
Cărbunele — vineri Ieri. în schimbul I
Sifuațiti cărbunelui, vineri, la sfirșitul 

schimbului patru : la nivelul Combinatu
lui minier Valea Jiului incii 4097 de tone 
s-au adăugat minusului față de prelimi
narul lunii. S-a ajuns, astfel, la un mi
nus cumulai de 16 18G tone de cărbune, 
adică o rămincje in urmă de 2 zile de 
producție.

Realizări peste preliminar aii obținut 
vineri doar mina I’aroșcni — plus 58 
de tone (de altfel această mină este sin
gura care înregistrează plus de produc
ție cumulat de la începutul lunii — 171 
de tone) și mina Bărbăten) — plus 11)8 
tone de cărbune. (Al. II.)

PRELIMINARUL l.A PRODUC |TA DE 
CĂRBUNE, REALIZAT ȘI DEPĂȘIT ! 
Minerii Văii Jiului s-au autodcpășit: pre
liminarul la schimbul 1 a fost de 5 100 
de tone de cărbune;' realizarea — 5 129 
do tone. Potrivit informațiilor furnizate 
de dispecorul CMVJ, aproape toate mi
nele și-au realizat preliminarul. Deci nu 
putem face evidențieri. Este efectul fi
resc al rezultatelor intilnirii de

legației minerilor din municipiul Petro
șani cu conducerea Frontului Salvării 
Naționale și a Ministerului Minelor. Așa 
cum au promis in fața domnilor Ion 
Ilicscu și Petre Roman, precum și in 
fața întregii țări, prin intermediul tele
viziunii, MINERII VĂII JIULUI SE 
I IN DE CUVIN 1 ! (Al. II.)
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Am vi»2Ut cum s-a născut Libertatea
Miine 22 ianuarie. O lu

nă de la magnificul 22 De
cembrie 1989. Prinți-o a- 
numltu conjunctură. am 
trăit încinsul final al anu
lui 1989 In Capitala țării.

„.Sint fiu al Văii Jiului, 
născut pe acest t.<rîm mi
nunat, cu oameiu extraor
dinari. ca de altfel toți din 
•lomânia, oameni al căror 
suflet a fost închistat de 
dogme șl fraze bombastice 
timp de 21 de ani. Acum 
putem rosti fa i a ne 
rușina cuvintul „Democra
ție", cuvlntul „Românie" I 
legate dc- m <■ ul Liber
ale !“

Cu ce preț ac; a ti Ctu 
prețul vieții acolo j care 
hu luptat pentru împlini
rea unui v de .'mi. Totul 
pare în ju. ir ii. Parc a 
am fi scăpat de nu vi. 
macabru, am d-.-.chis o- 
liii zărind ia i de lumi

nă. Mai sini mu" de fa
lit. Oriruni, p i Roni.î- 

r '.i, pentru rom.mi >.< d>
Iii ie o nou i (iți > •

pilgnă un ■■ i cuvintele fo
losit* de a' ii, mo. Iutile di 
iccștia).

...Am văzut mulțimea, 
vuietul acesteia, coloane 
nesfirșite trecînd prin Pia
ța Universității, venite sa 
înghită „monstiul".

Am văzut oameni plîn- 
gînd de fericire numai la 
ghidul unității, al solidari
tății, strî:igî:idu-și rîndtl- 
rile.

21 DECEMBRIE 1989 - 21 IANUARIE 1990

Am văzut oameni care 
luptau în acea neuitată 
noapte de 21 decembrie, 
ripoctînd trupelor secu
rității cu ceea ce găseau Ia 
indemină.

Am văsuț mașini și 
tancuri strivind oameni.

Am văzut sînge...
Un a Jcvi'irat masacru 

Privi uni în marinii; it. I ii 
rrtnit t :cc pe lingă mine, 
sprijinit de alți doi. Un 
tinăr cade s .rat la den 
pași de mine. Mulțimea 
e .te derykiti't. Armam, ntul 
Fi -pune cm intui... Tancu
rile...

Urmează o nouă zi, în 
care au venit mai mulți... 
Au venit să lupte. Au ve
nit să scandeze aceleași 
lozinci care plutesc în 
aer din ziua precedentă.

Plutește încă norul com
pact de motorină arsă, de 
praf de pușcă. Mulțimea 
începe din nou să frântîn- 

te asfaltul înroșit nc sîn- 
gele celor căzuți. Vuietul 
mulțimii cuprinde întrea
ga Capitală, 
ne simbolul 
mânii.

Se auJe : 
ROMÂNIA I

Capitala devi- 
întregii Ro

TRAI ' sCA 
LIBERTATE'

JOS DUȘMANII TARII' 
JOS DICTATORUL!

Coloane ne fîrșite sosesc 
d" la difi i ’te intreprin ■ 
de;-' but nreștene, steagu
rile 1 p.itc de stema phl 
țese di asupra mulțim i, tr
colorii] românesc străin 
ieste falnic mulțimea. Zi 
durile m ireale cu lozinci 

și cu urmele gloanțelor 
sini martori nepăsători și 
reci ai mulțimii oamenilor 
care vor să fie liberi.

Inimile lor încălzesc în
să totul în jur. Chiar și 
tinerii în uniformele ar
matei șl miliției care for
mează cordoanele se simt 
copleșiți, în ochii lor seîn- 
teiază lumina speranței.

Se aude pi? rînd: „Ceau- 
șescu a fugiți", „Comitetul 
Central este în rnîna popo
rului!".-.

Oamenii, copleșiți ca de 
o bucurie im ?nsă se îmbră
țișează, se săruta, necunos- 
cindu-sc, dar știind un lu
cru: cu toții sint români.

Spectacol feeric. Urale 
de bucurii'. Am văzut o tî- 
nără, în genunchi și plîn- 
gînd. Lacrimile îi scăldau 
fața, șoptind abia des'iisit: 
„LIBERTATE I"

Am văzut un băiețel ți
nut de mî'iă de către mama 
= a și întrebînd nevinovat 
„M.unico, sintem liberi ?".

D 1 ' SINTEM LIBERI!

Adrian API>STOI ,
l.upeni

NU CREDEȚI ÎN VORBE I 
CIFRELE SPUN ADEVĂRUL
Vorbele nu mai sînt apanajul faptelor I Faplele 

sînt fapte! Ne-am eliberat de prejudecăți, deci ne-am 
eliberat de pscudo-judccăți. Ale valorii, ale părerii 
despre valoare I Auzim în stînga și în dreapta: cc 
s-a schimbat, cum s-a schimbat? Ce avțem, cc 
n-avem ? Pentru cititorii noștri, iată niște compa
rații obișnuite de la Direcția comercială.

• Față de aceeași perioadă a anului trecut, în
tre 1—19 ianuarie 1990 s-au desfăcut, prin unitățile 
comerciale din Valea Jiului, cu 32 000 kg carne'măi 
mult. Acest ianuarie liber nu s-a încheiat încă!
• La preparate din carne, diferența este .de 65 400 
kg ceea ce, să recunoaștem, nu este deloc puțin!
• Anul trecut, în primele 19 zile, s an livrat către 
populație cu 303 hectolitri lapte mai puțin decît 
în 1990. Și ce lapte ni se dădea... • Un alt indi
cator; lactatele proaspete. De la începutul anului, 
în magazine s-au vinciul cu 322 hectolitri mai. mult 
decît într-o lună din... socialism. • Dovadă că șă 
găinile noastre ouă pentru noi: în perioada de com
parație (1 — 1!) ianuarie 1989 — 1 — 19 ianuarie 1990) 
locuitorii Viiii Jiului au beneficiat de 320 000 de ouă 
în plus. Ail.a se poate vedea și în frigiderele (si ti- 
găil ') noastre 1 • Portocale! O, ce veste minlTnata! 
Da.-a in 1987 în Valea Jiului nu s-a văzut culoarea 
portocalelor, ru in 14'88 an sosit, cu chiu cu vai,

Miri ea Bl JORESf 1

(Continuate in pog o 2 a)

Au trecut nitdți_ ani pînă cînd am înțeles
cum trebuie să arate

ȘTIRI INTERZISE
ADEVĂRUL DESPRE

CASA UNUI OM EXPLOZIILE DE LA VULCAN
Incredibil și revoltător! 

Cuvintele sînt blinde față 
de ««.-a ce ar trbui spus 
pentru a dafini condițiile 
în care s-a locuit și încă 
se mm locuiește în blocul 
turn situat In plin centrul 
orașului Uricani.

Răspunzlnd unei Invita
ții adresate telefonic re
dacției noa tru de dl. ÎL 
<>an Pielmuș, președintele 
Consiliului orășenesc Uri
cani al F.SN, în 19 ianua
rie, am pătrun: și noi in 
blocul amintit. In timpul 
documentării am fc. ,t în
soțiți de dl. Pielmuș, de 
d-nj Mclania Atanasiu, ju
rist, 6ec rotar al primar iei, 
do alți mcmli. i din Consi
liul orășenesc al Frontului.

La intrări a in bloc a 
trebuit, să trec ni prinfr-o 
baltă formală datorită pre- 

< jpitațiilor, Apa a inundat, 
de altfel întregul parter. 
Ic scara re duce la etajele 
blocului, gheață p pereți. 
Apa infiltrata in pereți a 
înghețat pu imp''i, Ne 

strecui un prin bălți care 
.domnesc" pe coridoarele e- 
tajelor. Unele garsoniere 
din bloc sint locuite, altele 
părăsile, intr-un hal de 
degradare greu de ima
ginat. Rugăm locatarul 
garsoni iei nr. 12 Sigis- 
mund Bathory, să nc pri
mea că un moment în lo
cuința sa. Apa țîșnește din 
pereți, tencuiala este grav 
afectată. Boală curată, din 

> auzi igi . icil D spre căl
durii, nici vorbă. Locatarul 
se încălzește numai cu 
un radiator de putere foar
te m a c. 1 î alt „aparta
ment” locuiește familia 
muncitorului construi tor 
Ion Tâtarușanu, familie cu 
doi copii, primul în vîrstn 
de doi ani, celălalt avind 
numai 5 luni. Inuman de a 
dreptul. „Da (Ttâciun am 
stat cu cirpa în mină. Așa 
mi-am făcut eu sărbători
le. C'ind am cerut casă, 
nu ne-a băgat nimeni în 
seamă !" — ne spune soția 
mmit.i torul ui Tu târî ian o.

Artificierul Pamfil Țundan 
de la JM Uricani este în 
aceeași situație. Om care 
are 28 de ani de minerit 
și de 15 ani lucrează la 
muia Uricani. Chiar dacă 
are familia în județul Să
laj, nu putea primi o lo
cuință mai bună? Apa pă
trunde de-a lungul firelor 
electrice.

lnlr-o altă cameră, lin 
copil — Susana Stoica. Es
te elevă Mama, fochi la 
o centrală termică. Mai a- 
rc două surori, mai mici. 
In condiții de locuit preca
re, se străduiesc să pii tre
ze cit de cît aspectul ci
vilizat de viață.

Nimeni n-a văzut piuă 
acum? Cc a luciii fostul 
„Consiliu popular ?". Dar 
gospodăria ? Ni se spune 
că riî .pundetea os te arun
cată de la ECICL Lupi ni 
(■ e c t o r Uricani), la

II. ALEXANDRESf U 

(( ontinnare în l»a". a 2 a)

( âiiliml adevărul despre cea de a dulia explo
zie <le la IM Vulcan, care a avui loc la 22 martie 
1986, iul in aceeași zonă, la 21 de ore după prima, 
am avut o surpriză: explozia a lost anclietată și 
analizată impreuiiă cu cea din 21 martie, fiind cu
prinsă intr-un singur proces verbal. Nici dosar la 
judecătorie nu există. Nu a fosl intocmit nu astfel 
de dosar. V .i prezentăm eiteva extrase din dosarul de 
anchetă existent :

22 MARTIE 1986
„In urma exploziei din 

21 martie ’BG a fost nece
sarii montarea unei noi 
instalații de aerai parțial, 
refulant,- |>ontru abatajele 
din partea estică, care a 
fosl pusă în funcțiune la 
ora 6,00, în ziua de 22 mar
tie '86.

Deoarece această insta
lație nu asigura debitul de 
aer proaspăt proiectat, a 
lost îmbunătățită alimen
tarea cu aer — și s-au pre
lungit coloana de aspirarc 
din curentul de aer proas
păt și cea de refulare, lu
crări care s-au terminat 
în juilll orei 13,00.

După asigurarea func
ționarii normale a instala
ției de aerai parțial, con
centrațiile de gaz metan 
s-au diminuat treptat și 
relativ rapid. Prin funcțio
narea instalației clin sistem 
rcfulant, s-a realizat un 
aport sporit de aer proas
păt, cu presiuni ridicate și 
conținut normal dc oxigen, 
care ar fi putut Sfi reacti
veze un focar ce a existat 
In stare mocnita, produs 
de c \plcvia clin 21 martie 
1986".

I-L.|>li< ațui f.ipliilm c i 
arest focar momit un ,c 

fost depistat de către e 
chipele de salvatori, care 
au acționat în zonă pentru 
evacuarea victimelor și 
montarea instalațiilor de 
acraj parțial, rezidă în 
aceea că acesta a existat 
In p'irțiunoa d ■ g ilor-'1 nc- 
rontrol'ihila...

In < Oiu luzi.,’, cuen.nicn 
tul soldat cu accicbntul 
c-olcvtiv de muncă produs 
la 22 martie 1986 a fost o 
explozie ele gaz m dan i 
nițiatii dc un focar exis 
tent in zona puternic pre 
sionalii a fostei g.ilcuii dc 
acraj a p inoulni 9 (par 
tea <--ticn) din stratul 7.

Iu numâriil viitor v.> 
vom prezunta și o a doua 
concluzie, pentru că există 
și o a doua concluzie cu 
prinsă in capitolul III — 
,,< iilzclc uecidcmti-lor dc 
muncă".

Dnriii <1111.1 I
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CAUZE ȘI EFECTE
Pentru cei mai mulți din

tre noi, trichinelloza era 
o boală total necunoscută, 
însuși unul dintre interlo
cutorii mei, medicul Oc- 
tavian Mușat, directorul 
spitalului din Vulcan, a 
mărturisit că n-a învățat 
despre ea nici în faculta
te. O dovadă în plus că 
boala a fost generată de 
condițiile mizere în care 
am trăit în anii dictaturii. 
In ultimii' ani, îndeosebi, 
cînd aglomerarea cotețelor 
improvizate în care omul 
și-a crescut unul sau doi 
porci pentru nevoile fa
miliei a generat înmulți
rea șobolanilor, purtători ai 
larvei Trichinella spiralis.

Trebuie spus că, încă 
de la primele semne de 
apariție a bolii, factorii sa
nitari au atras atenția a- 
supra pericolului la care 
se expun cei care consu
mă carnea infestată de Tri
chinella. Unii cetățeni at> 
fost receptivi, alții au omis 
apelul de a prezenta, la 
controlul de laborator, por
țiuni de carne prelevate 
din porcul tăiat. Iar con
secințele, rod nedorit al 
comodității sau autoliniști- 
rii, se cunosc.

De la sfîrșitul anului tre
cut și pînă In prezent, în

CASA 
UNUI OM

(Urmare din pag. 1)

fvstul Consiliu popular și la 
IACCVJ. Se impune o ana
liză urgentă a situației și 
cei vinovați să fie trași la 
răspundere, pentru nepă
sarea dovedită față de oa
meni.

Consiliul orășenesc s-a 
apucat de treabă. Au fost 
invitați reprezentanți ai 
IACCVJ, ai TAGCM Deva, 
ai ACM Petroșani, toți cei 
care pot să ajute. „Situații 
grele există și la alte 
blocuri — ne spune dl. 
Pielmuș. Le rezolvăm în 
ordinea priorităților. So
luții există: gruparea ne- 
familițtilor din cămine cl- 
te 2 în cameră, în blocuri 
bune, confortabile cum es
te „D1A", ceea ce ar duce 
la eliberarea de spații de 
locuit în care să fie mu
tați cei d,n blocul turn. 
Propunem, dat fiind fap
tul că datorită iernii, lu
crările în construcții se 
desfășoară lent și oamenii
nu au de lucru, să fie fo
losită masiv această forță 
de muncă la reparațiile 
capitale ale blocurilor de
gradau Solicităm urgent 
fonduri suplimentare pen
tru reparații la fondul lo
cativ. In condițiile în care 
au început să vină In U- 
ricani muncitori pentru a 
lucra in minerit, va tre
bui urgent să rezolvăm pro
blema locuințelor pentru 
cei nou veniți și pentru 
populație. Putem și tre
buie să o facem".

La aceeași părere s-au 
asociat d-na Jurist Mela- 
nia Atanasiu. secretarul 
primăriei, întregul perso
nal al primăriei și toți 
membrii Consiliului 1SN, 
cu care am stat de vorbă. 
I-a Uricani eforturile Con
siliului și ale Primăriei 
trebuie sprijinite de toți 
oamenii de bine.

Vulcan au fost semnalate 
106 cazuri de trichinelloză. 
Primul a fost sesizat în 
16 decembrie 1989. Inte
resantă este — după cum 
relatau medicii Octavian 
Mușat și Ion Păpădie — 
desfășurarea acestei boli: 
o dinamică accentuată s-a 
semnalat îndeosebi după 
Crăciun, Anul Nou și data 
de 10 ianuarie. Numărul 
bolnavilor internați în in
tervalul decembrie 1989 — 
ianuarie 1990 a fost mai 
mare comparativ cu pe
rioada similară a anilor 
trecuți. Cele 60 de paturi 
din secția contagioase a 
spitalului au fost insufi
ciente, fiind necesară pu
nerea la dispoziția poluă
rilor a încă 40 de paturi 
în secția interne.

In ce constă mcdicamen- 
tația în această boală ? Am 
pus interlocutorilor aceas
tă întrebare deoarece se 
cunoaște că aceste medica
mente sînt de import Or, 
în vechiul regim, importul 
medicamentelor se făcea 
doar pentru nomenclatura 
partidului comunist

— După Crăciun, au 
fost aduse LOXURAN și

NU CREDEȚI ÎN VORBE! 
CTFRELE SPUN ADEVĂRUL

(Urmare din pag. 1)

23 tone (unde or fi fost ?), în perioada de după Re
voluție pe mesele copiilor noștri au ajuns (cu cozi, 
e adevărat) 80 tone, urmînd ca, în aceste zile să 
mai apară. Una peste alta, cam o Jumătate de kilo
gram pentru fiecare locuitor... Oameni buni, să fim 
buni! • Să ne reamintim că, in această perioadă 
cînd „clepsidra nemulțumirilor" s-a întors cu susul 
in Jos, oamenii au găsit, la liber, la rînd, fără de
desubturi, cafea naturală, țigări, lămii, cosmeticale 
din import și cîte și mai cîte...

Unii oameni nu înțeleg că nu trebuie să-și facă 
adevărate depozite acasă și cumpără cu... ghiotura, 
stau la rînd de mai multe ori și-i dijmuic pe cei
lalți de cele necesare. Au fost găsite cantități im
presionante de mărfuri la unele persoane. Exemple: 
80 1 de ulei, la o familie cu 3 membri. Ba chiar — 
și asta-i culmea — o vană de benzină (inconștiență 
curata!). Deci, oameni buni, fiți buni și înțelegeți I 
Avem și vom avea cu ce trăi! Avem și vom avea 
ce mîncal „lAcomia strică omenia" spun românii. 
Și, slavă Domnului, măcar acum să fim români a- 
devărați, acum cînd România este liberă și ne a- 
parține nouă, nu dictatorilor și îmbuibați lor lor!

Prieteni din Corsica — l.i Petroșani.

„Am făcut un pariu și l-am cîștigat“
nc mărturisește dr, Bernard Benedetti, responsabilul misiunii ,,Corsica — România"

Domnul doctor BER
NARD BENEDETTI este 
responsabilul misiunii „Gor- 
sica-România" („Medicii 
lumii"). Dînsul a condus 
acțiunea de ajutorare a lo
cuitorilor Văii Jiului. A 
avut am ibilitatca ca prin 
intermediul Dianci Dij- 
mărescu, să ne răspundă la 

cîteva întrebări.
— Domnule Binidcl (i. 

context ui este cel pe carc-l 
știm. Păreți mulțumiți de 
rezultatele misiunii...

— Sintem, Intr-adevăr, 
mulțumiți că am putut a- 
Ju!a România. Situația din 
țara dumneavoastră nu es
te aceeași ca In alte zone 
ale lumii. Sint un vechi 
militant al organizației 
„Medicii lumii1 și cunosc 
aproape toate experiențe
le revoluționare din lume. 
In România nu a fost o 
experiență, ci o reușită de
plină. Am urmărit zi de 
zi evoluția țărilor din Eu
ropa de Est spre libertate 
și democrație. Toți oamenii 
de bine din Franța sperau 
ca și In România să se pe

VERMOX, medicamente cu 
care tratăm boala, fie în 
faza incipientă, fie în cea 
avansată, precizează dr. 
Mușat. Imediat după 22 
decembrie, un delegat al 
sanepidului din Petroșani 
s-a deplasat la Ministerul 
Sănătății și, în două zile, 
a fost pregătită cantitatea 
de medicamente necesară. 
F.uncție de cît avem nevoie, 
Sanepidul ne eliberează a- 
ceste medicamente.

— Există încă un medi
cament, englezesc cred, se 
cheamă MINTEZOL, mult 
mai eficient, pe care, deo
camdată, nu-1 avem, inter
vine dr. Păpădie. Din fe
ricire, formele de boală 
tratate în ultimul timp au 
fost, în general, cele u- 
șoare și medii. Față de a- 
nii trecuți, lumea a fost 

.în temă, prezentîndu-se la 
spital odată cu instalarea 
primelor simptome. încă 
o problemă : sugerăm Ofi
ciului Farmaceutic să se 
preocupe de aprovizionarea 
farmaciilor cu medicamen
tele amintite. Formele u- 
șoare de boală pot fi tra
tate, astfel, la domiciliu, 
nemaifiind necesară spi
talizarea.

Glicorghc OLTEANU 

treacă ceva. După declara
ția președintelui Mittcrand, 
la întoarcerea din RDG, 
francezii au aflat că erau 
fals informați despre „de
mocrația" lui Ceaușescu și 
că acesta trebuie eliminat. 
Am trăit un marc șoc ve
nind în țara dumneavoas
tră, In fața violenței ex
treme căreia i-a căzut vic
timă poporul român.

— Vă rugăm să detaliați 
citeva dintre obiectivele 
misiunii dumneavoastră in 
România.

— Am alcătuit o cara
vană de 40 autocamioane 
și 94 de oameni. Misiunea 
Avea ca obiect i- 
tive uigente, ajutoarele 
(medicamente, alimente, 
haine), iiitilnirca cu popo
rul român adevărat și pc- 
renizarea legăturilor din
tre Gorsica și Valea Jiului. 
După consultări cu corpul 
medical din Corsica, vom 
Întări conlucrarea cu me
dicii Văii Jiului. Vom face 
în Franța o companie d« 
informare asupra celor

Contul
„Libertatea—1989“
• Elevii școlii generale 

nr. 1 din Petroșani au de
pus în Contul „Libertatea 
1989", suma de 100 000 lei.

• Membrii fanfarei mi
nerilor din Vulcan au de
pus în contul „Libertatea 
1989“ suma de 5000 de lei.

• Prin telefon, am pri
mit, de la cititorul Velu 
Terheș din Vulcan, urmă
torul text: „Ne exprimam 
solidaritatea eu cei care 
au avut de suferit în ur
ma distrugerilor materia
le provocate de lupte. Din 
dorința de a contribui la 
contul „Libertatea 1989", 
am organizat la Clubul 
Vulcan, în ziua de 16 ia
nuarie spectacolul de di
vertisment intitulat, „Cîn- 
tec pentru voi". Și-au dat 
concursul grupurile vocal- 
instrumentale „Bcndis", 
„Rockton" și „Ultima oră", 
cărora li s-au alăturat so
liștii de muzică folk Cris
tian Manea și Marinei Hor- 
valh. In urma spectacolu. 
lui s-au încasat 8075 de lei 

constatate. Aveți un per
sonal medical competent și 
devotat dar structura spi
talelor, dotările se află 
la nivelul anilor '50 din 
Franța. Se lucrează cu c- 
chipament arhaic, în lo
caluri în stare proastă. Să 
nu mai vorbim dc penuria 
catastrofală de medicamen
te. Regimul Ceaușescu a 
practicat o politică econo
mică distructivă și in de
trimentul bunăstării oa
menilor.

— Care credeți că ar fi 
soluțiile pentru continuita
tea legăturilor dintre Va
lea Jiului și regiunea (br- 
sica ?

— Am decis ca, siste
matic, să contribuim la 
echiparea spitalelor. Vom 
sprijini informarea medi
cilor, ofcrindu-lc docu
mentația medicală. Vom 
multiplica schimburile dc 
vizite Intre medicii d n Va
lea Jiului și Corsica.

— Cîteva cuvinte despre 
români și România». 

care au fost depuși la CEC. 
Dorim să organizăm un 
astfel de spectacol și la 
Lupeni. De aceea solicităm 
sprijinul Clubului din 
Lupeni. Un astfel de spec
tacol, susținut de aceiași 
interpreți, a avut loc, gra
tuit, pentru militarii din 
Vulcan, cu cîteva zile în 
urmă". Apreciem și noi 
inițiativa tinerilor inter
preți de muzică de diver
tisment din Vulcan.

• Un nou gest umanitar 
ne-a semnalat dl. Pompiliu 
Comșa din Vulcan. Este 
vorba de depunerea sumei 
de 532 432 lei de către cei 
1800 membri ai CAR de 
la mina Vulcan.

• Lucrătorii de la Sta
ția de Utilaje pentru Con
strucții și Transport Pe
troșani au depus în Con
tul „Libertatea — 1989“ 
suma de i.j 900 lei, rcp.e- 
zentînd fondul de premie
re de 2 la sută. (II. ALE- 
XANDRESCU)

— C.înd am venit în Va
lea Jiului am făcut un 
pariu, fără, să credem prea 
mult în cîștig. Am pariat 
că vom șla o săptămînă In 
România, aici unde nu se 
putea veni, nu se putea 
sta și nici nu se putea dis
cuta cu străinii. Și am reu
șit I Ne.-a surprins plăcut 
ospitalitatea românilor și 
dorința lor intensă de ase 
întoarce cu fața spre lu
me. Au dispărut frica și 
interdicțiile dictaturii. Oa
menii zîmbesc. N-am avut 
timp să ne distram dar vom 
reveni la un vin românesc 
și la o... l’eriniță. Și, în 
final, vreau să informez 
cititorii și îmi asum răs
punderea pentru ce spun: 
domnul Alexandre Scafariu 
nu are nici o acreditare a 
organizațiilor umanitare 
franceze și, In consecință, 
nu are dreptul să acțione
ze în numele lor.

— Domnule Denedetti. 
vă mulțumim și vă aștep
tăm să reveniți la noi.

Mircca BU.TORRSCU 

I MARȚI, 23 IANUARIE, 
de la ora 18, la sediul Tea- 

| trului de stat Valea Jiului 
Ise va prezenta spectacolul 

„Omul pururea tînâr" rca- 
I lizat de Dumitru Velea și 
1 întregul colectiv al insti- 
| tuției. Libretul este al- 
. cătuit dintr-un colaj de 
| texte din creația emines- 
| ciană — îndeosebi proză și 
I publicistică avînd caracter 
i politic. Prin felul In ca- 
j re a fost gîndit.și pus în 

scenă, spectacolul se adre- 
I sează îndeosebi tinerilor.
’ LA REDACȚIE a fost a- 
| dus un certificat medical 
, eliberat pe numele de Cos- 
! tică Gheorghiță, de dispen- 
’ sarul A.C.M. Petroșani, va- 
l labil pentru luna ianuarie.

Păgubașul locuiește pe 
strada Dacia, 21/2, în Pe- 

‘ troșani. Certificatul a fost 
adus de domnul Tiberiu 

i Florean.
< AM FOST INTERPELAȚI 
I telefonic de un cititor care 
’ ne-a întrebat de ce In Va- 
! lea Jiului nu se recepțio- 
| nează postul de televiziu

ne „Timișoara Liberă". Am 
cerut relații telefonice la 
releul de televiziune din

■ Parlng. Ni s-a răspuns că,

! COTIDIENE 
| pentru moment, condițiile 

| tehnice ale releului nu per- 
i mit recepționarea emisii 
ț nilor de la Timișoara. In 
1 cel mai scurt timp proble-
• ma se va rezolva.
| DISCOTECA SAU BA-
• LAMUC7 Se plînge di- 
f rectorul Casei de cultură 
" din Petroșani, că fa discote- 
{ că au loc încăierări 
I din 10 in 10 minute. 
I D,-agi tineri, acum aveți și 
’ video, dansați după muzi- 
f că străină și bună, nu vă 
î verifică nimeni ținuta. Ce
• vă mai trebuie? Dansați 
| cum vreți, împrieteniți-vă, 
i fiți civilizații Așa e bine
• și frumos. (MB.)
• Dl. GI1EORGHE DRICU, 
| din Consiliul FSN al ora-

Ișului Vulcan, ne-a comu
nicat că asociației de pen- 

! sionari din localitate l-a 
• fost distribuit un vagon cu 
| ajutoare sosite din străină- 
I tate. Acestea se găsesc la 
| sediul asociației, urmînd 

să fie împărțite celor că
rora le sînt destinate 
(Gh. O.)

DE CE lucrători dc la 
salubrizarea Petroșani în 
ziua de 11 ianuarie ați a- 
prins resturile menajera 

Idin subsolul tomberoane- 
lor ale blocului 57, strada 
Republicii? Mirosul emanat 
mai mult de 24 de ore era 
de ncsuportat Plnă cînd 
mai procedați așa? (A M.) 

• PUNE, ion Bulgaru, din 
• Lupeni, ne-a spus că, în 
I ziua dc marți, calitatea pîi- 
| nii în Lupeni a fost sub 
* orice critică. întrebăm și 
| noi Fabrica de pline din 
I I.upeni de ce? In I.upenl 

plinea era de bună cali
tate pînă acum. Ce s-a în- 

I tîmplat ? (G.C.) 
1 ZI DE ZI, postul 'de 
I radio „Craiova liberă" e- 
• mite pe lungimea de undă 
| de 540 de metri, prezen- 
1 tind programe de știri, re- 
Iportajc și comentarii, e- 

misiuni muzicale. Multe

I dintre acestea se relcră la 
Valea Jiului. Orele de e-

I misie: între 8—10 și 17—20, 
iar duminica între orele

I 9-13.
I IN LUNA decembrie 
IlGCL Petroșani a începui 

lucrările pentru dczafecta- 
Irea punctului termic 11 A, 

situat la subsolul blocului
■ 19 de pe strada „Minerul'* 
| din Petroșani și racordarea 
■ blocului la un alt punct 
I termic. S au săpat șanțuri, 
I s-au dezgropat țevi ți, con

form tnvctcratulul obicei, 
| lucrarea a fost lăsată ne- 
I terminată. Pini cînd?

Rubrică realizată de 
| Ilornțiu ALEXANDRESC-U
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i
spu- 

comu-

DUMINICAL
— Elev Bulă, ia 

ne-mi, cum vezi tu 
nismul ?

— Ca un cățel !
— Cum vorbești 

nu ți-e rușine ?
— Păi, nu dumneavoas- 

tovară.șa, 
este co-

astfel,

Jl devenit de notorie- 
tate publică, trans
mis din om în orrft 

adevărul despre partidele 
de vînătoare organizate 
pentru a încălzi orgoliul și 
vanitatea „ecologistului" de 
tristă amintire, Nicolae 
Ceaușescu, jalnic lup as
cuns în blană de oaie, je
fuitor de faună, cum l-au 
numit mulți pădurari din 
cele mai bogate zone sil
vice ale țării. După pre
gătiri minuțioase și. ne în
chipuim cit de riscante, 
cile un urs destinat să a- 
jungă trofeu la mari ex
poziții internaționale era 
adus pînă în fața puștii 
dictatortuu' In locul unei 
scene palpitante, de auten
tică vânătoare, avea loc o 
penibilă concentrare de 
forțe pentru a răpune a- 
nimalul care nu avea altă 
vână decît de a fi fost în
zestrat de natură cu o fru
moasă blană. Și, astfel, 
ceea ce trebuia să fie un 
sport — supus legilor stric
te ale omeniei ■ 
transforma Intr-o 
jorătoare manifestare 
zimii...

Dar, urșii nu au 
vînați numai In stilul 
movat de dictator, 
pentru comparație, 
tea unei vânători adevărate: 

ra prin toamna lui 
*65. Țin minte că pe 
vîrfuri ninsese, iar 

ib cota alpină că-

creșteau: la un sălaș 18 
oi, la altul încă vreo 10—12, 
cîte două Juninci, ba chiar 
și cîte două vite mari. To
tul intr-un zig-zag neaștep
tat. cînd în sat, cînd pe la 
conace situate în puncte 
diametral opuse".

La Cîmpu lui Neag, paz
nicul de vînătoare Ion Ma- 
nolescu reconstituie la ru
gămintea noastră, faptele:

„Oamenii erau îngrijo
rați. Mi-am dat seama că 
trebuie să intervin și am

Adevărul

pentru a doua oară, ursul 
a găsit totuși puterea să 
dispară".

De acum, Intîmplările 
pot să fie rezumate. Ion 
Manolescu a făcut apel 
la cîțiva vînători din Cimp 
și din Uricani. După mai 
multe nopți de urmărire, 
veteranul paznic s-a aflat 
pentru a treia oară în fa
ța ursului 
pus pe un 
de zăpadă, 
înspre Rîu

Congres 
de largă

— se 
îngr.- 
a cru-

fost 
pre
lată, 

poves-

despre

vmarori
depus formele pentru a 
obține autorizația de vînă- 
toare. Este un urs periculos, 
mi-am spus In gind, tre
buie să scăpăm de el. Bă
nuind că va reveni la gos
podăria vecină, am făcut 
in preajmă un pindar. Ur
sul a revenit și, In plină 
noapte, după o scurtă li-

deau burnițe reci, asociate efirire de lanternă am tras
CU 1 a p 0 v i ț ă. Pri- în plin, dar tot fără ur
ma dată ursul și-a fă- mări. Fiara s-a retras și
cut apariția la 0 gospo- pină dimineața nu i -am
dărie din vecini ■— dosi- mai găsit urma.
gur, ncaptea — 
făcut o se. joasă 
intr-un grajd nu tocmai bi
ne Încuiat A revenit după 
rlteva nopți și a spart In 
două ușa, de*i acum 
mai bine închisă. Au 
mat succesiv alte și
pagube, de la o gospodărie 
la alta, aflate la mari dis
tanțe intre ele. Pagubele

unde a 
pagubă

era 
ur
site

Au urmat vreo două săp- 
tămlni de liniște., 
din nou au început 
gubele: vaci, Juninci, 
porci. Era din ce In 
mai greu 6ă prevezi 
se va ivi. Și, totuși, 
bănuit mișcările, iar 
tr-o noapte ne-am 
din nou față In față, 
tot fără efect Rănit

Apoi, 
pa-

ol, 
ce 

unde 
l-.im 

în- 
aflat 
Dar 

grav

pe care l-a ră- 
șurlău acoperit 
de la Bilugu 
Bărbat...

1/ înătoarea începută
V și desfășurată atît 

de sistematic a fost 
justificată. Iar istețimea și 
curajul bunului paznic de 
vânătoare au fost răsplăti
te: trofeul i-a adus lui Ion 
Manolescu un record mon
dial, omclogat de Consi
liul internațional al vână
torilor, și neegalat timp 
de 8 ani.

Pînă aici toate bune...
Iată că In 1971 o editu

ră străina publică catalo
gul trofeelor din anii an
teriori. Citim cu satisfac
ție : locul I Manolescu Ion, 
locul 2 Ceaușescu Nico
lae... Deși acesta din urmă 
era prezent prin expoziții 
cu mai multe trofee (dova
dă certă a pagubelor fă
cute în fauna țării!). In 
scurt timp, invidia pseudo- 
vinătorului a ajuns pînă 
Ja Cîmpu lui Neag. De ce 
Manolescu? Au fost inten
sificate vînătorile și după 
cruzimi despre care multe 
s-ar putea povesti, Intr-un 
tîrziu, recordul obținut de 
Ion Manolescu a fost do- 
borît. Căci, în timp ce a- 
coliții dictatorului căutau 
cu disperare trofeu după 
trofeu, paznicul nostru de 
vânătoare își vedea de 
îndeletnicirile din totdeau
na: cu simțul omului în
născut să îndrăgească na
tura, se îngrijea să prote
jeze vânatul, să
daunele aduse din 
de zel, să ocrotească 
gățiile din mirifica 
zervație a

Cinste lui I

combată 
exces 

bo- 
re-

Retezatului.

lon Ml STATA

tră ne-ați spus, 
că... țelul nostru 
munismul ?!

•>?
— La ultimul 

tovarășa savant
recunoaștere avea preten
ția să fie „unsă" cu gra
dul de amiral.

— Cum așa ?
— Păi, din moment ce 

a condus cel mai mare, 
distrugător din țară...

, &
După discuția oficială cu 

Reagan, Ceaușescu l-ar 
fi întrebat:

— Cum se face că dum
neata ești cu mult mai in

HAI, SA MAI 
ȘI RÎDEM !

schi

vîrstă ca mine și totuși 
arăți mai tînăr ?

— Păi, eu fac sport de 
performanță...

— Bunăoară ?
— Printre altele, 

nautic.
întors în țară dictatorul 

a convocat urgent pe toți 
arhitecții șefi și le-a or
donat :

— Să-mi proiectați ur- 
jent, un lac cu o lungime 
de 3 km și o înclinație de 
45 de grade.

Nici pînă în decembrie 
trecut arhitecții n-au reu
șit să proiecteze lacul cu 
o asemenea înclinație. Nici 
nu mai era cazul din mo
ment ce dictatorul a schiat 
„tomna" spre infernl Pc-o, 
înclinație abruptă.

☆
La una din ședințele 

Comitetului politic execu
tiv Ceaușescu a decis :

— Va trebui să facem 
totu să construim o rache
tă s-o trimitim, nu în 
Marte, nu în Venus, nu în 
Jupiter. Spre soari, tova
răși I

Cineva 
che :

— Da,
— Nu,

i-a șoptit la urc-

dar se topește...
i-a replicat dic

tatorul, va trebui să facem 
totu s-o lansăm noaptea 
să luăm soarili prin 
prindiri I

sur-

ma- 
noi, 

o 
care 

E-

☆
Autentic: Dintr-un 

gazin alimentar, de la 
un cetățean ieșea cu 
pungă din plastic In 
avea vreo 20 de ouă.
xact în stradă punga s a 
crăpat, iar ouăle se fă
cuseră omletă pe trotuar. 
Cetățeanul privind punga 
goală a exclamat:

— Fir-ai a dracului cu 
polimerii mătii I

Blestemul s-a înfăptuit. 
E pe mina dracului...

Ion LEONARD

Rebu?_ MINEREASCĂ
ORIZONTAL: 1) Marc 

întreprindere minieră un
de în ui inâ cu șase de
cenii a avut loc sîngeron- 
sa grevă a minerilor — 
Releu de scurgere anti- 
grizutos (țiglă). 2) Minute 
în șir — Instrument 
zical cu coarde mai 
întflnit In Vale (pop). 
Utilaje miniere (colivii)) 
Îmbinate prinlr-un proce
deu elastic și nu prin su
dură — Intrare în mină! 
4) Cabluri electrice de mi
nă cu învelișuri de protec
ție. 5) Aparatura artificie
rului instruit (siglă) — 1234 
Rococo I C) O întreprindere 
minieiă situată In sudul 
Australiei — La sfîrșit de 
nișă I 7) Un jian ncterml- 

natl — Un posibil pericol. 
8) La început iute I — 
Victorie cu orice pr'’ț în

rnu-
rar

3)

9) 
mi-

renumit

O Între
bi Estul 

...și tina 
deschidere 

si-

a doua confruntare. 
Cursant la școala de 
nori — Denumirea ardele
nească a vechiului ucenic. 
10) l’avelescu, 
epigramist.

VERTICAL: 1) 
prindere minieră 
Văii Jiului... - 
apropiată In
noua. 2) Orașul nou, 
tuat in partea ilc Vest a 
municipiului cu o între
prindere minieră de pres
tigiu (art.). 3) Orașul artis
tului plastic Ladislau 
Sclunidt, care a dedicat 
minerilor numeroase lu
crări de artă (pictură, 
sculptură, melaloplastie) — 
in CEC ! 4) Luat la mij
loc! — Releu de viteză in
ductiv 5) Avansare în aba
taj. 6) întreprinderea de 
reparații și transport auto 
— Cu privire la cetățeni.

Liniște în Faring.
Foto: VasHe POLLAK |

Cronică rimată liberă 
FĂRĂ TITLU 

Domnilor, adie boarea cu parfumul libertății 
Mult visate, cu dorința demnității și dreptății t 
Pot, deci, să respir in voie. îmi permit să spun și 

glume. 
Farcă, Dumnezeu mă ierte, aș trăi pe altă lume! 
Pot să inhalez, cultură, pot s-ader la orice cult, 
Pot s-ascult chiar „B.B.C.“-ul, pe Kaoma s-o ascult 
Ca fond muzical, generic pc al nostru mic ecran, 
Să-> revăd pe Tom și Jcrry, pc Charlot, pe Stan și 

Bran. 
Să aud o simfonie. Să nu fie un miracol
Că deliberez etl insumi spre-a alege un spectacol! 
Că, aproapc-un sfert de secol, am văzut aceleași 

„scene" 
Cari au devenit obsesii ce... ne usturau la gene 1 
Nu-1 vedeam decit pc „fiul cel iubit": un anticrist 
Cc s-a dovedit, de altfel, cel mai mare karatist 
( arc cu „un dat din mină" dărima un cartier 
Transformând și mediul rustic intr-un „falnic" 

șantier î 
Erijîndu-se în insul unui marc comunist
(ind, de fapt, analfabetul, era... un proletcultist! 
Iar oculta-i parteneră, alcliimistă mondială
S-a plasat cu „poli-perii" pe scara universală 
Niciodată-n „experiențe" „ea" n-a suferit eșecuri 
Dar „punea" pentru odrasle milioanele la cecuri. 
Pe cînd „el" bătea monedă cu-a lui „epocă de aur" 
Și-și introducea-n palate tezaur după tezaur, 
Prefăcindu-se a nu ști ce dăm la copii, la cină. 
Nici că ăia mici nu știu gustul de banană sau 

smochină !
Insă, cînd adolescenții au ieșit cu doleanțe
In einismu-i paranoic le-a răspuns pe loc... cu 

gloanțe I 
Rcstu-1 știm. Și nu e locul ca aici să-l etalăm, 
Cc nu știm, oricum, ca miinc, negreșit o să aflăm. 
C’e știu cu, precis, de-acuma c că-n rimă pot să pun 
Tot ce cred și cc se cade. Să scriu tot cc vreau să 

spun.
Și s-ascult, de-acum incolo, și colinde de Crăciun.

I. I.ICIU

7) Municipiul din bazinul 
cărbunelui. 8) In rambleu!
— Emil Oancca — Rîu In 
China. 9) Carmen Smădoi
— Stîlpi de susținere în 
abataj. 10) O întreprindere 
minieră situată în noul

oraș apărut pe harta mu
nicipiului nostiu

Dicționar: NLUACO.
CM AN.

loan HAI.Ol

Tî 34 5 6 ■ 7 8 9 U
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DECRET - LEGE
privind repartizarea in muncă, potrivit pregătirii și calificării, a persoanelor 

neîncadrate care solicită loc de muncă

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale 
dourcteaza:

ART. 1. — Direcțiile pen
tru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale ludețer.e 
și a municipiului Bucu
rești vor repartiza în mun
ții, la unități din la-alita- 
tea unde Iși au domiciliul 
sau in localități apropiate, 
persoanele neincadrate, ca
re solioită Încadrarea.

încadrarea în muncă se 
face potrivit pregătirii și 
calificării fiecărei persoa
ne, în condițiile legii.

Repartizarea și încadra- 
‘rea în muncă se vor face 
în toate unitățile, propor

țional cu numărul salaria- 
ților fiecărei unități.

ART 2. Unitățile au o- 
Lligația de a primi per
soanele repartizate și de 
a le crea condiții pentru 
integrare;) în activitatea 
respectivă

Primarii și conducătorii 
unităților din fiecare loca
litate vor acorda sprijinul 
necesar acțiunii de înca
drare în muncă a persoa
nelor repartizate, astfel 
ca aceasta să fie încheiată 
pînă la data de 15 februa
rie 1990.

După această dată, înca
drarea în muncii se va face 
numai pe baza repartiției 
oficnlor forței de muncă.

ART. 3. — Organele lo
cale ale administrației de 
stat vor lua măsuri ime
diate pentru repartizarea 
spațiilor corespunzătoare 
persoanelor care au califi
care și solicită să activeze 
ca mici meseriași, potrivit 
reglementărilor în vigoare.

ART. 4. — Numărul de 
pe, tonal al direcțiilor 
pentru probi me de mun- 
ră și ocrotiri sociale jude
țene și a municipiului 
București se suplimentea
ză cu cîte 5 posturi pen
tru oficiile forței de muncă.

Fiecare direcție pentru 
probleme de muncă și o- 
crotiri sociale se dotează 
cu cîte un autoturism șl 
se încadrează cu cîte un 
șofer ; autoturismele se 
vor asigura din disponibi
litățile județelor și ale 
municipiului București.

ART. 5. — Ministerul
Muncii și Ocrotirilor So
ciale, Ministerul Econo
miei Naționale, Ministerul 
Finanțelor și Banca Națio
nală vor lua măsurile nece
sare pentru aducerea la în
deplinire a prevederilor 
prezentului decret-lcge.

Prcșcdintelci
Consiliului Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu ,

D E C R E T -LE Ci E
privind concediul plătit pentru îngrijirea copiilor in virstă de pînă la un an

SPITAtlll MIIMCIMI 
PETROȘANI>

organizează în data de 7 februarie 1990, 
ora 10, concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi ;

— șei serviciu Aprovizionare-transpott
— șef serviciu Administrativ
— planificator principal
— dactilograf principal
— electrician — categoria 2 sau 3
— sudor autogen și electric — categoria 

2 sau 3
— timplar universal — categoria 2 sau 3 
Condițiile de încadrare sînt cele prevă

zute în Legea nr. 12/1971.
înscrierile se fac pînă în data de 5 fe

bruarie 1990.
Relații suplimentare, precum și tematica 

pentru concurs se pot obține la sediul Spi
talului municipal Petroșani. .

»

Consiliul Frontului Sal
vării Naționale 
decretează:
I ART. 1. — Femeile sala
riate au dreptul în condi- 
țiilo prevăzute de prezen
tul Decret-Lcgc la un con
cediu plătit pentru îngri
jirea copilului, in afara 
concediului plătit pentru 
sarcină șl lehuzie dc 112 zi
le prevăzut de reglemcntă- 
•i lo in vigoare

ART. 2. — Concediul
: ?r.<ru îngrijirea COpilu-
■ i /■ acordă, la cerere, în

• fware.i concediului

Din partea Ministerului Invățămintului
. restructurării învața-
• K'iiihiî pe principiul in- 
ișmi de către tineri u

• alordor p< rene ale cultu
rii umaniste, începind cu

ianuarie 1990 in învă- 
ț.irnîntul lic al (' ursuri de 
'■ .i serale) se vor preda 
■> a itoarr le discipline;

I Psihologic — o oră pe 
pi,amină la clasa a IX-a; 
'! l/.>gică — o oră po ap- 

P.niiia la clasa a X-a,
Economie — o oră pe 

siplămină la clasa a Xl-a;
4. Filnsof e — <> <>iâ pe 
‘pt.irnînă la clasa a Xll-a.
- Hvalu. ren cunoștin

țelor însușite dc elevi prin 
.tudiul acestor discipline 
- va face fără Iu rari scri- 
■ trimestriale (t- re).

Disciplina „Dreptu- 
iilc- omului. Noțiuni de 
l'-moerație" . ■ va numi 

...Structuri moderne ale 
societății" și se va preda 
l.i toate clasele, in
tr-o oră pe săpt/imină. La 
acea.stă disciplină elevii nu 
.0; primi note

- Tem.iticile oiientati- 
ve pentru are te discipline 
vor fi publn atu in „Ti i-
•una învățărnintuhli".

începind cu anul șco
lar următor, distribuire i 
irjoi pe discipline va fi 
următoarea ;

1. le.ihologie o ora pe 
apt amină; 

pentru sarcină și lehuzie 
sau oricînd pînă la împli
nirea de către copil a 
virstei dc un an.

Pe durata concediului, 
pentru îngrijirea copilului 
se plătește o indemnizație 
de G5 la sută din salariul 
tarifar lunar.

ART. 3. — Perioada con
cediului pentru sarcină și 
lehuzie și a concediului 
pentru îngrijirea copuu- 
lui, în vîrstă de pînă la 
un an, constituie vechime 
in muncă și se include în 
calculul vechimii neîntre-

. Logica o oi a pe sap-
i amină;

3. Economie — două orc 
pc săptămină;

4. Filosofic — dona orc 
pe săptămină.

— Disciplina „.Structuri 
moderne ale societății" sp 
va preda la gimnaziu, fi
ind incorporată în cadrul 
di ■ iplinei „Constituție".

*
Ministerul l n văl;! ml n Iu

bii anunță ca titulariza
rea suplinitorilor pe pos
turile ocupate dc ei în pre
zent, se va face numai prin 
concurs, cu înc< pere din 
lima iunie a.c.

Normele de concurs vor
ii comunicate cu 15 de zile 
înainte de data începerii 
a .tuia.

In ce privi șic transferu
rile dc titulari justificate 
de schimbare a domiciliu
lui In legătură cu apropie
rea de familie, acestea pot 
.avea loc la cerere, In pe- 
i ioad i mai-iunie ac.

In proci ul in .'.aurării 
anton amici universitare, 
f ire— după cum ?,c știe 
— reprezintă tenwlia po
liticii ministerului in do
meniul invtîțămintului su
perior, pc baza recom m- 
dăidor Corni' j Consulta
tive p îl'u Invățămintnl 
.Supeiioi și ,i ailor con ,ul

tui i d ti uit mul timp, co

i upte în muncă și în ace
eași unitate.

AUT. 4. — Dc prevede
rile prezentului Decret- 
Lege beneficiază șl salaria
tele care înfiază copii, au 
fost numite tutore, au co
pii încredințați sau dați 
în plasament familial, pî
nă Ia împlinirea dc cătro 
copii a vîrstei de un an.

ART. 5. — Sp recomandă 
organelor centrale care 
au sisteme proprii de asl- 

Consiliului

municăm unele masuri ca
re intră în vigoare odatu 
cu alegerea democratică 
a noilor conduceri de fa
cultăți și institute. O serie 
dc atribuții sînt trecute 
în sarcina instituțiilor de 
invaț.anint superior pre
cum;

1. Adaptarea planurilor 
de invjițiîmînt pentru se
mestrul 11 al anului univer
sitar curent, ca variantă 
intermediară ;

2. Elaborarea propune
rilor de structuri ale ca
drelor șl facultăților, a 
planurilor și programelor 
pentru anul universitar 
1990—1991, conform nece
sităților modernizării, a 
standardelor internaționa
le și a tradițiilor pozitive 
din învățamintul româ
nesc.

1 n vederea a.igurării u- 
nitarc și echilibrate a func
ționării invățămîntuliii su
perior pe țară, aceste pro
puneri urmează să fie 
discutate în Comisia Con
sultativă pentru Invăță- 
mintul Superior, la o datu 
ce va fi stabilit.! ulterior ;

3. Stabilirea relațiilor,
directe cu alb universități 
din ța a, cu univer ilăți 
străine sau cu instituții 
culturali’ ori științifice na
ționali.' și internaționale ;

4. Utilizarea fondurilor 
provenite din ajutoare, do

gurări sociale să adopte 
măsuri corespunzătoare 
prevederilor prezentului 
Decret-Lege.

ART. 6. — Se autorizea
ză Ministerul Finanțelor 
ca pe baza documentați
ilor prezentate de titularii 
de plan, pentru aplicarea 
prevederilor prezentului 
Decret-Lege, să modifice 
corespunzător indicatorii 
financiari prevăzuțl po a- 
nul 1990,

Președintele
Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iiicscu

nații etc, orientarea lor 
spre zonele apreciate drept 
prioritare de conducerea 
instituției de învățămint 
superior ;

5. Organizarea concursu
rilor pentru promovarea 
cadrelor și pentru îm
prospătarea cu cadre tine
re a catedrelor ;

6. Rezolvarea probleme
lor curente ca transferuri, 
reluări de studii, a doua 
repetare în timpul școlari
tății, conte tații legate dc 
activitatea anterioară din 
instituțiile de învățămint 
superior ele.

Alte măsuri și respon
sabilități care necesită noi 
consultări, aprobări supe
rioare, discuții cu alte mi
nistere ori obținerea de 
fonduri suplimentare vor 
fi anunțate ulterior.

*

Comunicatul difuzat în 
zilele de 19 și 20 ianuarie 
1990 la radio și televiziu
ne din par,tca Ministeru
lui Invățămîntuliii, referi
tor la condițiile titulariză
rii suplinitul ilor și a ca
drelor didactice detașate, 
este anulat și urmează să 
fie levizuii și completai, 
țiiiîndu se cont de ansam
blul revendicărilor corpu
lui ib'l.actir.

(Rompri -.)

Mica p ublicitate
V1NZARI

VIND Trabant 601, Urî- 
cani — Valea de Brazi nr. 
7, Murg Petru. (18614)

VIND Dacia 1310 — an 
fabricație 1984. Telefon 
43853. (18616)

VIND casă cu grădină, 
pomi, arătură și fînaț. Vul
can, Dealul Babii, 92. In
formații, Vulcan, Republi
cii. 73, Maier.

VIND video Akal VS 22 
EV în stare perfectă, com
puter Sinkler ZX 80, Lu- 
peni. Telefon 60137. (18603)

VIND convenabil casă, 
Petroșani, strada Aurel 
Vlaicu nr. 31. (18605)

VIND foarte convenabil 
video recordcr Orion, te
lecomandă, infraroșii, stare 
excepțională. Telefon 44605. 
(I8G08)

VIND Dacia 1300, Pe
troșani, Aleea Florilor, bloc 
5, se. 6, ap. 8. (18611)

MULȚUMIM din tot siț- 
fleltil, colectivului Spita
lului Municipal și Dispen
sarului comasat nr. 1 din

DECESE

ELEVII clasei a IV-a 
B de la Școala generală 
nr. 6 Petroșani sint a- 
lături do învățătoarea 
lor, Citirea Margareta, 
in greaua pierdere su
lei ită prin decesul ma
mei sale. (18617)

COLECTIVUL secto
rului XI investiții J.!M. 
I.i’peni este alaiuri de 
ing. șef Piovarcsck Ar- 
nold la greaua încerca
re pricinuită de trece
rea in neființa a bunului 
său tată
I’IOVARf SI K AI1AM

Sincere condoleanțe 
familiei. (1861")

COLECTIVEI. sec
torului X<I mina Iu 
peni aduce un ultim o- 
inagiu fostului lor co
li-
PIOVARC SEK AI1AM 

dispărui fulgerător din- 
(|-r noi. Dumnezeu să 1 
ierte! (18621)

Petroșani, pentru gesl.urile 
de aleasă omenie, sprijin 
moral și material în cli
pele grele prin care trece 
familia dr. Gonstantiu 
Gheorghiu.

„Omului nimic nu-i este 
mai folositor decît omul" 
(Spinoza) (18591)

PIERDERI

I’IERDUT legitimație 
serviciu pe numele Jurca 
Marcela, eliberată de Spi 
talul orășenesc Pctrila. O 
declar nulă. (18597)
PIERDUT diplomă dc ab

solvire a 10 clase pe nu
mele Rus Iosif, ejjberatâ 
de Liceul industrial nr. 1 
Lupcni, în anul 1983, O 
declar nulă. (18607)

PIERDUT dovadă po 
ruml) nr. 1466 din 25 ur>- 
icmbric 1988 pentru 155 kg, 
pe numele Sic Gbcor- 
ghe, eliberată de 1.1.&. Pe
troșani. O declar nulii 
(18612)

COAIE >IOR IR1

Sc împlinește un an 
de la dureroasa despăr
țire de buna noastră

ANGER AURELIA

Va rămîne pentru tot
deauna chipul ei drag 
în amintirea noastră. 
Familia. (18610)

COLEGII de serviciu 
SRA — mecanic șef 
JUM Petroșani comemo
rează un an de la de
cesul colegilor Bcltcki 
Alexandru și Giuroiu 
Paul Călin.

Ii vom păstra mereu 
în memoria noastră 
(18609)

DUREROS omagiu Ia 
împlinirea unui an de 
la decesul dragului nos
tru soț. tată, socru și 
bunic ,

IA NOU CONSTANTIN

Nu te vom uita nici
odată. Familia. (18619)

Nlcolae Bălcescu, nr. 2 ; Telefoane s secretariat : 41662: secții 1 11663. 121CI.
Petroșani, str. Nlcolae ll.ilccscn nr. 2. telefon 41365.


