
Rezultatele definitive ale alegerilor din 20 mai
ION ILlESCll 
primul președinte 

liber ales al României 
a întrunit 12.232498 
voturi, reprezentînd 

85,07 la sută din 
sufragiile electoratului

Din datele furnizate de Biroul Electorat Central, 
la scrutinul din 20 mai,

pentru candidații la președinția României, nu
mărul alegătorilor care s-au prezentat la urne a fost 
de

14 826 616 din totalul de 17 200 722 înscriși pe 
liste, adică 86,20 la sută din electorat.

Numărul total al voturilor valabil exprimate 
este de 14 378 693, iar 447 923 (3,02 la sută) au fost de
clarate nule.

Pentru candidatul Frontului Salvării Naționale, 
dl. Ion Ilicscu

au fost exprimate 12 232 108 voturi, 
ceea ce reprezintă 85,07 la sută.
Pentru dl. Radu CâmpeailU, candidat din partea 

Partidului Național Liberal,
au votat 1 529 188 alegători (10,64 la sută), iar 
pentru dl. Ion Rațiu, candidatul Partidului Na

țional Țărănesc — creștin și democrat,
au votat 617 007 alegători (4,29 la sută din e- 

lectorat).

Voturi pentru Adunarea Deputaților
Formațiune politică număr voturi procent

F.S.N. — 9 089 659 66,31%
U.D.M.R. — 9!»1 GOI 7.23%
I’.N.I„ — 879 298 6.41%
M.E.R. — 358 Sfii 2,62%
I’.N.Ț.-c.d. — 351 357 S.SG’/,
A.U.R.-r.l N.R. — 290 R75 2.12%
P.D.A.R. — 250 103 1,83%
P.E.R. — 232 212 1.69'/0
P.S.D.R. — 14:1 393 1,05%

Celelalte partide și formațiuni politice au obținut
sub unu la sută.
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HARUL CREDINȚEI
Credința este modalita 

tea tainica și sublimă de 
exprimare a freamătului 
intim omenesc in fața mis
terului divin al vieții ți 
universului.

Structura „ruonolili â“ 
a credinței — ..piatra un
ghiulară*' a vieții — se ca
racterizează prin conținut 
unitar, acțiune specifică 
si unică in ordinea lumii, 
indivizibilă ți incompati
bilă cu oscilațiile ți per
versiunile mozaicurilor și 
■încreți;-mulul religios. Fa
zele ..dialectice" ale ere 
dinței '-xprimate in multi- 
p’e ți diverse variante In 
decui ul epocilor ițțorke, 
’istinctc In conținut ți 
f irmii. concretizate și di
fuzate prin religii, denomi- 
n.-.țiuni, Ițcte și cercuri rc- 
ligioaM reflectă aspectul 
retregr .1, alienat și falș 
al sentimentului religios 
Imaginea acestui evantai 
ăf credințe contrastează 
cu realitatea fidelă a indl- 
i izibilitfiții „Cămășii" Iul 
llri.'tos, a unității și omo
genității primare a neamu
lui omeni . a unicității 
indestructibile a )x.-rsori- 
m’lor treimice ți Jcrtf i 
l'.ului lui Dumnezeu.

Credința pozitivă, expri
mată In exclusivitate prin 
iubire, creează condiții 
l .vorabile di pus! meta

„Sindicatul să se intereseze mai mult de oameni"
Cîud m undul minerilor 

apar nemulțumiri, cfnd la 
baie sau vestiar se vehicii- 
Ir 7/ă fel do fel de știri, 
iar Această stare de In- 
• uri nu este cunoscuta de 
li oui sindicali, ins«nmnă 
■ ă er v i nu e in regulă. In- 

•amnă eă in angrena|ul 
' are fum ționeazâ de cite- 
va luni, o rotiță este pi
cule să se blocheze.

Ceva asemănător pP. 
trr.ee la IM Vulcan. Pentru 
a cunoaște doar cjlevri 
din cele ce frămîntă os 
menii de ajc| nu n< i tro 
Imit niiilt timp. In liimiil 

fizice dintre „cui" perso
nal și sfințenie ca realita
te divină, indispensabilă, 
cu eficiență maximă in re
alizarea progresului mo
ral. Transfigurînd spiri- 
luai, prin proiecția undei 
luminii harice, In adîncu- 
rile insondabile din noi, 
credința conferă impuls 
optimist, speranță zilei de 
miine, realizabilă prin calm 
ți consecvență In idealuri
le propuse, acționind ca o 
forță catalizatoare și dina
mizatoare în contextul ac
țiunilor individuale ți co
munitare.

Raportată consecvent la 
ira istorici, des inc su- 

pvpia deviză a timpului, 
i afoare de cultură ți ci

vilizație, susțininrl perma- 
n nt ți propulsînd eficient 
progresul omenirii In tinl- 
Viisul nedefinit al cunoaș
terii ți soli .tații umane.

Cicdința declanșează o 
nfuzfe de energii mobili

zatoare re exercită o mls- 
terioa ă forță barometrlcă 
fri domeniul sensibil al 
ordjnii cfjce ți estetice, or-

l’riot lo.an l'OGAN

<< onfinuare in pag. a 2-a) 

maiștrilor di la sectorul 
VII, in sala de apel, erau 
Ungă mine 6—7 persoane. 
Fiecare avea ceva de spus. 
Dl. Victor Manea, șef de 
brigadă, a pus, dc la În
ceput, degetul dc rană : 
„Sindicatul să se inleiese- 
ze mai mult dc noi, de 
ceea ce avem nevoie, nici 
nu mai știm de clnd nu 
i-am văzut pe lideri niri, 
In mijlocul no- tru". ,,Păre
rea mea este că, mărar 
o dală pe săptămin.î, xiî 
vină |‘‘ă discute eu oamenii", 
a intervenit dl. maistru 
V.e le Ilir -,

și i ii bicicleta se poate ajunge la o re.dă demn
ei ații*. I ofo: I. I l< III

Tot dumnealui a relatat 
un fapt care ține de o 
saptăininâ. I.a primii vede
te, acesta ar fi de natuiă 
comică. I’robl ma este tu
șă mult prea serioasă [rgn- 
tm a stlml hohote de ris. 
Dr-o vreme, tot mai mulți 
ortaci de-ai sui se plîrig 
fă i doare stomacul. Mai 
!■ ■ românește spus, „le 
merge burta". Dc la mln- 
c.irc precis nu, a opinat dl. 
Iii' ț Api o fi de vină. Pe 
ri ce trece, alții ți alții se 
plîi’g dc asta. Ceva extra
ordinar". Șl. paradoxal, Ia 
eindiioerea ■•indiealuliii, dl 

V.i ,il llirșiciu, secretai, 
a rămas uimit clnd l-am 
vorbii despre asta. Ches
tiune care — tivbiiiau s-o 
iiincii că dinainte dumnu 
I"

l‘i. I ern.i mate c»te și 
i i . locuințelor. Lui Du- 

mitiu Bcreș. ajutor miner, 
i s a .'.pus să treacă. In 10 
mai, cind a venit din con
cediu, pentru a i sc di 
apartament, „fiind m am 
prezentat — a zis omul —

Ghcorgbe 0LTF.ANII
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Astăzi, Ia Librăria „Ion Creangă" din Petroșani

Eveniment cultural
Astăzi, Librăria „Ion 

Creangă" din municipiul 
nostru va trăi un plăcut 
eveniment cultural. Este 
vorba de punerea in vin- 
zare a volumului de ver
suri „Moartea citește zia
rul", semnat de poetul 
MIRGEA DINESCU. și 
apărut în Editura „Car
tea românească". Volu
mul, prefațat dc cunoscu
tul critic Sorin Alexan- 
drcscu, a apărut in lim

Din inimă dc mamă

fiind du mulțumiri:

Arad în noaptea de 22'2’. 
ea mama, vestea i iniru 
nu a facili altceva decil 
a fost ca o lovitura de 

■, cele mai durere i e 
nit '. ilvarca. Prin gri ja 

m u a ijun- ui

Vă scriu ca mamă, o mamă din Valea .fiului. 
In timpul evenimentelor revoluționare, fiul meii, 
colonelul doctor Aurel Chiț, aflat într-o acțiune de 
salvare a raniților care au căzut victime repnesi ini
lor, a fost grav rănit m timp ce se întorcea eu sal
varea la spital. A fost la 
decembrie. Pentru mine, 
grave a fiului meu, care 
ceea ce i a fost menirea, 
truznet. Am trăit clipe cumplite 
din viața mea. Dar a interv 
guvernului și a Crucii Roșii, fi d 
Franța, 1 ' . ' ’
zi in l’orte de V im mnes. Aici a 
intervn'ii chirurgicale multiple și 
intensiv complex ;,.i competent, 
mini de imobilizare, 
ți moarte, a ajuns în 
deplasa cu căruciorul.

In perioada cea mai critica. e.upu operație. Im. 
meu a fost vizitat la Spița ul pari, an «le < u 
Petro Roman. primul ministru al guvernului. (.<. < 
nobil si plin de omenie, al domnului uinn-mmis.> u. 
care La îmbărbătat, a fost un ge-t deosebit dc vl 
lo os pentru in maiovirea lui. pentru echilibru! Im 
p ihic, pentru moralul lui atit de încercat prin su- 
feruițHe indurate. Cu alit mai mult, cu cit. dmtre 
mulți demnitari români care s-au perindat prin Pa
ris, doar prjmul-mini tril a tosl cel rare s a gindit 
■a la laniții din Revoluție, af.ați in I'i înța.

Doresc să transmit domnului prim-ministru Pe
tre Roman, calde mulțumiri pornite dintr-o inimă 
de mama expresia sinceră a vntimcutelor dc stimă 
ți gratitudine pe care le datorez pentru geslul sim
plu, dar deosebit de nobil și valoros pe ■ ire 1 c 
Incul p.ntlii insănătojire.a fiului meu.

Cil dragoste dc mamă.
Marin ( IIIȘ,

« soră medicală, Peiroșam

la Spitalul militar l’eg n d,n cartierul p.m-
• ■ fo t • upus III1O1

i uimi t filament 
După inul: • 

in căițe s-a zbatul int < 
convalescența; Reia

ba română mai Intîi în 
vara anului 1989, fiind 
tipărit la Amsterdam, in 
Olanda, sub egida Edi
turii „Rodopi". Cartea cu
prinde versuri cu pro
fund caracter protestatar, 
fiind de fapt, un verita
bil ..pamflet în care mc- 
talora... tinde sa dispară 
>n favoarea literali’ății, 
a exprimării brutale, di
recte". (Al. II.)

-apta - 
\ iață 
poale
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Revenim pe o problemă 
în discuție, 
competența 

profesională
Date fiind antecedentele din ultimele 

saptămini cînd in oraș nu a fost piine, 
cind oamenii s-au reprofilat pentru du
minică pe... tocăniță de purcel cu mămă- 
liguță (cum spunea un mucalit la o coadă), 
cit și articolul publicat marți in ziarul 
nostru in care relatam că din nou a lip
sit sîmbătă piinea din magazine, ne-am 
adresat domnului Wilhclm Klcibcl, pre
ședintele CMPUN Petroșani, pentru a a- 
fla informații în legătură cu piinea.

— Vă rugăm, domnule președinte, să 
ne spuneți ce s-a întreprins pentru îm
bunătățirea aprovizionării populației eu 
piine, in special in ziua de sîmbătă ?

— Ultimele săpt..mini ne-au dat multă 
bataic de cap, mai ales simbăta cind uni
tatea producătoare n-a fo<t în stare să 
asigure cantitățile necesare de piine. Am 
recurs la alte orașe pentru ca oamenii -a 
•u rămina fără piine. Și tot au mai rămas. 
Pentru această saptamină am intervenit 
ca unitățile care au „căzut" săptămina 
trecuta să reintre urgent in producție. Am 
dispus ca acolo unde sc realizează specia
lități, (unde vor fi acestea ? — n.n), în 
zilele de la -l’irșit il săplaminii sa se pro- 
ili^i piine. S-a luat, de a- -menea, măsu
ra ca unitățile comerciale -.pecial.zatc in

care ne doare: PIINEA
Facem

tot ce putem (?)

Citcva schele și dureri de cap

<Jv>ra< . rea piinii ; 
»n\i dimineața.

i fi le^. hi-.e și <lumi-

— Pentru eă in \ ah ■a Jiului < ihl ițea
plinii 
fâcu)

este o probii 
iii acest sens

i'mă
.»

deosebităl, ur s-;i

— îm iniei venit la Ui nti ala dc morâ-
ii t panificație |reni ru ea nn ru n ac-
ceptam orice plini pj ma-a minerilor. 
Dacă punea nu corc-pundc la recepția co
merțului, va fi re-iiluita fabricii. Rugăm 
cetățenii ă nu accept.' orice fel de piine. 
pent'U a -a .tabil't i Moara din Ltl-
peni să lînrez. 70 la -uta faina alba.
Este di competența condu■' i ii inii, prin
derii i a lu. ral.i. i'i.r d. la Moara din
• up-ni i zoi'- i t Iu ii Aș pune, 
' . te un ■ un i p".f ■ ioii.il.

Pentru acest interviu am căutat-o pe 
doamna directoare Takacs Viorica. Cum 
e foarte greu de găsit — ca aproape întot
deauna — l-am rugat pc domnul Ioan 
Bebe Ungureanu, inginerul șef al fabri
cii de piine, sa ne răspundă la c;tcva în
trebări. A făcut-o cu amabilitate.

— Ce s-a făcui pentru ca în această 
sîmbătă să avem piine ?

— Nu știu ce să vă răspund, pentru că 
azi (joi — n.n.) rămîncm fără drojdie. S-a 
delectat fabrica de la Oradea. O zi pri
mim de la Arad și o zi de la Oradea. Vi
neri primim de la Arad și avem pentru 
stocul de sîmbătă. S.i vedem ce facem 
sîmbătă !

— Dar capacitățile funcționează ?
— Pentru aceste zile am trecut secțiile 

de specialități de la Petroșani și Vulcan 
la fabricarea plinii. Produc fiecare cîte 
6 tone. Așa cum ați amjntit în articolul 
precedent am avut căderi de capacitate 
la Pctrila și Livczcni. Au fost pornite a- 
mindouă.

— înseamnă că lucrați la întreaga ca
pacitate ?

— Da, toate secțiile lucrează la capa
citate.

— In aceste condiții, sîmbătă vom avea 
piine '!

— Pentru sîmbătă, azi aflăm comanda.
— Adică, abia azi aflați din comenzi cit 

<• necesar să produceți ?
— Da. Și comenzile sînt mari. Simbăta 

tr cută au fost de 128 de tone, Gapacita- 
lea noastră este, insa, de cel mult 95 de 
ton Jn cazul lipsei de drojdie, unitățile 
din județ nu ne dau piine, pentru că 
n-au nici ele. Dar ne străduim să facem 
tot ce putem pentru a asigura in cit mai 
mai ■ m.i-ură, piinea n cesară. Eu stocul 
. . cat, sper să facem fața.

N.R. O propunere : Direcția comercială 
-a ja măsuri ca acest.' comenzi să ajungă 

fabrică cc| tirziu joi, pentru ca încc- 
pind din .nea zi să înceapă constituirea 
locului in avans pentru simbăta.

„Blocul a fost dat în fo
losință jn 9.01.1988... de a- 
tunci și pinii acum, într-o 
perioadă de peste 2 ani, 
pot să afirm, fără să gre
șesc, că schelele din jurul 
blocului (înălțate pcnlru 
lucrări de finisare și mon
tarea de burlane pentru 
scurgerea apei din precipi
tații au lipsit cel mult do
uă luni. Au fost puse și 
luate în mai multe rînduri, 
fără să se lucreze efectiv 
nimic, dar produeîndu-se 
tot. felul do neajunsuri: 
antene TV smulse, gea
muri sparte etc. Am între
bat muncitorii care este 
Mtuația și am primit răs
puns că lucrarea nu poate 
fi terminată din lipsă de 
materiale".

Am spicuit din scrisoa
rea Vioricăi Albesc, din 
Vulcan, locatară a blocului 
9, scara I, apartamentul 6, 
de pe Aleea Viitorului. Si
tuația descrisă de dumnea
ei este cea a blocului în 
care locuiește. „Mă întreb 
cum oare s-au finisat alte 
blocuri, predate după blo
cul 9 ?, De unde au avut 
constructorii materiale ?“ 
ne întreabă, in continuare,

semnatara scrisorii. Pe 
bună dreptate, desigur. 
Corespondenta a sesizat, 
în mai multe rînduri, pri
măria și EGCE-ul din lo
calitate, dar n-a primit 
un răspuns corect. Am vă
zut, deunăzi, blocul cu pri
cina. Intr-adevăr, pc o la
tură a acestuia tronează 
si acum schelele de care 
aminteam. L-am întrebat 
pe domnul director al 
FGGL dacă firma pe care 
o conduce este răspunză
toare de această situație. 
Nu, mi s-a răspuns, ele a- 
parțin brigăzii 30 din Vul
can a AGM. L-am căutat 
la sediu pc șeful acestei 
brigăzi, dar nu l-am găsit. 
De aceea, invităm mese
riașii să purceadă la în
cheierea lucrării de la blo- 
cyl respectiv și să demon
teze schelele care dau du
reri de cap locatarilor. Gn 
toate că, in ultimii doi ani, 
a nins și plouat peste ele, 
sperăm că, la demontarea 
lor, nu se vor întîmpina 
greutăți. Sau, poate, or fi, 
părăsite ?

Gheorghe OLTEAN!

GONSTOUfrȚir, DAR 
CUM ? Mai mulți cetățeni 
de pe strada 9 Mai din Pe
troșani, ne scriu indignați 
că unii locatari au început 
să construiască, în imedia
ta apropiere a blocurilor, 
garaje pentru autoturis
mele proprietate persona
lă. Locatarii sînt dc părere 
că aceste spații ar putea 
fi folosite mai bine, ca zo
ne verzi, așa cum au fost 
și pînă acum. După cum 
ne spun oamenii nu s-au 
dat autorizații pentru ase
menea construcții. (G.G.)

OCROTIȚI COPACUL ! 
In parcul Teatrului, foarte 
aproape de sediul Filialei 
Petroșani a MER, se află 
un alun, care are o vîrstă 
destul de marc. Cu mai 
mulți ani în urmă fusese 
propus pentru a fi decla
rat monument al naturii. 
Deși nu s-a reușit acest 
lucru, sugerăm edililor 
să aibă mai multă grijă de 
el. zâccsla — adevărată 
podoabă a parcului amin
tit — nu arată prea bine, 
mai sînt încă persoane ca
re îi rup crengile, iar în 
jurul lui curățenia nu stră
lucește. Poate ar fi bine 
ca municipalitatea să în
cerce să-1 îngrijească.

Interviuri realizați- <lc
Simion l’OP

Harul credinței
ll i mai e din pag. I)

.'unind < 'i. tiunite.
I< raliu• ’■ i v ■ unt- d • spre 
<"..->nț le 'ip’-' m ■ ale v iu
tii, in-uflățind geniul 'Te i
lor uman. mat realizat in 
inegalabil.' op -i e k ar! . 
șs dv< ?n 19 nu m Ic ■. ,n • 
iJ *, moi .dă

Sub jnritirii ,i și întinde
rea cerului adcist u ,i ne
mărginit al i'. dinței, po- 
pornl român i a faurii ,.i

lizmil o nioza si inlc- 
gi alii it-.i in f.'i a < i dl urii

i civil iz atici europene.
1 'edința ramine elemen

tul formativ, judi Speli a- 
bil efortului omene-r con- 
.hii-'iv in cadrul :::ie- 
l.il o. familii i și per on.di- 
tâțu, baza de granit pe 
aie eililica cu rabd.ne, 

lnț>']< pciiine și voi țuy e. 
ducativă caracterul uman 
in toata complexitatea sa, 
olaborare.i fructuoasă tu

rn. 'aținut imitat a, limba 
și tradițiile in plendoarea 
acestui „spațiu mioritic",

■•t umanii in -piritul jert- 
lilnli a) dragostei, fraier 
ndi.ții și păcii in lumi’.

De ce mor oile, domnilor?
Go-podai ii din I 'rom, ari au pe ,t • HM) de oi 

la tina ( ai vu-ai .a, cum n mai zic) din muntele 
( indet '.jiif îngrijorați. Pinii ..cum au murii două 
oi. In a-'i fă situație, dumnealor fac o legătură di
recta intre moarlea mioarelor — la care se adaugă 
și Scădere.i alarmanta a laptelui — și pulverizarea 
ingirișaminli <Ti in zonă. Așa cum ne mărturisea, ne- 
lăjit, ieri dimineață, <11. Dumitru Sin, oamenii înțe
leg n. < itat.fa acestei gțiuni coordonate de Ocolul 
silvic. Numai ca telul neglijent de desfășurare a ei 

așa cum -a p liceul in Jfî mai (șase curse ale 
avionului echipat special), 17 mai (o cursa), 24 mai 
(șase cur ■') — nu oslo pul vet iz.are, .j aruncare ti 
îngrășămintelor cu grantilațic marc. Chiar billgutl. 
D.upă riti va zile oile mor înainte d<- a ajunge Ja 
ațină. Chiar fi fauna padinii c in aceeași situație 
dramaticii. r-'rcMttătorii de animale din Iscroni au 
bătut pC la toate ușile. Medicul veterinar din Vnl- 
<-an, în loc i.A vada despre ce este vorba, dă 
sfalmj de tratament. Oile mor, acoTb, jn munte, 
domnilor de I ■ Ocolul ălvm și primării, nu ișteapta 
după dumneavoastră 1
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Ca-ntre 
vecini

l.o'htarii blocului 7 din 
trada General Dragalina 

(fosta llie l’inlilie) silit ve
cini < ’t căminele studențești 
3 și -I. I’ina aici nimic 
deosebit. De cutind admi- 
ni Ii ații IMI’ a închis cu 
gard de pla a trecerea spi'e 
căminul 3 pc unde mer
geau studenții să ia masa 
la cantina restaurant și pe 
unde circulau cetățenii din 
cartier. Cum era de aștep
tat, plasa a fost dată la o
parte și itiid.'nții, ca și
Ttățtmi, sc diccoară a-

cuin piintre un stilp de
la gard și un pom. C'ine a 
îiulus punctul gospodă- 
i -c, ură, a lăsat nefolosi
te mai multe gropi do a- 
n.d trecut, adică n-a dus 
ih.rdul pina la închiderea 
<aipuuiliii I. Așa sc face 
e,j locatarii acestui cămin 
au di-trus total zona ver
de pe cate, in drumul lor 
spre cantina, att călcat-o 
in picioare. M ii nou, dc- 
cii’d la cămine an fost an 
£ ijato femei de serviciu, 
iic ti a dau foc containere. 
Iar care ard ca niște ru
guri împuțind întreaga 
zonă, dar mai ales blocul 
7 unde nu poți deschide 
iii! geam. Așa au procedat 
și mici cili i dimineață cînd, 
în jurul orei 8, au aprins 
eonfainei ui. Oare cînd ve
cinii vor putea trai ca ve 
fini huni ’ (SPi' f » • A» »

„Sindicatul să sc intereseze 
mai mult de oameni“
(Urmoie din paQ. 1}

am constatat ca era dat". 
Lăcătușul l’ctrc losub tot 
așteaptă comisia care tre
buia să vină să constate 
condițiile în care locuiește. 
Nimeni însă din cel îmlri- 
luiți n-a fosl încă pc la el. 
Dl. Augustin Matei nu se 
plinge de locuință. 
O a r e. Ce n-are, 
sînt sculele specifice me
seriei sale de electrician. 
La sculării chei triunghiu
lare pentru eleclricicni nu 
exista. „In loc să le ai pe 
inventar, de la mină, dai 
2—3 sute șl ți le face care
va", spune cu năduf. Con
ducerile de sectoare țin 
inci'i oameni care an la 
iictiv 7—11 nemotivate, So 
cuvine un număr mai ma
ri' de bilete pentru trata
ment; Ja chioșcul do incin
ta sa se l.ieă In iș.i lei in

cit și minerii „sa primla" 
o marfă bună. (V. Ilicș). 
Brigadierul I’< tre Ghiun- 
gliiuș încă mai speră în 
urgentarea montării, pc o- 
lizontul 420, a două benzi 
f ransporloare. „Ce scoa
tem acum e un ciirbune 
chinuit" s-a exprimat el. 
>i, privindu-l, n-am avut 
motive să nu 1 cred.

Domnul Vasilc lliișieru 
mă asigura ca o serie1 de 
probleme sînt in curs de 
rezolvare. Ca tocmai aces
ta este scopul întîlnirilor 
cu oamenii din sectoare, 
acțiune care a demarat în 
24 mai. t Ic, totuși, un 
început. Și c bine. Pentru 
că a lăsa oamenii fără 
răspuns înseamn.i, impli
cit, amplificarea proble
melor pc cari1 Ic au. Iar 
.icînmilările dc nemulțu
miri due la ceea ce ni 
meni nu și doroșfa. ,

I.A CENTRUL pentru 
timpul liber al copiilor din 
Petroșani sînt în plină des- 
1'jșf.rare lucrări de repara
ții, igienizări și zugrăveli. 
Oiganizatorii doresc ca 
ambianța în care au loo 
îctivifâțile cercurilor teh
nice si artistice să fie cîf. 
mai plăcută și recreativă.

CONCURS. In zilele de
„0 și 31 m ii la Școala ge
nerală nr. 8 din Deva are 
loc ediția a 11-a a concur
sului profesional interju- 
dețean al elevilor din șco
lile generale și liceele de 
muzică. Intre participanți 
se număra și șase elevi de 
la clasele de pian și in
strumente de suflat ale 
Școlii generale nr. I din 
Petroșani. Dorim succes 
litierelor lalente muzicale 
din Valea liiilui în con
fruntarea cu colegii lor 
din Deva, Ilunedoaia, Alba 
Julia, Arad, Timișoara Bra
șov, Cluj-Napoca, Reșița, 
Sibiu, Tirgu Jiu, ș.a.

GOSPODĂREASCA ...Sub
solul blocului 1B, situat 
lingă stadionul din Pcfro- 
ș ini, este inundat de foar
te multă vreme. „Rezidu
urile de la canalizare, da
torită degradării conduc
telor, au contact cu apa po
tabila — ne-au relatat lo
catarii acestui bloc. Apa 
rece, ne spun dumnealor, 
și-a schimbat gustul, deci 
pericol grav pentru sănă- 
I dea oamenilor. Gospoda
rii orașului și Sanepidul, 
deși sesizați, nu intervin". 
Același bloc nu a avut 
niciodată apă caldă sau 
căldură. Pină cind vom 
„uita" sistematic dc neca
zurile oamenilor ?

CEzXSURI. Din magazi
nele dc specialitate ale co
merțului dc <tat lipsesa 
ceasurile deșteptătoare. Mal 
în-glumă, mai în serios, 
eîțiva mineri ne-au între
bat dc unde ar putea cum
păra un asemenea ceas 
pentru un coleg dc-al lor, 
care veșnic Inlîrzic la șute 
Răspunsul il așteptăm de 
la șefii comerțului. Saut 
poate, se găseso eîțiva în
treprinzători care să le ia 
înainte. Ii așteptam, (Gh.OJ 

Rubrică realizată de 
llorațiu \LEXANDRES«W
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„Mătrăguna11, un spectacol agreabil

rui om, indiferent de lim
ba i națională. I? și la 
in ■ put ideei doctorului 
polon z a fo 1 pi iv ita ca lan- 
’■ o la, ea a pi înv totuși, 
rada jiu, in prezent în lu
me limb i Esperanto fiind 
vorbită de p. te 100 mi
lioane de o imani. Această 
noua limba a înțelegerii și 
olaborarii iulie oameni 

a fost i i i ilnos.-ulă de ONU, 
iar prin l NE.SCO ii fost 
ajut.da . e extindă, fi
ind pi elliafa eh,ar și în 
lumea șl iințifir i. A-ă fel, 
in 1983, la Namur in Bel
gia, la un Congres al
l NESCO, limba E peranto 
i fost adoptata, alaiuri de 
limba engleza și franceză, 

■ a limba intern ițion ila de 
rojntinicarc in 'omcnml 
eibei nelii ii.

1’4 plan internațional 
Esperanto poarța denumi
rea de „HELP I.INGVO".
are în traducere înseam

nă „limbă de a.julor". Ea 
. -Ic oncepillă de așa ma-

Fălii îndoială. punerea 
în scenă la Teatrul din Pe
troșani a unei piese scrise 
cu aproximativ 450 de ani 
in urmă a constituit un 
act de curaj. Spumoasa co
medie „Mătrăguna" sem
nată de Niccolo Machiavel- 
li (1465—1527) nu este nici 
pe departe un spectacol 
„ușurel" pentru actori, re
gizor, scenograf, în pofida 
faptului că intriga pe care 
e-’e construit pare simplă.

Messer Nicia, doctor în 
drept, bătrîn, bogat și cu
noscut in Florența, ca fi
ind nu prea inteligent, 
este căsătorit cu tînăra, 
frumoasa și cinstita Lu- 
crczia. Cei doi soți își do
resc un copil. Callimaco, 
tînăr revenit in Florența 
după mai mulți ani petre- 
cuți în Franța, s-a îndră
gostit de Lucrczia, dar nu 
poate ajunge „la inima a- 
cesteia". Sprijinit de Ligu
rio, un adevărat parazit 
social, prieten al casei Ni
cia, de Siro, valetul său, 
cu complicitatea interesa
tă a călugărului Timoteo 
și a mamei Liicreziei, Sos- 
tiata, Callimaco, profitînd 
de naiv tatca doctorului 
Nicia za ajunge să petrea
că o-noapte cu cea pe care 
o idoră. In final, Lucrczia 
acceptă dragostea lui Calli

S- i vorbit ?i e vorțjn-ștc 
in a mult <1. pre limba 
I -p ranto. Cu mulți ani 
in urmi, pieocupările in
■ i .. ta dir.ție erau ni li 
ir • ■n e și in România, dar

uî u i.rentuari.i dic- 
1 durii și i arc av iii 
|.r ocupări în acea ' i di- 
r. ție ,i-au diminuat inle- 
:■ al pont o vorbirea E- 
p ranto, deși, pe plan mon
dial. a < t i urent in lim
bajul internațional a Căpă
tat an de an amploare.

Prezentăm un uit i to- 
al vorbirii in Esperan

to, deși ginti-m convinși <a 
mulți 'dintre cititori -li
ne '• cile reia dop- irv t 
mod de vorbire, pu in 
■luib.i înțelegerii între

■ omeni de cele m ii diferi
ți etnii. I imba E-peranlo

i f t atl de doctorul 
polonez L.L. Zamenhof, a- 
' um 103 ani, mai precis în 
• mul 1837, dornic să stabi
li râ uncie contacte cu 
oameni de pe tot cuprinsul 
lumii. I imba Esperanto a 
fmt cr ala tocmai clin do
rința de a gă-i un mijloc 
de comunicare rapid și e- 
fieient, la îndemîna orică- 

maco, tînărul devenind 
„prietenul" casei. Toată 
lumea pare mulțumită. Ni
meni nu își pune probleme 
de conștiință, înșelătoria 
,,a prins", iar messer Ni
cia, cel înșelat, rămîne cu 
speranța că va avea totuși 
vr, fiu.

In replici suculente. Ma
chiavelli biciuiește Iară milă 
moravurile timpului său, 

Cronică teatrală

falsitatea vieții unei anu
mite categorii sociale, în 
Florența sfîrșitului de veac 
XV și începutului de veac 
XVI. Trccînd de la ironie 
la sarcasm, Machiavelli 
„arde" cu focul tisului, 
corupția, filistinismul u- 
nora dintre cei care i-au 
fost contemporani.

„Greul" spectacolului îl 
duce Florin Plaur, actor 
binecunoscut care. inter- 
pretînd rolul lui Messer 
Nicia, încununează o rod
nică activitate pe scena 
Teatrului din Petroșani. 
Spunem acest lucru pentru 
că, de citeva zile, deși 
continuă să joace, Florin 
Plaur este pensionar. Dînd 
v i ,țâ personajului princi
pal al comediei, Florin 

Un limbaj al dorinței de înțelegere (I)

Esperanto

Plaur smulge aplauzele 
publicului, nu o dată comi
cul său iscînd. cascade de 
i îs Un aport deosebit la 
realizarea spectacolului au 
actorii Miliai Cbta — co
ma firesc, fură exagerări 
de gestică — și Rosmarin 
Echea — interpretul abilu
lui Ligurio — care prin 
felul in care și-a construit 

personajul, dinamizează 
spectacolul. De altfel, in
trigantul Ligurio, așa cum 
l-a conceput Rosmarin Dc- 
lica, este cel mai sugestiv 
dintre personajele piesei în 
redarea tuturor relelor so
cietății în care Machiavelli 
a trăit și pe care a demas
cat-o folosind un limbaj, 
nu o dată, sarcastic.

Adrian Zavloschi, inter
pretul lui Callimaco, Ale
xandru Codreanu — Siro 
și interpretele personaje
lor feminine, Floriei) Chi- 
liaia — O femeie, Elena 
Zamora, alternativ cu Ro- 
'ica Lupii — Lucrczia și, 

mai ales, Francisca Aneta 
Ghorobea — SoMtrata, con- 
t ;buie la realizarea unui

•i < •;!, incit toii oamenii i 
poala înțelege cit mai 

iisi.r Din ace l motiv, gra
matica limbii a fost ledil- 
-a foarte mult, huit se 
, o l • afirma ca, de fapt, 

i nu are gramatica. Făp
tui ca aceasta limbă ari 
[ roftindc rezonanțe in con
știința umanității o <!•■ 
menstreazâ și aprecierile 
mor p 'isonalitați marcan

te ale lumii despre utili- 
' I» a și importanța comu
nicării in Esperanto. J ită, 
-pre exemplu, ce ifii ma 
austriacul Fr.anz J moș: „Eu 
sper că mi;, arca pentru 
E-pcranto va fi atif de pu
ternica îm it va atrage în 
toate țările mulți oameni 
tineri, care nu numai că 
vor fi idealiști și entuzias
mați p( ntril marca idee a 
înțelegerii internaționale, 
ci vor fi și oameni de ac
țiune pe plan practic', incit 
vor ciștiga mulți prieteni 
pentru aplicarea in viață a 
limbii Esperanto și con
voi pune umărul pentru 

spectacol care s-a dorit a 
li agreabil.

Ecgizorul Nicolae Glicr- 
ghe, sprijinit de scenogra
ful Aurel Florea, de core- 
g-aftil Nicolae Zăblău și 
dc- ilustratorul muzical A- 
diian Iliuță, ca și de în- 
ticgul corp tehnic s-a stră
dui* să iasă din tiparele 
obișnuite. Am apreciat a- 
șezarca spectacolului pe 
două planuri, unul al fap
telor Ia care asistăm, ce
lălalt al comentariului a- 
cestora, prin jocul unor 
păpuși sau prin coloana 
sonoră. O idee regizorală 
bună, care reliefează pro
funzimea textului, replici
le date de personajele lui 
Machiavelli, afingîndu-și 
mai bine scopul.

Ce reproșăm, totuși, rea
lizatorilor?' Ritmul este în
că scăzut, există tendința 
unor- „îngrosări" ale unor 
replici, apar chiar și ges
turi care trebuie mai bine 
gîndite, tocmai pentru a 
nu se cădea în păcatul do 
a smulge rîsul cu orice 
preț. Au fost, de asemenea, 
la spectacol ul-premieră, 
momente în care s-a ieșit 
din text, ceea ce nu poate 
o acceptat.

îlornțiu \I.EX AM)KESCV 

vasta ei prosperitate". Ce
lebrul Albert Einstein, spu
nea: „Esperanto estos la 
plej bona salvo de la ideo 
de lingvo internacia" (Es
peranto esle cea mai bună 
soluție a ideii de limbă 
internaționala). Se observă 
ileci că aceasta limbă se 
idicșeazfl tuturor categori

ile r de virată, dar în spe
cial tineretului dornio să 
cunoască șj să se înțeleagă 
mai bine cu tinerii clin în
treaga lume. Avînd con- 
v inpcre.j că și la noi în 
'. alea Jiului cunoașterea 
limbii Esperanto va susci
ta interesul, ne-am pro
pus să oferim doritorilor, 
îi numerele viitoare ale 
Ziarului „Zori noi", un în
dreptar pcntiu Învățarea 
ace lei limbi, deosv bit de 
frumoase și ușor de învă
țat. Așadar, în numărul 
v iilor, pi imcle noțiuni ale 
ace sfin interesant curs pe 
care v i-1 propunem. (\ a 
in ma).

Ing. T. ixlor I I OKI .SC I , 
/TVCl Petroșani

Opinii despre două articole 
scrise cu rea credință

»
Sînlc.ni un grup de salariat! ai Întreprinderii 

miniere Valea de Brazi și dorim să ne exprimăm 
punctul de vedere în legătură cu articolele apărute 
in ziarul „România Liberă" din zilele de 20 și 26 
aprilie, privind pe fostul director al minei I’ctrila 
și actualul primar al județului Hunedoara, ing. 
Bogdan Bujor.

Nn știm cine sint ccî caic semnează cele două 
materiale, clar ne îndoim de buna lor credință, pen
tru că noi îl cunoaștem pe domnul Bogdan Bujor 
eu totul altiel decît a fost prezentat în articolele^ 
menționate.

Dînsul a lucrat doi ani la mina noastră ca di
rector tehnic: și a avut o importantă contribuție la 
deschiderea noii mine, în anii 1985—1986. A fost 
unanim apreciat de muncitori ca fiind competent, 
modest, cinstit, foarte apropiat de oameni pe care 
ii ajuta în orice împrejurare.

In august 1986 a fost transferat ca director Ia 
mina Petrila, pentru a contribui la redresarea a- 
eestei unități aflată într-o situația grea, după cun» 
se știe în Valea Jiului.

După circa un an, am început să aflăm din pre- 
Să vești despre rezultatele tot mai bune ale minei 
Petrila, ca .și despre faptul că aceasta a devenii 
din nou foarte căutată de tinerii veniți în Valea 
Jiului. Erau aceste lucruri posibile cu un directOI 
care făcea abuzuri ? Ne îndoim.

Cind am aflat că a fost numit primar al jude
țului, ne-am bucurat sincer pentru că eram corb 
x inși că are calitățile necesare pentru a ne repre
zenta. «

Avînd in vedere cele de mai sus, ne exprimării 
nedumerirea și regretul față de conținutul celor do- 
lă articole publicate în ziarul . „România Liber#* 
fără să se Iaca cea mai mică verificare.

In numele adevărului și al dreptului la opime 
vă rugăm să publicați punctul nostru de vedere ți 
vă rugăm să aveți în vedere că presa liberă trebuie 
să fie altceva dccît posibilitatea de a publica orice 
fel de calomnii la adresa unor oameni care și-au 
făcut datoria corect, fără a fi făcută nici o verifica
re din partea redacției.

Semnează, in numele colectivului,
21 de mineri, ingineri, economiști și 

maiștri de la IM t aica de Brazi

\m citit rii surprindere 
in niimercl? dm 20 și 26 
aprilie 1990, ale ziarului 
„România Liberă", două 
articole defăimătoare, la 
adreși primarului județu
lui Hunedoara, inginei 
Pogdan Miliai Bujor, refe- 
litoare la activilalea din 
perioada mul era directoi 
al Intrcpi iudei ii miniere 
1 ri medoar.i.

lin sa menționez că-l 
ci.nos.' pe domnul Bogdan 
Miliai Bujor, de cind dom- 
r>. i sa este primar al iuilc- 
1i lui nostru. Intr-o pe- 
i ioada scurta, a gă'-il timp 

v jna de trei ori la Spi
talul din I’ăclișa, eu care 
ocazie am stabilit măsuri 
de umanizare, moderniza
re și igienizare a spitalu
lui, de reparații capitale a 
secțiilor IV și V, pentru 
construirea unui nou pavi
lion de spitalizare, moder
nizarea loi aiului școlii, 
pri cum și îmbunătățirea 

întregii activități de asis
tență medicală din spital. 
Primarul jinjcțului s-a do
vedit a fi un om de su
flet, un bun cunoscător al 
problemelor, precum și 'tn • 
om de acțiune. M -urile 
infreprinse de vlumnealuî 
în scurtul timp de citul 
i-iținc funcția de primar 
il județului, pentru o mij- 

lalt marginalizată mm a 
|r st spitalul naști u in ve
chiul regim, eon-tituie pen-' 
tiu noi un sprijin enoi m. 
licrc-c sa publicați aceas
ta opinie pentru a face în 
i diegime profilul unui om 
< < i c, p, in fapte și nu prin 
vetbe, dovedește că merită 
funcția p'' caic o deține în 
prezent. Menționez ca opi
nia nu a corespunde ți cu 
opinia i< lorlalți colegi din 
spi'.d — medici.

Iii loan MAIK I .
medii primar — directorul 

Spitalului l’ăelisa

După o întrerupere determinată de lipsa de 
spațiu eicată iii perioada campaniei elcitoralc, re
luăm publicarea traducerii (in serial) semnată de 
colaboratorul nostru, ing. E. Isovacs, după volumul 
\ \ LG. apărut la începutul acestui an in I ngarin.

In dimineața zil< i de 22 
decemb ie 1989 înt adu
nați ofițerii și atenționați 
asupra „vigilenței" nece
sari avînd în vedere si- 
tuația deosebită creată în 
țară. După ace't instru'taj 
toată lumea își vede de 
treabă. La ora 10,30 Flo
tă >■ 50 primește telefon de 
la comandantul armatei, 
de la maiorul Ardeleanu. 
Intră in acțiune imediat 
secui itatca speciala de con
ți cl a Flotilei. Această 
securitate aparține de co
mandamentul supei ior al 
secției nr. 5 care practic ia 
decizii In cele mai deose
bite probleme. S»’ confir
mă că in atuatii critice, in

Serial Dezvăluiri despre securitatea personală a dictatorului

lacul armatei, unitățile 
constituite în scopul pro- 
lijării lui Ceayșescu sînt 
determinante cele ale se
curității. |n ierarhia cupe- 
i ioară a Secui itații, doi sînt 
reprezentanții Flotilei 50 ; 
apt. V'asile Popa, subordo
nat direct 'omandamenfit 
Ini secției a 5-a a Se< nri- 
tații, precum și ept. Con
stantin Gliene.i, d pre 
are, deși era subordonat 

comandamentului suprem 
al secției a 4 a MAI, toită 
lumea a știut că lucreiză 
1 l problemele interne a'e 
Securității. In primul rind 
manipulează informații, ur. 
mavește oamenii și propu
ne trai ferul celor ''um nu 

m u pri zi nlaii încredere. 
< < le m <i mici d 'l'ecte teh
nici sînt dale examinam 
n.iruțioase. Ccaușescu că- 
lalorea mult în țară aproa
pe în exclusivitate eu vli-

I I O T I I. A 5 0
■aptere. El se teme de un 
a'' rl.it contra lui .'luai in 
ner. Asia ar fi o rezolv i- 
ic ^impla și „pci fei lii". A 
ei a: ta fa. e va verificai il< 

lie ni Im hipuit de mi 
nuțioa -e a -upra aparate 
loi do zbor de Flotilei ill 

asupra per analii ui t li
>ic. D-i â, totuși, ,1 ivește 

v* 1 va. defect li-hui'' oaie 
de lapt la .IiiȘopt ir i 
iiio.ine (ini natiu ih i

i an sînt detei tale ■>i o -a- 
zia leviziilm p. -ol, i 

triiniFa la fața locului co 
misia guvernam» nlala!

Restul timpului, după 
amiază, la baza aeriana 
(îtopi ni trece e.ilm. Ra li
fta insa vestea, după care 

întregul pire de apai -i 
al Flotilei ,i() a fost pir- in 
tare de al irmiî I Unitate i 

cai i a iles.'i'V n preș! dinte 
Ic a di'-piis in Iota] de 12 
apai ati d. zlioi l)<- I . li
■optci <• a dr pu | > u e|| ,
prezidenți la. ('ij I 11te I 
cli i ipti i c el a 11 I i 11 -pozi 

omit I ulm p >111 ie
>.< . iu i v I) i 'in n a, il'.c 
I 1 , lipii era1! le ’ 11> I

l p- ti' i li ori ii! i |) i . a
,.p 'I ■ ou i ut de I 'i

> ■ l’riii .■ i nn
iot. 1. s n nu..i m ■. a 'ii, 'i

și însoțitorii primam nți ai 
l';.nlili»i ( eaușes, ii, Iraga- 
tciii de elita (maiștrii tiu 
guloi i), frizerul, eosmeti- 
waiml, șeful bucal.ir și 
, degu taiorul". \< est ul
tim om a avut sarcina < a 
după ti jdițiile tmpaiați 
lor romani, orice mincare 
in,,.ide de a fi servită sa 
• ii gjisiatii, ca astf 1 sa 
I i'Vinâ o eventnam otrăvi
re a condiie.îloriihii.

I ,a ora I I i 33 minute 
sima telefonul di4per.nl in

I >1 ii I i; i p” ■ i ip.lnei i, 
..'I i ■ mm indiagii !■ 
i '■ .11 i • i ’olom 1111 V, i

! Mile in "-m le ..-in 
li U .1 lll lo- ■ I ’l ji.lplll.il

•ame a eolonclului Tenie
l’n 1 > e. S ■ Iran nii’.i- or-
din l.i „<■ 1 mai înalt
Iu ' < ’onform a c.toi.'i
mi 'dmi Irebu lat ordin
1 , ii : 'col i a licopto-
r ii. m 1) II m S.\ 3 le
ou , a i'bi. A- ■ ■ ! ipar.i!

de comanda ai .iparalnlm 
d, zbor. Di a-omenea pri- 
mme ordin de decolare 
apa. ut 'le de z.lim MI-1704, 
Ml-E.o.i -i Delfinul SA-365/ 
'.'(ia Mălii'in num.n in aer 
o. meșle indicații unde 
|.v linie -â mc.irga. Indica 
ț!a se refera la zborul sp e 
centrul Bm ureșliiiltti, dea
supra Pieței Palatului, un
de -a d<"-cric ccr-'iiri. In 
lin | ul zborului Mohican 

i .'eiu lat it și a auzit prin 
r..dio ca pe celelalte apa
rate Tiido. ■ le trimit ma- 
P'H la baza aer. in i Nu in- 
! li "e ce intîmplă. Mâ
ine in e.are arc 46 anf, în 
cei 16 .mi de serviciu a 
pardeip.'it numii la hiifiiini 
.p 'i.de, d'.'ei . ■ I,' lin pilot 
călii și n cxperieiil i Tog- 
iiim I.-scrie .'crem i d 'UsU- 
pra li.lini e.e., eînd pri-
m. șl m lin de .iței iz,, e
■li r npr.i clădirii *

i\. a urma)
Traducere <lv

im;. I ini rii l, KO\ \I S

di4per.nl
ji.lplll.il
i.de


4 ZORI NOI S1MBATA. 26 MAI 1990

Rezultatele definitive ale
alegerilor de la 20 mai

Mersul trenurilor de călători
valabil de la 27 mai 1990

Voturi pentru Senat

sub unu la sută. (Vom reveni cu liste completei. 

(Rompres)

Formațiune politică număr voturi procenf

1 S.N. — 9 353 006 67.02’/»

1 .D.M.R. — 1 001 353 7.20%

P.N.I. — 985 091 7.06%

P.N.Ț-c-.d. — 318 G87 2.50%

M.E.R. — 341 478 2.45%

A.V.R.-P.I .VIL — 100 173 2.15%

P.D.A.R. — 221 790 1.59%

P.E.R. — 192 571 1.38%

P.S.D R. — 152 989 1,10%

Celelalte partide și formațiuni politice au obținut

in atenția 
cititorilor

• In cursul săptămî- 
nii viitoare vom publi
ca lista deputaților ți 
senatorilor din Județul 
Hunedoara.

• Dt asemenea. vom
informa cititorii cu noi
rezumate privind e-
courilc alegerilor in
presa internațională.

Repartizarea mandatelor în Parlament
ln cele două camere ale Parlamentului, 

repartizarea mandatelor este următoarea:
F.S.N. — ’sV locuri
I’ .D.M.R — Tt locuri
l’.N.I- — 33 locuri
M.E.K. — 13 locuri
l’.N.Ț^cxl. — 43 locuri
A.(j.R.-l’.V.VIL — 11 locuri
l’.D.A.R. — 9 locuri
P.E.R. — 9 locuri
P.S.D.R. — 5 locuri
P.S.D. — 2 locuri

Alte 28 de locuri sini repartizate unor 
partide și formațiuni politice, precum și 
unor candidați independenți.

In Parlament vor fi reprezentate 12 
minorități din țară. Trei diutre acestea 
au ciștigat de drept, prin vot, locul in 
Parlament, iar celorlalte 9 li se acordă 
cite un loc în Camera deputaților, con
form prevederilor Legii electorale.

(Ilompres)

Repartizarea locurilor în 
Camera Deputaților și Senat

Cele 378 mandate din Camera llepu- P.T.L.D.R. — 1 loc
taților au fost distribuite in felul ilrmă- F.D.G.R. — 1 loc
tor i U.L. „Brălianii*' — 1 loc

PA» — 26.1 l<>< uri r.D.R. — 1 loc
B.DJH.R. — 29 locuri In Senat, cele 1 19 locuri au fost distri-

— 29 locuri huile astfel ;
M.E.R. 12 locuri 4.S.N. 92 locuri
PJi-T.-c.d 12 locuri l’.D.M.If. 12 locuri
A.U.R-P.I ’.N.R. — ‘1 Incuri P.N.I.. <i locuri
PJI.A.K. — 9 locuri
P.EJL — 8 locuri VI .R.-P.l .N.R. — 2 locuri

P-S.D4L — 5 locuri M.I.R. 1 loc
P.S.D, _ 2 locuri l’.X.Ț.-< d.. — 1 loc
G.D.J — 2 locuri P.E.R. — 1 loc
P.D.M. 1 lor Xntonic Iorgovan — independent
P. Lihtar-Scliimbisl 4 loc < iraș Severin.
P.R.N.R. f loc (Rompres)

Nr. 
tren

Felul 
trenului

Distanța pe care circulă 
De la plnă ia

Sos. 
O M

Plec.
OM

Linia 
de 

garare

2741 0. Pers. Petroșani — Bărbăteni 0,15 1
2703 0. Pers. Simeria — Petroșani 1,37 2
2731 0. Pers. Bărbăteni — Petroșani 3,00 1
2701 C. Pers. Petroșani — Simeria 4,03 2
2082 Pers. Petroșani — Graiova 5,05 3
2712 G. Pers. Sut cetate — Petroșani 5,11 3
2732 6. Pers. Petroșani — Bărbăteni 5,17 3
2022 Pers. Deva — Buc. Nord 6,30 7,05 2

241 Acc. Buc. Nord — Deva 6,33 6,36 3
2734 fi. Pers. Petroșani — Bărbăteni 6,45 i
2733 G. Pers. Bărbăteni — Petroșani 7,21 3
2025 Pers. Craiova — Simeria 7.26 7,36 1
2735 G. Pers. Bărbăteni — Petroșani 9,01 l
2702 6. Pers. Simeria — Petroșani 9,29 l ’
2031 Pers. Craiova — Petroșani 9,51 3 '
2736 3. Pers. Petroșani — Bărbăteni 9,55 3
213 Acc. Ruse — fiurtici 10.16 10,19 2 *

2737 C. Pers. Bărbăteni — Petroșani 11,55 3
2703 G. Pers. Petroșani — Simeria 12,05 l
2084 Pere. Petroșani — firaiova 12,33 3
2714 fi. Pers. Subcetate — Petroșani 13,07 3
2083 Pers. Tg. Jiu — Petroșani 14,09 4
2738 fi. Pers. Petroșani — Bărbăteni 14,10 1
2705 G. Pers. Petroșani — Deva 14,33 2
2707 G. Pers. Petroșani — Simeria 15,42 3
2739 C. Pers. Bărbăteni — Petroșani 15,54 I

212 Acc. Cluj-Deva — Buc. Nord 15,59 16,04 3
283 Acc. Petroșani — Mangalia 17,05 2 ☆

2026 Pers. Simeria — Craiova 17.41 18,00 2
2740 C. Pers. Petroșani — Bărbăteni 18,11 1
2021 Pers. Buc. Nord — Deva 18,20 1'8,34 3
2701 C. Pers. Simeria — Petroșani 18,31 2
2085 Pers. Craiova — Petroșani 20,02 3
2741 G. Pers. Bărbăteni — Petroșani 20.13 I
2709 6. Pers. Petroșani — Simeria 20,20 2
2086 Pers. Petroșani — Craiova 20,52 2
2706 fi. Pers. Simeria — Petroșani 21,26 2
243 Acc. Buc. Nord — De va-CI uf 21,43 21,49 3

2712 G. Pers. Petroșani — Bărbăteni 22,00 1
214 Acc. Curtici — Ruse 22.40 22,46 3 ☆

2711 G. Pers. Petroșani — Subcetate 22,41 2
287 Acc. Mangalia — Petroșani 23,27 l *

2743 G. Pers. Bărbăteni — Petroșani 23,50 1
244 Acc. Deva — Buc. Nord 23,59 0,07 3

☆
Observații: 29—03/1—10 /990

16 — 06/16—09—990
27—05/30—09—990 Setul statici
17—06/16—09—990 Ec. Dragofă OCTAVIAN

Mica publicitate

Telex ■ Sport
RECORD

Â ABSOLUT
ROMA 25 (Rompres). Da

torită cz-lor trei victorii 
din tot atîtea posibile In 
finalele cupelor europene 
ta fotbal, Italia va partici
pa, io ediția 1990/1991, a 
acestei competiții, eu un 
Feeord absolut; opt forma
ții. Acertea slnt: „fiupa
•ampionilor Europeni"; 
Cîapoli >1 AGI Mil.m; Cupa 
■Supelor: Juventus Torino, 
Sampdoria Genova; „Cupa 
S7EFA": Internazionale
Milano, AS Roma, Atalan- 
ta Bergamo și FC Bologna.

Spitalul municipal 
Petroșani

anq.ijc<izd direct sau prin transfer:
— frigotehnist categoria 1—5

— timplar universal categoria 2—6

— fochist de medie presiune cu autori 
zație ISCIR categoria I—5

— zugrav categoria 1—

liftier — cu autorizație ISCIR — pen
tru persoane, categoria I —2

— sudor categoria I—6

Condițiile de încadrare și salarizare silit 
cele prevăzute de legea nr. 12/1971 și le
gea nr. 57/1971.

VINZ\RE

VIND casă cu grădină șl 
dependințe. Petroșani, Stra
da Nouă nr. 9 (lingă mina 
Dilja) (1276)

PIERDERI

PIERDUT permis de pes
cuit pe numele Neguț Ale
xandru, eliberat de AGVP3 
Petroșani. II declar nul. 
(1280)

PIERDUT contract în
chiriere pe numele Ghlaț.l 
Gheorghc, eliberat de EGCL 
Viii an. 11 declar nu) (1277)

DEC ESE

FAMILIA Ilolf-Uaier 
Gliuorglie anunță cu a- 
dîneă durere încetarea 
din viață a scumpei lor 
măi uși

GREȘCOVTC1 
MARGARETA 

liiinormînfarca v.i a- 
vea loc duminică, ora 
15. Cortegiul funerar 
pleacă din Petroșani, 
strada Poienilor nr. 10. 
(1278)

COLECTIVUL redac
ției „Zori noi” regretă 
dispariția celei care a 
fost
C1UCA ELISABI I \ 

(Borza) 
ți transmite sincere con
doleanțe familiei îndo
liate.

FAMILIA mulțumeș
te tuturor celor care au 
fost alături de ea la 
încercarea grea prici
nuită de decesul celei 

caro a fost
CIUCA EL1SABETA 

(Borza)
(1279)

< OMEMORAR1

PIOS omagiu la îm
plinirea a 6 luni de la 
dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost 
sing 6ALOTA PREDA 

GIIEORGHB
Dumnezeu să-l odih- 

ncscăl Soția și fiicele. 
(1232)

SE IMPLINESG 10 
ani de la decesul scum
pei noastre

PRAȚA MARI A
Odihncască-se ln pa

ce! Nu o vom uita ni
ciodată. Soțul Romulus, 
copiii Lanu, Rodlca și 
Nicolae. (1t?60j

SE ÎMPLINEȘTE un 
an de la decesul scum
pei mele prietene

R1CA VzlSILESCU

Redacția și administrația: Petroșani, str. Nicolae llălcescu. nr. L Telefoane: secretariat t 4 16 02 i secții : 4 Î6 63 4 II 04. 
lipanii ; Tipografia Petroșani, str. Nicolae Băleesca. nr. 2. telefon : 4 13 65.

N-o voi uita nicioda
tă. Jugănaru Angela. 
(1274)

LACRIMI ți adîncă 
durere pentru iubitul 
meu soț

VUIA AUREL 
plecai dintre noi la 26 
mal 1989.

Chipul lui II voi 
păstra in amintire toa
tă viața. Maria. (1271)

SOȚIA Pici. copiii 
Adrian și Pctronella, 
mama Ella, anunță îm
plinirea a șase luni de 
la dispariția fulgerătoa
re a celui care a fost 
ing. ROMAN ADRIAN

Noi nu îl vom uita 
niciodată.


