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Mîine
Duminica Floriilor

h ntrarea triumfală a Domnului în cetatea
I David, cu șase zile înainte dc Paști, entuzias-
* mul poporului și strigătele copiilor erau pro

logul patimilor și morții Fiului lui Dumnezeu.
In cetatea Betania, cu o zi mai devreme Iisus a 

săvîrșit prin putere dumnezeiască, minunea învierii 
prietenului său intim Lazăr, model și simbol al re
lațiilor de sinceritate și respect dintre oameni.

Lacrimile și întristarea sufletească a surorilor 
Iui Lazăr au sensibilizat smeritul învățător, resta
bilind prin cuvintele sale tandre și mingiietoare pa
cea și liniștea, reașezînd pe făgașuri normale cursul 
vieții lor fulgerată de întunericul morții.

hi atmosfera modestă a casei evreiești a lui 
Simion Lcprosuî, gătită do ospăț, animată dc vizita 
onorifică a Domnului ți dc cucernicia și evlavia su
rorilor lui Lazăr, se anticipează prin serviciile Mă
riei caro turnînd o litră de alabastru dc mir de nard 
pe capul lui Iisus, ungind și ștergind cu părul ei 
picioarele Domnului privește „ziua îngropării". 
Ălulți iudei auzind despre poporul de o zi al Mîn- 
tuitorului s-au deplasat acolo ascultînd predica în
vățăturilor pentru a se împărtăși din duhul său min- 
tuitor.

Dorința lui Mesia de a vedea mormintul lui 
Lazăr, după patru zile de la ceremonia înmormîn- 
tării, cînd trupurile conform legilor naturale in
trau in descompunere, poruncește prin cuvînt ca pia
tra de Ia ușă să se ridice ți. strigînd pe cel ador
mit, să se apropie înfășurat în giulgiuri albe plu
tind pe suprafața pămîntului spre Domnul, înviin- 
du-l din somnul lin al veșniciei.

Vestea minunii s-a răspîndit cu repeziciunea u- 
nui cutremur în împrejurimi $1 curiozitatea iudei - 
lor i-a adus la fața locului constringind pe mulți 
să creadă in puterea dumnezeiască a profetului din 
Nazarct, să-l urmeze 
hotarele Tării Sfinte, 
au conceput un plan 
prindere ți achitare a 
mulțimile erau contraargumentuî și forța vie care 
au zădărnicit pentru moment Invidia ți umbra le
gii vechi.

In Ierusalim, închinătorii Templului, adepții le
gii lui Moise, pregăteau prin masuri organizatorice 
minuțioase tradiționala sărbătoare a Paștilor, praz
nicul in care se Jertfea mielul pascal ca formă spe
cifică dc comemorare a eliberării din robia 
Faraon, semn de pioasă recunoștință față de 
nezeu, expresia perpetuă a stării de corupție 
cadență, moment de reculegere și primenire 
rituală ce menținea vie conștiința dependenței dc 
atotputernicia și mila lui Dumnezeu.

Veștile uimitoare despro persoana dumnezeiască 
a lui Iisus au produs nedumeriri ți au generat cu
riozități in rindul mulțimilor care au venit la praznic 
fiind puți în fața unor realități noi de credință prin 
existența lui Mesia sosit în cetatea lui David. I.a in
trarea în oraș a fost intîmpinat cu strigăte și acla
mații: „Osana ! Bine este cuvîntat cel cc vine întru 
numele Domnului. împăratul lui Israul".

Proorocul 
rusalim prin 
nului 1 Strigă 
că împăratul 
biruitor, smerit și călare pc un asin tinăr".

împlinirea profeției prin includerea asinului în 
tabloul fascinant al realităților istorice din viața
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SINDICATUL LIBER

a Sănătății
fN MIJLOCUL MINERILOR, 

SPRE BINELE LOR
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Astăzi

in peregrinările viitoare în 
Elitelo bătrinilor și preoților 
minuțios și conspirativ do 
lui lisns și a lui Lazăr, dar

lui 
Dum- 
și de- 

spi-

Zaltaria anticipează intrarea in Ic- 
cuvintelc: „Saltă de bucurie fiica Sio- 
de veselie fiica Ierusalimului ! Iată 
tău vine la tine. El este neprihănit și

„Problema se pune cu 
toată seriozitatea: „a fi 
sau a nu fi" întreprindere 
rentabilă, capabilă să asi
gure, prin producția li
vrată, plata salariaților, 
siguranța zilei dc mîine 
pentru ei și pentru famili
ile lor".

„O reflecție pe care am 
auzit-o la sediul sindica
tului liber al minei Lu- 
peni, rostită de un tînăr 
miner, Ion Șerbănici. Este 
vicepreședintele sindicatu
lui, ales în mod democra
tic de ortacii lui printre 
fruntașii organizației pro
fesionale a minerilor, 
flecția a fost rostită 
cadrul unei convorbiri 
tema modulul în care 
intrat In atribuții tînărul 
sindicat liber șl reprezin
tă dovada că sindicatul, 
liderii lui s-au ancorat e- 
fectiv In soluționarea pro
blemelor de fond, vitale 
ale salariaților minei.

Pentru a argumenta 
ceastă orientare, liderul 
sindicatului liber al mi
nei, maistrul electromeca-

nic
cu 
me 
veac la mină, ne vorbește 
despre gindirea nouă, des
pre soluțiile In curs de 
aplicare, menite să con
ducă la concentrarea pro
ducției și restructurarea

(Continuare în pa;, a 2-a)

Nicolae Gherman, om 
experiență, cu o vechi- 
de aproape un sfert de

I.M. I.t PENI

Re- 
tn

Pe 
și-a

a-

cfectlvelor, la reașezarea 
producției pe baze rațio
nale. Primii pași s-au făcut 
prin comasarea unor sec
toare, și ne această cale, 
îmbunătățirea plasării 
batajelor, recuperarea ră- 
mlnerilor In urmă la 
crările miniere, ceea 
va asigura creșterea pro
ducției la nivelul poten
țialului real al întreprin
derii, Slnt preocupări ale 
specialiștilor, consiliului 
de administrație, ale sec
toarelor și formațiilor de 
lucru pentru ca lucrurile 
să meargă spre bine, spre 
redresare.

Ce face concret sindica-

în pagina a 3-a

a-

lu- 
ce

Ce facem cu ordinea publică?

tul, cum stimulează afir
marea opiniei libere a sa- 
lariaților, a capacității lor 
creatoare 7

— Slntem mereu 
mijlocul oamenilor, 
onăm împreună cu ei, prin 
consultarea lor largă, ne 
spune liderul sindicatului. 
Consiliul de administrație 
a fost ales In mod liber, 
democratic; tot așa, orice 
schimbare a conducătorilor 
formațiilor de lucru, 
sectoarelor se face 
consultarea minerilor, 
sindicatului e mereu 
chisă pentru oameni, 
orice problemă ar veni. 
Ii ascultăm și acționăm In 
interesul lor. Climatul de 
lucru e bun în cadrul mi
nei; oamenii sint 
miți de satisfacerea 
dicărilor lor și în 
lor majoritate

in 
acți-

ai 
prin 
Ușa 
des
ert

mulțu- 
reven- 
marca 

pun umă
rul, cu toată răspunderea, 
pentru ridicarea producți
ei.

loan Dl 1JEK

(Continuare in pag. □ 2-a) I

Astăzi, 7 aprilie, 
„Ziua Mondială a Sănă
tății". In acest an, potri
vit hotărlt ii O.M.S., Ziua 
Mondială a Sănătății este 
marcată sub deviza „PLA
NETA NOASTRA — SA- 
NATATEA NOASTRA", 
precum șl „SA 
GLOBAL — SA 
NAM LOCAL I".

!)<■ viza-îrvlemn 
ră o tematică ; 
pentru ample 
în cadrul cărora se abor
dează problematica deo- 
set it de complexă a apă 
rării sănătății mediului 
ambiant, condiție a 
tății ’ '

Cu 
diale 
drul 
Petroșani este programată 
o adunare consacrată unei 
dezbateri pe tema apără
rii mediului ambiant, cu 
referiri concrete la diferi
te aspecte din 
lui. Asemenea 
programate și 
lăți spitalicești 
nicipiu. (I.D.)

GINDIM 
ACȚIO-

confe- 
generoasă 

manifestări

sănii-
omului.
prilejul Zilei 
a Sănătății, în 

Spitalului municipal

Din dispoziția

Mon- 
ca-

Valea 
acțiuni 
la alte 

din

Jiu-
SÎllt 
uni- 
mu ■

Centralei Industriei Poligrafice

Am apucat 1 trâ.m vre
muri de libeitatc ți 
uitate la care mulți 
îndrăznit 
teamă ca 
fie citite, 
beri să 
noastre, sa ne spun -m opi
niile, dar trebui^ să l>m 
și demni. Să trăim tn 
Lertate ți demnitate, 
pectindu-ne 
respectindu ne 
chiar dură sînt 
torii, respu-ctind 
publică, legile care o gu
vernează. Fără toate a- 
cestca nu se poate vorbi 
de demnitate. Pentru sim
plu1 motiv că legea este c 
Ser i necesităților ce tre- 
bu e respectate de fiecare 
dintre noi. Și, poate mai 
mult decît în alte dome
nii, aceste necesități sint 
pregnante In circulația 
rutieră, domeniu Jn care 
Încălcarea legii >,c soldea
ză, de cele mai multe ori,

Oare 
om

i dena- 
i n-au 

să viseze de 
visele să nu lc 
Acum slntem 11- 
avem opiniile

11- 
res- 

uni pe alții, 
op niile, 

contradic 
ordinea

cu victime omenești 
pierderi materiale, 
poate fi numit un 
(lemn șoferul caro m» ha
zardează în depășiri 
permiso „trimițlnd" 
costament partenerii 
t .ifir ? Si l șoferul

ne- 
pe a

de 
care

' >nii din 
excesive, 

rindul lui

cau •
Ui- 

și el 
VltCZO-

stropește f 
za vitezei 
tînd că l.t 
este pieton 1 Sau 
manii care nu țin scama dc
n meni și de nimic câlcind 
apăsat — în egoismul lor 
— pedala accelerației 7

In săplămina trecută Po
liția rutieră a inițiat o

ră Așofranci Stelian un 
om onest pentru că a con
dus autoturismul 3 1ID 
7-111 pr.n Petroșani cu 79 
de kilometri la oră 7 Oprit, 
și a dat 
adrcsînd 
lor care 
serviciu, 
nare.

in petic 
Jigniri 

îi făceau 
acela de

cu totul 
oameni- 
lui un 
d iscipl i-

PE TEME RUTIERE

a 
de
va- 
s-a
ți

ai țiune dc control cu 
pai aiul radar pentru 
pi. tarea acestor „ași ai 
lanului". Deși vestea 
ră'.pindit repede —
majoritatea covîrșito.nc a 
șoferilor s-a încadrat in 
prevederile legii, alții 
i au sfidat pe aceștia — 
de altfel ca șl pe agenții 
dv circulație cărora le-au 
adresat jigniri pentru că 
l an... descoperit condu
când cu viteză excesivă. So 
poate numi aceasta dem
nitate 7 Cine sint 7 Ar tre
bui scrise liste 
(păcat de spațiu)
că 10 șoferi amatori și 
12 profesioniști au depă
șit viteza legală admisă.

Poate fi numit bunăoa

Întregi 
pentru

Alții sint și mai „viteji", 
încâlcind cu bună știință 
cele mai elementare reguli, 
se urcă la volan după ce 
au consumat băuturi alco
olice. Cum pot fi ei oare 
numiți 7 Arc atitudinea lor 
ceva comun cu demnita
tea 7 Să spună f'ilip Mi- 
liai de la Cooperativa „U- 
nirca", sau Koncz K.li
man (profesionist) de la 
ACI Cluj, 
șine cînd 
peri ți de 
ție 7

Ordinea 
Ierte de circulație, 
exprimată și prin 
le plantate tn tot 
Fiecare cu semnificația lui, 
atrăgind atenția conducă
torilor auto sau inlcrzl-

cînd fie oprirea, staționa
rea, fie accesul In anumi
te zone ale orașului. Cei 
mai mul ți șoferi lc respec
tă, alții însă se grozăvesc 
să staționeze sub inciden
ța semnului „staționarea 
interzisă", sau intră „ca-n 
brînz.î" Intre copii și pie
toni în Petroșani-Nord 
unde accesul e interzis. Cc 
realizează 7 Dezaprobarea 
d.n partea celor jenați și 
eventual o sancțiune din 
partea agenților <1 circu
la ție

ÎL.- punderca civică
una și ea se manifestă mai 
prosti, de orice prin 
pectlll față dc 
nostru, față de 
față de ordinea 
Dar, 
s'mț
respectul e atrofiat, 
unii — in numele libertă 
ții greșit înțelese — lși cal
că demnitatea în picioare, 
acolo este absolut nevoie 
ca în numele ordinii pu
blice să intervină legea cu 
forța ei de convingere.

este

acolo, unde 
nu ac ționcaz.â,

publică,

(Ost l 
dese 

|Ml

în ma- 
este 

semne- 
orașul.

res- 
aproapelc 
noi toți, 

publică, 
bunul 
unde 
unde

Simion POP

Cotidianele din județul Hunedoara, 
reduse la 3 apariții 

pe săptămină!
In cadrul măsurilor de aplicare a circularei Mi

nisterului Culturii privind utilizarea echilibrată a 
capacităților de producție (lin tipografii, C entrala In
dustriei Poligrafice a dispus Tipografiei Deva ca, 
pină la 20 mai, cotidianele din județul Hunedoara 
(„C uvinitil liher" Deva și , Zori noi" Petroșani) să-și 
reducă apariția la Jumătate, pentru a crea spații de 
producție pentru un ziar de partid central ce ur
mează să fie tipărit la DeVa in timpul campaniei <•■ 
leelorak

(okctivcle de redacție ale eoiidianelor hlincdo- 
renc (organe dc presă care s au ptls in slujba revo
luției încă (lin noaptea de 22 spre 2:1 decembrie 1989) 
și care acoperă zilnic nevoia de ihforin.ue a cetă
țenilor din importante zone economii e aie țării 
(Hunedoara, Valea Jiului. Munții Ipuseni și Poiana 
ltiiscăi) protestează energic Împotriva acestor măsuri, 
care lipsește populația județului Hunedoara <lc in
formarea zilnică cu evenimentele din țară și stră
inătate, cunoscut fiind falitul că neriispunind de ae
roport și fiind la mare distanță de ( apital.i presa 
centrală sosește a dolla sau chiar a treia zi (Ic la 
apariție.

( ele două 
care abordează 
nici electorali

De altfel, starea tehnică a t pograliilor din Delii și 
Petroșani, cil utilaje fabricate m anii 1927 — 1929, de 
abia pei inite ajuiriți.i celor două colidiane locale, la 
care se adaugă 6 ziare ale organizațiilor județene, 
ale partidelor politice și alte 19 publicații.

Ziariștii. cititorii din județul Hunedoara soli
cită Ministerului ( uliu, ii și Centralei Industriei Po
ligrafice reanalizarca situației pentru a nu afecta in
formarea dc presă a ci tățenilor acestui important ju
deț al țării.

cotidiana sini singllrțle publicații 
cil regularitate problematici <■ impa- 
din județul Hunedoara.
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Oameni, între sonde
Se vorbește mult, jn ul

tima vreme, despre mi
neri. Despre faptele lor, 
despre rezultatele mun
cii lor. Și cred, pe bună 
dreptate. Cu sudoarea 
frunții, ei ne aduc în ca
se lumina, căldura, pre
mise indispensabile unui 
trai demn. Conștienți de 
importanța muncii lor, 
in cadrul vastului angre
naj al economiei națio
nale, în care o singură 
rotiță poate da peste cap 
Întregul flux, minerii își 
văd în general, de trea
bă.

vorbește însă mai 
puțin despre sondori. Poa
te pentru că ponderea lor 
e mai redusă, pe ansam
blul Văii Jiului, sau poa
te pentru că munca lor 
se desfășoară puțin mai 
depărtișor de asfalt, „de 
lumea dezlănțuită" ?

Cert este că acești oa
meni există. Și muncesc. 
Neștiuți de nimeni, acolo, 
„pe deal", unde nu se 
poate ajunge în ținută de 
oraș, sub cerul Lbcr, pe 
orice vreme, fie noapte, fie 
zi, ei sînt la datorie. Nu 
vă pot spune dacă e ușor 
sau greu. Cine vrea să 
știe să vină, să vadă și 
apoi să spună și altora.

DUMINICA FLORIILOR
(Urmare din pag. 1)

cetății Sfinte, simbolizează necurăția sufleteasca și 
trupească a neamurilor părtinitului și supunerea lor 
Mintuitorului.

Așezarea hainelor pe asin <|e ucenici semnifică 
extinderea propovăduirii Evanghelici la celelalte 
nemuri și închinarea lor lui Hristos prin harul lui 
Dumnezeu.

Evanghelia relatează că mulțimile erau entuzi
asmate de impresia puternică a minunii din Meta
nia și de identificarea in persoana lui lisus a vele
ităților eliberatorului politic de sub opresiunea ju
gului roman.

Starea sufletească a Mintuitorului era domina
tă de tristețe și de obsesia patimilor și morții, de 
peisajul nevredniciei și pendularilor umane care 
acum strigau: „Osana" ți peste puține zile, cu a- 
ccleași buze păcătoase, vor striga acuzator : „Răs- 
tigncștc-L".

Atotștiința divină a nazaritcanului ii mărturi
sea tainic și înlăcrimat că va fi vindut de perver
sitatea prietenoasă a lui luda pe 30 de arginți, va 
fi judecat și torturat de ferocitatea spiritului o- 
mcncsc păcătos, va primi ca dar umilitor cununa 
de spini și va fi înjosit piuă ia treapta decadentă 
a blasfemiei.

lisus a plins cu amar pentru cetate, pentru 
necredința care o Va duce la distrugere prin dări- 
marca Ttmplului. Lacrimile mintuitoare ce au brăz
dat fața Domnului suit rouă sufletelor voastre stri
vite de valurile păcatelor, semnul de purificare in 
fața deșertăciunilor, expresia sinceră a căinței, ra
murile de finic ale vieții a căror biruință devine 
germenul bucuriilor și împlinirilor viitoare.

în mijlocul
f (Urmare din pag. I)

O problemă — ne spune 
liderul sindicatului, o gre
utate care diminuează e- 
fectele eforturilor pentru 
redresare este indiscipli
na. Unii, nu mulți e ade
vărat, zic că dacă e de
mocrație, dacă vor lu
crează, iar dacă nu, nu 
lucrează. Dc aici absențe
le nemotivate, precum și 
ncrespcctarea programului 
dc lucru, f. nomen mai 
frecvent în rindul perso
nalului de Întreținere. Dar 
s-au luat mă ari : în mar
tie s-au desfăcut prste 120 
contracte de muncă, s-a 
reintrodus contraponlajul, 
se insi'lă pentru întărirea 
autorității maiștrilor, a 
personalului tehnic. Ade
vărul este că indisciplina 
»e explil i și ptin gradul

Nu vreau să fac recla
mă acestei meserii, se o- 
cupă alții cu asta. Mulți 
ajung aici din pură în- 
tîmplare. Naufragiind în 
alte părți, valurile vieții 
îi poartă și pe la noi — săr
mane păsări călătoare. „In
tră cine vrea, rămine ci
ne poate". Iar cei care 
rămîn sînt oamenii noș
tri de bază, adevărații son
dori. De multă vreme îmi 
pusesem în gînd să scriu 
despre ei dar, cum spunea 
marele nostru Bruncuși 
„nu e greu să faci lucru
rile, ci să te pui în starea 
de a le face". Azi am fă
cut acest pas.

Pentru cei ce nu știu — 
și sint mulți — fac o pre
cizare : toate sondele ce 
se văd (mai ales noaptea, 
ca ghirlande lum.noase) 
înșirate de-a lungul Văii 
Jiului „scormonesc" pă- 
mintul in căutare de căr
bune, cu scopul de a con
tura. in amănunt, rezer
vele exploatabile prin lu
crau m.niere. Altfel spus 
sondorii asigură front de 
lucru minerilor. Gum se 
descurcă ? Oamenii cu ca
re am discutat, sondori cu 
vechime, buni meseriași, 
intre care Săuan Vasile, 
Deliu Lucian, Ilusu Mihai, 

minerilor, spre bine'e lor
ridicat de fluctuație. în 
primul trimestru au fost 
angajați peste 1200 de oa
meni, ilar au ți plecat 
mulți... peste 500. Unora 
nu le convine mina, alții 
nu sînt mulțumiți de con
dițiile ce li se oferă...

Am ajuns la problema 
cea mai dificilă cu care 
se confruntă liderii sindi
catului: imposibilitatea de 
a satisface cerințele de 
locuințe. Cereri sint a- 
proape 500. Cer aparta
mente oamenii cu familii 
care stau în cîte o cameră 
de cămin, alții care trăiesc 
în apartamente unde nu se 
mai poate sta din cauza i- 
grasiei, a instalațiilor de
fecte. Sigur comisia de 
locuințe își face datoria, a 
fost la fața locului, la 50 
de familii. Au fost repara
te 3 apartamente dc mină,

și cărbune
Hinoveanu Aurel, Diaco- 
nița Ștefan și mulți alții 
ridică, mai întîi, veșnica 
problemă a lipsurilor. De 
la „prăjinile de foraj", a 
căror lipsă a fost princi
pala cauză a instrumenta
ției de la sonda 6979 Să- 
lătruc, de luna trecută, pî- 
nă la lipsa de personal, 
care se face simțită mai 
ales atunci cînd se întâm
plă sa meargă toate bine. 
Este criticată apoi ten
dința conducerii de a ter
giversa luarea unor deci
zii .și asigurarea asisten
ței tehnice și materiale în 
cazul instrumentațiilor.

Spre surprinderea mea, 
am avut ocazia de a con
semna și un fapt pozitiv: 
nimeni nu contestă pe ni
meni. S-ar părea că Bri
gada Iscroni a IPEGH — 
Deva se vrea un model a 
ceea ce am putea numi 
democrația economici. A- 
les cu o majoritate covâr
șitoare, președintele sin
dicatului liber al secției, 
domnul Duțieă Adrian, ; 
iutat eu competență de că
tre membrii comitetului 
sindical, și-a luat in serios 
atribuțiile, nedezmințînd 
încrederea ce i-a fost a- 
cordată.

Ștefan CIMPOI

Parlamentari de... stradă !
Foto: Ion L1CIU

urmează altele. Aflăm că 
IACCVJ va comasa cîteva 
cămine și va elibera ast
fel un bloc, F 3, ale cărui 
apartamente vor fi reparti
zate minerilor. Dar, pro
blema problemelor este că 
nu sînt apartamente de 
repartizat. La ora actuală 
ar trebui vreo 250 aparta
mente pentru a satisface 
cererile acute. Ritmul dc 
construcții este îngrijoră
tor de lent. Blocuri gata 
construite, III, 112 și D5, 
nu sint predate. Nu s-au 
montat instalațiile. „Nu 
avem materiale", o scuză 
care nu ajută la nimic. 
Aceeași scuză o invocă și 
EGCL-ul |H'ntru ncrepa- 
rarea apartamentelor de
gradate... Or, cererile dc 
locuințe, viața familiilor 
de mineri care nu au unde 
sta, cer soluții, nu scuze I

Civilizația străzii
Așadar, iarna a plecat, cu 

cerul ei întunecat, cu ge
rul și ptițina-i zăpadă, 
spre a lăsa loc primăve
rii, acestui anotimp mi
nunat. Primăvara, cu col
țul vcrde-cnid al icrbii.cn 
înflorirea pomilor sub 
razele călduțe ale soare
lui trimise din înaltul bol
ții uzurii, ne invită pe toți 
— mari și mici — la o 
plimbare prin oraș.

Și o pornim agale, Ja 
drum prin Vulcan. Din
colo de spectacolul 'natu
rii renăseînde, vrind-ne- 
vrînd urmărim și specta
colul străzii. De la poezia 
naturii trecem — cam dur, 
e adevărat — la stricta 
realitate. Și iată ce ve
dem..

Străzile orașului nostru 
sînt pline de gropi printre 
care cu greu se strecoară 
mașinile. Pășim pe trotua
re cu multe porțiuni deni
velate, ocolind cu grijă gu
rile de canal strîmbe stînd 
parcă gata să cadă. 
Trecînd printr-o stație de 
autobuz e imposibil sft 
nu-ți «tragă atenția mulți
mea de bifete de pe jos. 
Aproape că nu faci zece 
pași fără să vezi aruncate 
la întîmplare ba un cotor 
de măr, ba un pachet de 
țigări gol, un ambalaj de 
napolitane sau cutia de 
plastic în care a fost în

Un bloc uitat...
Este in cartierul „Ae

roport" din Petroșani un 
bloc, mai exact fundația 
unui bloc, căruia 1 s-a 
spus A 1, geamăn cu 
A 2. Numai că A 2 a fost 
construit in urmă cu mulți 
ani și este locuit, iar A 1 
a rămas la... fundație. 
„Mustățile" de fier beton 
întoarse în toate direcțiile 
dau o imagine deplorabilă, 
de părăsire. Fundația este 
o groapă imensă betonată 
în care vara cintă broaște
le și de unde își iau zbo
rul spre blocurile înveci
nate roiuri de țințari și mi
rosuri tare înmiresmate. 
Am întrebat constructorii 
ce se face cu Al ? Ingi
nerul Ennlan Tomulescu, 
șeful brigăzii nr. 10 a 
AC'M Petroșani, ne-a 
spus simplu: „Nu știm, 
nu-l avem în planul de lu
crări din acest an". Adică, 

ghețată, ba mai știu eu
ce...

In fața cinematografu
lui, nelipsiții vânzători de 
„bomtoane agricole". Din 
Complexul de alimentație 
publica ies prietenii cei 
mai devotați ai lui Bachus 
măsurind trotuarul pe în
treaga lui lățime. Linii 
dintre ei, cei mai „obosiți" 
se așează pe cîte o bancă, 
unde îi fură somnul în po
ziții dintre cele mai biza
re. In piață, vînzătorii de 
țuică, autorizați sau nu, 
bișnițari de tot soiul plini 
de tupeu, de parcă banii 
ar crește ca țânțarii în 
subsolurile inundate ale 
unor blocuri. Multe con
tainere de gunoi tronează 
pline vîrf în mijlocul 
prea-plinului revărsat, mai 
afcs in cartierele mărgi
nașe (cartierul „Brazi", de 
exemplu).

Acestea ar fi o parte din 
aspectele relevate de o 
plimbare prin orașul nos
tru acum, la început de 
primăvară.

Sperăm, totuși, că nu 
sîntem singurii pliml ăreți 
scoși afară din casă de 
soarele primăvăratec, că 
cei de la Primărie au vă
zut și ei ceea ce noi am 
văzut și vor lua măsurile 
ce se impun. Nu de alta, 
dar vin alegerile...

Paul NICI! LI S< U

O PROPUNERE 
UTILA

întrețin rea în bună sta
re (le funcționare a liftu
rilor nn poate fi asigurată 
permanent datorită lipsei 
pieselor de schimb. In a- 
ceastă situație, multe din 
lifturi nu sînt utilizabile 
în Petroșani, avînd drept 
consecință un cortegiu de 8 
nemulțumiri asupra curora • 
nu inai insistăm.

Doi oameni de bine, e- 
lcclricienii Vintilă Stanciu 
ți loan Stan, de la 1ACMM 
Petroșani, care locuiesc în 
blocul 34 de pe strada A- 
viatorilor, după ce ne se
sizează că două din cele 
trei lifturi ale blocului 34 
nu funcționează de ani de 
zile, vin cu o propunere. 
Intrucit dispun de timp li
ber mai mult, în actualele 
condiții de muncă, iar 
domnul loan Stan este au
torizat și pentru efectua
rea reparațiilor la lifturi, 
cei doi electricieni propun 
să li se îngăduie să facă 
lucrur de întreținere a 
lifturilor, nu numai la 
blocul 34, ci și la altele, 
învecinate. Ei își exprimă 
convingerea că astfel s-ar 
asigura o mai bună între
ținere a lifturilor. (V.S.) 

da, peste tot sînt monu
mente de prostie ale unei 
perioade în care s-a con
struit „fără cap" — vi
zăm p. intre altele și ves
titele blocuri cu confort re
dus — de ce nu și-ar a- 
vea și „Aeroportul" mo
numentele lui ?

Oricum, Primăria ar cam 
trebui să vadă și de lucră
rile neterminate și lăsate 
baltă peste tot prin oraș, 
lucrări pentru care s-au 
încasat bani și au fost pa
sate locatarilor să fie fi
nalizate prin „contribuția 
In muncă". Corect este, ci
ne a luat banii să facă 
și lucrarea pină la capăt. 
Noi promitem un inventar 
al acestor lucrări la caro 
invităm și compartimentul 
dc specialitate din cadrul 
Primăriei ca să... aplice le
gea. (S.P.)

FIRMA LUMINOASA 
In Petroșani, au început sil 
apară firmele luminoase, 
care dau un farmec aparte 
orașului pe timpul nopții. 
O astfel dc firmă este Jn 
funcțiune la complexul co 
mercial „Ilcrmes". Din pă
cate, becurile pentru lite
ra ,.E" sînt arse. Oricum 
este un început. (H.A.J

INCREDIBIL, dar ade
vărat. Ne relatează dom
nul Ion Untaru, din Vul
can: „Joi, 6 aprilie, prin 
dreptul magazinului „Li
nie", un copil de G—7 ani 
traversa bulevardul. Un 
„Oltcit" venea In viteză 
Deodată, de pe trotuar a 
țîșnit im cîine lup. L-a 
prins pe băiat și l-a dat 
la o parte. In schimb, pa
trupedul s-a ales cu frac
tură Ja un picior și, pare- 
se, la maxilar. Oameni do 
bine au reținut numărul 
mașinii ’ Cred ră l-au dat 
poliției".

VINERI. ZI dc tîrg Ja 
Petroșani. Afluență maro 
de oameni spre piața a- 
groalimontară. Nici do 
astă dată, AUTL-ul nu a 
fost la înălțime. In Petri- 
la oamenii au stat aproa
pe o oră, vineri dimineață, 
între orele 6 și 7, in aș
teptarea unui autobuz caro 
sâ-i aducă la Petroșani. A- 
celași luciu, în zona „Ae
roport". De la conducerea 
AUTL nu s-a îndreptat ni
meni spre tîrgul de vincr»? 
(A.IJ.)

SA FIE intr-un ceas 
bun 1 In line, a văzut și 
cine a trebuit cum arabi

asfaltul (dacă mai poate 
fi numit așa) de pe bule
vardul Victoriei din Vul
can. In special, porțiunea 
de la ieșirea spre Petro
șani O echi.i ' de asfalta- 
tori s-a apucat de treabă. 
Speram s-o facă bine. Și 
in Lupeni (cum intri din
spre Sohodol) se lucrează, 
zlici am observat că 
sc toarnă beton. E bine !

C1IEI. In fața poștei din 
Petroșani s-au găsit doua 
chei yale. Păgubașul le 
poate ridica de la admi
nistrata ziarului nostru. 
(S.P.)

ÎNTREBĂRI. Ion Erdei, 
de la Fabrica de mobilă 
Petnla, Tntrcală de ce 
sint permise fumatul ți 
servirea berii lai a mînca- 
re la Cantina stuu iuțească 
din spatele magazinului 
„Hermes". întrebările sint 
valabile chiar daca res
pectiva cantină nu este a 
studenților, ci aparține de 
1CSA-AP. (C.I.)

O NECESIT/XTE pentru 
buna desfășurare a traficu
lui rutier: refacerea mar
cajelor de la trecerile pen
tru pietoni. Cine să o fa
că ? Atunci cind este 
vorba nu numai ue esteti
ca străzii, ci și de sigu
ranța circulației pietoni
lor și autovehiculelor, edi
lii cam uită, in mod ne- 
permis, sa-și îndeplineas
că atribuțiile. (A.H.)

SINTEM CHESTIO- 
NzlȚl. Ce e cu gospodarii 
de la IGCL ? De ce ziie-n 
șir, reziduurile menajere 
stau ncridicate pe străzile 
„Minerul", „Vasile Iloai- 
tă ‘ și chiar în zona pri
măriei municipiului ? în
trebăm și noi: ce le-o mai 
fi trebuind lucrătorilor a- 
mintitei întreprinderi ? 
(-AJI.J j

Rubrică realizată dc | 
Gheorghe OLTEANU j

icrbii.cn


HfMBATA, 7 APRILIE 1090 ZORI NOI 3

„Gimnaste" — gravură de losif TELLMANN.

Dincolo de școală, pasiuni...
— încolo de școală, de 
[J lecțiile pentru acasă, 

virsta copilăriei se 
identifică și prin multitu
dinea pas.unilor fiecărui 
elev in parte. Chiar dacă 
nu poți fi dintr-o dată pi
lot de formula I, poți să-ți 
dovedești măiestria la vo
lanul L>nm cart I’c baza 
cunoștințelor dobindite in 
cam ui cercului de clcctro- 
n cu rau automatizări poți 
să con trmești diferite a- 
parate p rntru dotarea ccr- 
< ur :>r tehnico-aphcative. 
Aptitudinde, talentul cre
ator sau interpretativ pot 
li dezvoltate in cadrul
cercurilor și formațiilor 
cor-grafice de muzica
populară iu ușoară, pic- 
tui.i, i it’u, naclu lite
rar. Și cmc ?tU?, poate din 
membrii acestor cercuri rc 
vor naște mari artiști.

Imaginația și inventivita
tea artistică primesc un 
nou impuls contribuind 
Ji d'oltai sta armonioa
sa a copiilor in cadrul 
cercurilor denumite „atch- 
ei ui fanteziei". Sa amini m 

și activitatea cercurilor de 
confecții sau foto.

Curiozitățile științifice, 
descoperirea adevărului și 
frumosului din natură, de
venite mai ușor sesizabile 
sub îndrumarea unor cadre 
de specialitate, practicarea 
unor sporturi (schi alpin, 
tenis de masă, șah), învă
țarea unei limbi străine, 
iată alte preocupări prin 
care cluburile copiilor din 
orașele Petroșani, Pctrila, 
Vu.can, Lupeni, asigură 
cu.uvarea și dezvoltarea 
talentelor, aptitudinilor tu
turor copiilor de virstă șco
lară, petrecerea in mod 
plăcut și util a timpului 
liber al acestora. Spun a- 
c< >t lucru și p. ntru că, de 
miine, copiii sfirt în va
canță.

•Și dacă la virsta copilă
riei mai poți vi'a, să nu 
uităm că de la vis la rea
litate nu înt prea mulți 
pași. Totul constă în a a- 
vea încredere in cei ce-ți 
vor l inele.

l’iof. Virginia llOȘCA

»
V

j
% 
J
) 
J 
J.

Tată o întrebare care îi 
frămîntă deopotrivă pe
elevii din învățămîntul 
preuniversitar ca și pe
profesori, învățători și pă
rinți. Opiniile sînt împăr
țite, dar au ceva comun : 
grija celor care răspund 
de destinele școlii pentru 
ca, in noile condiții, în
vățămîntul să iasă din 
dogme, să se deschidă larg 
orizontul copiilor spre 
cultură, să Se asigure prin 
planuri de învățămînt, 
programe școlare, orar, 
dezvoltarea cu adevărat 
echilibrată a personalită
ții copilului.

Dacă am reașeza ime
diat cursurile în orar ast
fel Incit elevii să aibă 
orc numai 5 zile pe săptă- 
tnină, opțiune spre care 
înclin, in principiu — ne 
spunea domnul Zsolt Fe- 
kete, directorul adjunct al 
Liceului industrial din Pe
troșani, pe care l-am ru
gat să-și exprime opinia 
față de această problemă 
— ar apare noi și com
plicate probleme, atît pen
tru elevi cit și pentru das
căli. In primul rînd elevii 
care în prezent, au un 
program de 30—32 de ore 
săplăminal, ar fi obligați 
să stea în școală, dacă 
orele de curs ar fi piogra- 
mate Jn 5 zile, zilnic timp 
de 6—7 ore.

Nici pentru profesor, a- 
duugăm noi n-ar fi lesne, 
în actualul an școlar, o-

Poșta paginii
VASILE ONCESCU, Ru

pem; Toată lauda pentru 
frumusețea sentimentelor 
dumneavoastră, pentru sin- 
ceiitatca cu care vă ex
primați gindurile. Reali
zarea artistică a poeziei

ȘCOALA, ÎN PRIN PLAN
bligat să predea timp de 
28—30—32 de ore pe sâp- 
tămină, în fața unor clase 
in care sînt peste 40 de 
elevi, în vreme ce norma 
este de Î8 ore. Există dis
cipline la care lipsa de ca
dre este acuta. In condiți
ile actuale, profesorul de- 
abia apucă ătși cunoască 
toți elevii. Soluții s-au 
încercat, chiar la nivel de 
minister, unde problema 
„în 5 sau 6 zile" s-a pus.
Dar încercările de rezolvare 
sînt timide și se aplică 
lent Spre exemplu, la 
clasa a X-a se predau, în 
cazul unui liceu indus
trial, 18 discipline. Enorm! 
Apar inerente suprapu
neri. Mecanică — disci
plină de învățămînt și tot 
mecanică. — un capitol 
consistent la disciplina „fi
zică". Suprapuneri inutile. 
Domnul profesor Fekete, 
specialist în matematică, 
refermdu-se la disciplina 
pe care o predă, preciza 
că trebuie să se regîndeas- 
că programele școlare, să 
se renunțe la excesul de 
demonstrații ale unor teo
reme, să se predea esen
țialul, nu amănunte inuti
le.

Rezultă că trecerea la 
învățămîntul preuniversi
tar de 5 zile, urmare a 
persistenței fenomenului 
supraaglomerării inutile a 
elevilor, este în actual-le 
condiții dm învățămînt 
imposibila.

este însă sub nivelul pu
blicării.

S. CORBEANU, Vulcan: 
Am verificat atent scri
sorile sosite la redacție în- 
ccpînd cu 1 februarie. 
Scrisoarea dv. nu a sosit 
la noi. (Al. IIORAȚIU)

In cursul documentării 
am stat de vorbă și cu 
elevii. Simona Duroni, spre 
exemplu, este elevă în cla
sa a IX-a P (constiucții) 
la Liceul industrial din 
Petroșani. Opțiunea ei a 
fost clară: învățămînt în 
șase zile. Locuiește la 
„Triaj" oleacă ds acosăla 
ora 6 dimineața. Un orar 
cu 6—7 ore pe zi, față de 
5 cîte are acum ar obli
ga-o să ajungă acasă în 
jurul orei 16, din motive 
de tren. Cind își pregă
tește lecțiile pentru a do
ua zi, cînd se ocupă de al
te probleme în casă ? Și 
cînd să mai citească și o 
carte ? Trecînd la învăță
mînt de 5 zile, nu o obli
găm să devină, fie unila
terală, fie superficială ? 
Mariana Ilie este elevă 
în clasa a X-a (mecanică) 
la același liceu. Optează 
ferm: în șase zile. Și pre
cizează că din planul de 
învățămînt mai pot fi re
duse ore de tehnologie, 
organe de mașini, ș.a. Ma

Obiceiuri de primăvară-vară (II)
PAPARUDA (Păpăruța, 

Paparuga) este un dans 
magic pentru invocarea 
ploii. In trecut a avut o 
râspîndire generală, azi 
se mai practică destul de 
puțin. Păpărudclc (numite 
in sudul Crișanci și în Ba
nat Dodoloaie, în Hune
doara Blaji) sînt fetițe și 
femei înveșmîntatc cu ver
deață care primăvara în
tre Paști și Rusalii sau in 
perioada de secetă umblă 
de la casă la casă, cxccu- 
tînd figuri coregrafice so

I
i

I

riana Ilie mai ar? încă 
patru frați. Părinții lu
crează. Este nevoie de timp 
și pentru casă. Ziua libe
ră care ar rămîne și care 
de fapt n-ar fi liberă, Ci 
nurnai fără ore, dar cu 
alte activități, tot in școa
lă ar constrînge-o să depu
nă timp de aproape 10 ore 
pe zi muncă intelectuală. 
Claudiu Gabriel Moldo- 
van, clasa a Xl-a (meca
nică) știe exact ce vrea, 
Optează pentru 6 zile. Dru
mul de acasă la școală li 
răpește 2 ore zilnic. Și 
atunci ?

Exemplele pot continua. 
Opțiunile continuă să . fie 
divergente. Cadrele didac
tice trebuie să soluționeze 
între altele, problema su
praaglomerării, creînd con
dițiile necesare unui învă
țămînt modern dacă do
resc să obțină trecerea la 
5 zile de muncă și în a- 
ccst important sector — în
vățămîntul.

II. ALEXANDRESCU

ciale, după melodic și 
'text propriu. Sînt udate 
de către gazdă și răsplăti
te cu daruri. Actul sim
bolic al udării, ce avea la 
bază credința că se vor 
putea dezlega ploile, este 
o rămășiță a procedeelor 
magiei imitative

Melodiile paparudelor fli- 
l'ei.i de la regiune la regi
une. Toate se caracterizea
ză printr-o ritmică speci
fică ce le dă un palpit pu
ternic.

J’rof. \asile REPEDE

Si’uația Teatru’ui de 
stat „Valea Jiului", institu
ția p. ofcsionista de spe^ja- 
colc înființată in anul 
IJ18 in ideea de a îmbogă
ți viața culturala a mu
nicipiului Petroșani și ju- 
dețu.ui Hunedoara, nu a 
fost niciodată mai grea ca 
acum. Sp etatorii care in 
perioada de virf a anilor 
1j77—1980 aplaudau fre
netic realizările dramatur
gie*? de excepție ale aces
tei instituții, nu mai vin 
Ia teatru. Să fi dispărut 
dragostea oamenilor din 
Valea Jiului pentru arta 
dramatică 7 De ce această 
decădere 7

Cu 15 ani în urmă colec
tivul teatrului număra 28 
de actori. Astăzi sînt nu
mai 6, din care unul — 
spre pensionare. Din a- 
nul 1975 și pină în pre
zent au fost repartizați la 
Petroșani peste 20 de ti
neri — actori, actrițe, re
gizori, scenografi — ab
solvenți ai institutelor din 
București și Tg. Mureș. In 
m„jontate, cum au venit 
— s-au dus. La IATU 
București circula printre 
studenți ideea: „Ia repar
tiție Ia Petroșani că „ăia" 
îți dau drumul Imediat.

Grea povară pentru Teatrul din
Nu fac nazuii, nu-ți creea
ză complicații, pleci cind 
vrei". Și cum se pleca : 
ba un telclon, ba o inter
venție „de sus", de la fos
tul CCES sau de ia județ. 
Unii dintre acești actori 
nici măcar n-au văzut Pe- 
troșamul la față. Exemple: 
Adr.ana Șchiopu a plecat 
fură a cunoaște oralul, la 
intervenția conjugată a 
lui Dem Rudulescu plus 
Radu Bălan, Patricia 
Gr.goriu este fata lui 

George Grigoriu, autorul bi
necunoscutelor șlagărc lo
zincarde. Cum era sa stea 
ea, mititica, ia Petroșani? 
Alții au plecat după în
cheierea stagiaturii, spre 
zări mai bune, sătui de 
„minunatele" condiții de 
viață oferite în Valea 
Jiului.

Spre cin.tea lor au ră
mas la Petroșani doar 
Adrian Zavloschi și, vor
ba Ini Dumitru Velea, „deo
camdată", Radu Băieșu. Cu 
cadrele deci, ne-am lămu
rit. Teatrul s-a „cîrpit“cum 
a putut, folosind personal 

fluctuant, mulți interprcți 
necalificați, care s-au 
străduit să facă față și, nu 
o dată, cîte ceva, au reușit 
Problema fluctuației oa
menilor a afectat grav și 
corpul tehnic, tehnicienii, 
după acea decapitare a ar
tei profesioniste, prin tre
cerea la draconicul sis
tem al autofinanțării, au 
plecat care încotro, des- 
părțindu-se de instituția 
care le-a fost dragă, mi
nați de dorința firească de 
a clștiga o leafă cît de cît, 
acceptabilă pentru a-și în
treține familiile.

Ce se Juca la Petroșani? 
In ultimii 15 ani s-au 
pus în scenă 83 de spec
tacole din care 26 — în 
premieră absolută. Din ce
le 83 de premiere, numai 
18 aparțin literaturii uni
versale, fiind piese sem
nate de autori clasici sau 
de autori din țările soci
aliste. Și acest reperto
riu trebuia vizat și răs- 
vizat, inclusiv la „cabine
tul 2". Comedia, ca gen 
a fost aproapo eliminată. 

Nu cumva să rîdem sub
versiv. Se „băgau pe git" 
piese ideologizante, ma
culatură semnată de autori 
obscuri sau mai cunoscuți 
— toate avînd „secretarul 
de partid" ca erou pozitiv. 
Omul infailibil ! Fostul 
CCES impunea ce să 6C 
joace pe scenă. Și așa re
pertoriul a ajuns să alun
ge, nu să atragă specta
torii. Vă amintiți de pseu- 
do piesele : „Nu sîntem în
geri" de Paul Ioachim, 
„Soarele și luna" de Al. 
Anghclescu, sau mai re
centele „căderi" „Excursia" 
de Th. Măncscu, „Valiza 
cu fluturi" de losif Na- 
gliiu, totul culminind cu 
aberanta „Un bărbat sau 
o femeie" de Ion Șerban, 
piesă premiată „cu sarsa- 
naua" de CCES și băgată 
pe gîtnl Petroșaniului? 
Bani cheltuiți, nervi, săli 
goale, oameni care a- 
plaudau uneori strădania 
actorilor de a face din 
nimic ceva caic să «ome- 
ne a teatru. Că ieșea, în 
cazul acestor piese, cîtc-o

Petroșani
mascaradă în caic nu cre
dea nimeni, asta nu con
ta. Și așa se face că azi, 
teatrul unde s-a jucat „Plu
ta meduzei" sau „In cău
tarea sensului pcirdnt" a 
devenit astăzi complet a- 
nonim. Și să nu uităm în 
cîte spectacole de „tip a- 
siatic" au fost puși b’ic- 
ții oameni să spună rîn- 
duri ce „sunau din coa
dă", desigur, fără a fi 
plătiți.

Baza materială este grav 
depreciată. Plouă în ca
bine, plouă pe scenă, în 
sală, orga de lumini și 
aparatura — la pământ 
subsolul clădirii, inundat. 
Oamenii au cerut ajutor, 
în ziarc s-a scris, „primii" 
de la municipiu sau județ 
au promis și atît. Degea
ba directorii cereau aju
tor, degeaba rugăminți, șe
dințe și altele. Nimic. Ne
păsare. Și nu se poate 
spune că actorii n-au ju
cat. In 1996 au susținut 
538 do spectacole — a- 
proape 2 pe zi, în medie, 
fără nici o zi liberă. Re
cord 7 Da. Stoarcere de 

energic. Și nu o dată, i- 
nutil. Cu repertoriul a- 
mintit...

Cc-i de făcut? In pre
zent se repeta la două pie
se noi — , Mătrăguna" de 
N. Machiavelli și un spec- 
tacol-coupe p;itru capii. 
E un început. Tatuși ;<„-st 
nou demaraj e. te lent. 
Poate și din cauza dificul
tăților de tot felul moște
nite. Ministerul 3ulturu 
nu s-a ocupat încă de tea
trele de provincie. Nu sînt 
dorite ? Este r evoic de 
actori. Speranțelc nu sînt 
roze în această direcție. De 
aceea se preconizează un 
concurs pentru descope
rirea tinerelor talente. Ba
za materială trebuie ur
gent refăcută.

Oameni buni I Nu avem 
voie să lăsăm teatrul să 
moară. Să strîngem noi, 
spectatorii, rîndurilc în 
jurul lui. De noi depinde 
existența instituției. Iar ac
torii au datoria să Joace 
cit mai bine. Să curmăm 
prăbușirea Teatrului nos
tru devenind cu toții oa
meni cu suflet de artist, 
oameni de teatru 1

Hoiațiu ALLX 5NDRESCU
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Cum va acționa KGB-ul Balcani fără frontiere
MOSCOVA 6 (Rompres). 

__ Principala sarcin i a 
Comitetului Secui,lății 
Statului (KGB) o constitu
ie activitatea sa In intere
sul politicii externe și
interne a URSS și
acordarea de ajutor neli
mitat organelor supreme 
ale puterii statului sovie
tic in realizarea prevede
rilor general politice — a 
declarat președintele KGD 
al URSS, Vladinair Kuuci- 
kov. Intr-un interviu acor

Dispute pe tema parității 
mărcilor germane

BERLIN 6 (Rompres). — 
Mai multe sute de mii de 
persoane au participat Joi, 
seara, la Berlin și In alte 
mari centre industriale din 
RDG. la demonstrații de 
protest față de planul Bun- 
desbank din RFG ca in 
cadrul uniunii monetare 
raportul dintre marca 
vest-germană șl cea din 
est să fie de unu la doi. 
relatează agențiile Reu- 
ter și France Pressc.

In mitingul din capitală, 
Helga Mausch, liderul sin
dicatului unic din RDG, a 
declarat. Intre altele, că 
tooei 8,6 milioane de mun
citori est germani nu do
resc dedt un raport rto 
unu la unu".

• BRATISLAVA 6 
(Rompres). — Președintele 
Consiliului Național Slo
vac, Rudolf Silrier, l-a 
primit pe episcopul La -zio 
Tokes, care se află la Bra
tislava cu prilejul unul 
Simpozion internațional pe 
tema „Etica țl politica". 
Episcopul a relatat despre 
evenimentele din decem-

M
AM\ I.RS MCI

GU OCAZIA ieșirii la 
pensie uiez bunului meu 
lată Teslici Constantin 
multă sănătate, fericire și 
•„La mu'ți ani I". (895)

CU OCAZIA pensionă- 
r i. colegii, Irmi, Leomica, 
l'creza, Emil și Veronica 

■jc la ICRA Petroșani ju
ri izâ colegului lor Anghel 
M'ron multa sănătate, fe
ricire i mulți ani alături 
' ,-i fragi.-(893)

\ IN ZĂRI

VINI) Dacia 1190, preț 
convenabil (eventual p.e- 
sc). T-l<-fun 41716, după ora 
18 (881)

VIND aparat de prepa
rat sinintină, cărți etc, 
i’elro mi. str. Independen 
ț i, nr. 1, ap. 27. (8JI)

VINI) urgent și conve
nabil Dacia 1300 cu multi- 
p!■’ îmbunătățiri ți piese de 
iezer’, a. Petroșani, strada 
30 D. mbrie, bloc 2, ap. 
17. (U«)

VIND F.at 1300, alb, 
aipf.i originală, 80 000 km 
r- iii. Telefon 41633, du 
pi ora 19. (897)

VJND garaj metalic, 
lingă ACR. Telefon njfli 
(886) 

dat agenției TASS. Re- 
ferindu-se la rolul și lo
cul organelor securității 
statului In procesul de 
formare in URSS a unui 
autentic stat de drept, el 
a menționat, intre altele, 
că Sovietul Suprem exa
minează proiectul de lege 
privind KGB, în care se 
prevede controlul activității 
acestuia de către organele 
supreme ale puterii și 

conduce rii. de stat

„Nu am ieșit pe străzi ca 
să luptăm împotriva sta- 
linismului pentru ca apoi 
să fim victime ale unei 
înșelătorii electorale", a 
spus, de asemenea, doam
na Mausch.

Pe pancartele purtate de 
demonstranți se puteau ci
ti inscripții ca „Nu sin- 
tem germani numai pe Ju
mătate", „Fără raportul 
de unu la unu nu vom fi 
un singur popor" sau 
„Kohl, ce-al zice dacă ai 
avea numai Jumătate din 
salariu ?, această din ur
mă referire evidentă la 
una din propunerile can
celarului de la Bonn pri
vind proiectata uniune 
monetară a celor două Ger
manii.

brie din România șl a 
subliniat că Timișoara 
poate fi considerată țl In 
prezent un oraț-erou, ca
re și-a păstrat poziția po
litică și luciditatea In 
timpul recentelor tulbu
rări cu motivație naționa
lă din România — trans
mite agenția (?TK.

1 C A P u B
VIND \ idcorecordcr Na

țional digital, performanțe 
deosebite și dut luradioca- 
setofon sigilat. Telefon 
41139. (887)

SCHIMBI Rl 1.0(1 IN j1
*

SCHIMB garsonieră, zo
nă piață, cu apartament.
2 camere, zonă Hcrmcs 
sau piață. Telefon 44439. 
(887)

l’ll RDER1

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 10836 pentru 135 
kg, pe numele Sotingă Sa- 
vu, eliberată de C1G Pe
troșani. O declar nulă. 
(898)

PIERDUT legitim iție Ser
viciu pe numele Lengyel 
Alexandru, eliberată dc 
IUM Petroșani, O declar 
nulă. (878)

PIERDUT diplomă dc 
Calificare dc absolvire a 
Școlii profesionale mese
ria — lucâtuș mecanic și 
tinichig.u auto pe numele 
Mate Gyorgy, eliberată de 
Școala profesională auto 
( impulung MusceL O de- 
' iar nulă. (882)

PIERDUT dovadă po- 
i imb nr. 1211 pentru 136 
kg pe numele Grunțu

SOFIA 6 (Rompres). — 
Intr-un apel adresat in
telectualilor din statele 
balcanice, oamenii de ști
ință de la Facultatea de 
Istorie a Universității din 
Sofia propun crearea u- 
nei zone balcanice unite, 
transmite agenția BTA. 
In mesaj se menționează: 
„Avem nevoie de Balcani 
cu o economie comună

Rembrandt, atacat
AMSTERDAM 6 (Rom

pres). — Unul dintre cele 
mai renumite tablouri’ din 
lume, „Rondul de noap
te", de Rcmlrandt, a fost 
deteriorat vineri de un 
„vizitator" al Muzeului 
național din Amsterdam 
(„Rijksmuseum"), care a 
îndreptat asupra pînzel, 
neapărată de sticlă, acid 
sulfuric concentrat

Un purtător de cuvint 
al muzeului a declarat că 
avariile aduse celebrei 
picturi nu sînt deosebit

Noutăți la granița bulgaro-iugoslavâ
SOFIA 6 (Rompres). — 

Consiliul de Miniștri al 
Bulgariei a adoptat 
hotărîrea pe baza căreia 
vor fi desființate zona de 
graniță ți instalațiile teh
nico-! ng ine rești de la fron
tiera Bulgariei cu Iugosla
via, relatează agenția BTA.

• WASHINGTON 6 (Rompres). — La capătul a 
patru zile dc negocieri „complexe", desfășurate la 
Washington, Statele Unite și Japonia au ajuns la un 
acord care cuprinde, in esență, măsuri menite să 
ducă la echilibrarea schimburilor comerciale bilate
rale, soldate, în ultima perioadă, cu un excedent dc 
aproximativ 49 miliarde dolari anual în favoarea păr
ții nipone, transmit agențiile Associated l’rcss și 
f rance I’resse.

LICITATE
Marcu, eliberată de CKs 
Petroșani. O declar nulă. 
(892)

PIERDUT dovadă de po

DECESE

deoarece întreaga noas - 
tră peninsulă este o re
giune economică 
unică, formată de-a 
lungul istoriei. Avem ne
voie de Balcani fără fron
tiere care reprezintă o sur
să de probleme naționale 
numeroase. Avem nevoie de 
o politică culturală gene
rală balcanică, bazată pe 
conviețuirea noastră comu
nă multiseculară".

de grave, dar a amintit că 
tabloul, de mari dimensi
uni, a mai fost ținta unul 
atac. In septembrie 1975, 
cind a fost străpuns de 12 

lovituri de cuțit. Opera rera
l randtiană a fost expusă a- 
tuncl din nou numai după 
un an, după ce a fost 
restaurată.

Un prim interogatoriu 
luat celui care a atentat 
vineri la celebra pînză a 
dus la constatarea că este 
vorba de un dezechilibrat.

La 6 aprilie va începe de
montarea, pe etape, a aces
tor instalații, inițial In i- 
mediata apropiere cu 

punctele de control de fron
tieră, localități șl zone ale 
activității agricole intense, 
iar In continuare — pe 
întreaga lungime a grani
ței bulgaro-iugoslave.

rumb cu nr. 07458 pe nu
mele Jitea Ioan, eliberată 
de GIS Petroșani. O de
clar nulă. (896)

De la Primăria 
municipiului Petroșani

PUNCTE
stabilite pentru ADUNĂRILE PUBLICE 
conform Decretului-Lege nr. 2/1990 i
1. Terenul de lingă cinematograful „Pa- 

i ingul"
— situat pe strada Vasile Roaită j
2. Terenul de handbal al IUM Petroșani
— situat pe strada Institutului;
3. Poligonul Școlii de șoferi
— situat pe strada Lunca;
4. Pe terenul „Știința"
— Ioc de miting pentru studențl

TRASEE DE DEPLASARE
1. Strada VASILE ROAITĂ
2. Strada REPUBLICII
3. Strada LUNCA
In scopul garantării desfășurării nor* 

male a activității economice și sociale, al 
asigurării ordinii șl liniștii publice, adunări
le publice In piețe și alte spații deschise pot 
avea Ioc numai după Înregistrarea acestora 
de către organizatori, la Poliția municipiului 
Petroșani, cu cel puțin 48 ore Înainte,

Organizatorii adunărilor publice sînt 
obligați să la toate măsurile care se impun 
pentru a asigura desfășurarea acestora in 
mod pașnic, cu evitarea oricăror acte de vio
lență sau dezordine.

Politia rutieră 
a județului Hunedoara

INFORMEAZĂ
Toate persoanele care exercită activita

te de taximetrist independent sint rugate 
să se prezinte Ia sediul serviciului din Deva, 
pentru obținerea atestatului profesional, ast
fel i

—- 10 aprilie 1990, ora 17,00 — persoa
nele din municipiul Petroșani, orașele din 
Valea Jiului.

Atragem atenția ca fără acest atestat 
organele financiare nu vor mai elibera au
torizații

La prezentare se vor aduce:
— permisul de conducere;
— certificatul de înmatriculare al au

toturismului folosit.

ÎNTREPRINDEREA MINIERĂ 
IONI

încadrează direct sau prin transfer W 
— 2 paznici obiective speciale 
încadrarea și salarizarea' se fac in con

formitate cu prevederile legale in vigoare.
Relații suplimentare la biroul personal, 

invățămint social din cadrul unității, lelefon 
42462 sau 43822.

Rtda.ua șl admlnhhațla i ♦«.. Uălww^ or. 1 , |.W#w , „rretnH.< , 41662 , M«|ll 41663, <2464.
■ Ipnrnlt Tipograf). Petroșani, str. Nlcolae llllcesru nr. 8. telefon 41165.
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