
24 ianuarie, zi de vibrație is
torică, de caldă respirație a sen
timentelor unității naționale. Tre
cută în anii de opresiune ai cul
tului personalității in umbra 
meschinelor „aniversări" din ia
nuarie, Unirea Principatelor a 

suțerit și o nedreaptă răstălmă
cire, convenabilă ideologiei de 
serviciu a vremurilor. Forțele „de 
stingă" erau la un pas de a de
veni beneficiarele acestui •-crit 
pe care anumiți istorici l-ar fi 
acordat atiț. de generoși din po
ziția lor de aservire. Dar să nu 
mai suferim de gindurile care 
ne-au întristat, să nu mai răs
foim decit filele de istorie pre
sărate cu pulberea aurie a ade
vărului.

Adevărul ne dezvăluie că și 
la mijlocul veacului trecut, via
ța a fost deosebit de frămintată.

Revoluțiile din 1848 au reclădit 
speranța într-o deschidere masi
vă a țărilor Europei, una spre 
cealaltă și toate împreună spre 
o nouă ordine politică și socia
lă. Spiritul democratic devenise 
o realitate in țări cu tradiție — 
Franța, Anglia — din ale căror 
frămîntări unioni.știi noștri au 
împrumutat, nu fără folos, su
flul transformărilor cerute de 
rflersul istoriei. Așa Se face că în 
ambele țări românești, adunări
le elective din ianuarie 1959 au 
fost marcate, în premieră națio
nală, de dreptul democratic al 
liberei opțiuni. In Moldova, adu
narea constituită ad-hoc a ales 
ca domnitor în 5 ianuarie (17 
ianuarie, după stilul vechi) pe 
colonelul Alexandru Ioan Cuza, 
candidatul partidei naționale, al 
cărui credit politic era confir

mat și de marea sa adeziune în 
rindul țăranilor. Opțiunea a 
fost repetată identic în Țara Ro
mânească unde electorii au expri
mat în 24 ianuarie (5 februarie) 
aceeași dorință: Alexandru Ioan 
Guza. Identitatea de gînduri a 
electorilor nu era însă suficien
tă astfel că cele două alegeri 
au fost urmate de o intensă cam
panie politică pentru recunoaș
terea dublei opțiuni. Așa s-a rea
lizat Unirea.

Această expresivă dublă alege
re poate fi oricînd repetată. Is
toria României așteaptă ca alți 
unioniști însumînd milioane de 
patrioțl să scrie încă o pagină 
a Unirii. Ultima și cea mai do
rită, cca mai „plînsă". Nici cu 
grabă, dar nici prea tirziu, U- 
nir. a «> cere înfăptuită.

Ion MUSTAȚA

Cinstind istoria, 
ne cinstim pe noi

Cititorul nostru ION CILCESCU din Petroșani nc-a trimis 
la redacție o scrisoare în care, intre altele, se spune: „Cu mulți 
ani în urmă, în locul unde este actualul edificiu al Poștei se alia 
un părculeț. Eram elev de gimnaziu in acei ani la Liceul de stat ' 
din Petroșani și în acest părculeț, noi, elevii — mi-.iduc bine a- 
minte — am sădit o mulțime de puieți și flori. Ulterior s-au făcut 
alei, ronduri de flori, s-au pus bănci și i s-a dat numele parcu
lui: „I. Gh. Duca" In treacăt fie spus, in acei am. ȘCOALA 
GENERALA NR. 1 DIN PETROȘANI, care împlinește acum 120 1 
de ani de existență, se numea „ȘCOALA GENERALA NR. I — I. 
GH. DUCA", în memoria distinsei personalități politice, victimă 
a legionarilor. Pe locul unde este acum intrarea în clădirea poștei 
era așezat, in mijlocul parcului (se păstrează doar cîțiva copaci 
din acel parc) bustul lui I. GH. DUCA, sculptat in bronz. Pe so
clul statuii se afla o placă, pe care erau gravate data nașterii șl 
trista dată a asasinării marelui bărbat de stat in gara Sinaia, 
de bandele legionare. Spre aducere aminte veșnică! Nu după mul
tă vreme, în anul terorii legionare, a acelui an tragic pentru Ro
mânia, cînd huliganii ajunseseră pînă în Sfatul și Guvernul țârii, 
statuia a fost spartă cu tirnăcopul. „Flăcăii" purtînd cămăși de 
„culoarea ierbii" și centuri cu diagonale lucrau de zor 5ntr-o 
dimineață. Au luat apoi o funie, au legat-o do gitnl „dușmanului" 
și statuia, cit mai rămăsese din ea, a fost prăvălită în pulbere. Noi, 
copii atunci, n-am prea înțeles cine l-a omorît. nici de ce, ia»

Horațiu ALEXANIJRES* U
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REALCOM S.A. PETRO
ȘANI — O REȚEA 
COMPLEXA, CARE VA 
AȘTEAPTĂ

ÎNTRU HRISTOS NE
Pilda bisericii creștine este astăzi, d.n 

nou, la loc de cinste. Săptămîna care a 
trecut s-a desfășurat sub semnul unității 
creștine. In vreme ce imperii se furimi- 
țează, bariere meschine cad, iar altele se 
ridica cMn păcatul lăcomiei, care sea
măn* intre oameni zavistie — fie câ a- 
ccști oameni sint regi, prinți, s-au simpli 
muriȘifi — biserica se înfrățește. Toți 

cei cai- ------ ... ----  |
unul altuia mina mai cu dragoste 
in zilele de peste an.

Deschiderea sufletelor curate este 
ceea ce poate fi mai demn de laudă. 
Pabiharhia Română ca și în bisericile 
toată tara au avut loc, recent, slujbe 
cumenice, la care au participat numeroși 
credincioși. Au fost reprezentate bisericile 
ortodoxă, catolică, anglicană, reformată, 
baptistă, greco-catolică d.n România. Cu 
toții, cel pr< ~nți, au tăcut semnul Sfinț i 
Cruci.

Dar a • i'.' •- ■. țâmlnă a adus în via’a
Ase: leii ort do- .• Române și limpizii i

. e cred in Sfinta Treime au î tins 
decit

tot 
I.a 
d.n 

e-

CU

CZ5- 
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eo
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cazului l’ucio isa. Biserica noastre străbu
nă a ic.șit 
înlăturata.
nou marea
și tot in 

nat un alt i 
morminlare 
Crihan, in pâmin'lul străbun al țării, după 
ani grei de exil, slujbă oficială de un 
sobor de preoți, la mănăstirea Cașin din 
București. Semn bun este pentru acel 
neain ai cărui fii se reîntorc, de oriunde 
ar fi, spre a trece ln nemurire prin con
topirea cu glia străbuna.

Fie ca bunul Dumnezeu să lumineze glo
durile tuturor creștinilor din lume, ca noi 
toți, tirmind pilda bisericii, să fim mai 
buni, mai îngăduitori unii cu alții, fie ca 
românii dc prclulindeni, popor născut 
cri ?tin, să trăiască in pace și înțelegere. 
Căci intru a< la?i Ilristos ne-un întrupat

mai puternică. Schisma a fost 
Sfintul Smod și-a dovedit din 
înțelepciune.
această săptiimînă am conscm- 
mare eveniment: slujba de în- 

' a p trăitului român Anton

llnrațiu AI.EXANDRESCU

cabineteMai bine 
chicinete !• • •

Dacă e prima sau a doua ac
țiune de privatizare in acest do
meniu, dacă e primul sau t.l doi
lea cabinet stomatologic din Va
lea Jiului, credem câ nu are nici 
o importanță și nici nu face o- 
biiitul unui clasament sui-gene- 
ris.

Noutatea constă in. prelungirea 
activității profesionale și nu in
tr-o recalificare (de obicei co
merț), oferind și un alt model 
de prestări de servicii in dome
niul terapiei dentare.

De curînd, pe strada 13 Sep
tembrie nr. 6/1 Petroșani, tele
fon 511099, s-a deschis un cabi-
nnffiunnini tninfittttttuwfiirnrrrirnurfi/> ..nniiiiiiiilimuiuuiuim

A X 0 A £ li !L m
(. . are au învățat dc la mine să tragă cu arcul, m-nu luat 

apoi diept țintă. SAADl

I 
net medical stomatologic pai ticui-| 
Iar. Ultradotat, beneficiind de 
materiale de cea mai bune cali
tate, de tipul fibroglas. porțelan, 
compozite și aliaj de argint. Pen- 
t.-ii copii, șomeri și pensionari 
se percepe o taxă cu 20 la sută 
reducere, 
este atit dimineața, 
8—11, cit și după-amiaza 
orele 15—18. O vizită, și 
durere dc măsele, nu vă 
nici o carie d< ntară. Dimpotrl-i 
vă

Programul cabinetului 
orele 
între 
fără 

aduce

între

Doici NEAMȚU

APA
AEarmă ae

A. rta vine din partea Regiei 
Autonome „Apele României", 
Printr-o adr-sj trimisă Primăriei 
miinic p dPț se precizează că, da
tă fiind seceta prelungită și pe 
baza reevaluării prognozei hidro- 
lr, ;i( ■; p, otru lunile ianuarie — 
fi ruarie a.c., conducerea Rc- 
g:> i Autonome „Apele Române" 
a hatârît limitarea consumului de 
apă potabilă din barajul de acu
mulare de la Valea de Pești Ia 
0,8 mc/sec. Deoarece o posibilă 
lipsă dc apă In barajul de la Va
lea de Pești poate crea proble
me sociale deosebite în Valea 
Jiului, In adresă se solicită de
mersuri adecvate din partea Pri
măriei municipale — din par
tea primăriilor, am spune, noi, 
din toate orașele din vestul Văii

qradu! zero
J ului racordate Ui magistrala d Z 
la Valea dc Pești a RAGCL, : 
p ntru limit.ir t consumului dej 
apă. -

Pericolul acutiz irii crizei dej 
apă este real. Lipsa precipita,iii >r 2 
din anul trecut și, îndeosebi, înî 
ultimele luni, ca și înghețul pre- ; 
lungit, au redus și reduc in con- • 
tinuare nivelul apei din barajul; 
de la Valea de Pești, ceea ce; 
poate determina perturbații în ; 
aprovizionarea cu apă potabilă,; 
și așa precară a populației. Si- ; 
tuația impune, deci măsurț in ; 
consecință, atit din partea uni-; 
tății care are ln atribuții ros- ; 
podărirca șl distribuirea apei J

Ioan DUBEK î

Congresul UDMR n-a dat cale liberă 
coi i cepțiilor extremiste

(Continuare în pag. a 2.a)

După un îndelung tam-tam publicistic șl 
numeroase opinii controversate, care au făcut 
deliciul cititorilor, intre 15—17 ianuarie a avut 
loc cel de al treilea Congres al Uniunii Demo
cratice a Maghiarilor din România. Proiect jl- 
program cu privire la autonomia teritorială, 
lansat la o Confirințft la Cluj, a stîrnit patimi 
propagandistice și delimitări politice, dar n-au 
influențat in mod decisiv deliberările și hotărl- 
rile Congresului, așa cum sperau adopții atitu
dinilor extremiste. Dincolo de speculațiile !n- 
cărcute de patimă, cu privire la primejdiile 
care pasc statul și națiunea, din partea UDMR 
precum șl dincolo ele aprecierile privind data 
începerii Congresului, care a coincis cu aniver
sarea zilei de naștere a celui mal mare pnA 
al românilor, se poate reține un fapt pozitiv. 
Dezbaterile și alegerile n-au dat cîștig de cauză 
adepților teoriilor extremiste din sinul conglo- >

menitului de partide politice și gi tipări care 
fac parte din UDMR. l’rin alegerea d-lui Marko 
Bela in funcția de președinte au invrfis in mod 
evident, adopții poziției moderate din UDMR. 
Dar realegerea episcopului de Oradea. Laszlo 
Tokeș, ca președinte de onoare al UDMR, de
monstrează pastrarea ambiguității în legătură 
cu atitudinile extremiste ale unor unguri din 
Ardeal.

Se pare, totuși, ca atitudinea fermă, oficială, 
luată de dl. Traian Chebcleu, purtătorul de 
cuvînt al președintelui României, cu privire l*. 
forma inițială a conceptului de autonomie tert»^ 

t torială a minorităților ungurești, formulat I*

Viorel STRAUȚ

(Continuare în pag. ■ 2 a) J 
•Ml
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1 S1MBATA, 23 IANUARIE 
8,00 Bună dimineața.., de la

Iașii
10,00 Actualități.
10,10 Ala-Bala-Portocalal
11,00 Film serial pentru copa. 

SAM. (SUA). Episodul 3.
11,30 Tradiții ale vlahilor din 

sudul Dunării.
12,00 Alfa și Omega.
13,00 Spectacole oferite de F’ n- 

dația „Brambacli".
14,00 Tranzit-TV.

Din sumar : Știri. Desene 
animate (ora 14,15): DON 
COYOTE Șl SANC1IO 
PANDA (llanna-Barbcra). 
Atlas. Sport (ora 15,15) ; 
Schi alpin — proba mas
culină de coborîre de la 
Wengcn (Elveția) din ca
drul Cupcj Mondiale. To
pul muzical european al 
săntăminii. Film serial : 
POVESTIRI C(J FINAL 
NEAȘTEPTAT (Anglii, 

1936). Reportaje. Mapamond.
f. L cntiilopc: >a (ora 19,15). 
Actualități (ora 20,00). Poli, 
tica în top. Film serial : 
TRANDAFIRII SÎNT PEN
TRU CEI BOGAȚ1 (SUA, 
1987). Concursul emisiunii. 
Film artistic (ora 21,00) : 
PRODUSUL VERDE (SUA, 
1973). Știri. Film polițist 
(ora 24,00).
Realizatori: deana C.hcor- 
ghiu și Victor Ionescu.
LUNI, 25 IANUARIE

14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică. 
15,00 Prcuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16.00 Magazin agricol.
16.30 Port.Ui > ul preferințelor 

muzicale.
17.00 Actualități.
17,05 Magazin in limba maghia

ră.
18.35 Tezaur folcloric.
19,00 Sighișoara — dialoguri me

dievale (6).
19.30 Dese no animate.
20 00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Gala premiilor UN1TER. 
22.05 Azi. in prim-plan.
22,50 Actualități.

23,05 Repriza a treia.
MARȚI, 26 IANUARIE 

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11.00 TVR Cluj.
12,00 Teatru TV. BATRINA ȘI 

IlOȚUL.
13.30 De ne animate. 
14,00 Acte dități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitai ia.
15.30 Teleșcoală.
16 00 Convitțuiri-magazin. 
17,00 Actualități, 
17,05 Med.Gna p ntru toți.
17.35 Salut prieteni! (I).
18.35 Mari air. muluri folclorice. 
19,00 Drumuri in memorie.
19.30 De'- ne animale. 
20,00 Actualități.

20.35 Sport.
20.45 Film serial. OCOLUL PA- 

MINTUI.UI IN 80 DE ZI-. 
LE. (Anglia). Episodul 1.

21.45 Oaspeți la „Cerbul de 
aur“.

22.15 Azi, în prim-plan. Opoziția. 
23,00 Actualități.
23.15 Salut, prieteni! (II).

MIERCURI, 27 IANUARIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol-, 
dova. Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. DIN VOIA 

DOMNULUI. Episodul 3.
12.50 TV 5 Europe.
13,30 Desena animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Preuni versitaria.
15.50 Tragerea Pronoexprcs.

Programul

16.00 Oameni de lîngă noi.
16.30 Corul Filarmonicii „Tran

silvania".
17.00 Actualități.
17,05 Sport-club.
18.05 Televiziunea vă ascultă!
18.35 Vatră folclorică.
19.00 Mesaje prin milenii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Telecincmateca. PLOAIA. 

(SUA, 1932).
22,00 Memorialul durerii.
23,20 Actualități.
23.30 Simpozion.

JOI, 28 IANUARIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10.00 TVR Lași.
11.00 TVR Ciul.
12,00 Film artistic. FRATELE 

MEU, BANDITUL. (SUA, 
1951).

15 25 Video-clipuri.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 'Prcuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Rbpei'e transilvane.
17.00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germa

nă.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tele-discul muzicii popu

lare.
19.00 Spectacolul lumii.
19(30 Desene animate.

20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20.45 film serial. DA1.I AS. Ep, 

201.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Microrecital.
22,15 Azi, în prim-plan.
23,00 Actualități.
23,10 Tenis.

VINERI, 29 IANUARIE
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial. VIRGINIE1Ș1 

FACE DE CAP. Ep. 3.
13,00 Descoperirea Planetei.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14.15 Ora de muzică.
45,00 Prcuniversitaria.
15.25 Teleșcoală.
15,50 Tragerea Loto.
16,00 Cheia succesului.
16.30 Arte vizuale.
J7,00 Actualități.
17,05 Gong.
17.35 Pro Patria.
18.35 Melodii populare.
19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene anim.de,
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial DESTINUL FA

MILIEI IIOWARD. Ep. 53.
21.45 Cintec și vers frumos, bu

curii curate.
22.15 Azi, în prim-plan.
22,40 Mondo-femina.
23,00 Actualități.
23.15 Tenis.
0,15 Ja' z-fan.

S1MBATA, 30 IANUARIE
9,00 Bună dimineața... de la 

Clujl
10,00 Actualități.
10,10 Ala-Bala-Portocala!
11,00 Film serial pentru copii. 

SAM (SUA). Episodlil 5.
11.30 Tradiții ale românilor din 

Ungaria.
12,00 Alfa și Omega.
13,00 Opere oferite de Fundația 

„Brambarch".
14.00 Tranzit-TV.

DUMINICA, 31 IANUARIE 
9,00 Bună dimineața!

10,00 Actualități.
10,10 Abracadabra.
11,00 Film serial pentru copii. 

SAM (SUA). Episodul 6.
11.25 Avanpremiera TV.
11.30 Viata satului.
13,00 Lumină din lumină.
14.00 Actualități.
14 10 Gala laureaților Campio

natelor europene de pati
naj artistic. •

16,40 Ocolul Pămîntuliii în 80 
de zile. Ultimul episad.

17.30 învingătorul.
18,00 De la egal la egal... amical.
19,00 Film serial. DAIJ,AS. Epi

sodul 202.
20.00 Actualități.
20,35 Film artistic. FRUMOASA 

NEBUNIE (SUA, 1966).
22.15 Maeștri.
23.15 Actualități.
23.25 Tenis.

Pentru întreprinzătorii 
narticulari

In vederea găsirii unor modalități practice de cooperare și 
a unor mijloace de informare și documentare eficiente pentru toți 
întreprinzătorii particulari, colectivul județean ce reprezintă Cori* 
siliul Național al IPMMR organizează, duminici, 24 ianuarie, lat 
Deva, Palatul Culturii (sala festivă a Prefecturii), ora 10, o întru* 
nire care va dezbate următoarele probleme :

1. Expuneri și comentarii privind taxele și impozitele dato* 
rate statului (inclusiv taxa pe valoarea arjăițeată);

2. Propuneri pțivind organizarea si funcționarea filialei iu* 
dețene a C.N. al I.P.M.M.R. ;

3. Analiza deschisu a problematicii societăților comerciale 
private, a întreprinzătorilor în .general.

Cu această ocazie se va realiza și un schimb larg de păreri 
și schimburi de oferte, precum și realizarea de contracte intre 
societățile private.

Există părerea că această întrunire merită să fie luată ir» 
seamă de toți întreprinzătorii particulari. (G.C.)

ALARMA DE GRADUL ZERO
(Urmare din pagina I)

potabile — RAGCL, cit și a con
sumatorilor, fie mici sau mari, 
din partea întregii populații. Se 
impune raționalizarea consumu
lui și combaterea risipei de orice 
fel. Intrucit problema este com
plexă și privește demersuri pe 
multiple planuri, ne propunem 
abordarea ei în mod eșalonat. 
Dar, pentru că într-o adresă a 
Primăriei municipale este vizată 
ca fiind cea mai mare consuma
toare de apă Rc"ia Autonomă a 
Huilei, ne rezumăm la citcva pre
cizări din partea celor vizați.
Deși adresa Primăriei i. ajun
sese la RĂII pînă in ziua docu
mentări noastre, cu copia ei în 
față, trimisă spre știință și re
dacției, am avut o convorbire cu 
dl. ing. Adrian Tudor, director 
comercial, și ing. Ion Vărășcț, 
șef birou în Direcția investiții 
din cadrul Regiei. Din discuții 
am reținut următoarele: • Pen
tru consumul de apă potabilă al 
unităților miniere, RĂII dispune 
de stații de fibre și dc clorinare 
proprii cu o capacitate de 290 
litri/sec. Deci, unitățile miniere 
întrețin și exploatează aceste ins
talații. • Necesarul pentru con
sumul unităților miniere fiind 
de 375 litri/sec., se mai consumă 
din magistrala RAGCL, conform 
contractului, 150 litri/sec. • Pen
tru a-.și asigura resurse proprii, 
în ultimii doi ani au fost reali
zate în cadrul RĂII următoare
le capacități dc captare: Voevo- 
du (35 litri/sec.); Jupîneasa (100 
litri/sec.); Maleia (20 litri/sec.); 
Sohodol (110 litri/sec.). • Urmea
ză ca, pînă la sfințitul semestru
lui I, să fie dată în funcțiune 

rKSC uerac ■*. _ < ■Cinstind istoria
(Urmare dm pag. 1)

noua aducțiune de la Valea Ba
zarul clin Cimpu lui Neag. Deo
camdată, apa bruta, netratalâ, de 
pe Lazărul, este captată și intră 
în barajul Valea de Pești. • Rc* 
feritor la barajul de la Valea de 
Pești, intre anii ’76 — ’80 fostul 
CMVJ a cedat o sumă de 10 mi
lioane lei fostului consiliu ropu- 
lar județean, ca investiții conexe 
ia baraj și magistrala de apă, 
cu obligația ca administrația ju
dețeană să aigusre parțial nevoile 
dc apă potabilă ale unităților ml* 
niero. • Și o precizare de esen
ță: Uzinele de preparare nu con
sumă în procesul tehnologic apă 
potabilă, ci doar apă industrială 
captată din Jiul de Vest și Jiul 
de Est, precum și Valea Boncli, 
• Anual, în cadrul RAH Se con* 
sumă 100 milioane lei pentru in* 
vestiții destinate sporirii capaci
tăților de captare și aducțiune îrS 
vederea satisfacerii din resursele 
proprii a necesarului de apă.

Evident necesitatea continuării 
acestor eforturi, inclusiv de in
vestiții, ca și cele vizînd rație*, 
nalizarea consumului de apa oo* 
tabilă, combaterea risipei Se im* 
pune și în unitățile RĂII în Con
tinuare. Dar, coca ce e mai îmi. 
portant — demersurile majore se 
cer întreprinse și finalizate îri 
cadrul sistemului de distribuire 
a apel, în întreținerea rețelei da 
conducte dintre magistrală și con* 
sumatorl, deci In bucătăria pro
prie a RAGCL — Lt*hă pe care 
o dorini abordată în următoare
le zile.

Dar, C bine dc reținut: APA — 
ALARMA DE GRADUL ZERO 
este un semnal valabil pentru 
toți!

Congresul CDMR n-a dat oaie liberă • • •
(Urmare din pag. 1)

Conferința de la Cluj-Napoca, a avut ecou fa- 
i vorabil in rindul unor delegați la Congresul 
UDMR. Fina și dl. Coposu, președintele PNȚCD,--- r - — » j ui i V j 4 ii | 
aliatul de nud.j le al UDMR in Convenția De- 

net poziția intr-o conferință de presă 
Înaintea datei inc perii Congresului 
afirmînd, printre altele: „Nu se poate 
o autonomie teritorială care ar afecta 
tatea teritorială a statului român. Piin 

i mele noastre, noj garant tm drepturile 
; taților, a căror reprezentare nu contravine in- 

d pendenței statale. Princip le noastre sînt bc- 
rv fice auto-administrării locale, dar nu putem 
fi de acord cu autonomia teritorială". In acest 
context, o notă discordantă este dată de decla- 

I rația ritoasă a episcopului I.aszlo TokOș, caro.
luînd cuslntnl In cadrul lucrărilor Congresului 
UDMR a afirmat: „In Romfinla nit va fi stabi
litate și Împăcare națională pînă cind vechii 

IcomuniMI nu vor dispărea din funcții". Ținem 
să reamintim d-liri episcop de Oradea, care Ișl 

[menține poziția și declarațiile extremiste, în 
i pofida spiritului realist ți moderator al majorl- 
lUiții reprezentanților In Congresul UDMR, că 
jmAloritatea senatorilor șl deportațllor aleși ca 
| r«vruentanți ai minorității maghiare în Paria-

mocratică a considerat necesar să-și delimiteze 
ținută 

UDMR, 
concepe 
integri- 
progra- 
minorl-

T 

y 5
1

montul 
actualul 
nis” avind ani îndelungați funcția de redactor 
șef al publicației cu apariție in limba maghiară 
„Igaz So“.

încet, dar sigur, începe să se contureze un 
adevăr care nu poate li contestat. Concepțiile 
extremiste pierd clin aderență în rîndurile ce
tățenilor, Indiferent dinspre ce parte a eși
chierului politic ar veni ele. Conceptul statului 
ele drept, întemeiat pe o Constituție democra
tică piin care se acordă drepturi egale tuturor 
cetățenilor țarii, indiferent de apartenența lor 
etnică va avea ciștig de cauză mal devreme 
snfi mai tlrziu. Iar modalitățile concreto cu 
privire la autonomia localii, administrativă, 
culturală și economică rămino Să fie stabilite 
pe caip democratică, parlament iră și nicidecum 
prin înfruntări li ccoik litanie, belicoase. Astfel 
dc modificări benefice de natură structurală 
in administrația locală de stat sînt de așteptat 
Intr-un viitor apropiat șl nu vor faco abstrac
ție ele drepturile $1 libertățile dc cârc sq bucură 
toți cetățenii țări!, indiferent de originea lor 
etnică. Ful mal folosesc, în aceste condiții, de
clarațiile extremiste sau alarmiste? Ele nu 
fac altceva dectt să amplifice patimile politice 
ale celor r< manifestă atitudini _ intoleranta! y

României 
președinte

sînt vechi comuniști. lnsu.ți 
al UDMIl e un vcclij comu-

„ »v vciv» ni.ini-ft'?ltl atitudini intoleranta! 1
, gjmiâlffiiiîsiErrirn"Ttf"• -•*t<s

la școală nu ni se spunea, deși citeam în ochii dascăluar noștri 
ca știu dar le este teamă sa spună.

Anii au trecut, amintirea monument Iui s-a pierdut în negură 
dc vremi. Mai zilele trecute am trecut prin fața poștei și am găsii) 
(a scăpat de buldozerele care au acționat la construcția Poștei), 
pomișorul săclit de mine. Este în partea parcului care m..l exișt i. 
Azi, un copac falnic, iar eu, un om bătrin.

Unde o fi bustul lui I. Gh. Duca astăzi? Mă știe oare cineva? 
Poate va fi găsit și restaurat. Este vorba, In fond, de istoria noastrăi* 
Restaurarea monumentului I. Gh. Duca, dacă se va putea, este mal 
mult clocit benefică. Poate chiar așezat în apropierea locului undo 
a fost odinioară. Măcar o fotografie a monumentului dc s-ar găsi! 
Dar este nevoie dc ridicarea unui monument al orașului. Un moi 
nument care să vorbească de eroii noștri, de oamenii cărbunelui', 
de luptele duse aici, pe aceste plaiuri, pentru libertatea țării, ne* 
alhnărc, dreptate. In locul „pagodei" din parcul central ce _ fru
mos ar sta monumentului românesc! Nu sint bani? Problemă f.il- 
să. Nici cei eâre au ridicat ntîti monumente istorice in țară n-au 
prea n-. cit bl ol. Subscripția publică este o cale obișnuită în astfel 
dc cazuri. (Și în anii 1880—1888 circula vorba „Dați un leu pc.ștru 
Ateneu"). Organizarea unul concurs dc creație pentru monurrenl; 
este de asemenea destul de simplă. Șl sponsori se găsesc, cind oa
menii știu pentru ce dau banii. Inițiativa ar fi trebuit să fio 
a Primăriei din Petroșani. Nu s-a Int.mplat așa. In consecință, Ia 
Ziua Națională a României ți la alte mari sărbători românești 
ceremoniile nu loc la monumentul de pe defileu. Și acel mona* 
nicnt trebuie cinstit. T ar Fetroțanlul, a rămas singurul or.Tș clini 
.Valea Jiului (I!) care nu are un monument istoric. A fo-.t uitat. 
Uitat și în „anii trecuți", și acum. Uitat și de „foști", și de „no* 

luali".

anim.de
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O rețea complexă care vă așteaptă !
Societatea Comercială lîc ileom S.A. Petroșani reprezintă, fără 

îndoială, pentru fiecare dintre noi, ur.a dintre cele mai frecven
tate și mai solicitate firme, datorită faptului că ea constituie 
principalul nostru factor de aprovizionare cu produse alimentare.

D sfașurată pe teritoriul a trei orașe, Petroșani, Petrila și 
Aninoasa, rețeaua comercială a societății of ră tuturor cetățenilor

toată gama sortimentală de produse necesarc oricărei gopodării, j 
pentru hrana rle zi eu zi. |

Jn mod evident, preocuparea societății pentru a realiza o a-i 
provizion ire constantă cu tot ce cuprinde gama sortimentală al 
alimentației noastre este deosebit de intensă și nu e de mirare | 
ca in anul care a trecut cifra de afaceri a societății a crescut ’ 
mult, lucru ce a asigurat o rentabilitate sporită.

■ tf

personal: 13. Gama mărfurilor într-o continuă diversificare; pro
duse alimentare și produse industriale; o concurență cu propriile 
disponibilifă j; un v.;d cîștit ,.t. un vad comercial menținut; vin- 
z. i medii peste alt. unități ale societății; program Pe două 
sc ' ’ uri.

F-rn i, t r imi ’ia‘ in aprovizionare. relații corec
te cu tați cei ; .: ’.rv. p-rm-irl uni' ți: l’imc caldă, piine proaspătă
la orice oră ți a i, ca i amabilitaU i întregului personal. Cântați 
mi'.'.tca 26 Petrila.

UNITATEA NR. 16 PETRO
ȘANI. Cel mai mare vad comer
cial al societății, din orașul Pe
troșani. Șefi de unitate: Mărioara 
Barcan, Irina Stupan. „Sufletul'* 
personalului, Tilofteia Marine», 

cu. Magazin cu ben ficil, cu ra-, 
ioane ce satisfac cele mal tye- 
buincioase gusturi. Aproviziona-- 
re permanentă, gamă sortimen
tală diversă, produse de bună 
calitate, preocupare pentru I- 
gienă, estetic, ambianță. Aglome
rație permanentă, clientelă se-, 
rioasu, clicnți din toate orașele 
Văii Jiului. .Piața de vineri este 
intimpinată cu servicii dublate»ț 
cu rafturi pline, cu mărfuri sor» ț 
talc, cu serva ii apreciase, VlzUj 
tați cel mai mare magazin <1 
societății, cu încredere ți sigi*. I 
rstnlă. Economia de piață va aș
teaptă. Unitatea funcționează cu 
program pe două schimburi și i 
sinteți bine veniți în orice zi. Nu! 
uitați! Un magazin pe măsura i 
pretențiilor dvs. Unitatea nr. 1G: 
Petroșani.

Pagină realizată de 
Ghcorghe CHIRVASĂ.

Doici NEAMȚU
■j
1

LABORATORUL DE COFETĂRIE PE1 III.A. Producția 
z.Jnică: peste 10 mii Lu»-:.ți din 30 de sortim»-nle de cofetărie: 25 
•or (mente de patiserie; bomboane, ciocolată cu vi.șinc, < omenzi 
onorate, calitate, design rețete r< ^pcctatc.

Șef laborator: Il< ana Jui ;: ajutor, Tati.ina Corlan; nr. per 
sonal 20; unitate pe doua schimburi. Produsele laboratorului se 
desfac in Petrila, Petroșani, Vulcan. Utilaj modern, mitei ie primă 
suficientă, mîin! de „aur" pentru gurițele copiilor, produ.se savu
rate șl de maturi. O unitate care nu mai are nevoi» dc alia i 
dentare. Solicitați produsele laboratorului Pe'rila.

i

Unitatea I, o n e a.
,f unitate: Mireca Miintca-. 
u; nr. personal: li; unitatea 

pe două s himbui'i: clicn^
stabili; personal calificat; a- 
provizionarp permam ntă cu 
o gama sortimentala diversă. 
M i.i a.-inul este o mică „bl- 
jale i “ a . i merțului din lo
cali!.il . eu furnizori din ju- 
<i<-ț< I. Alba, Tg. Mu:.*, Timi
șoara. Sibiu. Goii, Covasna. 
Brașov, Jicțcnii n.r c nici 
to.it. grija pentru ci și dru. 
mul pe |os. .ipio,.pa ziln.C es
te barometrul stabilizării
comparatorilor. I >cn< fa i, scr
em- civili,ată. respect pentru 
o...peți, mărfuri d(, <ali'atc 
\ i. dai i unit.it' a nr. il I I .onea

produ.se
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Societaîea Comercială 
româno - germană 

IM P E X PARADIS
□ VINDE, prin cantina nr. 8, cn detail și cn gros. 46 

de preparate din carne, la cele mai convenabile prețuri.
H ANGAJEAZÂ brutari, cu vechime de cel puțin 

3 ani in meserie, în condiții foarte avantajoase. (350)

D1V ERSE

Procuratura locală 
Petroșani

VINDE
PRIN LICITAȚIE PUBLICA 1

■ UN AUTOTURISM ARO 243 — Diesel.
Licitația se organizează in ziua dc 23 februarie 1993, 

ora 10, la sediul din Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, 
nr. 77.

înscrierile se fac pe baza taxei de participare, care 
va fi depusă la CEC Petroșani.

Informații la telefon 93/541916.

W Oft 0 SCOP
■ I 
•I
■ I
■ I■ I
■ I■ I11«I
<■■ ■ ■ ■ II ii ta ia 
ii II 
ii■ ■
ii■ ■

VĂRSĂTOR — TIGRU
Lipsa de mișcare naște monștri. 

Din fericire, aceștia pier la lu
mină.

PEȘTI — IEPURE
Nu Încercați să apreciați un 

gest de loialitate ca interesat — 
veți pierde totul.

BERBEO — DRAGON
Acționînd în momentul clnd 

luciditatea pălește, veți avea ee
;; regreta.

TAUR — ȘARPE
îî „Ochii dulci” vă pot pierde — 

mai ales dacă sînt verzi..,
:: GEMENI — CAL

I’NȚCD Petrila anunță membrii .și simpatizanții că duminică. 24 ia
nuarie, la Birt „Vasile” (CT 4) Petrila, va avea loc adunarea ge
nerală in vederea alegerii noului comitet. (440)

SOCIETATEA Comercială „Phconix” Service SRL Lupenl, eu 
sediul in Lupeni, str. Pompierilor, nr. 2, încadrează 2 zidari-zugravl, 
un instalator Relații suplimentare la sediul societății zilnic, intre 
orele 10—14. (338) __

OFERTE SERVICIU
SOCIETATEA Comercială Club 90 angajează, pentru magazi

nul din Vulcan, str. Preparației (Complex Corocști), tinără intre 
18—25 ani, fără obligații pentru postul de vinzător. Relații dumi
nică, ora 12, la magazin. (415)

SOCIETATEA Comercială Unirea Petroșani — Bar „Lido 
Club“, str. 1 Decembrie nr. 96, caută urgent, în vederea angajării 
în meseria de ospătar, două tinere prezentabile, pînă la 25 ani. 
Relații, la sediul barului, zilnic, orele 11—22. (429)

SCHIMBURl-INCHIRlERl
SCHIMB garsonieră ultracentral Petroșani cu similar Deva. 

Informații la telefon 095/622118. (417)
SCHIMB garsonieră proprietate cu apartament 2—3 camere. 

Petroșani, Aviatorilor, 44/76. (402)
SCHIMB casă colonie, curte, garaj, Petroșani, contra aparta

ment 2—3 camere, exclus Șerpărie. Relații familia Mălăelc, Păcii, 
14/3. (435)

MIC A PUBLIC

Regia Autonomă a Huilei Petroșani
ANUNȚA

In ziua de 11 februarie 1993, la sediul Regiei Autono
me a Huilei din Petroșani, str. Timișoarei nr. 2, va avea 
loc o

LICITAȚIE
în vederea contractării pe anul 1993 a următoarelor 
produse :

■ plasă sirmă 0 3 mm 
0 4 mm 
0 5 mm

■ panouri sudate 650 x 500 mm
750 x 500 mm

Licitația va începe la ora 10.
1000 x 500 mm

Putem fi contactați la telefon ș i fax : 093/541780
093/511790, între orele 7 — 15,30.

ITATE

!! Cel care are puterea să ierte
II altora ceea ce nu și-ar ierta nici 
!! lui nu e om rău.

RAC — OAIE
!! Punere la punct mai mult de- 
'• cit dură, din partea unei per
ii soane de sex opus.

I.EU — MAIMUȚA
■ ! Poziția dv. șovăielnică i-ar pu- 
>• tea determina pe asociați să vă
■ ■ părăsească.

FECIOARA — COCOȘUL
;; Atmosfera calmă marchează 

Intenția unei lovituri perfide.
BALANȚA — C1LNELE

;; Notați-i în memorie pe cei care 
; vă acordă o atenție mărită!

SCORPION — MISTREȚ
;; Vîrful de atac riscă întotdea- 
;; una cel mai mult.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
!! Este momentul să vă gîndiți 
J! la o acțiune hotărîtă, pe cont 
!} propriu.

CAPRICORN - BOU
I! Șarpele, cînd îl doare capul, 
II iese la drumul mare...

DECESE

ANIVERSARI
SCUMPUL meu Robi, la îm

plinirea a trei anișori, mami Nu- 
șa iți dorește multă sănătate, fe
ricire și „l.a mulți anii" (408)

CELE mai calde urări de bi
ne, sănătate, fericire și „La mulți 
anii” pentru Robert — Ștefan 
(Robițu), la împlinirea a trei ani
șori, din partea celui care il 
iub< ;'.e enorm. (408)

ZI DE SARBATOARE pen
tru tine, mamă, .și pentru noi, 
toți, copiii ’și nepoții tăi. Să ne 
tra. ști intru mulți ani. Ghizela 
Raicu. Șerban Raicu, Carmen și 
Ak-xandru Mihiș, Mimi .și Ște
fan Bartha și nepoțelul Cosr in. 
(439)

FAMILIA Komnvcs Andrei și 
Anii a ii urează dragei lor fiice 
Eniko, la implinirea a 17 ani, 
mult noroc și ,La mulți anii" 
(115)

ENIKO, cind pe cap iți pui co- 
r ma celor 17 ani, mă număr 
printre primii să-ți urez „La 
mulți ani!“ Dani Pariță. (115)

TOATE florile d,n lumc alături 
ci • un sincer „La mulți ani!“ 
doamnei Nuțica Fulga. Dana. 
144 lț

„LA MULȚI ANI!” sănătate 
ți I riciie doamnei Loy Elena. 
Cu dr.igvstc Dana și Miruna. 
(418)

COLECTIVUL restaurantului 
„Prici nia”, împreuna cu pair > 
n il lftiniie Lucian urează d-nei 
IL iazan Eudochia multă sănăta
te, f- riiire și numai bucurii cu 
v -zia z lei cb nașt.re-

La mulți ani! (163)

DIVERSE
SOCIETATEA Comcn iala To

rn i >m SNC Petrila. anga pază 
vinzatori ambulanți. Relații car
tierul 8 Martie, bloc 3/11, zilnic 
fntre orele 15—20. (353)

VINZARI CUMPĂRĂRI

VIND ciine ciobănesc german 
(7 luni). Petroșani — Aeroport, 1 
Iunie 5/4. (399)

VIND garsonieră confort I, 
Lupeni, str. Bărbătcni, nr. 5, 
bloc 20. sc. 1, et. 2, ap. 11. Preț 
avantajos. (418)

VIND televizor Gadral nou, 
stare perfectă, garanție un an .și 
un televizor alb-negru Diamant, 
Petroșani. Aradului, 9/1. (432)

VIND televizor color l’lulips, 
stare perfectă. Telefon 515806. 
(433)

CUMPĂR bloc-motor Skoda 120 
L. Telefon 544273, între orele 
18—20, (414)

VIND masă pentru televizor, 
mag, pikup, minibar. Telefon 
544178. (453)

COMEMORĂRI

CU NEOSTOITA durere și Cu sufletul îndoliat, frații Viorel 
și Irimie, sora Fibia, cumnații, nepoții și nepoatele din Petroșani, 
Deva și Alba lulia anunță că se împlinesc șase săptămini de la 
moartea fulgerătoare a iubitului lor

IOAN STRAUȚ (Nicu)
Să-l ierte Dumnezeu! (441)

CU DURERE în suflet soția, fiul, fiicele, ginerii și nepoții a- 
mintesc că s-au împlinit 7 ani dc cind a plecat pe drumul fără 
întoarcere dragul lor

BUNEA AN’GHEL
Odihnească-se în pace! Nu te vom uita niciodată. (376)

S-AU SCURS 2 ani de cind inima caldă, zîmbetul .și sufletul 
bun al scumpei noastre mame

DOBRESCU IOANA
ne-a părăsit, plecind pe drumul fără întoarcere.

Lacrim.le fierbinți ale copiilor Nina, Ghiță, Alin, Alexc, Mori- 
ko, Cristina și O.ana vor uda veșnic mormintul.

IIII Oii, Ocsi, fiica Loli, nurorile Gabl, Marioara, ginerii 
Gicu și Ptiiu, nepoții Gabriel, Daniel, Florinela, Corina, Daci, Car- 
m. n, Mih.ii, Doi el, Cami, Ei no, Marinei, Mariana și strănepotul 
Adj anunța cu aceeași durere că nu trecut 6 luni de cind scum
pa lor mamă, soacră, bunică și străbunică

STAULINGER 1ULIANA
i-a părăsit pentru totdeauna.

Amintire veșnică. (438)

CLASA a XH-a C a Liceului Industrial Petroșani, promoția 
1992, readuce in memoria C'dor ce Lan cunoscut și iubit pe 

SILADI ADRIAN
la implinirea unui an ele la trecerea in eternitate. (451)

FAMILIILE Dula, Puiu și Mircea, împreună cu Viorica, a- 
nuntă cu nespusă durere în suflet trecerea in neființă a celui ce 
a fost un om de aleasă omenie și un frate desâvîrșit,

ing. DULA AUREL
Cei ce doresc să ii aducă un ullim omagiu însoțindu-1 pe 

drumul său spre eternitate, o pot face astăzi, de la ora 11. Cor
tegiul îndoliat va poriii de la Biserica Evanghelică din Petroșani.

Odiline<iscă-se. în pace!

COLECTIVUL redacției ziarului „Zori noi" regretă profund 
trecerea prematură in eternitate a unui vechi și fidel colaborator 
ca fotograf de excepție și cronicar al drumețiilor montane

ing. DULA AUREL
Condoleanțe fiilor, întregii familii îndoliate.

CUVINTELE nu pot exprima durerea pe care o încercăm la 
dispariția prematurii a celui care ne-a fost adevărat tata și 
prieten

ing. DULA AUREL
Amintirea lui va dăinui veșnic in sufletele noastre. Fiii .Șer

ban și Dragoș.

COLECTIVUL Liceului de Informatică este alături de fami
lia Brindău in marea durere pricinuită dc dispariția celui ce a fost 

BRINDAU VIOREL (131)

COLECTIVUL Restaurantului „Jiul" împărtășește durerea și 
este alături <le doamna Brindăll Elena, la marea durere suferită 
prin trecerea in eternitate a iubitului ei soț

BRiNDÂU VIOREL
și transmite condoleanțe. (128)

COLECTIVUL de cadre didactice și personalul TESA de fa 
Grupul .Școlar Industrial Minier Petroșani deplîng dispariția ful
gerătoare a colegului lor maistru instructor

BRINDAU VIOREL
și este alături dc familia îndoliată. (131)

COLECTIVUL clasei a Xll.a B și domnul diriginte I.cpăda- 
tu Ion de la Liceul Industrial Petroșani, regretă profund înceta
rea din viață a maistrului

HRINDAU V IOREL
Condoleanțe familiei. (112)

COLECTIV UL S.C. < ONSMIN SA Petroșani (fostă ACMM) 
este alaiuri de colega Nemeș I.ucrcția in greaua pierdere prici
nuită de dispariția fulgerătoare, a fratelui

BRINDAU V IOREL
Sincere condoleanțe. (151)

Colidijnul de opinii și informații „ZORI NOI" apare sub ecij-i 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" SA.
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