muncii a arătat că 

suplimentare și a fost mă
rit numărul patrulelor de 
grăniceri. Tctodată, a 
fast stabilit un control 
asupra eventualelor con
tacte ale navelor sovieti
ce ca nave Străine in a- 
pele teritoriale și in limi
tele zonei economice a 
URSS, cu scopul de a nu 
permite transmiterea de 
armament și muniție că
tre Lituania. La punctele 
de frontieră a fost inten
sificat controlul asupra 
traficului de persoane și 
mijloace de transport.

tanților organizațiilor pro
fesionale din Albania, Bul
garia, Grecia, Cipru, Ro
mânia, Turcia și Iugoslavia 
și demonstrează dorința 
de a se realiza un schimb 
mai activ de experiență 
șl idei utile tn acest do
meniu. Lucrările vor du
ra două zile

gizorul român Dinu Pe- 
trescu a ol ținut premiul
juriului pentru scurt
metrajul de animație „Ve
ghea", anunță ziarul
„Osl obodjen Je".

blicității In capitala Su
danului.

Printre persoanele e- 
xecutate se numără gene
ralii In retragere Qader 
Kadaro șl Mohamed Os
mane Karra, care, potri
vit precizărilor oficiale, 
au fost principalii orga
nizatori ai tentativei de 
lovitură de stat.

este de așteptat su se 
înregistreze șomeri, dacă 
economia nu va putea a- 
sigura băut pentru întrea
ga forță d** muncă. In 
«ontext, ca a arătat cu 
locurile de mancă inefi
ciente na vor fi menți
nute prin aubsidii.

BELGRAD 25 (Rom
pres). — După o procedu
ră judiciară care a durat 
68 de zile, Tribunalul 
districtual din Titova Ml- 
trovica l-a achitat pe 
Azera Vlasi, fost lider de 
partid din provincia Ko

PROBLEMA GERMANA
BONN 25 (Rompres). — 

Guvernul vest-german de 
coaliție și opoziția social- 
democrată au căzut de a- 
cord In ceea ce privește 
crearea unei comisii par
lamentare menite să ur

SCURTE ȘTIRI bm SCURTE ȘTIRI
SOLIDARITATE. • In 

semn de simpatie și de 
sprijin pentru poporul 
român in orașul Pori — 
Finlanda a avut loa un 
concert, cu repertoriu ro
mânesc șl universal de
dicat țării noastre, la care 
și-au dat concursul cu- 
noscuți interpreți din țara 
noastră. Fondurile înca
sate slnt destinate ajuto
rării Româiei.

EVACUARE. • A în
ceput evacuarea unor arme 
chimice americane din 
RFG ce vor fi distruse 
In cursul acestei veri, 
transmite EFE. Cu con
cursul forțelor armate a- 
mericane șl vest-germa- 
ne, a Început evacuarea a 
400 de tone de grenade 
chimice, urmlnd ca plnă 
in luna septembrie a &- 
cestui an să mai fie scoa
se din această țară 100 000 
de astfel de grenade ce 
vor fi apoi distruse.

EMIGRANT!. • După 
cum s-a anunțat la Ieru
salim, 28 740 die emigranțl 
au sosit In Israel plnă 
in prezent de la începu
tul anului, din care 25 000 
slnt din URSS. S-a pre
cizat că ritmul imigrației 
din URSS crește și că 
slnt necesare facilități d» 
locuit temporare In aș
teptarea construcției u- 
nui număr suficient de 
locuințe. 

sovo, și pe alțl 13 cetă
țeni iugoslavi de origine 
albaneză. După cum pre
cizează agenția Taniug, 
inculpați! au fost acu
zați de activități contra
revoluționare împotriva 
ordinii sociale din țară.

mărească procesul unifi
cării celor două state ger
mane și care va fi infor
mată de către guvern a- 
supra negocierilor cu Ber
linul de est

EPAVA. • Epava sub
marinului sovietic — la 
bordul căruia s-a declan
șat un incendiu In apri
lie anul trecut In timp ce 
se afla In nordul coastelor 
Norvegiei — nu prezintă 
mari riscuri de contami
nare radioactivă, au de
clarat experțl norvegieni, 
citați de agenția AP. Ei 
s-au pronunțat pentru 
menținerea acesteia pe 
fundul mării, la 500 km 
vest de coasta Norvegiei.

VIZITA. a Președinte
le 6ehoslovaciei, Vaclav 
Havel, a sosit, miercuri. 
Intr-o vizită de trei zik 
în Israel. Relațiile di
plomatice dintre cele do
uă țări, rupte In urmă cu 
23 de ani, au fost restabi
lite In cursul lunii fe- 
truarie a.c.

CONGRES. • I„a Gdansk 
s-au încheiat lucrările 
congresului sindicatului 
„Solidaritatea”. Delegații 
•ti analizat proiectele prin
cipalelor documente ale 
congresului — modifică-- 
rHe la statut și declarația 
program. In document se 
arată că „Solidaritatea" 
nu se va constitui In 
partid politic, dar nu este 
exclusă posibilitatea re
prezentării sindicatelor In 
parlament și In organele 
autoconducerii teritoriale.

Membri ai Grupului ju
ridic internațional pentru 
drepturile omului, orga
nizație cu sediul la
Washington, aflațl în vi
zită In România, s-au în- 
tîlnit, miercuri, la Hotel 
București din Capitală, 
cu ziariști români și de 
peste hotare.

Cu acest prilej, ei au 
Înfățișat unele păreri In 
legătură cu modul de des
fășurare a campaniei e- 
lectorale din țara noas
tră. După opinia membri
lor grupului, procesul e- 
lectorat se desfășoară. In 
ansamblu, In termenii 
legii electorale. Am re
marcat că. In general, Co
misia electorală nu este 
părtinitoare, partidelor 
politice li s-au asigurat 
facilități și acestea duo 
campanie In întreaga ța
ră. Procesul electoral se 
desfășoară pașnic, deși nu 
In totalitate, or noi am

CONCURS
In vedei-ea încadrării. 

Serviciul Român de In
formații organizează un 
concurs la care se pot pre
zenta candidați din toată 
țara, In vtrstâ de 25—35 
de ani, care întrunesc ur
mătoarele condiții: au
Stagiul militar satisfăcut 
(pentru bărbați); au stu
dii superioare (Juriști, so
ciologi, politologi, econo
miști, informaticieni etc.); 
cunosc bine 1—2 limbi de 
circulație internațională 
sau o limbă de circulație 
restrlnsă; au o conduită 
morală Ireproșabilă; au 
pasiune ți dovedesc cali
tăți și aptitudini pentru 
activitatea de informații; 
posedă calități psihofizi- 
ce și rezistență la activi
tate în condiții de stress 
și eforturi prelungite; să 

TELEX ■ SPORT
TEI. AVIV 25 (Rompres). — Disputat aseară la 

Haita, meciul internațional amical do fotbal din
tre reprezentativele României și Israelului s-a 
încheiat cu victoria clari, cu scorni de 4—1 (4—1) a 
fotbaliștilor români, care au avut o evoluție. în 
special în prima repriză, excelentă, jucînd în mare 
viteză ți cu multă fantezie.

Partida a făcui parte din planul de pregătire 
al echipei noastre In perspectiva participării la 
turneul final al Campionatului Mondial din Italia.

depistat existența unul 
sistem centralizat de in
timidare, a arătat unul 
dintre oaspeți.

Membrii grupului au 
formulat ți unele reco
mandări privind desfășu
rarea, în continuare, In 
bune condiții a campani
ei electorale. Intre care 
necesitatea ca oficialită
țile, guvernul să asigure 
transportul gratuit al tutu
ror candidaților in campania 
electorală și mal multe 
facilități In domeniul ti
păriturilor. De asemenea, 
s-a recomandat ca parti
dele să adopte o declara
ție comună prin care să 
se angajeze împotriva fo
losirii oricăror tactici de 
violență sau de intimida
re unul împotriva altuia,

S-a răspuns, In conti
nuare, întrebărilor puse 
de ziariști.

(Rompres)

nu fi avut condamnări 
penale, iar familia și ru 
delc apropiate să se bucu
re de o bună reputației 
să nu facă parte din nici 
un partid politic.

In urma selecționării, 
candidații vor fi supuși 
unor teste de specialitate 
eliminatorii.

Doritorii vor trimite ce
rerile, plnă la data de 
10 mai a.c., însoțite do 
două fotografii tip pașa
port neretușate ți auto
biografia pi adresai 

București, Oficiu] poștal 
nr. 1, G.P. 925. (Pentru 
comisia de încadrare).

Candidați I admiși vor fl 
anunțați prin poștă asu
pra datei și locului con
cursului.

(Rompres)

Mica p u li I iritate DECESE

fta ANIVER' ARI

PĂRINȚII urează scum
pului tor Daniel Sandu 
mult* sănătate, fericire ți 
„T^a mut ți anii", cu oca
zia aniversării! a 14 pri
măveri. (1047)

VINZARI - C» MIM RARI

Vl'iD urgent Dacia 
1310. cu preț convenabil, 
yulcan, strada Republi
cii nr. B4. bloc E 1. sa 
*, ap. 8. (1041)

GUMPAR Moskvici 406- 
412, stare perfectă. Infor
mații, str. Aviatorilor, 
bl. 36, ap, 34, v II, Pe 
troșanl

SCHIMBURI f,O< t INȚA

SCHIMB apartament 2 
camere. Buc irești, car
tier Militari, contra a- 
pntament Petroșani. In

formații: Petroșani, stra
da Unirii, bloc 6. se. 2, 
ap 33. (1046)

Ftl.RtH Rl

PIERDUT dovada po
rumb nr. 12974 pentru 
120 kg pe numele Dolj re 
Rusii, eliberată de CCAIG 
J'ctrașani. O declar nulă 
(IfriO)

PIERDUI legitimație bi 
bliotecă nr. 135, eliberata 
de Institutul de mine 
P-'troșani. O declar nulă. 
(1042)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele J’i- 
m iftc Juhan. eliberată de 
IM Pctrlta-Sud O drrtar 
nulă. (1014)

PIERDUT «tâmpiLi con 
trol preventiv 25, elibe
rați de TAGCMIf Deva. 
O declar nulă. (10 18)

ASOCIAȚIA dc loca
tari nr. 9 Hcrmes ■- 
nunță cu regret dis
pariția fulgerătoare a 
locatarului

COMEMORĂRI

GU ACEEAȘI durere, 
Nuți șl Claudiu anun
ța că se împlinește un 
an dc la trecerea In 
veșnicie a celui care a 
font

STANCU VALI
Ii vom păstra iru

i 'J amintirea.

A DOUA primăvară 
L,i va revărsa tristele 
flori peste recea lespe
de a mormlntului ce a 
ncoperit pentru tot
deauna chipul blînd al 
scumpului nostru soț, 
tată șl ginere

1LIUȚA IOAN 
Sincere condoleanțe 

familie] îndoliate.

BAZAVAN
GHEORGHE

(1039)

SE ÎMPLINEȘTE un 
an de doi nestins de la 
dureroasa despărțire 
de cel care a fost 

STOLERU 
GIIEORGIIE 

(BANDY)
Lacrimi, amintiri șl 

flori atlt iți mai poate 
oferi Mimi.

Fie-ți somnul liniștit 
(1043)

IPEG „H" - DEVA
BRIGADA GEOLOGICA COMPLEXA 

ISCRON!
k cu sediul in orașul Aninoasa

angajează
pentru lucrările de foraj din Valea Jiolui

9 muncitori pentru calificare in mese
ria dc sondor

Se asigură următoarele avantaje i
— cazare gratuită
— masa de prfnz gratuită
— un transport CFR gratuit lunar, dus- 

intors pină in localitatea dc domiciliu.
— transport zilnic gratuit la locul de 

muncă
— spor de șantier de 20 lei/zi lucratoare.
Informații suplimentare la telefon 935/ 

44237 sau 935/70549.
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