
Biroul Electoral Central 
Rezultate parțiale pe țară pentru 
alegerea președintelui României

24 mai 1990
CdiKiiildt nunuir voturi procent

1. Ion Iliescu 12 159 659 85,16 la sută
2. Radu Câmpeanu 1 513 487 10,60 la sută
3. Ion Rațiu 604 634 4,23 la sută

Număr total voturi: 14 277 776

Rezultate parțiale pe țarâ 
pentru alegerea deputațîlor
N . Formațiuni-
, rt politică Număr voturi Procent

1. F'Otd ll Salvării Nați
onale

2. Uniunea Democrată
7 034 420 66.70 la sută

Maghiară din România 
_ Partidul Național Li-

987 G72 7,26 la sută

beral
4. Mișcarea Ecologistă

867 584 6,37 la -,utâ

din România 357 539 2.63 la sută
Partidul Național Ță

rănesc creștin și demn
crat

6. AUR — Partidul ’de
,t 1 1 3Rfl 2, l-l suta

Un.une Națională a
Românilor d:n Tran- 
sik’ania 2 'O 533 2,13 la SUtfl

7 I’-irt dui P mocrat A-
grar din România 2 19 641 1.83 la sută
Partidul Ec Rt;

mân 22 .) 9tU 1/9 la sută
'• Part.dui Soci .. D

mo -'‘ic Român 113 152 1.03 la sută

( dalie partidi și formațiuni p-_. ilicc au obți-
i it ue. 1 la iita. (Continuare In P«S- a f-a)
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Presa 

știe 
a desenit a

II
ț*orț.i  cuvintului 
r fantastica.

Zilele trecute mi se 
pierduseră pașii pe 
strada principală din 
Petroșani. In subcon
știent. m-a urmărit nos
talgia castanilor (mai 
țineți minte castanii?)
care erau înșiruiți pe 
marginea trotuarelor. 
Doamne, ce nilms! Și 
ee marc de fior’ albe, 
îndreptate ca nișlo lu
minări eu fruntea spre . 
cer!

Din fericire, eițiva , 
castani au mai scăpat I 
de urgia „demolatori
lor” de frumos. In a- 
ccstc zile, privim Ta ei 
ca la icoane, invinu- 
indu-nc că prea no lă
săm furați de vremuri, 
uitind că sintein vre
melnici. Pilda pe care 
ne-o oferă, in fie. are 
an. natura, florile a- 
ce.stea albe de castan ne 
îndreptățește să cre
dem că si noi. oamenii, 
putem 'ă fim veșnici.
( ti lumea...

Mireea Bl JORIi.-if II

te mingii.i. 
s iu ucide, 
și vorbită, 
lumea.

dui 
scrisă 
toată
patra putere m stat. I .1 
comprimă distanțele f.i. 
cind posibilă satisface
rea unei necesități <■- 
sențiale a condiției u- 
mano — comunicarea.
t omunicarca est<- su
portul și liantul organi
zării >i stabilității ori
cărui tip de structură 
socială. Dar comunicarea 
adevărată, cea «are naș
te punți intre conștiințe, 
nu poate avea < i substan
ță a mesajului docil a- 
devărul. fără adevăr, 
mesajele iși pierd sub
stanțialitatea. < ind sili 
Jrștr .idrvărul, prrsa are 
menire.l de a informa.
Mini iuna și falsul de
zinformează și ele nu
servesc umanitatea căci 

ființa umană tinde me
reu spre un grad cit mai 
mare de certitudine. For
ța cuvintului nu rezidă 
doar din valoarea lui

OTRA VA 
DIN CUVINTE

de adevăr, căci de mul
te ori cuvinte purtătoa
re do minciună pot alcr- 
f.l conștiințele. Violența 
nu este numai atribut 

al pumnului și ajom.r- 
gutui. Ca izbucnire a I- 
raționalismului, violența 
se poate manifesta și in 
cinip informațional. Da
torită puterii cuvintului. 
t ițind numărul din 23 
mai a.c, al organului 
l’\„Dreptatea”, orice 
rațiune sănătoasă rămi-
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Dulceața cireșelor de mai no îndeamnă la o... delco vita. Foto: Dan PI TROESC

nc șocată. Citești și iți 
vine să vpui: acest ani
mal nu există. Insuccesul 
catastrofal in alegeri a 
avut darul să dezlănțuie 
fanatic pres;1 PNȚ îm
potriva unui întreg po
por caro, in acord cu 
propria conștiință. și-a 
ales liber pe cei care 
să-i conducă destinele.

Intr-un editorial sum
bru intitulat „Cripta ță
rii r bine făcută" se a- 
firmă că „din cauza lar
mei canaliilor de pe u- 
liți aproape nu se mai 
aude strigătul Revolu
ției". Citești, recitești și 
nu-ți vine să crezi. In 
viziunea autorului, po
porul român, care a rc 
fiiz.it paradisul propus 
de l’NȚ ar fi o adunătu
ră de canalii. Mai mult

fosile Di NC I

(Continuare io pag. ele)

încredere în noi înșine
Prin dcnsi‘.atca eveni

mentelor petrecute In a. 
cestc cinci luni de la revo
luția din decerni rie 1989 
am sentim ntul că a tre
cut o vreme îndelungată. 
Pacea sufletească c tul
burată chiar și acuni cind 
așteptăm rezultatele defi
nitive ale unui eveniment 
cu adevărat istoric — ale
gerile din 20 mai. Umiliți, 
cei care au pierdut cursa 
scot la isxală metode neo- 
comunistc. Dacă pinâ sim- 
bîtă în cutiile poștal? d>’ 
acasă descopeream, cu i- 
ritare, afișe propagași lis- 
tice ale unei formaț.uni po
litic:. acum alte invitații 
înveninate ne cheamă spre 
obsedanta Piață a l'niver- 
s: l ăț i i.

Nu vor Inc.et;l curfml < o. 
mentariile cu privire la 
primate alegeri libere și 
democratico din lîom.mi i 

ultimei jumătăți de secol. 
Tn sfîrșit eliberați de un 
sistem represiv ce ajunse
se la un anumit grad de ra
finament In idealul de a 
ne deforma chiar și glndi- 
rea intimă, oamenii, sin
guri în cabinele de vot, 
doar cu conștiința lor, ,și-au 
exprim »t opțiunde politi
ce. Care îndurerează slnru 
patizanții extremiști ai 
unor partide istorice care 
an derapat spre dreapta. 
De aceea, agonizind, so
cotesc nimerit 
să d-sprețuiască un popor 
martirizat d? coinuni-m.

Dar toate aceste ultime 
tentative convulsiv" pen. 
tiu a crea tensiuni no, 
le-am putea n glij.i dacă 
nil ar sîiJa nu nan’ i. * 1 i-

Tibrrin Sl’AȚtRI

(Continuare în pag. a 2-a)
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Castanii

baslrul

împreunare 
miresme. Tri- 
păsărilor. Al
covului. Teste

tot, verde. Speranțe. 
Inimi și minți descătu
șate. Gînduri liber?. Oa
meni liberi, l’utem fi 
noi indne. Și, din în
gemănarea fericită a tu
turor acestora, viața. 
Viața care ne supune la 
tot felul de încercări.
Viața noastră...

Crochiuri

Ordin de retragere. VIATA MERGE ÎN A I N T E*
A

Unde și de ce ?
P - d< umui e c aban.i

Fi. ui, ti f'b'iie _<i ți. mlinl-
le .trln ne volan. Șl să
fi. ' ti ochii-n patru Și
nu cred < a miră pe nici
unul di n In ;<<țit**i  i < ind,
printre dinți. Iți m ii sc.l-
Jiă ri vetho zicală roma-
ne, i :ă. din /«cile ce îți
zburdă pr n mint" în
i< m >m*  ntn fiare
ca. in curind, ac- slu: chin 
(p < arc îl îndur.., fie rltc 
s 1 ori pe zi, șof- ,<i <lc p*  
ti1, d uz*  țl ,iHtf<labr) i 

va pane cap it. An a- 
p i: it mne buric; pe o 
{» 'innc, drumul a început 
f> l. betonat Oi neam, 
fi.-r.i 50—(’O m. D.ir treaba 
r? iiiieazfl in n'in :lc melc 
Nu in'-ă din vina celor șa- 
'■ incsc/ia-.l ai A CCI' și 
r lor doi rîe'tv* nți de li 
lil.aje din Crn’ov.r. Vasib 
Lungii, șef de briga lâ, mă 

. ign, i u’i ar puica „mer
ge" cu 23—30 ini beton.no 
z in o. ȘJ atunci'.’ „Bclo. 
ml se aduce de I, IJ,
■. '"iii X ‘ • : .11 ■ > •' pl|

țin 2—1 mașini pe zi Do
uă orc durează numai 
transportul". Și apoi, cind 
slnt mașini, se inthnplâ sâ 
nu fie beton In 'ațin. Iar 
mașinile vin goale O;imc. 
n:i stau. Ața cum • i pe
trecut, de f ipt, ji in di- 
minca’ i zii', i d< marți, 22 
m.,i, tind um vorbit cu 
ei. Dar cind silit mașini și 
beton, t defectează ha
repartizatei ui, ba vibrofi. 
n; ovul. Și atunci, zicea 
deservi, nt ui Flore.i l'enu 
șă, „bag pj» defectă in 
geantă și l ai l., C’i'.uova” 
Pentru că șefii lor de pe 
a< do nu prea au ur a Iii 
pentru nevoii*'  celor care 
lucrează In alic părți. Si, 
uite ., „bucurii" p>-t,. 
„bucurii" pe capul d lin 
C’enirșă și al colegului zău 
Aurel Șoancă: nu . curele, 
nu s filtre, nuc. fui tune. 
„Mă d'ir la șeful nostru 
Doi ,i șj | , povi .

Glieorglic Ol. I I. A NI

(• ontinilai e iii p.ig. a 2 a)

1

fiiz.it
beton.no
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„NU AGRESORILOR 
LA LINIȘTEA PUBLICĂ 1“

Am in față un memoriu semnat do 
peste 100 de tineri. Sînt locatari ai 
căminelor muncitorești din Lupeni, 
mineri .și electrolăcătuși in diferite 
sectoare ale minei. S-au adresat lide
rilor sindicatului liber din cadrul 
întreprinderii pentru a primi un spri
jin în asigurarea condițiilor indispen
sabile pentru existența "i, mai ales, 
pentru activitatea lor productivă — 
liniștea și odihna după orele de mun
că.

T.nerii au fost m-voiți să se adre
seze sindicatului cu un memoriu pen
tru c i sint expuși in ultimul timp u- 
nei veritabile agresiuni din partea u- 
nor indivizi turbulență Drept argu
ment, in memoriu este dt eri< un scan
dal de proporții, petrecut nu demult, 
care a perturbat nu doar liniștea ti
nerilor din c iminul C 38, ci și a 
locatarilor din 1 locurile învecinate de 
pe sttafla .Viitorului, încheiat cu vătă
marea mai multor p rsoane, dintre ca
re unii au ajuns la secția reanimare a 
Spitalului dm Lupeni și la urgența 
Spitalului din Petroșani. Uneia din vic
time i s-a scos chiar globul ocular.

A fost o duminică seară de teroare 
pentru ite de oameni și mai ales 
pentru tinerii locatari din căminul 
muncitoresc. Și nu este unicul caz, se 
arată in memoriu Liniștea din cămi
ne a fost perturbata in ultimele săp- 
turnîm. și de alt ■ acte de violență și 
vandalism, acestora adaugindu-li-.se si 
numeroase furturi din bunul obștesc 
și personal al locatarilor, majoritatea 
acesiop- acte reprobabile find comise 
de perșoane din afai.i căminului.

Semnatarii memoriului cer ajutor; 
„vă rugăm insistent să ne sprijiniți în 
acțiunea «Ic înlăturare a persoanelor 
care ne periclitează permanent bunu
rile, integritatea corporală și poate 
chiar viața. Starea de stress produsă 
«Ic această situație, cumulată eu condi
țiile-de muncă destul «le grele, majo
ritatea fiind angajați in subteran la 
IM l upeni, a pus pe mulți dintre noi 
>n situația de a opta pentru părăsirea

Ordin de
B* * (T.maar» din pag ()

tc-ștc Ccnu.,8 —, iar el imi 
spune n-am și n-am. Să 
va zic dreot. nici mie 
nu-mi corrr .5.mi toc

l. anii pe drumuri la <’ a- 
iova, dus și-nturs”. lata 
«le ce în ace-te condiții 
S-au betonat in această 
Jună «loar 50—l:0 m.

Se putea, in: 5, și altfel?
— Lucrarea a fost lua

tă de ACCE cu acordul 
t.’MVJ, ne spunea dl. sing. 
Valericu Matei, proiectant 
principal la IGITPMH. A-.- 
ta cu. toa»c că IACMM nr 
fi preluat-o cu plăcere. 
■Avea și dorința, și capri
cii dea de a executa. I’rin 
«ngajan a A(’<’F-iilui, pre
țul lucrării va fi mai mu
ri date l.imJ di,lăutele 
do la idnc mat ■_
ilalele.

Mai aflam ..i proiectul 
-1‘ ' toi lucrai i ax ,i doua 
faze: p ,m., — (|, |4 kilo
metrul lîia uo | i k lome- 
triil J05, (a li, a I la C'f'SM 
pina la ini u •< ția pic 
h< ț)l doua — dc J.i ui
te i -'ța ■ i piua I .a pi >d 111 
Ji 1 (kdoin< ti 11 10 |a 
103 |00). Pentru p- mi
faza, pio.cspjil (|, aj,.
• ale inii m l < hi a dc di. 
Mu .i. „A i/i, (L’ț! mai — 
n nj am tiam d ' dul< 
te hnico di , iiții■ < ut i
ACl F, u mind ca, intr-o 
saptamimi. i pi mies < ,

T” zi !■• la. rai ii. I’inâ 
•" mi a 111. i at d’ipti un 
plan d< tuați Proic, _ 
Iul p. nu ii porțiune i de 
drum d, l.i inter-.ci Iu- la 
podul lieț m ino.izâ sa I ic 
întocmii de IP I AN \ Bucu
rești. „Iu doua lapt.imuil, 
ddcum» iil.ii ia v.i |j |, noi”.
m. i a ig i ,i dl Mat a A |ta 
uu-1 - iz.i in i p dom

TATA ORAȘULUI. Au
1 recul alegerile cu toată 
propaganda electorală fă
cută de partidele aflate 
„în cursă”. Dar au ră
mas afișele, zdrențuite, 
sfîșiatc. Ele au fost lipite 
peste tot, deși primăria a 
stabilit locuri speciale de 
afișaj. Nu-i greu de sta
bilit caic parlid le-a lipit. 
Acela să fie obligat de 
primărie să le dea jos, su 
curețe fațadele clădirilor. 
Rău este că, deși, avem 
puncte de afișaj, Teatru] 
dc stat, clubul „Jiul” șj 
formațiile artistice care 
vin la noi își lipesc a- 
fișele pe unde dă Dumne
zeu. Primăria ar trei oi 
să facă ordine.

UITAREA. Degeaba am 
sesizat, în urmă cu vreo 
trei luni, că pe indicatorul 
rutier, de lingă pasajul 
GER din Livezeni și pe cel 
situat la intrarea, din de
fileu, in municipiul nostru 
nu este menționat Vul
canul. Un cititor, âl. 
Gheorghe Gavrilă, a ținut 
să ne aducă la cunoștința 
acest lucru, menționînd cB, 
poate, ș] cei vizați vor țv 
fie Seama de aspectele 
tice semnalate în presl 
fcG.Oj

LIFT DEFECT. De 
proape doi ani dc zile lo
catarii blocului 27 di» 
cartierul 8 Martie — Pe,, 
tril», nu pot folosi liftiA 
Motivul « simplu. Acesta 
este defect și EGGE Petri. 
Ia an îa nici ■ măsurâ. 
Oamenii ișl pijn întreba
rea firească, dacă acesH 
lift va mai funcționa vreo
dată? Fiindcă taxele căr 
tre EG®E> nu au fosl re
duse deloo, chiar dacă 
confortul s-a redus! (G.«j

ÎNTREBARE. Mai mul
te persoane din Petroșani 
ne întrebau acum cîteva 
zile dacă știm cînd va 
curge apă la fîntîna arte
ziană din Tiața Victoriei. 
Intr-adevăr, oare cînd va 
curge apa? 6ă bănci rup
te și corpuri de iluminat 
sparte sînt destule. Și, to
tuși, nu se întrepr nde 
nimic. Ge ți-c șl cu gospo
dărirea asta a ora.șuluil Ea 
Întrebarea pusă, cu regret^ 
încă nu putem răspunde. 
Gine hlie, poate la vară.w 
(G.G.)

Rtlbii«'â realizată «le 
vjmion POP A
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retragere
na din Capitalii de înce
tineala cu care au lucrat. 
Patru Juni pentru un pro
iect al unui drum de 1,6 
kilometri este exag nat de 
mult.

Și rine va fi executan
tul? In această privință, 
zarur ’e au fost aruncate. 
Cum ar 1'i fost firesc, fir
ma de specialitate de aici 
din Vale: 1 AGMM-ul. In 
martie, tot oamenii acestei 
întreprinderi antrepriză 
Se apucaseră să pregăteas
că pentru betonare tronso
nul de drum ce începe 
din fața sediului GCSM. 
Apoi a venit ordinul (?!): 
vă rctrageți. Și lucrarea a 
fost dată spre execuție 
ACCF-ului. DJ. ing. Luca 
Siiciu, directorul LAGMM, 
mi-a spus și data exactă 
a „retragerii": 14 martie. 
„Am avat forțe pentru 
începere i lucrăr ii, zice 
domnia ,a. Nu știu '.-ine a 
influențat aținui a vina 
ACC'I- ni. Imi toni ine sa 
i.ltl și bucata accc.’l. Mi 

a promis < a v iiU’i i voi 
,'lir.i trei planuri p< n- 
‘u 11 ■ i prol il 1111 pen
ii i a im i pe lucrare,i. Mai 
u or ■ > 'm.ulal uCtx pi
nii 1 i po ii la min i l’e- 
trila-Su I. De acolo, pmă 
l.i racord,irea cu drumul 
• pro licț mlerviii proble
me l.a i .o <■ pi oii -, lanțul 
trebii.o i-.și rpima pâ
rei c.i. Eu zic (a_i nitlj pi
ne că Intram in doi. ta 
Jiu pum l dc va deie al 
utilității. Sper :..â i ijung 
dm înma pe (ci d« ia 
V C r. I’ină l i toamnă. în 
patru luni, deci piuă în 
‘■pfcmbi .•, drumul trebn, • 

■a aiafe (a lumea”.
A -ta adept un, m.ii ales 

i mult i cuno' e fi”ce groa 
pa d n ,f11,(j111 „(•.iro'-aliil".

Văii Jiului, nu alit din cauza condiți
ilor dc muncă in mină, ci tocmai din 
cauza climatului dc nesiguranță în 
căminele în care locuiesc. Vă rugăm 
ca împreună cu Toliția și alte orga
ne in drept, să încercăm soluționarea 
urgentă a acestei probleme, care ne 
afectează grav din toate punctele de 
vedere”.

Preocupați de soluționarea situației 
în care se află, autorii memoriului fac 
și cîteva sugestii; • constituirea și 
intăriren patrulelor de poliție cu mem
bri ai gărzilor naționale și ai mem
brilor din comitetele dc cămin, precum 
și activizarea acestora, mai ales sîm- 
bătă, duminică, in zilele de sărbători 
legale și «le plată a salariilor • majo
rarea numărului personalului admi
nistrativ aferent căminelor pentru o 
mai bună supraveghere a palierelor, 
reducindu-se, astfel posibilitatea dc 
violare a camerelor și a sustragerii dc 
bunuri materiale • luarea de măsuri 
mai severe de către organele in drept 
față <l«- persoanele care se fac vinova
te dc violențe, încăierări, distrugeri, 
furturi ele, incepind de la amenzi mai 
mari, eliniinarca din cămin și din în
treprindere, iar la nevoie chiar trimi
terea lor in judecată.

In acest memoriu, semnal de repre
zentanții căminelor C 38, B 11, D 11, 
D 12, D 10 și care nc.a fost inmînat 
de dl.. Gheorghe Vrubieru, secretarul 
Sindicatului liber, nu se mai poale a- 
dăuga decît necesitate.i că cei chemați 
să vegheze la liniștea publică să pună 
capat unei situații intoleral. ile — ac
telor de violența și furturilor din că
minele tinerilor mineri. Sint tineri ca
re înfruntă zilnic greutățile și riscurile 
muncii in subteran. Eforturile lor me
rita grija și ocrotirea celor in drept, 
pentru a avea condiții civilizate de 
odihnă și recreare. (I D.)

• Un grup de studenți 
de la secțiile română și 
maghiară de la Institutul 
dc teatru .Szenfgvorgy Tst- 
van din 'I'irgii Mureș au 
plecat joi la Budapesta. 
Vizita ior constituie mo 
montul inaugurul at unui 
program de activități asu
pra căruia s-a convenit cu 
ocazia «Seminarului inter
național de tealru cale a 
avut loc la Budapesta în 
luna martie J acestui an.

(ifompres)

OTRAVA DIN CUVINTE
(I rmaie din pag. I)

cinism și nerușinare nici 
că se poate imagina. Să 
acuzi intrcgul popor ro
mân că „face glorie pos
tumă lui Ce.iușeseu'’, în
seamnă mai mult «lucit 
imposibilitatea dc a-l în
țelege cind „numai Dum
nezeu dacă mai depune 
un efort pe roman să-l 
înțeleagă". Nu est« ne
voie să facem un ape! la 
înalte comandamente mo
rale, ci de un elemi ntar 
bun simt sau de un drob 
dc min(« sănătoasă pcn. 
tru ;1 refuza chiar gin 
dul de a lovi in poporul 
intregii Aloldovc.

I sli' de neiniaginal 
«lim cineva «are. cil ci- 
ifva zile înainte, promi
tea poporului un para
dis de liniște poate, chiar 
la suparaia', să propage 
eu atita iresponsabilita- 
le violența; „ne mai ră- 
niin< minia, veghea. în- 
crinccnarca...". N iimai 
minți bolnave pot ame
nința poporul cu „zilele 
minici care vin".

N'u mai răinîne loc pe trotuare «le atila... comerț 
stradal. Scmințăresel»' nu mai vind «loar semințe 
vind (ol!

I olo: Dan PETROESC

încredere în noi înșine
(Urmare din pag. 1)

nul simț, ci și legalitatea. 
Dovedesc o absenții a 
simțului moral deoarece 
toate aceste manifeste în
veninate sînt aruncate 
noaptea. Așa cum erau 
plasate pretutindeni dez
gustătoare publicații elec
torale în care ni se flutu
rau perspective care nu 
dovedeau altceva decît că 
nu se cunosc realitățile 
românești.

In oricare stat civilizat 
din lume democrația nu 
e->te echivalentă cil liber
tatea al. sohită. Liniștea 
publică li echilibru] social 
se păstrează nu oricum, ci 
prin respect față de Lege.

Și acum, după ce res
pirăm ușurați cu s-a ter
minat și agitata perioa-

< ii cîteva zile înainte 
mcă mai auzeam glasul 
suav de copil care ne 
îndemna să alungăm lu
pii. Acum poporul ro
mân a devenit un popor 
de Jupi? Unde să alun
găm atitea milioane de 
oameni care n.au votat 
l’N'Ț-ul? Nai ales că or
ganul acestei grupări po
litice declară război pînă 
și îndepărtatei Americi, 
earc s-ar fi făcut părta
șă la abuzurile electo
rale, reprezentantul ei 
neputind minți întreaga 
lume. „Vom lupta. la 
nevoie, împotriva pre
tinșilor campioni ai li
bertății d(. la Washing
ton". Ls(<“ ușor dc recu
noscut limbajul unui ar
hanghel pe carc-| cre
deam dispărut. ( c se mai 
poale comenta? Absur
dul nu încape iii tipare
le raționalității. Rațiu
nea nu poate ordona 
haosul iraționalului. I | 
răinîne m domeniul pa
tologicului, expresie ă 
forțelor râului. In fața 

,la, încotro? Am observat 
grupuri de foști activiști 
ai pecereului de.aici (pe 
unde și ce muncesc? sînt 
alit de îngăduitoare colec
tivele muncitorești cu a- 
ceste personaje?) care își 
închipuiau că sînt politi
cieni. Este o iluzie deșar
tă să se creadă că se mai 
întoarce istoria, Annlizînd
evoluția rezultatelor scru
tinului, pe care prea pu
țini le contestă corectitu
dinea, rwi se întărește con
vingerea că atmosfera 
multicoloră din cele două 
came'-e ale Partamentului 
se va răsfrînge Sn elinaa- 
tul socio-economie, liniș
tind spiritele, astfel îneîi 
să ne vedem de treabă. 
Să ne încredere în noi în„ 
șine, în inteligența noas
tră și spiritul moraL

unui asemenea exemplu 
de publicistică ar fi i- 
nutil >i gratuit să mai 
invocăm responsabilitatea 
celui care minuiește cu- 
vîntul trimis spre oa
meni. Responsabilitatea 
este rezultatul conștien
tizării apartenenței la 
condiția umană, ori con
știentizarea nu poate fi 
«lecît un efort d«*  rațio
nalitate și luciditate.

Libertatea presei nu 
<*sle  libertatea delirului 
irațional, nu esh- un per
mis de liberă circulație 
a minciunii și violenței. 
Libertatea presei este li. 
bertatca de a spune ade
vărul. Limitele acestei 
libertăți sint granițek' a- 
devărului, căci numai a- 
devărul umanizează. A- 
colo unde nu este adevăr 
apare abrutizarea. ( il- 
sintcl) nu trebuie minti
ile ca Inia Oriiită li
bertate și democrație ain 
avea sau ne.am dori nil 
trebuie să lăsăm chibri
turile pc mina copiilor și 
circulația informației pc 
suama iraționalilății năs
cătoare dc haos. — 

| CASA DE CWLTURA 
I din Uricani, avind o nouă 
I conducere, și-a reluat din 
I plin activitatea. Zilnic, 
| sălile de tenis de masă, 
1 șah, L ibliotccă sînt des

chise. Dr asemenea, „Clu
bul tineretului'1 deschis 
în „Stcrminos” este o a- 

I Iracție pentru tinerii dor- 
■ nici de muzică ți dans.

Timpul liber va căpăta 
astfel noi val'nțe. (Al.II.)

j CUI II TREBUIE? In 
. pirîul Amnoasei, în apro

piere de confluența cu 
Jiul, la J-croni, sînt a- 
nmcatc cinci tuburi I’RE- 
MO din beton autoclavizat 
pentru canalizare. Oare 
cui îi lipsec din inventar? 
Dacă tot a renunțat la 
ele, ar trebui ca cineva 
să le scoală din piriu și 
să le folosească în scopul 
pentru care an fost fabri
cai-.
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CU FATA SPRE 
SOLICITĂRILE OAMENILOR

Degetul pe rană

Ocrotirea fondului locativ
Stimulente, Legea și... reversul medaliei

Discutam cu domnul
Constantin Cace, șeful bi
roului fond locativ al
1GGL Petroșani. • Frunză
rește niște hirtii aflate în 
fața noastră pe masă 
vortește sigur de 
parc-ar recita un ] 
însușit cu sîrguință 
v reme, cu aerul 
care are multe dc 
11 rugăm să 
succint principalele 
preocupări pe care lc 
consemnăm: ~
cută probi tmă, 
tiLil.i, este refacerea 
droizolației la 
Front de luciu 
rechet: 126 de 
sumind 90 000 
izolație numai 
t.itea Petroșani, 
le necesare acestor 
rații se 
ne lei — contravaloarea’ a 
456 t bitum H. Dar acest 
material este deficitar și, 
prin urmare, cele 4 echipe 
• u care ’ 
rit piuă 
decît 20

Pentru 
blemci n c-sm deplasat la 
Pitr-șt', unde există 
trejxrindere care 
astfel de lucrări cu 
material care 
utiliza rece, 
toate formele și chiar 
cursul acestei 
am 
ei. 
lej, 
-u 
tră 
confortului tuturor.

In perspectivă, preco
nizăm înlocuirea teraselor 
cu șarpantă (acoperișuri 
din țiglă). In această idee

i ți 
sine, 

poem 
din 

omului 
spus, 

formuleze 
sale 

Și 
„Cea mai a- 

la ora ac
hi

te! ase. 
avem be_ 
terase, în- 
mp hidro- 
in local i-

Fondurî- 
repa- 

ridică la 5 milioa-

lucrăm n-au ren: 
acum 
terase.
rezolvarea

să repare
1

pro-

o în- 
exccută 

un 
poatese

■. S-au perfectat 
în 

săptămîni 
început colaborarea cu 
Facem, cu acest" pri- 
un apel la populație 

respecte munca noas- 
care e în interesul

am anali/it deja citev.i 
proiecte care prezintă 
mai multe avantaje.

Ne preocupă, de aseme
nea, problema apartamen
telor degradate dc locatari. 
Numai Î11 Petroșani exis
tă 54 dc apartamente inu
tilizabile, dintre care une
le sînt libere de aproape 
un an. S-a ajuns la a- 
ceasta feituație datorită 
tendinței oamenilor de a 
se muta în centru, ocazie 
cu care se fură dotările, 
inccpînd de la prize și în
trerupătoare și terminind 
cu Ușile, ferestrele și 

chiar parchetul. Valoarea 
în 

locu- 
. de 

poate 
deoa

rece lipsa materialelor ne
cesare .pentru reparații 
ne forțează să I. alem pasul 
pe 1 oc.

In privința subsolurilor 
tehnice inundate și eu 
coloana spartă - al căror 
număr trece de 130 — am 
luat o’măsură cu caracter 
de noutate, care sperăm 
că va da rezultate: am
trecut în scama sectoru
lui privat acest gen de in
tervenții. Astfel maistrul 
Ernest Schlczinger, îm
preună cu echipa sa de 
10 muncitori vor executa 
în particular lucrările pe 
bază de contracte direc
te cu asociațiile de locatari 

Echipele noastre mai 
lucrează la unele repara
ții capitale și la moderni, 
zarea fațadelor, astfel ca 
orașul să cîștigc un plus 
de farmec și personalita
te

estimativă ă repunerii 
circulație a acestor 
ințe . ar. fi acum 
403 000 lei, dar ea 
rrește din zi în zi

Ne
Deși anumite ecouri cri

tice se mai fac auzite din 
cînd în cînd, trebuie să 
recunoaștem că la JGCJ; 
Petroșani există dorința 
de mai bine în ce priveș- 
te salubritatea și preocu
pări s-irloase pentru asi

gurarea unui mediu vital 
curat și sănătos.

Acum, cînd s-a pus ca
păt crizei artificiale de 
motorină, care paraliza 
pină nu demult acest sec
tor, fiecare oraș din Va
lea .țiului a pi imit cîtc o 
autocontainierii noua, fi
ind aclive 111 prezent șa- 
c. O situiție deoscl.ita 
e semnale iza doar la A- 

nino.i-ifl, unde amla le au- 
tocontainiere sînt în rcj>a- 
rație. S-a .olicitaf o aulo- 
m.itui ăfoai e și există 
m. jne.j că, în cursul 
<■< ‘ui an, romanii. 1 
onorată.

O probi' n,i < are 
preocupă in .el mu 
grai < te evacuare,1 
nomlui la Idoi irite 
ne declara dl. ing. ș< I 
Jcxiu I’onlsky, 
«are în prezent se face 
manii.d in condiții extrem 
dc grele; ' inei oameni pu. 
’rund cu Jop.'d,, în mînă, 
în in« inia în are gunoi'll,

gratuități 
pentru 

a atrage 
forța 

de muncă
..Pentru a atrage 

stabiliza forța de mun
că am hotărît să oferim 
celor care se angajează 
la noi avantaje mai 
stimulative, inclusiv 
gratuități ne-a 
declarat dl. Mihai 
Gireadă, șeful biroului 
personal. Totuși, nu a- 
vcm solicitanți în me
seriile care ne intere
sează: zidari, zugravi, 
instalatori, timplari, dul
gheri. De asemenea, 
pentru a acoperi cil 
personal cele două zile 
libere săptamînal avem 
nevoie de mecanici, lă
cătuși, operatori hidro, 
manevranți vane la 
punctele fixe.

Rezerva oamenilor 
s-ar putea explica in 
parte prin sistemul ac
tual de salarizare care, 
credem că ar trebui re
vizuit. In prezent nu se 
reportează eventualele 
economii la fondul 
salarii de ia o Jună 
alta și asta nu e o 
ți.une economică.

Apoi e greu 
plici omului că o lege, 
despre care el a auzit 
la radio, nu se poale a- 
plica la noi, piuă nu 
apare scrisă (uneori și 
peste două luni) și 4 ,ta 
Se reflectă și în atitu
dinea potențialilor so- 
licil.mți față de IGCL.

Sâ

>1

de 
la 

ra-

Și in acest an s-au în
registrat un număr mare 
dc ocupări abuzive de lo
cuințe proprietate de sfat, 
cu toate că ;i fost prelu
crat Decretul 24/14 
bruaric 1990, privind 
semenea fapte și conse
cințele lor, cu majorita
tea cetățenilor. Multe 
minți, altfel așezate, s-an 
lăsat influențate de viului 
libertinajului . iresponsa
bil — acum la modă.

IGf'L Petroșani, dppa 
cum ne spune domnul Va
lentin Popescu, 
juridic, se confruntă 
greutăți financiare 
rate de încasarea cu 
tîrziere a chiridor, 
cauza unor debitori ' . rău 
platnici: „In anul 1989 au 
lost emise 31 sentințe ju
decătorești de -evacuare a 
celor ce aveau debite mari 
la chirie. De asemenea, 
dorim să atragem atenția 
asupra faptului ca apar
tamentele degradate 
urmare a folosirii lor 
corespunzătoare vor fi

ia.r prejudici- 
’ recuperate dc 
Rentabilizarea

fe- 
a-

consilier
Cil 

gene- 
în_ 
dm

ca 
ne- 
in-

ventariate, 
i le vor fi 
la chiriași, 
este un imperativ care ne
privește și pe noi”.

I

I licori grilajul (lin fier Iu ton 1111 < sie viti*««> <
penlru a proteja (lolările unui .ip.n l.iuiml *■

• m W*;

PICĂTURĂ I) E
Apa ne însoțește 

tutindeni chiar fără 
șl im, agrc-siiulii-ne 
în caz de depășire a 
mitelor obișnuite, 
ales în
Dc ce nu avem 
se intînipîă cu 
tul de care se agață

pre- 
S-o 

doar 
li

niai
sensul penuriei. 

apă? Ce 
rol ine- 

cu

place orașul nostru?
I

asemenea, încercam sa 
modernizăm rampele noas
tre de gunoi și căile de 
acces spre acestea. In 
perspectivă ne-am propus 
realizarea unei stații de 
incinerare. Convertirea în 
metan a resturilor me
najere depășește deocam
dată posibilitățile noas
tre. Aceasta problemă 
nune deschisa pentru

mai ales vara, fermentea
ză, degajînd mirosuri nu 
tocmai îmbietoare. I.a li
nele blocuri s-a renunțat 
la sistemul acestor tuburi 
colectoare — veritabile 
surse de poluare fonică și 
focare de infecție. Locata
rii trebuie să înțeleasă 
insă că gunoiul nu se a- 
rimcă de la etajul IX-, 
noaptea, la adăpostul în- 
umcricului, ci se golește,

simplu și firesc, la con
tainer, în interiorul aces
tuia și nu pe jos, cum mai 
fac adesea unii copii — 
prea mici ca să ajungă 
deasupra marginii con
tainerului.

Intenționam ca ciupii ri
dicarea gunoiului să pro
cedăm la dezinfectarea 
Incintelor și a recipicnți» 
lor cu clorui ă dc var. De

ca-

4 > A

ră

lală-i la lili rll pe acești oameni <!<■ 
pare că iui și.au făcui dafoiia.

i iu i If 
gu- 

tiirn, 
A-

opcrațiime 
se

""Ti

1. - : i

ju«—' *̂1 *< ’

disperare speranța copi
lului căruia îi este sete?

— Se con stată o cădere 
considerabilă de presiune 
in rețea datorită neet m- 
șeităților, a conductelor 
fisurate sau rupte. Nu 
dispunem de o echipa com
pletă de intervenție, dar 
solicitam oamenilor să se 
adreseze dispeceratelor 
noastre atunci cînd con
stată scurgeri în instalați
ile lor, pentru a obține 
cel puțin garniturile ne
cesare care, în unele
zuri, se pot înlocui fără a 
fi nevoie de un specialist. 
Raționalizarea 
este o soluție, 
re Iocnlpsc la 
țațele I—II ar 
înțeleagă ca in 
tuală se impune închide
rea robinetului atunci 
cînd nu e necesai ca apa 
să cuigă continuu, pen
tru ca accastl să urce și 
la etajele superioare.

Pentru anul viitor avem 
in proiect extinderea sta
ției dc tratare a apei de 
la Valea de Pești și valo
rificarea sursei de la 
icvodu caro, împreuna, 
dubla del ii ui actual 
apă rece. Vom repune 
funcțiune și cele două con. 
duete de aducțiiinc de Ia 
stația Jieț. rupte îil mo
mentul de fața, ca urma- 

ilun.'(-arilor do te_

ape. nu 
dar cei ca- 
parter și 1- 
trebui sa 
situația <u _

Vo- 
vor 
dc 
in

♦ 
ren provocale de_săpuitai if 
executate ’- 
Sud, care 
să execut.'’ d'.’’ ierna
tei aductiuni.

Păstrăvuria ia ■ are •# 
toi face aluzie . n u-^r. poai» 
fi consider jfa o probi?mă. 
Orice om ci o brinuă de 
in.strucții .ști? cu<păs'iă- . 
vul este l’oait- sensib-1 la 
poluare, deci nur suporia 
apa cu cioc Apa necesa
ra acestei crescătorii 
preia din surplusul 
apă din .Jieț. 
alimentai ea 
Scopul acestei 
eșle deservirea 
ci. la diverse

O alta problcmă’țu 
ne confruntam arr/i 
trcle de la stația 
care funcționează — 
5 — l;i capacitatea 
ximă, deși, in mod 
mal. unul ar trebui 
ținut dc rezervă.'..

Domnul Nicolae 
dan, dinelor alb 1 
T’elroșani, rare ne-a 
nizal aceste date își 
primă convingerea» 
situația apei se va ameli
ora în scurt timp, rit con
cursul factorilor implicați 
’a solicitudinea rarora se 
aplează șl plin Interme
diul acestor rîndurîi-. . »

■ lc IM' Petrii.-, 
avea obligația -

-e 
de 

neatectind 
populației, 

invenții ii 
popul a ți- 

0< 17) U

ii

< a e 
fil- 

lieț, 
‘oaie 

ma- 
nor- 
men- 

)
Bor 

1GCE 
l fi)r- 

tx-
Cfi

• <.?■ r.
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Alegerea senatorilor
Kf. Formațiune
< ■ t. politică Numai votuu prOcciM

1 Frontul Salvării Na
ționale

'» î'niur. ’• Democrată
9 291 994 67,10 la sută

Maghiară d.n România 
. Partidul Național î.i-

1 004 353 7.25 la sută

□crai
1 Partidul Național Ță 

rănesc ct. «t’.n și dc-tno-

966 782 6.93 la SUtă

crnt
5 M;șcare.'i Ecologistâ

341 538 2.47 la sută

Jin Rîminia 338 798 2.45 la SUtă
(■ AUR — Partidul de 

Uniune Națională a 
Românilor din Tran-
silvania 300 059- 2,17 la sută

7 Partidul Dmocrat A-
grar din România 230 373 1,59 la șută

8 Partidui Ecologist Ro.
mân 189 302 1.37 la sută

y. Partidul Socialist De-
tnocratio Român 152 395 1.10 ia sută

Celelalte partide Și formațiuni politice au
obținut sub 1 la sută.

Biroul Electoral Central
COMUNICAT

cilii.i Itomprcs a primit de la IJirotil Electo
ral ( <-tilr.il următorul Comunicat:

In cursul zilei de 21 mai. Biroul Electoral Cen
tral a ralidat rezultatele din 10 de circumscripții e- 
lectorale. ( ircumscripția 11 București și-a încheiat 
lucrurile care urmează a fi recepționate și validate. 
!-□ această circumscripție au fost așteptate șl rezul
tatele de la secțiile de votare din străinătate.

l-a Biroul Electoral Central continuă lucrările 
de Vcrifi. arc și înregistrare a rezultatelor alegerilor.

1I! imprcs)

„Nu păstrăm nimic 
din comunism0

ACIUA L IȚA TEA INTERNAȚIONALA
Presa străină despre alegerile din România

U' W»tlcătoruJ alegerilor 
, Hin BMaâni.i par. Se fi 
' tOntWK clar, ehi i dacă 

r«zutta*«l  definitiv va (i 
■ «tmoactt*  abia ia sfirșitul 

săptAmlnil — a tran mis a- 
rențta ADN din T;DG. Ion 
Iliescu împreună cu FSN. 
condus de el au obținut 
majoritatea absolută la toa- 
te cele trei componente 
ale scrutinului, Iar eandi- 
dațil opoziției c află in 
urraă La mar • distanță.

Opoziția ți_a manifes
tat nemulțumirea, dar est*  
foarte g-eu să acu21 FSN 
de tnl'ificarca masivă i 
alegerilor — menționea
ză A DX. Pe de o parte. 
Frontul nu avea nevoie de 
așa ceva, deoarece toate 
sondajele indicau de săp- 
lămlnl de zile o majorita
te de 60—70 la sută.

I-a o examinare mai a. 
tentă, opoziția nld nu este 
chiar attt 4o nemulțumi, 
tă de victoria lui Ion Ili- 
escu ți ■ partidului său. 
Ciad va deveni președinte 
și c’nd partidul sân va 
lo r:>a cuvemul, Întreaga 
răspuudera pcn'.ru peri
oada de tranziție va fi pe 
stwerii lor. Intr.o situație 
> moml'â catastrofală, cu 
magazine goale, cu o Infla
ția carr amenință conti
nuu, cu tensiuni sociale ji 
etnice, nimeni nu este de 
invidiat — notează In 
încheiere agenția din ROG

★

l’i csa britanică apreciază, 
ca dup; a'rgcrilc generale 

di duminică d n România
— ale căror rezultate vor 
trebui să iie respectate, in 
p fida unor iregularități 
ale scrutinului — Frontul 
Salvării Naționale, al dom
nului Ion Iliescu. trebuie 
să dovedească In mod con. 
creț adevărul angajamen
tului său democratic.

„In loc să fie vărsate 
lacrimi. In legătură cu 
injustițiile presupuse din 
timpul campaniei electo
rale, Occidentul nr trebui 
mai curînd să acorde în 
prezent atenție asupra 
s ceea cc Frontul propune 
*) facă cu mandatul său"
— apreciază „Daily Telc- 
graph” Intr-un editorial 
citat de agenția France 
Presse.

Ziarul „The Indepen
dent” arată ca ii revine 
In prezent domnului Ion 
Iliescu și guvernului să-și 
demonstreze culoarea Idei
lor lor politice. Ajutorul 
din Occident ți Investițiile 
străine vor depinde do 
modul în care In România 
vor fi introduc- instituții 
pluraliste și o economie 
dc piață.

Ziarul „The Gn.irdian" 
salută democrația romb 
nă, conchiz.Ind că li rev|. 
ne poporului român sar
cina de a descoperi dnr.i 
a fii' Ut o ilcg-rf btln.'i

★

( nlidianul ccnhal ,,l>.i 
gens Njliler (lib i < 1) 
•S t o c k li o I in — a 
pul lic.if o cm c-poiii’ență

WASHINGTON 24 (Rom- 
preș). — Președintele in
terimar Ion Iliescu și cei
lalți oameni politici care 
au obținut o victorie atit 
de categorică In alegeri 
vor trebui să îmbunătățeas
că îngrozitoarele condiții e- 
conomice ale României, 
pentru că, altfel, vor fi 
confruntați cu aceleași ne
mulțumiri ce au dus la 
picirca dictatorului Nico- 
lae Gcaușcscu — a decla
rat, potrivit agenției Asso- 
ciated Prcss, observatorul 
oficial al guvernului SUĂ 
la alegerile din România.

Succesul democrației in 
România va depinde de 
deschiderea ți conținutul 
noii Constituții, de crearea 
unei prese libere șl de 
accesul investițiilor exter
ne ce vor crea locuri de 
muncă și vor Înviora eco
nomia — a afirmat el.

Carruthcrs — continuă, 
Associated l’iess — s_n

D e in
C. Hl.ȘLNAU 24 (Rom- 

pres). — Președintele Con
siliului de Miniștri al 
ILSS Moldovenești, Piotr 
Pascari, și-a dat demisia 
In legătură cu atitudinea 
negativă față de activitatea 
guvernuloi, manifestată 
la sesiunea parlamentului

din București semnată de 
Disa H.istad in care se 
arată: „Cu o majoritate
covlrșitnare, românii an 
votat pentru Front șl 
pentru Ion Iliescu.

Atit partidul țărănesc 
cit și liberalii au afirmat, 
este adevărat, in nuanțe 
diferite, că alegerile au 
fost manipulate șl nu pot 
fi acceptate. Dar observa
torii Internaționali din 
România, In marca lor 
majoritate, nu au găsit o- 
biecțiuni prea agravante. 
In orice caz nici una 
care să motiveze organi
zarea de no! alegeri, așa 
cum 4, cc nit candidatul 
țărănist la președinție Ion 
Rațiu.

Partidul țărănesc nu a 
arătat din ianuarie nici un 
semn dc voință de com
promis și de colaborare, 
pe care situația sensibilă 
d.n România ar fi lmpus.o 
Dimpotrivă, Partidul țără
nesc nu n pierdut nici o 
ocazie de a ațlța ți infla- 
m i climatul politic. Dim
potrivă, Partidul țărănesc 
i-a neglijat pe țărani și 
intri i-le lor Candidatul 
la președinție. Ion Rațiu. 
a anunțat In schimb cum 
rețeaua s.a de contacte cu 
strâ năt.ib'.i v,i îmbogăți 
ll< mânia.

Liberalii, alternativa fi 
rcască pentru intelectualii 
caiv voiau să voteze cil 
opoziția, au făcut o cam
panie izbitor dc slingacc. 

inclus printre cei cărora 
le-ar fi plăcut ca partidele 
de opoziție să se fi descur
cat mai bine, spunînd că 
un echilibru de forțe po
litice este un mare stimu. 
lent pentru democrație.

El a vorbit insă cu a- 
fecțiune de primul mi
nistru Petre Roman, de- 
clarjnd că discuția „tete- 
a-tete" pe care a avut-o 
cu acesta i-a arătat că In 
România este in curs de 
realizare o îndepărtare de 
partidul comunist Guver. 
natorul a afirmat că argu
mentul decisiv este răs

punsul lui Roman la între
barea lui legată de aspec
tele din vechiul sistem co
munist pe care premierul 
ar dori să le mențină In 
noul regim. „El a spus 
nimic” — relevă (Sarrut- 
hers. „Nimic nu mii vrea 
să păstreze".

i s i e
republicii — relatează a- 
genția TASS. Acest pas a 
fost întreprins tn pofida 
faptului că ieri, parlamen
tul republican a Însărcinat 
guvernul să-și îndeplineas
că sarcinile plnă la for
marea noului cabinet.

Radu Cânipcanu, care ini
țial avea o imagine bună 
cfnd mergea ca vicepre
ședinte alături de Iliescu, 
cel mai muit s-a ocupat de 
colecționarea ofenselor Im. 
potriva sa și a acordat 
prea mare importanță li
nul atac la care a fost 
expus, dar aproape că nu 
« oferit alegătorilor nici 
un reper politic și econo
mic clar",

★

„In România s-au înche
iat alegerile libere” — 
zubliniază „Izvestla". De

și sc așteptau dezordini, 
scrutinul s.a desfășurat 
într-o atmosferă deosebit 
dc calmă. La centrele de 
vot au asistat comisii for- 
mate din reprezentanții 
partidelor participante in 
competiția electorală, pre
cum și observatori străini.

Unul dintre argumen
tele majore datorită căruia 
alegătorul a optat In fa
voarea d-lul Ion Iliescu 
— arată corcspondenttH 
„Izvcstici” — II constituie 
faptul că, In toți anii grei 
prin care a trecut Româ
nia, in vremea clanului 
Ccauțcscu, care a compro
mis idcca do comunism, 
liderul FSN s-a aflat a- 
alături dc popor, In timp 
cc contrac.mdidnții săi au 
revenit dintr-o lungă cmi. 
grație In afara granițelor 
țării abia tn iii mă cu 1—5 
luni.

în curînd intră în vigoare 

Noul mers al trenurilor 
de călători

Așa cum ne-am obișnuit, 
odată cu deschiderea se
zonului estival, la sflrșitul 
lunii mai, intră In vigoare 
noul mers al trenurilor de 
călători. Pentru a afla cî- 
teva amănunte ne-am a- 
dresat domnului ing. Vic
tor Iloiu, șeful RC-M Pe
troșani:

— Noul mers al trenu
rilor, care intră în vigoa
re In noaptea de 26 spre 
27 mai 1990, ora zero, a 
fost conceput de așa ma
nieră, Incit să asigure o 
mai bună corelare a ore
lor de plecare și sosire, cu 
interesele călătorilor care 
circulă pe distanțe lungi. 
Pot spune că sub aspectul 
modificărilor, față de
mersul trenurilor de pînă 
acum, nu Se înregistrează 
lucruri spectaculoase. To
tuși, sînt cîteva elemente 
care individualizează acest 
nou mers. Unul din a- 
ceste elemente ar fi fap
tul că trenul dc Mangalia, 
cu plecare din Petroșani 
și-a modificat ora de ple
care, pentru a crea posili- 
iitatea turiștilor de a so
si in stațiunile de pe lito
ral la ore mai potrivite, în 
vederea beneficierii de 
servicii încă de la sosire. 
De exemplu, acest tren, 
care se formează în Pe
troșani, are ora de pleca
re 17,05 și va ajunge la 
Mangalia la 6;10. Adău
găm faptul că, de la Gra- 
lova, la acest tren se vor 
alipi încă 8 vagoane, din 
care 2 de clasa I.

— Spunețr.ne ceva des
pre condițiile de confort, 
despre mult discutata pro
blemă a vagonului resta
urant la acest accelerat.

— Din păcate, trenul 
nu arc vagon restaurant 
Motivația ar fi timpul dc 
circulație, care In cea mai 
marc parte este noaptea. 
D<‘și s-a încercat o rezol
vare favorabilă nu s-a
reușit obținerea unui va

Mica publicitate
ANIVERSARI

CU OCAZIA împlinirii 
vîrstel de 15 ani, părinții 
urează fiicei lor Băloi A- 
driana lulia. „La mulți 
ani!”. (1264)

SOȚIA Hernia, fiicele 
Irina și Aurelia, ginerii 
Nelu și Ghiță, nepoții Adi, 
Gabl, Angelica. Claudia, 
Mihacla, Ciprian, I.ore- 
da, Scrgiu și Sandu, Stră
nepoții Liliana, Gigi și 
Marius urează scumpului 
lor soț, tată. Iunie și stră. 
bunic Topor Ladislau, cu 
ocazia împlinirii a 70 de 
ani, multă sănătate, pu
tere și tradiționalul ,.1.;i 
nitilți ani!”. (1275)

VINZARI
VIND convenabil mobilă 

sufragerie, tip Modern ,1 
Vulcan, telefon 70167. 
(1270)

CUMPĂR Dac a 1.110 pl
nă tn 15 000 km. Telefon 
•13965, după ora 17 (1268) 

gon restaurant. Sub as
pectul confortului, ca e- 
Iement de noutate e (ap- 
tul că s-au inființat mai 
multe stații de efectuare 
a curățeniei, iar unele tre
nuri circulă cu însoțitor 
care efectuează curățenia 
In timpul mersului. Acce
leratele pentru București 
n-au suferit modificări 
prea mari față de orele 
de plecare-sosire. Mal a- 
dăugăm faptul că, prin 
Petroșani, circulă dus- 
întors șl un tren interna
țional, Gurticl — Ruse, cu 
oprire de 3 minute In Pe
troșani. Atragem însă a- 
tenția călătorilor că acest 
tren internațional nu o- 
prește în toate stațiile de 
pe traseele trenurilor ac
celerate, iar numărul lo
curilor este destul dc li
mitat.

— Cc ne puteți spune 
despre cursa Petroșani — 
I.upcni și rclur?

— Au rămas pe acest 
traseu mult solicitat 14 
curse (7 dus - 7 întors) In 
24 de ore și noi apreciem 
că, prin orele la care sînt 
programate, răspund soli
citărilor elevilor, studen
ților și, în general, călăto
rilor, inclusiv privind asi
gurarea legăturilor cu tre
nurile accelerate, de pe 
celelalte trasee. Ne vom 
strădui să valorificăm u- 
nele posibilități privind 
îmbunătățirea confortului 
pe acest tren cursă și să-i 
asigurăm o curățenie mai 
bună. Dar la acest lucru 
și, în general, pe toate 
trenurile, la menținerea 
curățeniei trebuie să con- 
cure, în primul rînd, că
lătorii. Sugerăm, totuși 
călătorilor să studieze noul 
mers al trenurilor, pentru 
a cunoaște din timp orele 
de plecare și a.și putea 
rezerva locurile dorite la 
agențiile noastre de voiaj.

Ghcorghc CHIRVASX

DIVERSE

Inginer autorizat, execut 
măsurători de terenuri șt 
imobile, parcelări, docu
mentații d< întâi ulârl. Pe- 
trila, strada Republicii 10. 
telefon 50554. (1269)

COMEMORĂRI

SOȚIA și copiii a- 
nunță cu adlncă dure
re împlinirea unui an 
de la dispariția fulgc- 
râtoare a celui care a 
fost un bun «oț și tată 

1AKOB MOZEȘ
Lacrimi și flori pe 

tristul său mormtnt. Nu 
te vom uita niciodată. 
(1272)

PĂRINȚII, copiii, su
rorile, cumnații, nepo
ții anunță că s« împli
nesc In 27 m.il, 10 ani 
de clnd 11 plin gem me
reu pe

AUREI. ȘI’.RBAN
li vom pustia veșnic 

amintirea. (1273)
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