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Ui Tirgu Mureș s-au 
desfășurat marți, lucrări
le Gomisiei mixte a re
prezentanților filialelor Ju
dețului Mureș alo Uni
unii Vatra Românească și 
Uniunii Democrate Ma
ghiare din România.

Părțile aflate in dialog 
au ajuna la următoarele 
concluzii comune :

1. — Tensiunea a scăzut, 
Iar dacă ambele părți vor 
urmări sincer înfăptuirea 
celor convenite de comun

în speță oea maghiar.i, tre
buie să fie asigurată ca 
puterea dc stat actuală, 
cit și cca constituțională, 
le garantează toate drep
turile legitime, in confor
mitate cu Declarația U- 
niversală a Drepturilor 
Omului, cu Actul Einal de 
la Helsinki, Documentele 
Finale ale conferinței de 
la Viena, precum și a 
tuturor tratatelor inter
naționale acceptate de 
România.

Beneficiarii așteaptă 
creșterea 

producției de cărbune
Beneficiarii cărbunelui 

de Valea Jiului slnt com
binatele siderurgice (pen
tru cel superior, destinat 
cocsului și semicocsului) șl 
termocentralele (pentru 
mixtele energetice). Bine
înțeles, după co cărbunele 
extras din subteran trece 
prin fluxul tehnologic al 
preparațiilor pentru a fi 
separate și preparate sor
turile respective. Deci, du
pă alegerea sterilului, și 
aici trebuie să spunem că 
rezultă o cantitate destul 
de mare datorită calității 
proaste a cărbunelui ex
tras, ar trebui s i -‘proape 
Întreaga cantitate de căr
bune rezultată din prepa- 
rații să ia drumul combi
natelor sbkrurgice și al 
termocentralelor. In ce 
proporție ? Aproximativ e- 
gală. Dar, In realitate lu
crurile nu stau tocmai așa.

Din analiza producției 
expediate la beneficiarii a- 
mintiți rezultă un decalaj 
(lestul de mare. Respec
tiv, față de producția tri
misă termocentralelor de la 
începutul anului, cea afe
rentă siderurgiei, îndeo
sebi combinatelor siJerur- 
gice Hunedoara și Galați, 
este aproximativ la ju
mătate. Cu toate că încă 
de la Începutul anului, a- 
Ut cnergeticienil cit șl 
sidenirgiștii au făcut nu
meroase apeluri la inten
sificarea livrărilor 
tru a nu compromite 
ducția acestor unități 
dustriale. Justificate 
fost toate, dar parcă
mai arzătoare erau apelu
rile venite de la termo
centrale. știut fiind că lipsa 
Cărbunelui afectează pro
ducerea energiei termice, 
deosebit dc necesare încăl
zirii apartamentelor.

Cauzele care au condus 
la aceste rămîneri in ur
mă sînt cunoscute și nu 
vom insista asupra lor, 
Activitatea la unitățile 
miniere a intrat mai greu 
pe făgașul normal, 
scurt timp după aceea 
fost din nou afectată 
instabilitatea politică 
economică din țară, apoi 
de revendicările minerilor 
din bazinul nostru carbo
nifer. Revendicările au 
fost, fără îndoială, necesa
re, oportune chiar, dar pro
ducția a avut serios de 
suferit. Or, sc știe. In mi
nerit ce ai pierdut o dată, 
e bun pierdut. Cu foarte 
mare greutate mai poate 
fi recuperat. Din acest mo
tiv, considerăm că este 
necesar, acum, după scur
gerea primului trimestru 
să se intensifice eforturile 
pentru ca toate unitățile 
nvniere din Valea Jiului 
sa extragă cărbune la în
treaga capacitate. După 
datele pe care le deținem, 
minele nu Intîmpină 
utăți de neînvins. Se 
te vorbi, așadar, de 
dițil corespunzătoare 
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acord, In spiritul comuni
catelor date publicității, 
situația se va ameliora.

2. — Evenimentele re
cent petrecute la 
Mureș evidențiază faptul 
că probleme de această 
natură, cit și cauzele care 
le generează, trebuie să 
stea permanent In atenția 
autorităților de stat, cen
trale și locale.

3. — Opmia pubiică din 
țară și din străinătate ar° 
o importanță deosebită 
In depășirea situației: din 
acest motiv trebuie să fie 
corect informată 
nată din partea 
reconcilieri.

4. — Populația 
trebuie să fie asigurată că 
drepturile minorităților 
naționale, garantarea exer
citării acestora nu lezează 
în nici un fel 
ei. Minoritățile

Tirgu
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oricăror
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interesele 
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gre- 
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con. 
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uncle mine.

tru creșterea 
de cărbune.

Sc observă 
tml unătățire 
cărbunelui la
Dar rezultatele nu sînt în
că de natură să bucure. Ba 
mai mult, 
clar stnt 
ceptibile. 
cunoaștem
pierdere. Se știe cu 
cheltuieli extragem 
bunele. Tocmai dc

In plan firran- 
aproape imper-
€eea ce să re- 
este o mare 

ce 
căr. 

aceea

Constantin lOVANESCI»

(Continuare In pag. o 2 a]

Țineți-vă promisiunea

Duminica, fără politică la
Ne place democrația ca

re se instaurează, e 
vârât, destul de greu, 
place și liniștea care 
așterne din nou In 
In stare de tensiune 
se poate munci și 
bine. Fină si televiziunea 
ne-a promis că vom avea 
duminicile liniștite, 
politică. Dar nu se 
ține de cuvînt Iar 
stricat seara de 
prin îx'portajul dc o 
mutate de oră In care 
dat cuvîntul la fel dc 
de oameni, mai mult 
mai puțin binevoitori.

ade- 
Nc 
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nu 
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fără 
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vorbit pînă și un cetățean 
vest-german care a 
să se disculpe, dar 
reușit să scoată pe 
numele legionarilor 
ra le zicea tot grupare 
extremistă. Și un medic 
militar a vorbit, pe funda. 
Iul unor afișe scrise de 
mină, apărindu-și cauza 
personală. Și alții au vor
bit înveninînd spiritele. Vor 
bucureștenii să facă du
minica demonstrații 7 N-au 
declt I Dar Televiziunea 
Română Liberă nu-i a
bucureștenilor. Atunci dc 
ce ne Obligă pe noi, o ța-

vrut 
n-a 

gură 
căro-

In numele dreptului la ADEVĂR
(iorisiiinl Municipal Pro

vizoriu de UniUne Națio
nală Petroșani, In numărul 
dc Joi, 29 martie 1990 al 
ziarului „Zori noi'* și-a 
exprimat punctul de ve
dere față de „Valul dc 
tulburări de la Tirgu Mu
reș, de ciocnirile violen
te dintre români și ma
ghiari (care) au Îngrijorat 
profund populația țării...". 
Subscriem entuziast, fără 
rezerve, la această apre
ciere, precum și Ia dorin
ța exprimată In numele 
locuitorilor d.n Valea 
Ulului, români și maghiari, 
fle a vedea soluționat paș- 
nlo și definitiv acesl con
flict Se cuvine sj ne 
felicităm reciproc pentru 
faptul că, români șl ma
ghiari, noi cel din Vale, 
am știut șl vom ști să 
excludem din viața noas
tră, din Viața Cetății mor
bul rușinos șl anacronic al 
naționalismului șl șovinis
mului. „Sin" Jra et studio"

spunea Tacit, deci— noi 
cel mulți care muncim In 
adincul pămlntului ca șl 
cei care muncim pe pă- 
mlntul Văii vrem să răml- 
nem Oameni I

Și totuși... se vede câ 
nici „Pentru un dialog 
constructiv și conciliator", 
la care m-am referit pînă-n 
prezent, nu-i un document 
redactat In spiritul ade
vărului. Cităm din docu
mentul amintit ;

„Dc-a lungul veacuri
lor p imîntul Transilvaniei 
a fost dureros contorsio
nat dc frămintărl istori
ce". Și acum : „S-au În
cheiat două războaie m®- 
diale și amlndouă au cons
fințit un mare adevărt 
Transilvania aparține sta
tului român. Acest lucru 
este unanim recunoscut și 
de populația maghiară 
din România".

Nu vrem să dăm lecții 
de Istorie, dar nici nu pu- 
tom acrcpt.'i r redit'ii < a

tezei conform căreia unul 
din cele mai înălțătoare 
momente ale trecutului 
nostru, cum eslc unirea 
Transilvaniei cu patria 
mumă, să ne fie prezentat 
drept făt zămislit din 
două războaie mondiale.

Istoria, o știe toată lu
mea, nu poate fi folosită 
ca o simplă manta de
vreme rea; ea este pur și 
simplu Istoric și trebuie 
să o tratăm cu respectul 
și venerația cuvenite; prin 
istorie vorbim și ne sfă
tuim cu sutele de gene
rații ce nc-au purcedat pe 
pămintul caic se numește 
România.

Sin tem de părere că nici 
unei persoane fizice și cu 
atît mai mult uncia Juri
dice, In cazul de față Con
siliul Municipal Provizo
riu de Uniune Națională 
Petroșani nu-l este îngă
duit să prezinte România 
dc astăzi ca un rezultat 
consfințit d<- Inchclerc.'i a

două războaie mondiale.
Nu domnilor I Și dv. tre
buie să vă însușiți adevă- 
ril cunoscut de o lume 
care respectă izvoarele cu
rate ale trecutului nostru: 
Românii dc la 1 D<*cem- 
brie 1918, România de 
azi este rezultatul firesc 
și necesar al unui lung șir 
de secole dc lupte îm
potriva unor puteri Stră
ine asupritoare, lupte și 
jertfe prin care am reușit 
să ne afirmam ca națiune 
liberă, să ne păstrăm I- 
dentilatea, să fim noi în
șine pe întinsul vetrei stră- 
bune și în care avem loc 
egal, români și maghiari, 
alte naționalități, rcspcc. 
tindu ne și limba mamei, 
și ol icciurile, și portul sau 
credința, șl cultura, as
pirațiile, sufletul cu >i o- 
bliguțiile.

(urnei NEAGI , 
Crieani

(( o n I i 11 ii ar c în pag. a 2 a)

5- — In cazul In care
clemente extremiste Iși 
vor continua activitatea 
provocatoare șl subversi
vă, care incită la acte de 
dezordine și violență, pu
terea de stat, guvernul și 
autoritățile locale sînt 
chemate să ia toate măsu
rile legale pentru preve
nirea oricăror stări con. 
flictuale, eare ar putea a- 
vea urmări imprevizibile 
pentru securitatea 
ordinea șl liniștea 
precum și pentru 
tatea țării.

6. — Concluziile

civică. 
publică, 
stabili-

de mai 
sus sînt însușite de con
ducerile centrale ale U- 
niunii Vatra Românească 
și Uniunii Democrate Ma
ghiare din România,

In curs de amenajare
Televiziune locală prin cablu
In cadrul inițiativei par

ticulare de organizare a 
întreprinderilor mici. In 
municipiul Baia Mare sînt 
în curs de amenajare te
leviziuni locale prin cablu. 
Noul studiou, care va
transmite pe canalul 7,

televiziune!
ră întreagă, să ne stricăm 
duminica 7 De ce n-am e- 
mite și noi, provincialii, 
pretenții numai la emisi
uni In direct așa cum cer 
bucureștcnii 7 Și ce fac 
cu emisiunile 7 Ne strică 
buna dispoziție cu exage
rările și pretențiile lor de 
reprezentanți ai poporului t 
Avem nevoie de liniște, 
vrem sa nc vedem de trea
bă nu să vedem, fel de fel 
de așa.zise opinii perso
nale fie >i la adresa... ma
nipulării televiziunii I

Simion POP

va oferi telespectatorilor 
maramureșeni emisiuni de 
muzică și sport, venite 
pe rețeaua „Eutelsat", pro
grame locale de știri, fil
me. Studioul va funcționa 
zilnic timp de 12 ore — 
dimineața intre orele 9—12, 
și seara de la orele 16.00 
pină la 1 noaptea. Prima 
transmisie este preconi
zată pentru ziua de 15 a- 
prilie.

Cursa de călători 
România - Ungaria

I
Pe data de 2 aprilie, la 

Arad s-au inaugurat 
cursele permanente între 
Ungaria și România con
form „înțelegerii privind 
circulația autobuzelor", 
semnată la 22 martie 1990 
la Bekescsaba.

Astfel, din 8 județe ro
mânești șl 6 Județe unga
re vor pleca zunic auto
buze de călători. I

UNA PE ZI

— I)i- ci ud cu economia asta de piață, pur și 
simplu nu mai știu cum sâ mă descurc cu afacerile, 
mereu uni rămin stocuri.-

Desen de SZABO Zoltan
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DRAGOSTEA DE OAMENI D’ale Parlamentului
E'-le absurd să credem și 

sa afirmăm că răul, care 
ne-a marcat ultimele de
cenii de viață, s-a sfir.șit 
odată cu izgonirea dintre 
pămîntcni a celor două 
an male de pradă, hrăni
te cu minciună, victime, 
prostie și cu tot mai mul
tă putere. Funcție de vîrs- 
ta ix? care o avem, dar 
mai ales, de ceea ce am 
trăit zi de zi, acest rău 
ne-a influențat poate nu 
numai felul de a ne ex
prima și comporta, ci și 
felul de a gindi și acțio
na in diverse împrejurări. 
Nu cred in ă că acest rau 
ne-a distrus simțul de per
cepție și creierul incit 
să de’, nun bolnavi de 
comun m, itip vindecarea 
sa ne vinii num ii din ex
terior.

Trăim acum un m ,ment 
d-. : ’bit, așteptat cu spe
ranță și obținut cu i 
fu de cei care am trăit
momentul libertății. Nu
sint cu primul care îmi 
pun inti-.‘barca; știm oa-

Jn nutnele 
dreptului 

la ADEVĂR
(Urmare din pag. 1)

Deci nu cele două răz
boaie mondiale, sfirșilul a- 
ccstora, au consfințit ma
rele adevăr privind Tran
silvania. ..

Cuvine-se acum să a- 
precicm la modul cel mai 
înalt și sa mu.țumim fie
care in parte, o data cu 
Con iliul Municipal Pro- 
vizor.u de Uniune Națio
nală Petroșani. fiecâiui 
m.mb'u al cetății pe care 
o numim Valeu Jiului — 
roman sau m.igih ir — 
pentru nobila conduită ci
vică, pentru ținuta etică 
de îna.tâ moralitate, de
monstrate in condițiile in 
care in anumite localități 
cu etnii irlentice s-a a- 
juns la înfruntări dureroa
se.

Iată că minerii, spre 
cinstea lor, au găsit și 
găsesc putem spune in 
mod firesc soluții înțelep
te marilor probleme cu 
care se confruntă societa
tea noastră, atit pe tărîm 
economic cit și social și 
spiritual.

Vrem și trebuie să for
măm un tineret sănătos. 
Dar pentru asta, in pri
mul rind familia are 
mari datorii. Rău este 
că uneori din familiile a- 
flate în ' derivă provin co
pii care de la fragedă 
vîrstă pun probleme poli
ției. Fură, sparg unități co
merciale, cerșesc, dorm 
prin canalele termice ale 
orașului. Ii recunoașteți 
ușor : umblă în cîrduri,
sînt nespălați, zdrențăroși 
ori îmbrăcați în haine de 
furat. Și familiile... ? Fa
miliile nu se sinchisesc ce 
le fac odraslele.

Zilele trecute am stat 
dc vorbă la sediul Poli
ției cu mai mulți minori 
pe care oameni de l.ine 
i-au cules de prin canale
le termice in cursul nop
ții și i-au dus la poliție, 
ori au fost reținuți pentru 
furt. Șase copii și tot a- 
titea acte de a^tțzarc la a- 
dresa părinților cărora nu 
le pasă — decît Intr-un 
singur raz — câ le lipsesc 
copiii de acasă.

— Ciți ani ai ? I] întreb 
pc Pal Emeric din Pe.rc- 
șani. Părinții știu unde 
ești 7 

re ce înseamnă libertatea 
adevărată, atît timp cit 
nu sintem capabili să 
fim liberi in noi înșine, să 
ne eliberăm de ură, de 
teamă și suspiciune ? Pu
tem fi oare liberi fără să 
ne umplem viața și sufle
tele cu cele trei virtuți : 
credință, speranța și dra
goste ?

Acceptmd că suprema 
virtute definitorie pentru 
om este dragostea, revo
luția românească din de
cembrie 1989 poate deveni 
pentru noi, locuitorii a- 
cestui pămint, momentul 
de transformare morală și 
juridica înspre principiul 
inviolabilității persoanei, 
abținîndu-nc de a provoca 
răul de orice natură, de a 
vătăma, de a ne impune 
voința și dominația prin 
forță.

Personal cred că dragos
tea ne poale conduce la 
instituirea unei colectivi
tăți umane caracterizate 
de al.ținerea său interdic
ția de a face rău semenu
lui nostru și, mai mult, la 
dorința de a-i face binele,

Iată de ce, înainte de a 
reacționa intr-un fel sau 
altul, inainte de a Judeca 
sau decide intr-o anumita 
problemă, este bine să ne 
amintim de această su
premă virtute: dragostea.

S-ar putea ca aceste a- 
firmații să fie considera
te utopii desuete, dar eve
nimentele din ultimele 
trei luni, in plină liberta

Un șantier uitat : Casa dc cultură a studenților 
din Petroșani. Foto: Al. HOHAȚIU

— Am 14 ani. Nu, ma
ma nu știe unde sînt. Ta
ta... am tată vitreg. Tatăl 
meu bun a fost în pușcă
rie. Mama s-a despărțit de 
mult de el. Sintem 8 frați. 
O soră s-a căsătorit Ta
ta vitreg nu mă mai pri
mește acasă.

Anchetă socială
ACTE DE ACUZARE

— De ce 7
— l-am furat o pere

che de pantaloni pe care 
i-am vîndut. De vreo trei 
săptămîni nu mă mai pri
mește acasă și a amenin- 
țat-o pe mama că o bate 
rau dacă îmi dâ de min- 
care.

— Ce mănînci, unde 
dormi 7

— Mai merg pe la mă
tușa mea Barabaș Roji de 
la Vulcan, Încolo... pe un
de apuc, dorm prin cana
le, acolo e cald.

— Cum ai ajuns la po
liție 7

— Am fost prins în 
piață și m au adus aici. 

te, culminate cu eroarea 
umană de la Tîrgu Mureș, 
dovedesc că adevărata lor 
cauză este uitarea sau ne
glijarea acestei virtuți. 
Cum altfel ne explicăm ve
hemența în exprimare, a- 
tacurile la persoană, exa
cerbarea oricărei neînțe
legeri, nerăbdarea de a ob
ține și ce nu merităm, ris- 
cînd să pierdem totul, in
trigile, încercările de păs
trare a unor structuri bi
rocratice vechi, trunchierea 
și mistificarea știrilor in 
multitudinea de ziare apă
rute 7

Mărturisesc ca îndem
nul de a scrie aceste rîn- 
duri mi l-a dat un gest 
făcut de o mină anonimă, 
văzută pe ecranul televi
zorului. Intre flori și zîm- 
bele, o mină cu degetele 
bătătorite, de loc tinere, s-a 
întins tremurătoare și a 
mingiiat fața unui om, în 
același timp iubit și con
testat. Mingîierea a avut 
ceva din mingierea mamei 
față de copilul ei. Ea a ex
primat convingerea și spe
ranța că un om capabil de 
iubire este capabil și de 
a nu uita valoarea aces
tui gest de dragoste, de 
a nu-1 schimla pe fructe
le mincinoase ale puterii.

Revin la acest gest spon
tan, care ne-a convins că, 
pentru viitoarele alegeri, 
nu teama și suspiciunea, 
ci dragostea și speranța 
ticbuie să nc călăuzească. 
Ing. loan Niculac CAl’RAR

— Ai mai fost la poli
ție ?

— De patru ori. In ur
mă cu un an am spart 
cantina-restaurant de pe 
strada Ihe Pintilie, am 
spart prin Vulcan, pe la 
țară...

— In ce clasă ești ?

Copilul tace evident 
sunjenit

— Nu merg- la școală. 
Am făcut trei clase lingă 
’J’g. Mureș. Pe urmă..

Stăm de vorbă cu cei
lalți copii, Daniel Bella 
de 12 ani (sînt șapte frați), 
nu s-a spălat de două zile, 
a dormit prin canale, ma
ma și tata erau plecați la 
țară, iar copiii lâsați de 
izbeliște. Sava Ion de 14 
am, iugit de la școala a- 
jutătoare de la Săcel — 
Hațeg, are cinci spargeri 
la activ în Vulcan. A ple
cat după fratele său Ma
tei Laiirențin Cătălin, m- 
git și el de la școala din

Săptămînal, una, două 
sau mai multe seri ne 
amuzăm în fața micilor e- 
crane pe seama luptei 
din mini-parlamentul ță
rii, pentru te miri ce. Mai 
nou se votează... decrete.
• Votarea durează intre 
15 minute și două, trei, 
cinci sau mai multe ore;
• De cele mai multe ori nu 
se schimbă nimic, pardon, 
nu se amendează, dar se 
discuta, câ de-aia-i parla
ment; • Se caută... „câr
lige"; • O întrebare, to
tuși, este insistent pusă: 
Cile zeci de miliarde nc 
costă decretele ? Dar a- 
mendamentele ?; • „Să ex
tindem pretențiile, nu tre
ceți ușor peste propu
neri I"; • Eee, dar caii ?1 
„Cinc-i dă țăranului cele 
cinci perechi de cai care i 
s-au luat". Săracu’ de ci I;
• „Nu știu de unde se 
vorbește. A, da. De aco
lo"; • Trebuie deschis do- 
sai ul... dosarelor arse;» Ori
cum există bilete de li
terare. Se pare, insă, că 
numai pentru jumătate 
din perioadă; • Și, totuși, 
realitatea nu se poate 
dovedi decit in două mo
duri: prin acte și prin 
martori. Dar s-a spus un 
lucru fundamental — e- 
xista acte false. Atenție, 
așadar, la actele false; • 
Se propune lecturarea îm
preună. Deci, e nevoie de 
un cerc de citire colecti
vă (sau in colectiv), • Nu 
sînt suficiente microfoa
ne. N-avem, câ televiziu
nea, știți și dumneavoas
tră...; • Nu sint supuși la 
eforturi (mai ales de cal
cul) preopinenții; • Se 
observă subțierea masivă 
a rîndurilor. Aoleo, se au
de o voce. Nu vă alarmați, 
domnilor; • Propunerile 
se d,acută, dar nu se as
cultă. Oricum, se vor vo
ta. Ce, noi sintem parla
mentul englez?! Apropo, 
s-a dus pe copcă și pro
verbiali calm englezesc 
— răfuieli sau pâru.eii (nu 

Beneficiarii
(Urmate din pag. I)

este necesar să se găseas
că noi cai de reducere a 
cheltuielilor. îmbunătăți
rea calității este una din 
pîrghii. Nu ocolim posi
bilitățile de îmbunătățire a 
calității și în procesul de

Săcel. „Dacă îmi dă dru
mul de aici, mă întorc la 
școală", spune el. Am dori 
să fie adevărat Ceilalți 
— Pira Ionel de 12 ani, 
Doghi Viorel Gheorghe, 
de 11 am („Am stat la o 
fată la care i-am dus un 
covor furat"), Murgu Vie- 

tor, 12 ani, Popa Marian 
zis „Chelie" dc J2 ani, 
a fugit de la Casa de co
pii rnn Uricam — toți 
sint provenlți din familii 
dezorganizate, cu mulți 
copii, clienți permanenți 
ai poliției pe ai căror lu
crători ii pun pe drumuri 
în căutări îndelungi. Toți 
acești copii, fiecare în 
parte, acuză. Prin1 faptele 
ior își acuziî părinții care 
i-au lăsat de izbeliște.

Sintem anunțați că la 
Poliție s-a prezentat Pal 
Gcorgeta, mama lui Pal 
Emeric. „Am opt copii — 
nc spune femeia firavă — 
trej cu primul soț cu ca

știu dacă am tradus bine 
— n.n.); • Cum nu se ve
de piuă-n fundul sălii, 
n-am observat bine cine se 
retrage pe hol. Semnul, 
mai mult sau mai puțin 
discret, prin deschizătura 
ușii, nu ne ajută să a- 
flăm dacă opoziția este a 
tineretului sau a unei gru
pări de partide. Poate vom 
ști mai tirziu; • Doamne
le parlamentare (minori
tare) deși vorbesc frumos, 
nu vorbesc. In slirșit; • 
Observăm in sală pe pasto
rul Laszlo Tokcs. Biserica 
e cu... parlamentul: * E 
tirziu, încep să se precipi
te lucrurile. Se votează In 
cascadă; • Regimul fronti
erelor nu are împotriviri. 
Nici abțineri; • Se cerc să 
nu s<j treacă ușor peste 
unele proiecte; • Cine a- 
pără și cine nu apără ar
tiștii ? Răsuflăm ușurați. 
Vor fi și ei tineri pensionari, 
sau pensionari tineri. Im
portant e că vor fi; ț> In
tră in discuție circul (nu J 
vă alarmați, sintem tot in * 
sala parlamentului). „Da- . 
că femeia stă lingă jaguar 
e la I-a". E in discuție 
dresura. Și iluzionismul. 
Nu, parlamentul nu e o 
iluzie. Cică nu e bine 
sa-i despărțim pe ăștia de 
la circ. Cu toții la un loc 
circul e mai frumos;
• Și, totuși, se revine din 
nou la litera legn; • Să 
aprobam proiectul cu avo- 
cații. Pledoaria mai poate 
dura, dar nu e cazul. Sînt 
aliția în sală !!! Ei și așa 
n-au alte avantaje. îmi 
dau seama cit greșesc 
țăranii din satul meu cind 
zic că-și cheltuie lânii cu 
avocații; • ge propLIne 
votarea in bloc; • Pentru 
câ tot nu s-a modificat 
(amendat) mai nimic, cam
pania electorală continuă; 
Și soluția finală: pe la 
casierie să se treaca după 1 
terminarea ședinței. Este 
doar o propunere. Nu se . 
supune la vot. F

C. A. VOINESCU

preparare, unde încă nu 
s-a făcut totul. Important 
este că noul program de 
lucru permite luarea a- 
celor măsuri care si con
ducă la perfecționarea teh
nologiilor, precum și la e- 
liminarea cauzelor care 
afectau calitatea.

re nu mai stau de 14 ani, 
și cinci cu „soțul" al 
doilea, Kovacs luliu, cu 
care nu sint căsătorită le
gitim pentru că nu sînt 
divorțată de primul. Co
pilul ăsta mă face de ru
șine. Degeaba i-am spus, 
că nu mă ascultă. Merge 
mereu pe la ăia care au 
făcut pușcărie. Fură. I-a 
furat pantalonii iui taică- 
său, i-a vîndut ți a jucat 
banii la cărți. Oricum nu-1 
primește acasă. LI duc la 
primul bărbat, eu nu mă 
mai pot chinui cu el". Fe
meia pllngc. Acuma nu 
mai știe ce să facă. Nici 
ca, nici părinții celorlalți 
copii aduși la Poliție, pen
tru că au aLdicat prea 
ușor dc la răspunderea de 
părinți, fură su-i mal 
intereseze copiii cărora 
le-au dat viață.

Este și aceasta una din
tre moștenirile politicii 
demografice nebunești pro
movată de totalitarismul 
lui ccaușescu. Avem multe 
de îndreptat

Simion POP

GEST DE OMENIE. Un 
colectiv de la mina Ani- 
noasa a depus la poșta, 
prin persoana doamnei 
Mariana Drăcea, suma de 
2685 lei ca ajutor acordat 
cetățeanului Cofariu Mi- 
hai, din Tg. Mureș. mo
lestat în încăierările ce-au 
avut loc în acest oraș. Un 
ajutor modest, dar din 
toată inima. (l.L.)

TURISTICE. La recenta 
întrunire a Comitetului 
clubului turistic „Floarea 
reginei" au fost programa
te principalele acțiuni ale 
cercurilor de turism din 
municipiu în lunile urmă
toare: în 22—24 mai. la 
Oslca — Cîmpușcl, Cupa 
„Gențiana", organizată de 
cercul dc la IPSRUEEM • 
in 7—3 iunie „Șta
feta munților- 
la Obirșia Lotrului: în
5—6 august, la Straja, 
concursul turistic al cercu
lui „Vîlcan"; la 22—23 
septembrie întilnirea a- 
nuală a drumeților vete
rani, iar în 13—14 octom
brie, concursul organizat 
dc cercul „Orizont' Pc- 
trila, la Vocvodti. Este aș
teptată participarea tutu
ror cercurilor turistice din 
județ.

„LUNA PĂDURII". O 
acțiune amplă pentru re
generarea pădurilor noas
tre — adevărată bogăție 
națională și factor sanogen 
— se desfășoară în cadrul 
tuturor ocoalelor silvice din 
țară. In cadrul Ocolului 
silvic din Petroșani, a_ 
flăm că au fost plantați 
pînă acum 50 000 puieți de 
diferite specii autohtone-— 
molid, larice, măceș, pal
tin, trad, arin. Plantațiile 
t-au executat pe o supra
față de peste 10 ha.

UNDE SE JOACA CEI 
MICI 7 Unde pot. Inclusiv 
pe zonele verzi, chiar pe 
gazonul din parcul de lin
gă Casa de cultură, prin
tre arbuștii abia plantați, 
și espianada din fața Tea
trului oe stat „Valea Jiu
lui". Supără că distrug 
zonele verzi din locurile 
publice 7 Ar trebui să su
pere mai mult că nu au 
unde să se Joace, câ nu au 
terenuri amenajate și, deo
camdată, nici semne ia 
vederea ameliorării situa
ției moștenite din trecutul 
nu prea îndepărtat.

NOU. Un centru de co
lectare a borcanelor ți 
sticlelor s-a deschis In 
cartierul 8 Martie din Pe- 
trila. Este unitatea nr. 
25, care funcționează vi
zavi de magazinul de cere
ale al unității nr. 42. Orar 
zunic : 8—18.

PROIECȚII DE DIAPO
ZITIVE. Miercuri, 11 a- 
prilie, ora 18, la Clubul 
sindicatelor din Lupeni 
este programată o scară de 
diapozitive pe tem^ turis
tice. Proiecțiile, la care 
sînt invitați toți amatorii 
în materie din municipiu, 
sînt prilejuite de constitu
irea cercului turistic „Stra
ja" Lupeni.

MEMBRII asociației 
„Parîng — 90" sînt invitați 
la o discuție pe 
tema sisțematjzării 
zonei de agrement 
din Paring. Ședința este 
programată pentru vineri, 
6 aprilie a.c., ora 18. la 
sediul Școlii de șoferi a- 
matori (EGCL), în spatele 
gării.

Rubrică realizată de 
loan DLBEK
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Cum muncesc Cum gîndesc minerii
Binele și liniștea țării se acordă cu

RODNICIA A
Mă bucură seninătatea de pe chipul oamenilor
— De m< i g pe stradă 

și— parcă trăiesc pe altă 
lume. Zilele însorite, de 
primăvară au schimbat de
corul natural și... uman. 
Văii alte chipuri, alte fe
țe. Mai senine, mai lumi
nate de ceva interior. „Ce 
să fie 7". M.am întrebat 
Și tot eu mi-am răs
puns: lumea e mulțumită; 
se bucură că In scurt 
timp s-au realizat multe. 
Sigur, nu totul. Nu se poa
te rezolva totul dc-o dată. 
Dar esențial este, zic eu. 
că oamenii sc simt lit>erj. 
Gindesc și spun ce gîn- 
desc. Nu se mai tem. La 
televizor vad „pe viu" ce 

încă 
sînt 

dar ți 
apărut 
pe ca

mai tem.
I „pe viu" 

se lntlmplă în țară, 
ceva: Magazinele 
pline... și de lume, 
de mărfuri, z\u 
produse alimentare

re nu le-am văzut de 
mult, mai precis de cînd 
eram copil. Sînt convins 
că o să apară și frigidere 
și congelatoare mai multe, 
o să fie și televizoare co
lor, alte produse pe care 
le caută lumea. Toiul e să 
avem răbdare și încrede
re, mai ales încredere în 
noi, în puterea noastră de 
a înfăptui ceea ce 
libertatea, 
cucerită de revoluție; 
viață demnă, onestă".

Gîndurile de mai sus 
fost exprimate de un 
năr maistru minier de 
IM Bărbăteni, Gheorghe 
Cernat. L-am întrebat cum 
vede libertatea, schimbă, 
rile în viața oamenilor din 
jur, A răspuns prompt, 
fără reținere. A vorbit și 
despre prezența sa Ja de*

minerilor la Bucu- 
mîndru de tot ce 
ți au obținut mi- 

o

i

oferă 
democrația 

o

au 
tî- 
la

plasările 
rești. E 
au făcut . 
nerii. Este de acord că 
societate democratică nu se 
poate făuri 
te partide, 
acestora, al 
supra celor 
terca. Dar 
reri diferite, 
țări importante sînt 
lucrarea, unitatea în 
că și aspirații a tuturor ce
tățenilor pentru a înfăptui 
binele țării și al tuturor.

La întrebarea ce este 
esențial pentru redresarea 
minei, a producției, a 
avut un răspuns precis: 
schimbul de mîine — sta
bilizarea și profesionali
zarea noiloc contingente de 
tineri pentru a fi capabili 
să ducă mai departe șta
feta mineritului.

fără mai mul- 
fără controlul 
poporului, a- 
care dețin pu- 
dincolo de pă- 

de confrun- 
con- 

mun-

BAT AJELOR

i Bărhătcniului. La ieșirea din mină, o răsplată binemeritată după

A / <

m- / ii *' 7

văratec.

Cu minerii despre 
politică

In viața lor profesională 
în viața lor civică 
consumat intr-o | 
scurta de timp 
te memorabile, 
Iaj-jU trăit din 
timpul scurs le-a oferit 
prilej de reflecții. Au fost 
și la manifestația de la 
Bucuiești; au participat la 
greva de la Vulcan. La 
București au manifestat 
pentru Liniștea și stabilita- 
t<a țării, și-au exprimat 
solidaritatea cu Consiliul 
Provizoriu de Uniune Na
țională, cu guvernul, îm
potriva actelor de vanda
lism. In ceea ce privește 
greva, revendicările mine
rilor au fost satisfăcute, 
sînt mulțumiți; au ți lu
crat in zilele de simbuta 
pentru a recupera produc
ția pierdută—

Unul 
Ginju, ajutor miner, 
să precizeze: „Ceea 
nemulțumește sint 
ecouri nefavorabile 
dresa minerilor, în 
tură cu deplasarea 
tră la București, 
sa precizez ți să fie 
pentru toată lumea: 
uus pentru că ața am sim
țit noi că trebuie să mer
gem. Nu ne-a „mobilizat" 
nimeni. Nu ne-ana dus nici 
„să ne dăm mari", nici să 
speriem pe cineva. Ne-am 
dus pentru că sîntem mun
citori și vrem să fie pace 
In țară f Și aceasta o 
avem de spus ți in legă
tură cu evenimentele de 
la Tirgu Mureș. Ca să pu
tem lucra In pace ți li-

a, 
' ’i s-au 

perioadă 
cvenimen- 
deoset ite. 
plin, iar

și

din tineri, Ioan 
ține 

ce ne 
unele 

la a- 
lcgă- 
noas- 

Vreau 
clar 

ne-am

tem lucra In pace ți 
niște In abataje, ne tre
buie liniște In țară".

„Nu știm ce are doamna 
Cornea cu noi ? Sau alții?, 
se întreabă un alt tinăr 
miner, Alexandru Constan
tin. Nu am revendicat de
cît drepturile noastre. 
Mulți vorbesc despre mi
neri, clar fără să cunoască 

munca
J ceva 

Invita 
fron- 
lucru.
maro

nici mina, nici r 
noastră. Cei care au 
de contestat, i.am 

ia 
de 
de :

de contestat, 
la noi în sector, 
Iunie noastre 
Cred că le-ar fi 
folos...".

Un alt Unăr, minerul

Probleme de viață,»
„Un singur tot“

Și
șef

mină
Re- 

pro- 
re- 
ne- 

este 
a-

* de brigadă Petre 
begea este mulțumit: 
ducția dă semne de 
dresare. Dar, ceea ce 
mulțumește minerii 
modul cum se face 
provizionarea cu materi
ale a locurilor de muncă. 
Sînt oameni puțini. Mili
tarii care au transportat 
lemnul aproape de ata- 
taje au plecat. Acum mi
nerii trebuie sa-și ducă 
lemnul la front, cam de la 
200 m distanță. împărți
rea p° schimburi a efecti
velor c o altă problemă. 
In abataje sînt .oameni pu
țini, la transport și mai 
puțini. Mai mulți sînt la 
întreținere și... „tulbură a- 
pele prin canalele din ga
lerii''. Așa cum au preci
zat mai mulți tineri mi
neri, jumătate din perso
nalul de la întreținere e 
format din pensionari. „Or 
dacă vor să mai lucreze, să

e 
oa-

meargă la front, acolo 
mai mare nevoie de 
meni".

Om cu experiență, 
ner cu o vechime 
de ani, șeful de 
Ioan Mărcuș este 
hotărîrea pentru 
rea producției. A 
întotdeauna omul 
ei. In muncă și în viață. 
Tara nu poate 
decît prin muncă, 
ceea ce produce 
deci toți. Soluția 
producții sporite, 
dițnle abatajelor ______
de la Bărbăteni, este lem
nul uscat ți adus aproape 
de front. Schimbul e scurt; 
6 ore trec repede, deoi mi
nerii trebuie să aibă con
diții să dea cărbune, nu 
sa umt le după lemne pe 
galerii.

Ce 11 mai supără pe mi
nerul Ioan Mărcuș ? Zvo
nurile de tot felul care 
incită la dezordini. II mai 
supără cei care se află 
toată ziua pe stradă și au 
devenit „profesioniști" ai 
demonstrațiilor ți protes
telor. Că sigur, nu 
încadrați niciunde, 
prin nemuncă nu se 
te clădi o țară.

mi-
20de 

schimb 
cu toată 
redresa, 

fost 
datori-

progresa 
prin 

fiecare, 
pentru 

In con- 
camerâ

sint 
Or, 

poa-

de fiecare zi
La sediul sindicatului li

ber intră un bărbat ieșit 
din mină. Este maistrul 
minier Ștefan Lungu. II 
întreabă pe liderul sindi
catului dacă sint noutăți 
de la primărie. încă nu, 
dar... Este nemulțumit că 
nu-i poate ajuta pe cei 10 
ortaci din subordine, 
neri, din care mulți
căsătoriți, au copii, și n-au 
casă. Stau în cămine, pe 
la părinți și nu e in ordi
ne...

Ascultăm un alt tînar:
„Soția mea urmează să 

nască, în curind, ne spu- 
Marian 
ani la 
înghe- 

Am l’ă- 
acum 

pentru

mi
siri t

ne vagonetarul 
Duță. Și după trei 
mină stau tot in_ 
suiala de la cămin, 
cut o cerere nouă 
trei luni; și cerere
butelie, că dL Iordache.de 
la „administrativ" le cam 
pierde— Oare cit o să mai 
aștept 7".

„Eu știu ce Înseamnă, 
intervine ajutorul miner 
Ioan Gînju. Am deja peste 
doi ani și jumătate de

cînd stau cu soția 
un copil într-o 
de 3/4 din cămin".

Alți doi tineri mineri, 
Jenică Roșea și Vasile Dor- 
neanu, ne vorbesc despre 
aceleași supărări: așteap
tă de mult după locuințe 
și după butelii. „La con
siliul orășenesc, din ianua
rie ni s-a promis un a- 
partament, ne spune Je
nică Roșea. Dar, deocam
dată, cu promisiunea am 
rămas... Iar in ceea ce pri
vește buteliile, știu că vin 
puține, dar la primărie se 
împart tot ca înainte... 
Or, fără butelie, să ai și 
trei copii nu-i simplu de
loc. Rău e că nu sînt nici 
rezistențe în comerț pen
tru reșouri, numai la ți
gani care îți cer 100 lei 
pe bucată și nici nu țin— 

„.Probleme de viață, de 
fiecare zi. Pentru cei care 
se confruntă cil ele sînt 
prioritare, ca și proble
mele de muncă, ale pro
ducției.

Și 
cameră

Continuăm discuția cu 
liderul sindicatului liber 
al minei, dl. Nicolae Drella. 
Interlocutorul recunoaște 
că problemele locuințelor și 
buteliilor au devenit deo
sebit de presante pen
tru tînărul sindicat liber. 
Cereri pentru apartamen
te sînt vreo 130, iar pen
tru butelii vreo 70. Or, a- 
partamente noi se primesc 
foarte puține, altele sînt 
degradate, iar în privința 
buteliilor,
IV nu s-a primit nici una... 
Problema a fost ridicată ți 
la guvern. In mod firesc 
se așteaptă sprijinul pri
măriei. Și aici, primarul e 
nou, iar personalul e tot 
cel vechi- Dar sînt spe
ranțe.

Sindicatul stăruie, insis
tă pentru o rezolvare fa
vorabilă a problemelor so
ciale ale oamenilor, pen
tru că problemele de viață 
și de muncă formează un

din trimestrul

Securitatea muncii
La mina Bărbăteni, in

tensificarea regimului ga
zodinamic este o consecin
ță directă a neglijării lu
crărilor miniere din anii 
„producțiilor cu orice 
preț..". O moștenire care 
prezintă perturbați! In pro
cesul extractiv, o moșteni
re la care se adaugă, Insă, 
și neglijențele 
mai apropiat, 
rea producției, 
pe temelii reale, eficiente 
incumbă, așadar, cu nece
sitate, măsuri operative. In 
conformitate cu normele 
de protecție a muncii, cu 
Instrucțiunile tehnologice, 
pentru diminuarea grada.

trecutului 
Normaliza- 
punerea ei

lui de periculozitate și 
stăpinirea deplină a
fenomenului gazodinamic.

Se acționează pe planuri 
multiple, ne asigură dom
nul ioan Krammer, ingi
ner șef cu securitatea mi
nieră. Concret: se lucrea
ză la montarea conductei 
principale de degazare cen
trală ceea ce va permite 
punerea In funcție a stației 
de degazare lnceplnd cu tri
mestrul IIL Tot în aceas
tă perioadă se va pune 
în funcțiune stația de ven
tilatoare „Mierlașu", si
tuată In centrul clmpului 
minier, cu rol hotărltor in

singur tot La mină clima, 
tul de muncă este bun. Mi
nerii au înțeles că doar 
prin muncă unită, prin 
efortul creator al minerilor 
și specialiștilor se vor crea 
bazele unor producții spo
rite, rentabile, siguranța 
zilei de mîine.

„Dacă au o problema pe 
suflet oamenii muncesc 
fără spor.- Ritmul abataje
lor depinde nemijlocit ți 
de climatul social, 
mentele din Tirgu 
ne-au perturbat, 
revoltat Vrem ca 
anii de dictatură să 
pe pămintul străbun 
României în paco și 
înțelegere. Dar solidarita
tea cere respectarea dem
nității fiecăruia, munca și 
contribuția tuturor Ja bi
nele țării și al fiecăruia 
în parte. PentTU acest bi
ne comun muncim și noi 
minerii". j

Pagină realizată de
Ioan DUBEK 

Foto: 
Nicolao MANOLESCU

o prioritate
îmbunătățirea aerajului 
general al minei.

Concomitent s-au inten
sificat lucrările de foraj 
pentru degazarea locală a 
zăcămlntului, îndeosebi în 
stratul 5/IX, la sectoarele 
I A și 1 B. S-au comple
tat efectivele măsurători
lor de gaze cu 5 posturi'pe 
zi, urmînd să mai spo
rească. S-a suplimentat ți 
personalul de la foraje și 
lucrările de Întreținere, 
menit să asigure menține
rea profilului 
aeraj.

In vederea 
neajunsurilor 
cu prilejul 
Inspectoratului de protec-

căilor de

remedierii 
constatate 

controalelor

Eveni- 
Murcș 
nc-au 
după 

i trăim 
al 

bună

ție a muncii, s-au refăcut 
măsurătorile pentru sta
bilirea optimă a regimu
lui gazodinamic pe mină; 
s-au revizuit și refăcut 
instalațiile de aeraj par
țial și construcțiile de 
dirijare a aerajului gene
ral. Finalizarea acestor 
lucrări și-a dovedit efec
tul dorit, asigurlndu-se de
bitul necesar de aer în 
subteran. Rămîne ca și în 
continuare, eforturile de
puse în cadrul norm..Uză
rii producției să vizeze în 
mod prioritar asigurarea 
condițiilor de securitate 
deplină a muncii, a oame
nilor și zăcămlntuluL

Iordache.de
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ACTUALITATEA IH’rERMATIOblALĂ
Cum se va decide Control străin asupra

ieșirea unei republici
unionale din 

j U.R.
■ r Sovietul Naționalitățl-
• lor din cadrul Sovietului 

6uprem al URSS a adop
tat un proiect de lege pri
vind modalitățile de re
zolvare a problemelor le
gate de Ieșirea uneia din
tre republicile unionale 
din componența URSS.

In conformitate cu a- 
east proiect de lege, leși- 
pea din URSS se va deci-

componența 
S. S.
Uniunea Sovietică șl cu 
alte republici.

In cazul In care referen
dumul nu a aprobat ieși
rea republicii din compo
nența URSS, un alt refe
rendum poate fi desfășurat 
la cel puțin 10 ani.

In perioada de tranziție, 
la inițiativa organului su
prem al puterii de stat din 
republica In cauză sau la 
cererea a 10 la sută din

presei
BUDAPESTA 4 (Rom

pres). — Profitînd de vi
dul Juridic din Ungaria, 
concernul de presă vest- 
german Axei Springer a 
instituit controlul asupra 
a patru cotidiene ungare 
fără a fi nevoit să verse 
bani pentru cumpărarea 
lor — a declarat un pur
tător de cuvlnt al trustu
lui, citat de AFP. Filiala 
ungară a Iul Springer a șl 
început publicarea a patru 
cotidiene de presă In 
provincie care, plnă acum.

ungare
erau proprietatea Partidu
lui Socialist, de guvernă- 
mint. Ele au trecut In 
bloc în mîinile eompani. 
ei „Axei Springer Buda- 
pest LTD". De asemenea, 
au început negocierile pri
vind trecerea sub tutela 
trustului a jumătate din 
presa regională din Unga
ria. S-a anunțat, totoda
tă, că trustul va investi, 
In următorii 2—3 ani, su
ma de 40 milioane de 
mărci pentru modernizarea 
presei cotidiene ungare.

pe baza unui referen
dum, la care participă toți 
Cetățenii URSS ce locuiesc 
permanent pe teritoriul 
respectivei republici. Pen- 
tru liurea hotărîril este 
nevoie de două treimi din 
voturi.

Apoi, Congresul Depu- 
taților Poporului stabileș
te o perioadă de trazițio 
de cel puțin 5 ani, timp 
In care urmează să fie re
glementate relațiile finan-

cetățenii URSS domicill- 
ați pe teritoriul acestei re
publici in penultimul an 
al perioadei, se poate or
ganiza un nou referendum 
pentru a confirma decizia 
de a ieși din componența 
URSS. In cazul în care 
pentru ieșire au votat mai 
puțin de două treimi din 
cetățenii URSS domiciliați 
In republică, decizia ini
țială privind ieșirea este 
considerată ca fiind anu-

Cum vor evolua transformările 
politice în Cuba?

HAVANA 4 (Rompres). 
—■ In Cuba erorile se rec
tifică, dar nu se are în 
vedere o revenire la ca
pitalism — a declarat Fi
del Castro Ruz, răspunzînd 
unei întrebări puse de un 
ziarist argentinian prezent 
la Havana. Liderul cubanez 
a arătat că transformările 
din Cuba au început în

Ianuarie 1959, cînd a tri
umfat revoluția. „Cuba s-a 
schimbat, desigur mai 
mult decît alte țări din 
America Latină. Ceea ce 
continuă să fie ca și îna
inte este imperialismul cu 
politica lui de amenințări, 
violări și blocadă" — a 
spus Fidel Castro, potrivit 
agenției Prensa Latina.

IAMSAT București — 
AMA Rovînari

OFERĂ
prin transfer sau vînzare 

unităților economice sau persoanelor fizice 
următoarele mijloace fixe i

— mașini de găurit de diferite tipuri
— radiatoare electrice cu ulei
— generatoare acetilenă, truse sudură, 

măști, reductoare oxigen
— polizoare diferite, rotopercutante
— aspiratoare, radiotelefoane
— transformatoare sudară electrice, ter

mice
— aparatură electrică diversă
— prese manuale, hidraulice, fierăstraie 

mecanice
— motostivuitoare, electrocare
— macara capră, palane
— scule diferite, chef, tarozi, mândriile 

ambalaje metalice ți lemnoase
— echipament de protecție diferit
Informații suplimentare la telefoanele 

929/43673, 43852.
Pentru Petroșani, la telefonul 935/60974.

| dare și de altă natură cu la'ă.

CIOCNIRI ARMATE INTRE 
AZERI ȘI ARMENI

! ’i SOFIA
* Consiliul 

partid al

P.C. Bulgar a devenit Partidul 
Socialist Bulgar

4 (Rompres). — 
Suprem de

PG Bulgar a ho-

c ia'ist Bulgar. Ilotărirea a 
fost adoptată In urma u- 
nui referendum, la care

■ firii schimbarea numelui 
partidului tn Partidul So.

au luat parte ii la sută 
dxntre membrii de partid.

EREVAN 4 (Rompres). 
— Deteriorarea bruscă a 
situației tn zonele s de 
graniță ale Armeniei cu 
Azerbaidjanul In ultimele 
zile a făcut să se semna
leze ciocniri armate sol
date cu victime omenești.

Presa armeană publică 
un apel adresat populației 
de G.G. la P.G. din

Armenia, Prezi
diul Sovietului Suprem 
și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii, în care se cere 
încetarea valului de re
presiuni și violențe. Popu
lația este rugată să mani, 
feste echuibru, vigilență 
șl reținere, să nu cedeze 
provocărilor dînd crezare 
zvonurilor alarmiste.

Aniversari

OCAZIA zilei de 
dragă Lemy Bob 

urăm fericire, sănătate 
m.ilțl ani i". Fami- 

• Orosz. (860)
COLECTIVUL sectoru

lui VIU al IM Aninoasa u-
ează colegilor 

Susana, Ileș 
Svlgnea Nicolae, 
Petrachc. FLaișer 
Ignat Vartolomei 
gă Si.'jlae, multă

Cădere 
Iuliana, 
Busuioc 
Gcctav, 
ți Gîn- 
sănă ța

țe ți „La mulțl ani t“ cu 
■ cazia pensionării. («58;

VINZARI - CI MPARARI

ViND Dacia 1300. cu im.
Lu-'.it ițiri. Cîmpu i-j

I C A P U B
Neag nr, 159. (853)

GUMPAIl televizor alb- 
negru sau color, tub cine- 
scopic 61 cm.. Telefon 
11442. (827)

MATRIMONIALI

ÎNCADRATA, 23 ani, se
rioasă. fură probleme, do
resc cunoștință cu persoa
nă pînrî J.i 30 ani, In ve. 
derca căsătoriei. Adresați 
căsuța poștală 57, petroșani. 
(M9)

ÎNCADRAI, ,jc ani, 1,80 
Înălțime, avlnd o fetiță da
II ani, doresc cunoștință 
cu persoană do 3O—3C ani, 
chiar avlnd șl un copil. A-

LICITATE
dresați căsuța poștală 57, 
Petroșani. (848)

DIVERȘI

INGINER, meditez con
venabil fizică, germană, en
gleză. Relații, telefon 41460, 
interior 308, între orrie 
10—12. (693)

PIERDERI

PIERDUT carnet stu
dent și legitimație bibli
otecă pe numele Ciobanii 
R o mula, eliberate da In
stitutul de mina Petroșani. 
I e declar nule. (846)

PIERDUT chitanțe se
ria 89772, 89774, 89782, c-
liberate de IRE Petro
șani. Le declarăm nule. 
(847)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Miliai 
Ghcorghc, eliberată de IM 
Dîlja. O declar nulă. (854)

PIERDUT dovadă po
rumb 10697/1986 și 1600/ 
1989 pentru 192 kg șl 129 
kg pe numele Meche Ana 
șl Mcche Ioan, eliberate 
de CIG Petroșani. T.e de. 
clar nule. (857)

COMEMORĂRI

DECESE

I III Vladimir, Va
lentin ți nora florina, 
nepoții Mihacla, Mitică 
anunță cu udincă dure
re încetarea din viață a 
vumpei lor

MIP.Fl MARI A
Inmormintarea are 

loc azi, ora 15.30. Cor
tegiul funerar pleacă 
«lin strada Saturn, blo
cul 1. (855)

și-l transmite slnccro 
condoleanțe. (852)

( OLECTIVL’L secto
rului VIII I.M. I’ctrila 
este alături de colegul 
lor ing. Kacsor Caro! 
în momentele grele prl. 
cinuite de trecerea în 
neființă a tatălui său

FA.VIIf IA îndurerată 
mulțumește din inimă 
rudelor, vecinilor, prie
tenilor, colegilor de 
muncă de la IM Ani
noasa, I.M. Dîlja, 
C M.V.J., LS.T.P.M., 
tuturor acelo. 
ra care prin prezență, 
lacrimi și flori nu fost 
alături de noi la greaua 
încercare pricimtftă do 
trecerea Prematură (n 
neființă a celui caro a 
fost un minunat fiu, sot 
ți tată

sing. ZI AN IIODOR
Vei răminc veșnic in 

inimile noastre. (850)

PIOS omagiu la îm
plinirea unui an de La 
decesul scumpului nos
tru tată șl socru

1IORVATH ION 
șl respectiv 8 luni da 
ia decesul bunului nos
tru frate ți cumnat 
HORVATII LUDOVIG 

(OCSI)
Aghy, Pliu șl nepoții 
Laurcnțiu șl Rcmus Sa- 
vu. (861)

Odihnească-sc In pace 1 
(781)

SOȚIA Doina, copiii 
Nicușor și Claudiu a- 
nunță că sc împlinesc 
6 săptămlnl de la ne
așteptata despărțire de 
iubitul și bunul nostru 
soț și tată

ESGARU NICOLAE
Nu te vom uita nici

odată. (859)

SE IMPL1NESG 2 nni 
dc durere și lacrimi de 
la decesul scumpei 
noastre

TL1ESCU GHIZELA
Nu o vor uita nicio

dată soțul Ovldiu și co
piii Dorin și Răzvan.

ÎNDURERATA, fa. 
milia Morar Ana și A- 
vram anunța împlini
rea a 40 de zile de ia 
decesul scumpului nos
tru frate șl cumnat 

ESCARU NICOLAE
II vom păstra vio a- 

rnlntlrea. (851)

ÎNTREPRINDEREA 
DE REȚELE 

ELECTRICE CRAI0VA
strada Brestei nr. 5, județul Dolj

angajează i
— 3 electricieni pentru cabana Vulcan, 

de preferință familie, ce va suprave
ghea linii electrice aeriene in zona de 
munte

Condiții: absolvenți școala profesională 
sau liceul industrial curs de zi fn specialitate.

Relații suplimentare la telefon 941/15890 
Cralova șl 929/17962 Tg. Jiu.

intreprinderea antrepriza de 
construcții și montaje miniere 

Petroșani
cu sediul in Petroșani,

strada M. Viteazul, nr. 11
angajează direct sau prin transfer 

muncitori calificați In următoarele meserii i
— automacaragii pentru automacarale de 

12,5 ÎL
Posesorii do apartamente beneficiază 

do gratuități, conform IICM 1683/1957.
Relații suplimentare se pot obține la 

sediul Întreprinderii, compartimentul perso- 
nal-invățămtnt, zilnic, Intre orele 8—15, Ia 
telefon 42670—42671, interior 41, sau la te
lefon 70991, SUT Iscronl.

întreprinderea minieră 
Valea de Brazi

încadrează direct sau prin transfer
— paznici obiective speciale
încadrarea conform legilor in vigoare.

nedaațu șl .dalai,trațla i Prkoș.ntitr. K.col.» Oăl..Ma, nr. 1 | T.Moan,. secr.Uri.l, 41S&3 i m«W 
Tiparul t Tipografia Petroșani, tir. Nlcola. OAIcexca nr. ft. telefon 41363. 41663, U46L


