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Cele mai presante sînt 
problemele oamenilor

Interviu cu dl. sing. MIRON COSMA, 
liderul Ligii sindicatelor miniere libeie 

„Valea Jiului"
— Au trecut aproape pa

tru sâptămîni domnule 
Cosma, de la constitui
rea Ligii sindicatelor mi
niere libere „Valea Jiului”. 
Am dori să informăm ci

le comisiei, ce ne puleți 
spune despre progresele 
înregistrate in finalizarea 
platformei de revendicări?

— O prol>lem;i priorita
ră discutată a fost acorda-
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Să fim noi înșine
Aproape o jumătate de secol de totală rup

tură democratică și de fluturare a demagogiei co
muniste a dus la o refulare a gindirii libere. A 
venit, în sfirșit, și timpul cînd simțim nevoia do 
sinceritate, de încredere in noi înșine. Dar și între 
noi. Dar de aici și pină la insistentele grupuri de 
presiune care își exprimă cereri și tot felul de re
vendicări, de care am fost frustrați în mod sistema
tic, este o distanță lungă. Se vrea totul acum, ime
diat. Chiar și manifestația din Piața Universității 
vrea democrație, sinceritate și adevăr. însă ei înșiși 
contribuind la destabilizarea politică, economică 
și socială. Probabil că majoritatea lucrează undeva, 
chiar și elevii și studenții, ciți vor fi, ar trebui să 
fie în clase sau amfiteatre. Este limpede pentru 
orice om cinstit și do bună credință că stabilitatea 
nu se înfăptuiește decit prin felul corect în care 
muncim.

In urmă cu cîteva sâptămîni făceam alergie 
cînd auzeam repetarea obsesivă a verbelor „a 
manipula”, „a manevra". „Ești manipulat" ..sîntem 
manevrați" se rostea tranșant. Sint termeni de dată re
centă, intrați și in sfera anecdoticii. Dar acum, vă- 
zînd ce se petrece prin București, dar și prin U- 
nele locuri din țară, am convingerea că mulți oa
meni. îndeosebi tinerii, sînt manipulați. Poate și 
noi. mai ști ? De cine? Nici ei nu știu. Poate doar 
foarte puțini dintre ei. Dar avînd în vedere at
mosfera ultimei întruniri a CPl.’N și că sîntem în 
ultima sută de metri a campaniei electorale am bă
nuiala. doamne iartă-mă. că cineva este disimulat 
■ n mintea manifestanților care nu prea știu ce 
vor. Xltii știu. Sint cei interesați să întrețină ten
siunile sociale, propunind chiar aminarea alegeri
lor inlrticît și-au dat. în sfirșit, seama că forma
țiunile lor nu au priză la oameni, oricit ar fi de 
adorm nitoare programele lor electorale. Așadar este 
<» luptă pentru piliere, purtată cu metode neloialc, 
unele amintind de cel» comuniste care nc-au 
manipulat ani de zile scliimbindu-ne sufletele și 
tulburindu-ne mintea.

S.ntom liheri în cuget si expresie. Dar aceasta 
presupune discernămintul fiecăruia intrucit a ma
nevra oamenii și acum, constituie o terfelire a idea
lului <le libertate și adevăr pentru care a curs a- 
tita singe in Timișoara. Piața Romană, Piața Uni
versității. Acolo unde ceea ce se petrece este o im
pietați- pentru tinăra și atif de fragila democrație.

Tiberiu SPĂTARU

Școala generala nr. 1 
din Petroșani, în rîndul 

școlilor patronate de UNESCO
Cu numai cîtcva zile în 

urmă remarcam în pagini
le ziarului rezultatele 
foarte bune obținute de 
elevii Școlii generale nr. 
1 din Petroșani la olimpia
dele școlare. De altfel, a- 
ceastă unitate școlară ne-a 
obișnuit, an de an, cu suc
cese pe toato planurile.

Aprecierile de care se 
bucură profesorii, învăță
torii și elevii școlii au fost 
confirmate de hotărirea 
adoptată de Ministerul 
Invățămintului, la propu
nerea Inspectoratului șco
lar județean pentru patro
narea școlii de către 
UNESCO. Referitor la a- 
ceastă decizie, doamna 
profesoară Rodica Lazăr, 
inspector general al Ins
pectoratului școlar al jude
țului Hunedoara, ne-a de
clarat „Intrarea Școlii ge
nerale nr. 1 din Petroșani 
in rindul școlilor patrona
te de Forumul Mondial 
pentru Educație. Cultură 
și învățământ — UNESCO 
— este, fără îndoială, o 
izbindă a invățămintului 
hunedorcan. O recunoaș
tere a muncii, a seriozită
ții in pregătirea profesio
nală a cadrelor didactice, 
a pasiunii cu care acestea 
veghează drumul pe care 
fiecare copil il urmează

în formarea sa ca om. Pa
tronajul UNESCO implică 
facilități în schimbul de 
informații în probleme de 
învățătnînt, fie prin vizite 
reciproce între școlilo din 
întreaga lume, fie prin 
schimb de materiale didac
tice, de manuale și alte 
activități organizate în 
comun. Toate acestea, pen
tru învățămîntul petroșă- 
nean, nu numai pentru 
Școala generală nr. 1. vo, 
fi benefice. (IL AI.EXAN- 
DRESCU)

titorii despre evenimente
le mai deosebite din viața 
tinerelor noastre sindica
te miniere libere, a aso
ciației lor din perioada de 
după constituirea Ligii, 
despte preocupările lor.

— Evenimente mai deo
sebite au fost două. A 
avut loc. aici, la Petroșani, 
Conferința de constituire 
a Federației sindicatelor 
miniere din țară, o reușită 
la care Liga din Valea 
Jiului, consiliul de coordo
nare și-a adus din plin 
contribuția. Al doilea eve
niment: a avut loc, la 
București, întîlnirca comi
siei ministeriale pentru 
analizarea stadiului de so
luționare a revendicărilor 
nesoluționatc pină în 12 
aprilie din platforma mi
nerilor din 19 ianuarie.

— Ca reprezentant al 
Ligii și al Federației sindi
catelor miniere la lucrări-

s-att 
pe 

pentru 
, res-

subcomisii
miniere | 
condițiilor, 

critcriilor-cadru 
spo-

rea sporului de periculozi
tate. In acest scop, 
constituit 
bazinele 
stabilirea 
pectiv a
în vederea acordării 
iurilor de periculozitate. 
Aceste subcomisii, din care 
fac parte și liderii sindica
telor libere, 
pînă în 25 mai 
concrete privind 
cadru pentru 1 
în mod diferențiat pe ba
zine a acestor sporuri, în 
funcție de gradul de peri-, 
culozitate din subteran.

— Care sint revendică
rile încă nesoluționatc <și- 
caro este „soarta” lor ?

— Ele au fost discutate1 
și repartizate spre soluțio
nare ministerelor de re
sort. Un exemplu: con-

Ioan DUBEK

vor prezenta 
propuneri 
criteriile- 
acordarea I

I 
Puritate.

l oto: Sorin OPREA
________________________________ i
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Defileul revărsa marca 
de verde asupra privirilor 
noastre obosite dc-aib :a 
gînduri. Mergeam către Ol
tenița, mic port la bătrinul 
Danubiu. Nu ne lăsa ni<l 
o clipă gîndul că vom tre
ce prin inima țării — Bu
curești — și premoniția ne 
dicta semne de exclamare 
dar și de Întrebare. A „ex
plodat" un parbriz al au
tocarului, dar cine vrea 
să meargă înainte, In-nn'c 
merge...

...Ora 1B. București 
„orașul de unde se dă era 
exactă”, cum -punea cine
va. Ora-ul martirilor lin 
22 Decembrie. Orașul te
leviziunii Itomuniei Litere, 
oi a ul orașelor țării. Pri
ma senzație pe care ți o 
rrecază itmosfcra Capita
lei este cea de liniște. O î- 
menu de treabă iși văd de 
treabă. Asa e înțelept. A- 
ccst sentinii ni l-am Inc-tr 
cat in centrul orașului, :n 
zon i liot.-lului Ncgoiu.

Ieșim i pn'un „pul ul 
vieții coti l .ni f’e zi.lu11 
mserisui i pro și contra, pe 
itrăzi vin ambul m!i
de ziare i p eildopubli.. a 
ții Hoț., llimiiniri, zid 1 i 
ponegute. grupuri mici de 
bărbați i, mai ales, 1- m"i 
care Iar . politică (e ' i 
mouu), multa. mtilla mi, 

care. O mișcare lirowma'M, 
de ființe, de reclame, de 
bișnițari, de afișe electo
rale, de vorbe și de i.lei. 
In cerul gurii ți se adună 
un gust amar... Aceasta 
este imaginea Bulevar i.i- 
lui M igheril, în zona ho
telului Intercontinental,

MARI OR OCULAR București, luni 23 aprilie

din nefericire exact In 
fața unui edificiu al cul
turii romanești — Teatrul 
Național. Și, ca tabloui -â 
fie complet, vreo 3—1"0 
de... demonstranți (alt ter
men la modă) scandau de 
toate, nimeni neințelegl îd 
nimic din ceea ce se ftri- 
ga. Nici măcar n am vă
zut și n-am auzit. um 
ne am obișnuit, ca vreun 
„purtător de cuvint", vreun 
dizident de ocazie .a re
vendice ceva .. Nimeni n.i 
vorbea la microfon. -au 
poitavoce. O adun.itma de 
o.ine ni, un cmigl mi r.i" 
de cai ictere ciudate, o i 
meu cai c strig iu „Jos uj 
„Sil cu...1', „Vrem aii .’ 
„Vrem aii iltă... ’. I’c lingă 
ei, pe trotil.ire, pe lingă 
ci u<ile împodobi te in Ilari 
și luminări, udate ci | i 
e inii (rnan fi t ini,ii ,n 
mi palele spre ci iu:i), o i 

menii care rămin oamc m 
treceau nepăsători. Deasu
pra, cerul nostru, al tutu
ror; începea să se înnoure
ze.

...Continuăm pl mbar? i. 
Clădiri ciuruite. Buj'i j‘.c- 
ca Centrală Uni verși ta < 
distrusă, urme ale demen

ței. Oamenii erau totuși 
liniștiți, deși circumspecii. 
Ceva era putred.,

...Un ofițer superior 'ie 
poliție explică, de la Pi.'i-?- 
viziune. că manifestația cu 
pricina este ilegală și ne
lalocul ei. Eace apel la li
niște. Intre timp, cu ochii 
mei am văzut cum s iu 
spart autoturisme și vitri
ne. Adevărat vandalism. 
.Autorii — „demonstranții 
pașnici" — reprezentanți 
ai „Asociației 21 Ih'i.cin- 
hrie" (chipurile I). Bm.-’.i
i ii blue-.|e m a ptirtT >d 
cîte un cerc lu în u:cehe, 
pu .tonice cu fu tițe tic 
liluc-jean nedcp.ișind Iun 
gimwi un .. palme Ce 
doreau ? Care mi . opul 
mișcării lor re' mii dive? 
Ce vina aveau 'itriuile ’’ 
( '<• v.nă aveau pi opi i 'ta 
i ii ma .inilor .1 Num ii I turn- 
nczful foi (d i știa 

au un Dumnezeu) știe...
Luminile orașului (cîte 

sînt) își scaldă razele in 
ochii provincialilor curioși. 
Este trecut de miezul nop
ții. in pofida ap 'linilor ne
numărate. „ceata lui Piți- 
goi" nu se retrage din fa a 
Intercontinentalului. sp.e 
miezul nopții, „revoluția, 
narii" cu dopuri do ceara 
în urechi si cu fuste mini 
solicitau nici mai m î’t, 
nici mai puțin, ca în f ila 
lor sa vină dl. Ion Ilics-n. 
Democrație, nu ? Parcă, in 
America, dacă Se adună 
.3—100 de demonstranți tre
buie să vină repede George 
Bush să le aducă drepturi 
pe tavă 1 îndatoririle, ai'.t- 
dată...

Poliția insistă pcnt.u 
liniștirea spiritelor. Nu ca- 
seste ascultare. S-> vede, de 
departe că e vorba do in- 
căpătînare si, de c > nu. d? 
manife: tanti mer < n iri 
G)upâ ora 1 apar mdita’i 
de la Ministerul de Inter, 
ne (care abia d'pus sorfi 
.lurămintul de credință pjn- 
tru popor). Călare. însutiți 
do ctini. S- folosesc jetui i 
de apă. In maximum 10 
minute, mulțimea d.- , fa

Mireni Bl lORESCU
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TREI TURME DE OL CU TREI CIOBĂNEL..

Rrintr o scrisoare a dl. 
T&rfnâ «rnxtne <im Vukan. 
shitem sesizați de unele 
abuzuri. rhrpurile săvlrși- 
b- •>< y ful stației CE Vul
can. ir. hgâutrâ cu pune- 
re., j.i <:<• puziția clor in- 
te».“...v <j unor vagoane 
•R. |>entru t’.msportu! 
tiiv.**- ’.or materide.
Durnu alui ne soliciți *5 
••••.-re’.âm cele relatate șl 
-.j publicăm care este ati- 
tn-i .ea conducerii stației 
CEI. Petroșani față de cele 
•»ale.

I'..neînțeles am căutat ca 
In cercetările noastre să 
l>: indcm „peștele cel ma. e”. 
pornind de la afirmația 
<.. TărînA, că șeful stației 
cm Vulcan i-a pretins „ciu- 
l ne" pentru a-i da vagonul 
•oli'itaL

Nu vrem să dezam.igim 
nici pe unul, nici pe altul,
• ntn? cei interesați in a- 
. c-tă dispută, dar. Im
• le verificate, reies» Că 
lucrurile stau diferit față 
ii-» cum ni se spune in 
•• risoare. Menționăm că 
P- ntru lămurirea cazului. 
.. ndti'.erea RCM Petra- 
;.-.ni a efectuat o cerceta- 
».? amănunțită, furnizin-

Cele mai presante sint problemele oamenilor
(Urinare din p.'u îl

-■ 'i-r<a unui hotel muntin 
>• P.ulng a tost In redint 
I ’ i Ministerului Tnris- 
nril’ji, fată ți alte problc- 
i. îmbunătățirea tran;- 
șr-i'. ilui In «'mim jn y;i 
Jc.-i hu ii prin reorganiza- 
r.i ;u' ■/<■: ți începerea
< -i. •undi unei linii prin -
< ii . < i< troleibuze sau 
<)• unt it; ridicarea ca
ii’..ț; !■ i-.’ențri mr lic.d » 
p . --ii'larea spitalului 
in n icipal. Sa discutat ți 
' I it spre studiu ți so- 
l-rion ire intensificarea 
ri m i iii construcțiilor de 
l-u u-.ni.e, introducerea ga
zului met m pentru consu
mul f.r .... remedierea po- 
luării atmosferei, atribui- 
ro.i de terenuri pentru 
«■ ; rare dorerc r, ș con- 
st iii.-.-- ă fie ca ic propria- 
t.iti pe inală, fie cabane..

— Sini probleme multe. 
( ar# silit '.ansele solilțio- 
nării lor ?

— VTi .pun un lucru: ne 
m m ilțiirr. ,te interesul t că
zu:. ca ă nu spun reticen
ța cu rare se preocupă 
unele radio din conduce
re i ministerului nostru 
d< soluționat ea revendi
cai nor Să fiu explicit. Ri
nă li 11 aprilie, dori data 
Întrunirii corni i- i minis
teriale. platforma noas
tră mi ajun'-c Jncă de la 
Mim teiul Mineloi la te- 

du-ne un răspuns oficial. 
Iată cum s-au petrecut 

lucrurile: „In luna iunie 
1938, dl. Țtirlnă Grigore a 
trBn.sportat pe calea ferată 
un vagon dc deșeuri do 
lemne, provenite din de-

Lemnele 
buclucașe 

molfiri, pentru care erau 
necesare documente de
proveniență, constînd In
cazul dat, într-un proces 
verbal de vlnzare-cumpă- 
r.irc către Stan Eremin, 
lemnele urmind să fie du
se la Calafat, fiind ane
xată și confirmarea poliției 
dm orașul Vulcan.

Datorită unor neînțele
geri intre G. Țarină și Stan 
Eremin, aceștia solicită 
schimbarea stației de des
tinație de la Calafat la 
Tg. Jiu, lucru care s-a rea
lizat de către șeful stației 
din Vulcan, dl. Ovidiu O- 
nisie. Intrucît stația din 
Tg. Jiu nu este deschisă 
pentru descărcarea unor 

h-lalte ministere cil atribu
ții In soluționarea reven
dicărilor. Iată dc ce, ne-am 
P’opu să fim mai fermi 
in urmărirea finalizării 
revendicărilor minerilor.

— (o probleme se mai 
află in această perioadă 
in atenția sindicatelor mi
niere ?

— In primul rlnd pro
blemele oamenilor. Nu slnt 
nici puține, nici ușoare. 
Este vorba mai ales de 
locuințe ți de butelii. Am 
dori ca primăriile sA se 
implice mai mult împreu
nă cu antreprizele de con
strucții In intensificarea 
ritmului construcțiilor de 
locuințe. O altă problemă 
este repararea apartamen
telor degradate parțial Aici 
ți minele trebuie sA ajute 
mai mult.

— Se apropie sezonul 
estival, al concediilor. Care 
est< siluațin biletelor do 
odihnă și tratament ?

— Vă fac o precizare : 
față de 3 232 bilete de O- 
dihnă cerule pentru Valea 
bului. s-au primit de la 
Confederația Sindicatelor 
Libere (care trăieșto tot 
pe structura fostului 
L’GSR) la Consiliul sindi
cal Județean (tot din fosta 
structură), doar 2672 bi
lete. care urmează să fie 
repaitizate minelor, pre- 
parațiilor ți celorlalte uni- 
t.îți aparținind combina

asemenea transporturi, li
nia publică fiind In stația 
Prcajba, s-a întocmit do
cumentul de transport pen
tru această stație. După 
descărcare, dl. Țărfnfi ofe
ră lemnele spre vlnzare 
unor cetățeni, în mod ile
gal. fapt pentru care, la 
reclamația unui cetățean, 
poliția IV din Tg. Jiu li 
confiscă lemnele, pentru 
vlnzare ilegală și la preț 
de speculă.

Din iunie 1988 șl pînâ 
în prezent dl. ȚArînă nu 
a mai apelat la serviciile 
transportului pe calea fe
rată în stația Vulcan. și 
considerăm că cele relata
te In scrisoare slnt neînte
meiate și tendențioase, 
urmărind știrbirea presti
giului șefului de stație 
din Vulcan, care este un 
om corect".

Cam așa stau lucrurile 
cu această Încurcată poves
te cu lemne și cu vagoane. 
Și vrem să credem că si
tuații de acest gen nu se 
vor mai repeta și nu ne 
va mai pune nimeni pe 
drumuri pentru a dovedi 
lucruri deja dovedite.

Gheorghc CllIKVASA

telor miniere din Județ. 
Foarte puține. De aceea, 
vom stărui atlt la Confe
derația sindicatelor, cit și 
la Ministerul Turismului, 
pentru suplimentarea bi
letelor,

— In ce măsură vor lua 
cunoștință membrii sindi
catelor libere de stadiul 
soluționării revendicărilor?

— Biroul nostru execu
tiv ți-a propus să aibă dis
cuții cu minerii pe schim
buri, tocmai pe această 
temă, la fiecare mină. Tot 
cu acest prilej, vom abor
da și problemele privind 
creșterea producției ți în
tărirea disciplinei, respec
tarea programului de lucru.

— Fiindcă n venit primă
vara ți peste citevn zile 
vom sărbători 1 Mai, să 
vorbim ceva țl despre 
timpul liber al oamenilor.,

— Se află In curs pre
luarea de către sindicate 
a cluburilor. Biroul execu
tiv al Ligii, sindicatele slnt 
preocupate ca atit cabane
le minei ilor, cit și bazele 
dc agrement, să fie bine 
aprovizionate, inclusiv cu 
bere, iar de 1 Mai, la du
biu ile și bazele de agre
ment să se ofere oameni
lor, programe cultural dis
tractive adecvate. Doar 
este o tradiție veche In 
’v dea Jiului ca 1 Mai să 
fie sărbătorit cum se cuvi
ne — ea Ziua Muncii.

Invitație la OBÎRȘIA LOTRUL»
Pentru următoarele zile de repaus (oare de 

cînd n-au mai avut românii atftca zile de repaus?), 
adresăm cititorilor noștri, tuturor Iubitorilor mun- i 
ților și ai drumețiilor o invitație sperăm tentantă : . 
in decorul mirific al minților Lotrului 1a doar dți- 
va kilometri de Petroșani, pe un drum accesibil au
toturismelor se află amplasată cabana Obîrșia Lo- ( 
teului aparținînd OJT VJlcea. Cabana dispune pen- i 
tru cazare dc 42 de căsuțe și două vile care cuprind > 
10 camere. Prin gTija responsabililor acesteia, ț 
Nincl și Mariana Mm. cei care doresc să petreacă l 
clipe minunate de destindere găsesc aici o gamă va- ; 
riată de produse culinare, băuturi alese, precum și J 
multă, multă ospitalitate. Așadar, de vineri pînă ( 
miercuri, în zilele dumneavoastră libere, puteți să i 
beneiiciați de serviciile oferite dc cabana Obîrșia J 
Lotrului. (M. BUJORESCU) 1

CONTESTAȚIE. Sub-ț 
semnatul Bercia Ștefan, di«” 
rectorul clubului sindica- 
tului liber al JM Aninoa- 
sa, dezmint cu probe, afir-i 
mațiile făcute de dl. Perța 
Adrian în ziarul „Zori 
noi” nr. 101, din 2-1 aprilie 
1990 și îl chem în Judecată 
pentru calomnie. (S.P.)

PRECIZARE. Referitor 
la nota ..Una în vitrină...”, 
apărută în nr. 98 al ziaru
lui, în care doamna Bre- 
dan I,. nc sesiza că i s-a 
refuzat posibilitatea de a 
cumpăra un produs expus 
în vitrină, doamna Ileana 
Boroș, responsabila unită
ții, ne-a precizat următoa
rele: In vitrină se găseau. 
In marea majoritate, măr
furi greu vandabile, prin
tre care și o geacă. Doam
na Bredan a cerut și a în
cercat pentru unul dintre 
copiii dînsci, trei haine, 
identice cu aceasta, luate 
din raft. A cerut apoi ți 
pe cea din vitrină și l-a 
fost oferită. Proba a durai 
cu 10 minute peste ora d« 
închidere. Și d-na Bredan 
nici măcar n-a cumpărat 
Păi atunci 7 (P.N.)

Blocuri sub Vîrful Roșia? Nu! O simplă glumă a 
aparatului dc fotografiat... Foto: Aurel BULA

Strigăt de ajutor
Doamna Estcrn Pali din Petroșani, str. Păcii, bl. 

1/2 este o femeie tare necăjită. Are 6 copii, o pensie 
mică ți este bolnavă, foarte bolnavă. Ultimele con
troale medicale, după repetate operații, i-au indicat 
că are cancer. Fa să fie salvată trebuie să meargă 
lu o nouă și complicată operație. Este singura ci 
șansă dc supraviețuire. Și nu are declt 39 de ani. 
Dar ca să meargă la operație arc nevoie de bani. 
Și nu-i are. Dintr-o pensie dc citeva sute dc lei, cu 
6 copii de crescut și mereu prin spitale, nu a putut 
pune deoparte nici un ban. Și atunci cum poate să 
fie salvată ? Numai prin ajutorul oamenilor de 
bine. Rugămintea ei de a fi ajutată, se adresează 
în numele celor 6 copii care au nevoie de mamă, 
tuturor oamenilor de buna ciedință din Valea Jiu
lui.

<£ei cmc doresc să o ajute slnt rugați să depu
nă, atit cit îi lasă inima, la unitățile CEC. Orice 
sumă dc bani, ce ponte fi depusă In contul nr. 5G88 
Pali Esteta, este o picătură de speranță pentru a- 
ccastă femeie necăjită și pentru copiii ci. (G.G.)

CHEI. Te ferească Dum
nezeu să pierzi chei de la 
yale. Că poți să tot ai una 
de rezervă ea 
alta nil mai poți face. Pen
tru simplul motiv că do 
multe luni, în oraș nu se 
găsesc chei brute. Cu toată 
bunăvoința lor, nici lucrăto
rii de la mecanica fină nu 
te pot ajuta. Și atunci n-ai 
altă soluție decît să cum
peri o alt fi... ya- 
lă. Dar ți yală trebuie 
să fii norocos să o poți 
cumpăra. Așa că... cheia 
și ochii 1 (S.P.)

O SUGESTIE. Acum, 
cînd aprovizionarea cu bu
telii de aragaz nu mai con
stituie o problemă, nu s# 
poate trece la distribuirea 
lor printre blocurile car
tierelor aglomerate ? Est# 
întrebarea mai multor ci
titori ai ziarului. Răspun
sul La întrebare 11 așteptăm 
dc la Depozitul Competrol 
Vulcan. ,D.G)

EDILII se străduiesc să 
dea o înfățișare cît mai 
atractivă parcurilor din 
Petroșani. Din păcate sînt 
mulți cei care confundă 
pajiștile cu terenurile d# 
fotbal. Ca urmare parcuri
le se distrug. Este și cazul 
celui din apropierea pie-> 
ței agroalimontare. (A.H.)

LA SFIRȘITUL lunii 
mai, Școala generală nr. 8 
din Deva găzduiește ediția 
a II-a a concursului de 
interpretare a muzicii ro
mânești și universale. Or
ganizat de Inspectoratul 
școlar Județean, concursul 
este deschis elevilor celor 
trei școli cu program de 
muzică din județ. Selee- 
ția reprezentanților Petro- 
șaniului va avea loc. Ir» 
primele zile ale lunii mai, 
la sediul Școlii generalo 
nr. 1. (A.II.)

PANOURILE pentru afi- 
șajul electoral, aflate tn 
apropierea poliției muni
cipiului, sini folosite de 
instituțiile dc spectacole 
pentru publicitate. Și a- 
ceasta in vreme ce diferite 
formațiuni politice și-au li
pit afișele de propagandă 
pe pereții clădirilor sau 
In alte locuri tot altt de 
nefericit alese. Dc ee7. 
Campania electorală fă
cută de pârtiile in aceas
tă perioadă nu poate fi fă
cuta civilizat ? (A.H.) j

Rubrică realizată de 3 
Constantin 1OVANESGU
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)c la Poliția Economică

Gine se aseamănă, se adună
O istorie curioasă, care 

s-a lăsat cu cercetări ți 
inventare, s-a petrecut la 
„celebrul" i.^.,.urant „Că
prioara” din Petrila („Ca
pra”, în jargonul local
nicilor). Ea ne-a fost re
latată de domnii lt. col. 
Florin Bică ți cpt. Florea 
Comănoiu de la Poliția 
economică a municipiului. 
•Protagoniste : barmana
Călina Aradi ți ospătărița 
Mariana Bihokn*. Ultimul 
loc 
tea 
că 
din 
tea 
nă 
rii

de „muncă" — unita- 
de alimentație publi- 

nr. 327 „Căprioara", 
Petrrla — unde aces- 
colabortru fructuos pi

la descoperirea 
de către ofițeri 

Serviciului economic 
Poliția 
tioțani.

După 
formați, 
prifie, 
la un control 
s-au descoperit 15 pahare 
de vodcă „Cristal", pre
zentate clienților, cu lipsă 
intre 24 ți 39 ml la fie
care pahar. S-a consemnat 
Uq total de 439 ml minus 
la 1,5 1. Minus pe masa 
clientului dar plus In bu- 
narț „întreprinzătoare
lor'-.

Ne am întretat șl am 
pus întrebarea celcr două 
temei — ce anume le-a

răs
ti ur.

In

Vin

municipală

aface- 
ai 

din 
Pe-

in-
a-
15,

cum am fost 
în ziua de 25 

în jurul orei 
inopinat.

determinat să procedeze 
astfel 7 Aflăm că niA e vor
ba de vreo situație mate
rială precară — în am
bele familii sînt doclr cîte 
doi copii, soțul ficlăreia 
lucrează și ciștigă bine. 
Frapează coincidenței? — 
au chiar aceeași vlrstă. 

Cine se aseamănă se a- 
dună... Fondul întretiării 
rămîne totuși fără 
puns. Tăcerea e de 
Insistând, am aflat, 
cele din urmă, că au 
sparte două sticle cu
ți au vrut sâ.„ recupere
ze. Recuperare, refoJo- 
sire._ imperativ pe care 
l-au avut în vedere și cti 
care le-au „recuperat”. Ur
mează inventarul, care vn 
încerca să ne lămurească 
dacă acest incident e doar 
un „accident” în activrta-l 
tea de 3 și. respectiv, R 
ani a celor două lucrătoa-’ 
re comerciale.

Consemnăm 
mație demnă 
maa-marrlor 
In general, 
tru băuturi, 
alimentația 
mai mici cu 5 ml. Deci și 
atunci cînt sînt folosite, 
ceea ce nu era cazul la 
.Căprioara" unde se turna 
direct din stidă clientul 

pierde.» planificat.

ți o infor- 
de atenția 

comerțului, 
măsurile pen- 
fedosite în 
publică, sînt

S'.-f . - r in«i»rșf

Adolescența se trăiește mal intens In cadru na
tural. Foto: V. POLLAKi

Și Petroșaniul ar patra fi frnntol. Dacă ar avra purtări._ terminate. loto: Aurel DUI-A

în suferință încă din naștere...
O scrisoare din Urican.i 

ne-a determinat să vedem 
Dispensarul policlinic cu 
staționar. Este cartierul 
Bucura ți e menit să ridi
ce calitatea actului 
dical pentru cei 15 000 
locuitori ai orașului 
extremitatea vestică 
municipiului.

Un scop generos.- 
care, însă, proaspăta 
tale nu răspunde 
camdartă decît prin firmă 
ți citeva cabinete — 3
pentru adulți, cîte două 
do pediatrie ți stomato
logie, precum și laboratoa
rele de analize ți de 
nici dentară, la care 
mai poate adăuga un 
viciu de urgență.

Cam puțin față de 
scrie la intrarea 
corpul B al clădirii, 
țin față de ceea 
trebui să fie o 
de 11 milioane lei, 
un dispensar 
cu staționar de 30 de pa
turi și o capacitate de 1200 
consultații pe zi. în toate 
specialitățile, prevăzute 
pentru o policlinică ju
dețeană. Investiția, înce
pută cu 5 ani în urmă, s-a 
apropiat de stadiul de fi
nalizare, 
liclinică au fost 
nate. însă, cu o jumătate 
de an în urmă, în clădire, 
respectiv în corpul B un
de finisările s-au aflat In
tr-un stadiu mai avansat, 
s-a instalat, după o recep

me- 
de 

din 
a

la 
Uni- 
deo-

teh- 
se 

ser-

ce 
în 

Bu
ce ar

investiție 
deci 

policlinic

Lucrările la po-
abando-

ție parțială, dispensarul 
urban.

Nu ne-am propus o an
chetă, dar am reținut ne
mulțumirea unanimă a ca- 
delor medicale față 
stadiul în care se 
așa-zisa policlinică ți 
dițiile In cajc sînt

de 
află 
con- 
puți

de intrare. De fapt, 
după ce copiii au 
geamurile, intră cine 
și, pază nefiind, 
sustrage ce dorește 
puțina dotare lăsată
constructori Înainte de 
finaliza montarea instala
țiilor și a lemnăriei.

aici, 
spart 
vrea 

poate 
din 
de 

a

POLICLINICA DIN URICANI

să-și exercite profesiunea. 
Motivul sau motivele... 
le-am constatat pe cori
doare în viitoarele saloa
ne ale terasei clădirii afla
te în diferite 
gimului" 
împreună cu 
Emil Tutar, 
ordonator 
și Mihai Matyas, 
adjunct economic al 
Udului din

Concluzia, 
văzute, nu 
dezolantă, 
vînd izolația finisată, 
pele ploilor se infiltrează 
prin pereți pînă-n subso
lul inundat și degradează 
clădirea încă neterminată. 
Se mai adaugă și apele 
provenite din instalațiile 
sanitare intrate în func
țiune... fără prolx’. Curge 
apa din conducte, chiu
vete și grupui.Ic sanitare.

In corpul A, închis du
pă plecarea constructori
lor pătrundem prin spăr
tura geamurilor de la ușa

stadii ale „ra
de șantier. Eram 

dr.
co-

domnii 
medicul 

de policlinică, 
director 

Spi-
Lupeni. 
după 

poate fi 
Terasa

cele 
dccit 
nea- 

a-

„Toată iarna n-a fost 
căldură”, aflăm de la ca
binetul de pediatrie. Insă 
caloriferele au curs... In
stalația electrică e preca
ră și ea, inclusiv în labo- 
ra toiul dentar.

Medicul coordonator ne 
vorliea și de greutăți de 
altă natură: în desfășu
rarea actului medical lip
sa unei salvări pentru ca
zuri de urgență, deși, 
știe, Uricanitll are 3 
tăți miniere. Lipsește 
aparat de sterilizai<■. 
unitățile cele mai 
Slut determinate de 
de personal mediu, 
în perspectivă nu va 
acoperi nici serviciul de 

urgență. Or, dat fiind sție- 
cificul orașului, se impu
ne și la Uricani 
de gardă permanentă 
medicină generală...

In ceea ce privește me
dicii de specialitate, aflăm 
amănunte de la directorul 
Spitalului, dr. L. Durghi- 
nescu, faptul că

se 
uni- 

un 
Cre
ma ri 
lipsa 
care 

putea

o linie 
de

medicii respectivi ae află 
Ia cursuri de specializare 
rare 
Fină 
mina 
babiil.
brigada 1 Deva a TAGGM 
trei uie să termine lucră
rile la policlinică pentru 
care au încasat banii. Tot
odată, Direcția sanitară să 
asigure dotarea policlinj-’ 
ciu. dotare care. In loc 
să ajungă la Uricani, foș
tii „tovarăși ți tovarășe” 
din conducerea Direcției 
sanitare județene, pe mo
tiv că imobilul nu a fost 
terminat la dala respecti
vă, au împărțit-o în anii 
trecuți în tot județuL S-a 
întîmplat și cu dotarea, 
ceea ce s-a întâmplat cu 
abandonarea finalizării 
construcției... S-a dat dis
poziție și... rezultatele sînt 
evidente.

Cine descurcă treburile? 
Deocamdată, 

rasului
1'lucra.ș insistă prin 
mersuri scrise și verbale, 
la Trustul de construcții 
din Deva pentru reluarea 
lucrărilor de construcții. 
Dar demersurile primă
riei nu au avut alte re
zultate, deocamdată, doar 
promis:uni... Și nu numai 
în problema policlinicii.

mai durează ur an. 
vor veni, se va ter
ți policlinica, pro- 
A de vărul este eA

primarul o-
l ricini, db Miron

de-

Io:m DUBEK

Hai să ne nîilniin după nn miting I
(Urmare din pagina 1)

cători de manifestații", în 
lașitatea caracteristică re- 
lor care nu știu ce vor, se 
Împrăștie. Pe străzile lă
turalnice, grupuri răzlețe 
de tineri ți tinere beți, •ar 
nu de libertate, înjurau.

suduiau, se făceau de rîs 
Cum ar zice Caragiale, 
„curat murdar, coane FA- 
nică I”. Întrebare: oare la 
București nu poate .'.A trea
că o singură zi fără o ma
nifestație? In curfnd, In 
Capitală, ne putem da în
tâlnire după miting ?

Costică rupe-tot

Intervenție In CPUN a reprezentantului Văii Jiului
Nu facem campanie electorală 

Cel căruia i sînt dedicate rindurilc de față 
nici nu este printre cci 27 de candidați din Valea 
Jiului pentru alegerile din 20 mai 1300. Drr pen
tru modul cum a vorbit in mini parlamentul țării 
despre Valea .fiului, credem că merită măcar, așa, 
n vorbă dc bine. Cititorii vor fi, sperăm, de neord 
cu noi că nu mulți se încumetă să apere cu atiln 
osirdie demnitatea locurilor zonei in care trăiește 
și muncește, a oamenilor acestor meleaguri, cum n 
făcut-o liotniihis Burdan în fața domnilor parla
mentari. Și, să recunoaștem, ne-a plăcut. Nu, n-a 
fost patriotism local ieftin. In termeni decenți, din
tre cei mai urbani s-a vorbii d< ’.pre cinstea șl o- 
menia oamenilor din Valea Jiului, despre ospita
litatea acestora, Indiferent dc convingerile politi
ce sau dc orice altă natură ale gazdelor și n.’ispcti- 
lor. Nu ne erijăm in educatori. Nu insităm să se 
la exemplul nostru. Dar pentru cine-i curios nvent 
ce arăta. De aceea no doare taro cînd sîntem hu

liți. Mai ales cind aceasta se face pe nedrept. Nu 
sîntem oaia neagră a țării. Și nici sperietoare. Dar, 
mai ales, nu incomodăm pe nimeni.

O spunem pentru toată țara, să se știe. In Va
lea Jiului se muncește cinstit. Și greu. Dar nu ne 
plingem. După puterile și posibilitățile noastre 
înccrrAm să ne facem datoria față de țară. Nu sin- 
tem un mare centru cultural al României. Sîntem 
doar un centru muncitoresc puternic. I'oatc nu ne 
ridicăm la nivelul altora. Dar nici nu ne cobor.m 
pînă-nfr-ncolo incit să împroșc.ăni cu noroi in alții. 
Avem pretenția, însă, să m bucurăm șl noi «le a- 
celași tratament. Atit a cerut, dc fapt, și Romulus 
Burdan pentru Vfflen Jiului. Mulțumim, domnule 
llilrrlan, pentru pledoaria iii fața țării. La fel ar 
putea proceda și alții.

Constantin lOVANI SCU
l’.S. 1)1. Romulus Hurdan este vicepreședinte al 

( PÎJN al municipiului Petroșani și reprezintă județul 
Hunedoara in mini-pai liimcnhil țării.

Surprins asupra fap
tului. Costică Mușat ne 
dezvăluie „profesiunea 
Iui de credința”.

— De pămînt sînt de 
prin Galați. Am făcut 
armau la mină și m-ati 
lăsat la vatră In 17 ia
nuarie. Numai că cu 
n-am plecat SUu și a- 
cum la căminul 1 A, ca
mera 47. M-ați văzut ru- 
pînd un afiș. Nu știu al 
cui era (PNL — n.n.) și 
nici nu mă interesează. 
Eu le rup pe toate. Pen
tru că nu sînt de acord!

— Bine, bine ilar dacă 
sînteți împotriva tutu
ror, cu cine o să votați, 
totuși 7

— Cu Ilicscu.
— Dar afișele l-'.SN le 

rupeți 7
— R;.nclnț<’l'", I Dar,

un moment, ce mai e 
și Freiitu’ Asta 7 C*1 cine 
e 7

— Cu domnul II. «u
— Atunci pe astea le 

las iar cei care le rup 
vor avea de-a face cu 
mine, li rup I

Iată, deci, un „erou" 
al zilelor noastre. Să
încercăm a desluși în 
atitudinea lui vreo sfo
rărie, vreo mașinațiu- 
ne 7 Omul a spus clar : 
nu știe și nu-1 interesea
ză nimic — ceea ce do
rește și altora. Prin ur
mare, orice hîrtie tipă
rită ii iese In cale dis
pare, g<*st pe cnre nu-1 
aprobăm și invităm pe 
cci in drept să ia atitu
dine.

ștefan ( IMPOI
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
COMUNICAT
din partea Consiliului Provizoriu al 
Societății Ziariștilor din România

Noi precizări privind trecerea 
graniței in Iugoslavia

Agenția de presă „Rom- 
preș” a primit din par
tea Ministerului Afaceri
lor Externe următorul co
mun leat:

După cum se cunoaște 
d«n surse de presă iugo
slave, confirmate și de 
către autoritățile compe
tente prin intermediul Am
basadei României la Bel
grad, RSF Iugoslaviei a ho- 
tărît introducerea schim- 
bu'ui valutar obligatoriu, 
de 200 dolari de persoană, 
incepînd cu data de 20 
aprilie 1990, pentru turiș- 

. Vi unor țări din Europa 
centrală și răsăriteană, in
clusiv România Sînt ex
ceptate de la această obli
gație grupurile turistice 
organizate, turiștii indi
viduali cu servicii plătite 
anticipat, persoanele
cârc călătoresc în tranzit 
MM în cadrul micului tra
fic de frontieră, precum 
și. copiii sub 11 ani. Tot* 

în lu- 
străini 
declare 
conver- 

au asu-

Odată, la intrarea 
goslavla, turiștii

i sint obligați să 
' eumcle in valută 

tjbilâ pe care le 
pra lor, îo afara celor 200 
Moiari, pentru care pri-

mesc adeverințe justifi
cative. Sumele găsite în 
plus, la controlul vamal, 
față de cele decimate, se 
confiscă.

Ministerul Afacerilor Ex
terne aduce la cunoștința 
tuturor cetățenilor ro
mani interesați necesita
tea de a ține seama de 
aceste nod reglementări 
introduse de RSF Iugosla
via in cazul în care do
resc să efectueze călăto
rii în această țară.

Avînd în vedere măsu
rile adoptate de autorită
țile iugoslave, In virtutea 
principiului reciprocității, 
s-a hotărît introducerea 
acelorași obligații de
schimb valutar pentru ce
tățenii iugoslavi care vor 
călători ca turiști indivi
duali în România.

Din partea română s-a 
comunicat părții iugosla
ve că măsurile de recipro
citate rămîn valabile a- 
tîta timp cît autoritățile 
iugoslave nu vor reveni a- 
supra măsurii luate la 20 
aprilie a.c.

(Rompres)

MISIUNEA NAVETEI SPAȚIALE „DISCOVERT"
WASHINGTON 26 (Rom- 

preș). — Echipajul 
tei spațiale 
„Discovcry” a 
miercuri scara, 
•și 38 minute 
degajarea din

'hicul spațial 
l’ti „Hubble”.

i •
tul acestei operațiuni, na
veta se afla la circa 600

nave- 
americane 

procedat 
la ora 19

(GMT), la 
acest vc- 

a telescopu- 
In momen-

kilometri altitudine și sur
vola Oceanul Pacific, la 
vest de Insulele Galapa- 
gos. Eliberarea aparatului 
s-a produs cu o întârziere 
de 90 de minute față de 
program, ca urmare — în
tre altele — a unei de
fecțiuni mecanice interve
nite la panourile solare 
ale telescopului.

RETRAGEREA TRUPELOR SOVIETICE DIN
UNGARIA

BUDAPESTA 26 (Rom- 
pres). — Ministerul Apără
rii al Ungariei a dat pu
blicității o declarație în 
care se arată că s-au înche
iat negocierile ungaro- 

I proble- 
contingen- 

sovietice 
Făcîndu-se 
al retrage- 

din

negocierile 
sovietice privind 
mele retragerii i 
tului de trupe 
din Ungaria, 
un prim bilanț 
rii, s-a menționat că 
cele 1 769 de garnituri de 
cale ferată planificate —

din care 1 352 vor trans
porta tehnică militară și 
militari — au părăsit de
ja Ungaria 91 de eșaloa
ne (de călători și de mar

ee corespunde 
de
re-

fă), ceea 
planificării. Incepînd 
la 20 aprilie, ritmul 
tragerii este accelerat. Po
zițiile părților s-au apro
piat întrucîtva în legătu
ră cu unele probleme eco
nomice, financiqre și co
merciale. >

URMARILE CATASTROFEI DE LA CERNOBÎL
MINSK 25 (Rompres). — 

Pe teritoriul bielorus a- 
fectat de radiație în _ur- 
ma catastrofei de 
noi îl, in prezent 
circa 2 200 000 de 
arată presa din Minsk în 
ajunul împlinirii a patru 
ani de la data avariei. Pe 
dc altă parte, circă o tre
ime din suprafața repu
blicii a fost' afectată de 
radiație.

Intr-un interviu acor
dat agenției TASS, vicc-

la Cer- 
locuiesc 
oameni,

președintele Consiliului 
de Miniștri ai Bielorusiel, 
președintele Comisiei de 
Stat pentru lichidarea 
urmărilor avariei de la 
Cernobîl, Aleksandr Chi- 
cikailo, a subliniat că 
este vorba de cea mai ma
re catastrofă din istoria 
omenirii. Eliminarea tu
turor urmărilor sale nu se 
poate realiza, mtrucît u- 
nele vor dăinui în veșni
cie.

Agenția de presă „Rom- 
pres” a primit din 
tea ~ .......... “
riu 
lor 
rul

Consiliul Provizoriu 
Societății Ziariștilor din 
România a luat cunoștință 
cu îngrijorare de semna
lările privind proferarea 
și exercitarea de amenin
țări, inclusiv cu moartea, 
de atacuri împotriva unor 
reprezentanți ai presei 
— acte incompatibile cu 
dreptul fundamental la li
bertatea cuvîntului și a 
presei, cu normele de vie
țuire într-o societate libe
ră, democratică. 
r Consiliul Provizoriu 
SZR consideră că aseme
nea manifestări inadmisi
bile sînt o consecință a 
înveninării generale a cli
matului social, a degeneră
rii luptei politice, 
abateri 
normale, 
fășurare 
lectora le,

Consiliului 
al Societății 
din România 
comunicat:

par- 
Provizo- 
Ziariști- 

următoa-

al

al

.. prin 
de la condițiile 

legale, de des- 
a campaniei e- 
și face un apel

solemn către toata forma
țiunile și toți factorii po
litici pentru a se strădui 
în vederea restabilirii cli
matului de conciliere na
țională, pentru desfășura
rea disputelor politice în 
condiții civilizate, 
cratice, legale.

Aceste simptome 
culoase sînt favorizate 
de inexistența unor 
glementări legaile care 
garanteze libertatea ] 
sei, siguranța 
profesiei de ziarist, 
nitatea personală și invi
olabilitatea gazetarului în 
timpul prezenței acestuia 
ca martor la evenimente.

Solicităm guvernului, 
CPUN, organelor de or
dine să ia atitudine fer
mă față de orice tentati
vă sau săvîrșire a 
acțiuni de natură să 
judicieze integritatea 
sonală a ziaristului.

demo-

peri-
! și ' 

re- 
să 

pre- 
exercitării 

imu-

Consiliul Provizoriu 
Societății Ziariștilor 

România

Mica
PENTRU NORMALIZAREA RELAȚIILOR 

INTRE CHINA ȘI U.R.S.S.
(Rom- 

ad- 
Stat 

de E-

între 
țări 
îm-

SCURTE ȘTIRI a SCURTE ȘTIRI
________________ T

COLABORARE. In șco
lile din regiunea france
ză Ilaute-Normandie so 
află un număr de 3â de 
profesori și elevi de liceu 
români care studiază, timp 
de 15 zile, sistemul edu
cațional din Franța. Acest 
sistem — arată agenția 
France Pressc — va servi 
ca sursă de inspirație pen
tru reforma programelor 
școlare românești.

PREMII. Marele 
mâl al festivalului 
lr«r de scurt-metraj 
Obertiausen a fost 
nat realizatorului
AJexander Soukorov pen
tru filmul sau „Elegie 
sovietică”. Cineasta ro- 
mănă Saoina Pop a pri
mit premiul Ministerului 
Regional al culturii din 
Renan ia de Nord — West- 
falia.

construirea unor subma
rine continuă în secret 
— s-a afirmat într-o emi
siune a televiziunii 
germane 
Rundfunk,

vest-
Westdcutsche 

citată de AFP.

pre- 
filme- 
de la 
decer-

sovietic

ATACURI ARMATE. 
Persoane necunoscute au 

nflchis focul miercuri a- 
ipra cazărmii unei urn
iți militare de pe terito- 
>11 capitalei lituaniene, 
ansm.te TASS. Au 
’cetârl în legătură 
est incident.

loc
cu

Unor 
prc- 
per-

al ' 
din

i

publicitate
ANIVERSARI

AJUTOR ? In ciuda 
nunțlrilor oficiale, 
‘ ul vcst-gcrm-in 
Africii de Sud

dez- 
ajuto- 

acordat 
pentru

MOSGOVA 26 
preș). — Xu Xin, 
junct al șefului de 
Major al Armatei 
liberare a Poporului chi
nez, a avut convorbiri, la 
Moscova, cu Mihail Moi- 
seev, prim-adjnnct al mi
nistrului apărării, 
Statului Major al 
armate sovietice, 
te agenția China 
S-a relevat câ,
normalizarea relațiilor din
tre China și URSS, este 
normal ca armatele celor 
două țări să întreprindă 
contacte. S-a subliniat că 
dezvoltarea unor rapur-

șeful 
forțelor 

transmi- 
Nouă.

după

turi de prietenie 
armatele celor două 
nu va fi îndreptată 
potriva altor state, nu va
împiedica pe nici una 
dintre ele să mențină și 
să dezvolte relații prie
tenești cu armatele altor 
țări. De aceea, au relevat 
cele două părți, aseme
nea raporturi vor fi 
vorabile nu numai 
voltării unor legături 
bună 
URSS 
cii și 
și în 
lumii.

fa- 
dez- 

de 
vecinătate între

și China, ci și pă- 
stabilității în Asia 

celelalte regiuni ale

TELEX BB SPORT

ȘOMAJ 
ședințele 
RDG, Rudolf Stadermann, 
a estimat că între 1—2 
milioane de persoane Iși 
vor pierde slujba 
cesta în RDG ca 
secmță a uniunii 
mice și monetare 
cele două Germanii.

IN R.D.G. Pre- 
Sindicatelor din

anul a- 
o con- 

econo- 
dintre

NEW YORK 26 (Rom- 
pres). — Campiona olim
pică în proba de 1500 m 
plat, românca Paula Ivan, 
atsentă de pe pistele de 
atletism o lungă perioa
dă datorită unei ’ acci
dentări în cadrul concur
sului indoor de la 
Angeles, Iși va face
Intrarea, urmînd să par
ticipe la trei reuniuni 
tlcticc în Statele 
(Los Angeles, San 
și Eugen) în perioada 
mai — 2 iunie, 
organ.zatorii.

iu-
4.5

Los
re-

Eusebia 
scum- 

t___  . Mihai
Mihai și Maria, un căldu
ros „La mulți anii" cu 
ocazia aniversării nunții 
de argint, și le doresc 
multă fericire și numai 
bucurii în continuare. 
(1057)

ACUM cînd în buchetul 
vieții prinzi cel i 
20-lea trandafir dragă 
ru Curelaru, Erika și 
milia Petze Aladar

COPIII Mihai, 
și Mihaela urează 
pilor lor părinți

doresc din suflet 
te, noroc și „La 
ani I".

VINZARI

sănăta-
mulți

Dacia 1300 
Gh. Barițiu

Vul-4 
nr.

de-al 
i Do- 

fa- 
îți

VIND 
can str. 
14/2 (colonia de jos). 
(1052)
. SCHIMBURI

SCHIMB apartament 
camere Vulcan, str. I 
tînelor, bl. T, ap. 12, car
tier Brazi, cu apartament 
3 camere Vulcan. Infor
mații 1a domiciliu. (1056)

4

2
Fîn-

DECESE

SOȚUL, copiii și ne
poții anunță cu adîncă 
durere încetarea din 
viață a scumpei lor 

GROSU EUGENIA
Inmormîntarea are loc 

azi, ora 14,30. Corte
giul funerar pleacă din 
strada Păcii, bl. 12. O- 
dihnească-se in pace. 
(1063)

FAMILIILE Moise, 
Istrate și Oanță sînt 
alături de prietenul 
lor Grosu loan la pier
derea scumpei sale ma
me. Sincere condolean
țe. (1063)

cu
Cornelia 
dcplîng 

scumpei lor

ATENTAT. Oskar La
fontaine, liderul Partidu
lui Social-Democrat (PSD) 
din RF Germania, a fost 
miercuri seara victima 
unul atentat, în cursu-l ți
nui 
avea 
timp 
grai, 
lovit 
dc către o f< meie de 
dc ani. dc cetățenie 
germ ma Se 
că este vorba 
n.itâ mental.
rită este profundă, Oskar 
Lafontaine a pierdut nnilt 
sînge, dar viața sa nu 
este in pericol, a informat 
ministerul de interne al 
RFG.

a-
Unite 
Jose 

20 
anunță

BELGRAD 26 (Rom
pres). — In turneul in
ternațional de șah de la 
Novi Sad, după șase run
de conduce maestrul 
goslav Popovici, cu
puncte urmat de Goccv 4 
puncte (1). Rezultate teh
nice) Ghindă — Popovici 
remiză; Gocev — Kosici 
1—0; Lakctici — Kirov 
0—1; Rakici — Deze re
miză.

FRATELE Puiu 
familia, sora 
cu familia, 
moartea 
surori

GROSU EUGENIA
Dumnozcu s-o ierte. 

(1063)

COLEGII din Baza de 
Aprovizionare Petroșani 
sînt alături de colegul 
lor Grosu loan în ma
rca durero pricinuită 
de decesul mamei sale. 
Sincere condoleanțe. 
(1062)

COMEMORĂRI

miting electoral 
loc la Koln. 
ce semna un 

Lafontaine a
In git cu un

care
In

auto- 
lost 

cuțit
- 42
vest- 

prcsup'ine 
do o bol

ii a na snfe-

TEL AVIV 26 
preș). — In sferturile 
Lnală ale Turneului 
ternațional masculin 
volei de la Ierusalim, 
lecționata 
învins 
(15—2, 
mația

Alte 
Anglia 
15—8); 
3—0 (15—1 
Elveția — 
(15—13, 
8 —13,

In .semifinale, România 
' s juca în compania Gre
ciei, iar Israelul va în- 
tiliii Elveția.

(Rnm- 
de 
în
de 
sc- 

a 
3—0 
for-

României 
cu scorul de 
15—7, 15—13) 

Turciei.
rezultate-; Israel — 
3—0 (15—2, 15—3,
Grecia — Franța 

9, 1.1—4, 15—9);
Norvegia 3—2 

7—15, 17—16,
17—16).

LENINGRAD 26 (de la 
trimisul Rompres. Adrian 
lonescu). — Sala sporturi- 
loi din Leningrad, cu o 
capacitate dc 15 000 locuri, 
va găzdui, la sfirșitul a- 
cestei saptămlni, Campio
natele europene de cult li
rism, competiție din ce în 
ce mai amplă, ilustrare a 
popularității crescînde a 
bodyb uild i ngul ui. Ediția 

din acest an marchează și 
mult așteptata premieră 
pentru țara noastră. Nou 
creată Federația română 
de culturii.m se alia prin
tre participante cu un lot 
do cinci sportivi.

PIOS omagiu la Îm
plinirea a cinci ani de 
ia decesul celui care a 
fost un bun soț și tată

CRASUL EUGEN
Odihneascu-se in pa

ce. Familia. (1066)

GURCA IONEL
In veci nu te vom 

uita. (1064)

SOȚIA, fiica, gine
rele, nepoții și sora a- 
nunță cu adîncă durere 
că se împlinesc 2 ani 
de la moartea fulge
rătoare a cehii care a 
fost un bun soț, tată, 
socru, bunic și frate

durere 
rudelor și 
că pe ziua de 
se 
de

a

va oficia 
7 ani a 
fost un 
și bun.c

VALER

CU ADINCA 
amintim 
prietenilor 
29 aprilie 
parastasul 
celui caie
bun soț, tata

RE VITE A
lacrimi și flori pe 

tristul său mai mint 
Dumnezeu să-1 ierte 
și sa-1 odihnească. 
(1033)

LA 1
6 luni 
dc la

toare a dragului nostru 
TRI Ț.A ȘTEFAN 

Dumnezeu să-l ierte. 
Soția și copiii.
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