
CĂRBUNELE—IERI
4811 tone de cărbune nu extras minerii Văii 

Jiului, ieri. în schimbul I, ceea cc înseamnă, față 
do preliminarul schimbului, un minus do aproxima
tiv 400 do tone. I-a nivelul preliminarului s-au si
tuat, in acest schimb, minele Pctrila, Pctrila-Sud și 
Paroșeui. Și I.M Cinipu lui Ncag s-a alăturat ce
lorlalte unități carbonifere, livrînd 276 do tone do 
cărbune. (Al. 11.)

EXERGETHIEMI - 
LA DATORIE

Interpelat telefonic, domnul inginer Alexandru 
Flaidcr, directorul Uzinei electrice Paroșeni, ne-a 
informat: „In ultimele zi le am funcționat cu o pu
tere medie de 35 MW și cu o sarcină termică de 
135 Gcal/h. In funcțiune s-au aflat cazanele 1, 2 și 
3, turbinele 1 șl 2, boilerele de bază pentru termo- 
ficare nr. 1, 2 și 3 și boilerele de vîrf pentru ter- 
moficare nr. 1 și 3“. Există, în continuare posibili
tăți pentru ca producția de energie termică și elec
trică a Uzinei să crească. (Al. U.)

DE LA I.U.M.P., VEȘTI DUNE
Șeful producției, domnul inginer Ghcorghe Ber

ea ne-a informat că în acest an au fost livrate mi
norilor Văii Jiului 2520 de grinzi articulate, pre
cum și 10 transportoare TR 2. „Sini gata pentru a 
fi expediate la export, în Polonia, 5 vagoane cu 
utilaje miniere — a continuat interlocutorul. De 
asemenea, în zilele următoare vom începe livrarea 
unui complex SMA-2 către mina Lupeni". Trecum 
se vede, constructorii de utilaj minier rămîn a- 
ceiași buni și devotați muncitori pe care se poate 
pune oricînd bază. (Al. II.)
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Cu toții avem datoria sa sprijinim SEMNE ALE RENAȘTERII
R L I Z A R E A
făcută 
pre.șe-
Fron-

Din prezentarea 
de Aurel Boghiu, 
dintele Comitetului 
tului Salvării Naționale de 
la I.M Uricani, am reți
nut că aici libertatea, de
mocrația au fost înțelese 
așa cum trebuia și expri
marea liberă a opiniilor a 
fost cea care a guvernat 
atlt alegerile pentru 
mitet, cit 
de acțiune, 
comitetului 
ce fiecare 
semnat un 
legați, care să reprezinte 
interesele colegilor și 
aleagă In organismul 
întreprindere pe acei 
meni care se bucură 
cel mai mare pre-tigiu în 
rindul tuturor. Cei 71 de
legați din cele 10 sectoare 
ale minei au ales. prin 
vot deschis, 21 de mem
bri tn comitetul frontului 
Majoritatea o constituie

co
și primele căi 
însăși alegerea 
s-a făcut după 
sector și-a de- 
număr de de-

să 
pe 

oa- 
de

muncitoril, șefii de bri
gadă și maiștrii.

Epuizlnd acest capitol, ca
re n-a fost deloc ușor, a 
Început altul și mai greu. 
Este vorba de culegerea 
tuturor propunerilor for
mulate de oameni și, pe 
baza acestora, luarea unor 
hotărlri pentru a ști cum 
să se acționeze In viitor. 
„Dar aceste hotărlri expri
mă doar modul nostru de 
gîndire, al celor din comi
tet — ne spunea președin
tele acestuia. De aceea am 
hotărît ca validarea sau 
respingerea acestora să o 
facă oamenii. Toți oame
nii din colectivul nostru. 
Asa s-a născut ideea unei 
adunări cu tot 
minei, pentru ziua < 
ianuarie. Fiind, însă 
plată, am aminat-o 
tru 21 ianuarie.

In acest răstimp 
socială și economică

efectivul 
de 14 
zi de 
pen-

viața
s-a

Un colectiv harnic are oricînd

desfășurat normal, 
ducția, după cum arătam 
la început, se află deja 
în creștere, oamenii sînt 
mai interesați decît oricînd 
de îmbunătățirea 
rilor și creșterea 
rilor. S-au făcut 
rînduieli și în privința con
dițiilor de viață și de mun
că. S-a rezolvat, în sfîrșit, 
mult discutata problemă a 
pensionarilor. Fiecare să 
fie plătit după ce munceș
te. Erau destui plătiți 
subteran, dar lucrau 
suprafață. Acum s-a ter
minat cu aceasta. „La 
am procedat șl cu 
controversata 
repartizarea locuințelor — 
arăta președintele comi
tetului. Vor fi refăcute toa
te tabelele, prioritate 
vînd cei care nu au 
cuințe, sau cei care 
condiții improprii de 
cuit. Ceilalți, care mai 
pede se mutau decît 
zugrăvească apartamentul,

( . IOVANTSCU

I’ro-

realiză- 
cîștigu- 

unele

In 
la

fel 
mult 

prioritate la

a-
lo- 
au 
lo- 
re-

să-și

RESURSE fii RFNTWHIMRE (Continuare în pag. a 2-a)

Cu cîteva zile în urmă 
^la București a avut loc 
întîlnirea delegației mi
nerilor Văii Jiului cu 
domnul Ion Iliescu și cu 
alte persoane oficiale din 
conducerea Guvernului. 
Cu acest prilej, publicis
tul Alexandru Stark a 
intervievat mai mulți mem
bri ai delegației. Răspun- 
zînd solicitării domnului 
ing. Ionel Botoroagă, mem
bru al delegației mineri
lor, cunoscutul reporter al 
Televiziunii a adresat, la 
rîndul său cîteva cuvinte 
minerilor Văii Jiului — 
cititori ai ziarului nostru, 
„Zori noi". Redăm mesajul 
domnului Stark.

„Cu multă plecăciune, 
prin mijlocirea colegilor 
mei de la ziarul din „Va
le", un profund gînd de 
bine. Din coca cc am fil
mat in Valea Jiului în 
„anii negri", multe nu au 
putut vedea lumina. Azi a 
venit lumina și voi încerca 
să scot la suprafață numai 

. adevărul, pentru că lu
mina și adevărul sînt u- 
na“.

Meyandru STARK

București, 22 ianuarie 
1990. O lună de la izbîndă, 
de la victoria Libertății, 
Dreptății și Demnității. I- 
dealuri la care a aspirat 
întotdeauna poporul ro- 
mîn, idealuri care, prin tri
butul de sînge al miilor de 
tineri muncitori, studenți, 
elevi și ostași, au devenit 
realitate.

In I’iața Romană și Pia
ța Palatului, la Televiziu
ne și în I’iața Universită
ții, pe marije bulevarde, în 
stațiile de metrou, mii și 
mii de oameni își aduc o- 
magiul tinerilor eroi ai 
neamului. Peste tot unde 
au căzut tinerii s-au ridi
cat cruci, s-au așezat co
roane, buchete de fiori, 
stropite de lacrimile ma
melor sau surorilor, ale 
bărbaților, tineri și vîrst- 
nici, care își apleacă frun
țile în memoria victime
lor tiranici. Nu mai mi
roase a praf de pușcă, 
trotuarele nu mai sînt nă
clăite de slngclc martirilor. 
Miroase a tămiie de brad 
și ceară; fețele îndurera
te încadrate in năframe 
negre sînt luminate de 
mii și mii de flame mi
nuscule care ard continuu.

...Pe pereți 'urmele ra

falelor criminale. Clădiri 
fără cupole, etaje întregi 
fără geamuri, înnegrite de 
fum, sfărîmate.

I’lîng oameni, plîng zi 
durile. O femeie în vîrstă 
explică trecătorilor, pe
B-dul Magheru, cum au
fost căleați de o mașină a 
securității, aici, în apropie
rea Intercontinentalului, 6 
copii minori. O tînără fi
xează pe troița din Piața 
Universității o icoană cu 
Maica Domnului...

Dar, dincolo de lacrimi, 
dincolo de durerea care 
va dăinui încă mult în 
sufletele oamenilor, sînt 
vizibile semnele renaște
rii. La Palatul Republicii, 
la Biblioteca Centrală U- 
niversitară, lingă alte 
clădiri, printre carele de 
luptă au apărut macaralele, 
alte utilaje, schele, au 
demarat șantierele reface
rii.

In Piața Universității a 
început mitingul studen- 
țimii. Mii de piepturi cîn- 
tă „Deșteaptă-te române". 
Un orator de pe balconul 
Universității rostește so
lemn: „Noi am făcut Re
voluția ; noi o vom dc— 
săvîrși !"

loan DUBEK

Nu o dată, in anii trecuți, 
lucrătorii întreprinderii 
de tricotaje din Petroșani 
nu și-au primit drepturile 
bănești integral. Fel de fel 
de penalizări erau impuse 
de Bancă pentru că nu 
se realizau indicatorii de 
plan impuși intr-un mod 
aberant de forurile condu
cătoare. Cind oamenii și-au 
spuj păsurile, necazurile in 
acele amulacruri fi
le adunării generale, rc- 
p-ezen i.inții „centralei" și 
ministrului de resort no
tau in agcnJ și atît. Ne 
Smintim că au fost atlt 
perioada in care muncito
rii au fost trimiși In con- 
ediu pentru că nu era de 

lucru — vezi lunile ianua
rie, februarie 1989 — dar 
și per.oade clnd se ajun
gea la iureșuri nebune, ne- 
ținlndu-se cont dc zi sau 
noapte, dc duminică sau 
sărbători. Și aceasta da
torită proastei conduceri a 
'■conomiei la nivel națio
nal, raportărilor falso, a- 
provizionfit 11 ncritmica cu 
materie primă, s.a. Semna
tarul acestor rlnduri își 
amintește de una dintre

„așa-zisele adunări ale 
reprezentanților oameni
lor muncii", cind cel ce 
venise de la centrala tri
cotajelor, a întrebat cu 
glas rugător: „Oameni buni, 
puteți să faceți măcar 75 
la sută din plan?" Și el 
realiza că planul stabilit 
de CSP și „creiere ires
ponsabile" de la nivel cen
tral, este aberant, Cine 
suferea? Oamenii — 
constrlnși să primească 
lefuii mult mai mici dc- 
cît cele trlmbițate cu ■ m 
fază In toate felurile.

Se naște firesc întreba
rea : este rentabilă a 
coastă fabriră ? Nc-au răs
puns la Întrebare cadre 
competente din întrepiin 
dere.

RODII A RODESC II, in
giner (cxlijist, inginer șef 
al întreprinderii: „Da, fa
brica poate fi rentabilă. 
Ne-am confruntat și nc con
fruntăm cu probleme deo
sebite. Lipsesc motoare pen
tru utilaje, ace, curele de

II. Af.EXANDRESCU

(Continuare In pag. o 2 a)

PUTEM SPUNE ADEVĂRU.

Greva din Valea Jiului -1977
0 TÎnOUiALA CA LA PIAȚA, HUICUITA DE MINERI

Mitingyl a început, fără 
a se da cuvintu) reprezen
tanților întreprinderilor 
miniere constituiți In co
mitetul dc greva Pentru 

i ilustra starea dc spirit 
a greviștilor in momentul 
ineep-rii mitingului se cu
vine să facem cîteva pre
cizări. Greviștii se aflau 
In Lup ni In a patrn zi de 
la ineeiarea lucrului, in
tr-o avansată laie dc iri
tare și d« oboseală. lată 
ce ne-a relatat Ion Toinn, 
actualmente pensionar, 
care, in timpul grevei, u 
fost unul din organizatorii 
echipei de ordine la mina 
Lupeni: „lini amintesc bi
ne că erau 336 dc mineri 
care aveam pensia de gra
dul III șl mai lucram. 
Nu dormisem dc două 
n"pțl. Am hotărît sa dor

mim, pe riad, cîteva orc in 
cea de-a treia joaptv. li 
xistau trei cercuri de pază, 
perfect organizate pentru 
protejarea locului în care 
erau instalate microfoa
nele. In prunele zile am 
luat stația de amplificare 
a cabinei dc comandă de 
la mim Lupeni. Datorită 
solicitării îndelung.ite, sta
ția se încălzea des și se 
întrerupea. Am adus alta, 
mai puternică, dc la clu
bul minerilor. Cind am 
văzut că unii, de la partid, 
au vrut să afișeze o lozin
că dc „hun venit ...oaspe
telui de la Neptun", lozin
ca a ii>-t suin i si un 
In picioare. Greviștii an 
hotărît să fie lăsat orașul 
Lupeni fără pavoazare, să 
fie văzut de dictator așa 
cum era. Ș-an pur. dom

drapele tricolore lingă ca
bina nr. 2.

An fost printre n<»i extre 
miști, tare au cerut să iie 
aruncată in aer platforma 
de pe care urma să vor 
bea-a i dictatorul. Lin căpi
tan de miliție, vinovat de 
abuzuri, a fost bătut și a- 
runr.it in Jiu. Dar bunul 
simț a învins, în cele din 
urma. Nu voiam victime 
Ne gindc.nn să nu oferim 
un pretext ca să ne ocupe 
rușii țara. Aveam încrede
re că „secretarul general" 
nc va rezolva cererile și 
doleanțele. Am lansat ru- 
vinti.ll di> ordine de a face 
o grevă pașnică. Dar exis
tau multe nemulțumiri, ca
re mențineau o stare ex
plozivă, de violență".

Cuvîntarea tiranului a 
incepul după tipicul cu

noscut, de „salutări, in nu- 
m< le..." Mulțimea a înce
put să huidtne și să fluiere. 
Glasuri răzlețe se ridicau, 
cerind să se discute la o- 
biect. D n vacarmul de 
huiduieli s-a ridicat un val 
uriaș de voci care scandau: 
„Șase orei șase orei șase 
ore1..." Dictatorul era pa
lid, crispat, speriat și se 
hilbiia des, spre hazul mul
țimii. A in. cat s-o „scal
de" că și el a fost gre
vat, clndva, și că nu se j 
lașa intimidat cu una cu 
două. Dar, i cedat repede 
și A spus ; „Fio și șase o- 
re I"

In continuare „cuvlnta- 
rea" s-a constituit Intr-un

Viorel STRAUȚ

(Continuare in pag. a 2-a)

runr.it
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ANIVERSARI 1990
In prima întilnire a 

membrilor Comisiei de 
știință, invățămint, cul
tură clin cadrul Consi
liului municipal al Fron
tului Salvării Naționale 
s-a pus în discuție și pro
blema aniversării unor 
personalități ale culturii, 
științei și istoriei patriei, 
personalități incluse în 
calendarul de aniversări 
UNESCO pentru 1990, res
pectiv pentru luna ianua
rie. Este vorba de Ion 
Creangă, Ștefan Procopiu, 
Martha Bibescu, Grigore 
Ureche, Jcan Bobcscu, 
Matei Corvin și alții.

Primii trei stau și in 
atenția presei, a unor in
stituții de cultură de pe 
raza municipiului : tea
tru, școli, case de cul
tură, cinematografe.

Dacă lui Ion Creangă 
i-au fost dedicate încă de 
la începutul lunii decem
brie unele manifestări în 
școfi, studii de presă, des- 
prp Martha Bibes :u și 
despre Ștefan Procopui 
încă nu s-a scris nimic, 
nu' s-au avut în vedere 
simpozioane, sesiuni de 

'comunicări etc. Mai e in- 
’$ă timp >i ne gindim mai 
ales la inițiativele pe 
care le-ar putea avea 
în acest sens, în ce-1 
privește pe savantul ro
mân de adevărată repu
tație internațională Ște
fan Procopiu, catedrele

Greva din Valea Jiu’ui—1977
(Urmare din pag. I) 

dialog asemănător pe te
ma revendicărilor. A fost 
de fapt o tîrguială, ca la 
piață, in care greviștii au 
avut mereu cîștig de cau
ză. Din însemnările per
sonale și din discuțiile prin 
care am reconstituit lap
tele, am reținut că greviș
tii au reușit să smulgă pro
misiunile; să se mențină 
pensiile de gradul II și III; 
pensionarea minerilor să 
se facă la atingerea viratei 
de 50 de ani, să nu se mai 
facă rețineri din salarii sub 
diferite motive, respectarea 
repausului in zilele de 
duminică; . jplimcntuiea 
locurilor pentru mineri in 
stațiunile de odihnă și 
tratament; tratarea mine
rilor în policlinici și spi
tale fără să li se mai cea
ră mită; reintroducerea u- 
mformelor e.irc ! ■ acordau 
gratuit cindva pentru mi
neri; s . f.c construite u- 
nități ale industriei ușoa
re cu locuri de mun< . pen
tru femei, organizarea u- 
nor mușini ferme impotri- 
va corupției din comerț ; 
să se asigure o maj bună 
aprovizionare a populației 
cu produce agro.ilimen- 

(Urmare din pag. 1)

transmisie. Curelele sint 
de slabă calitate. Ca ur
mare, a crescut și consu
mul de curele in produc
ție. .3 mașini „Diam int" din 
10 cîte avem, nu funcțio
nează din lipsă de piese de 
schimb. Or aceste piese sc 
fabrică în RDG Cunoaș
teți care a fost situația im
porturilor. Repet, fabrica 
ponte da benei icii substan
țiale. Colectivul este bun, 
bine pregătit. Articolele fa-, 
bricate sint toate fără ex
cepție rentabile".

ANA GOȚOI AN, con
tabil șef. „Indicatorii de 
plan nu erau niciodată co
relați. Noi făceam propu
neri, noi le auzeam. De 
sus veneau alte cifre, fără 
noimă. Simptomatic pen
tru criza tot mai acută a 
regimului dictatorial este 
și faptul că în 1989 produc- 

do fizica din unitățile 
gimnaziale, liceale și din 
Institutul de mine.

Ca un prim impuls pro
punem un fragment din 
rubrica „Puncte cardina
le" a revistei „Contem
poranul" din 12 ianuario 
1990 : „Despre Ștefan Pro
copiu, moldovean și el, se 
știe că a fost un mare 
fizician, de al cărui nu
me sint legate descoperiri 
importante pentru știința 
acestui secol: fenomenul 
Procopiu, magnetoul Bohr- 
Procopiu... Centenarul 
nașterii sale va fi, fără 
îndoială, folosit nu nu
mai pentru omagierea me
ritelor sale științifice, ci 
și pentru aprofundarea în
sușirilor sale umane".

Desigur, l-am mai 
putea menționa și pe E- 
mincscu, sărbătorit anul 
trecut cu prilejul centena
rului morții, căruia îi mai 
putem aduce prinos de 
recunoștință și în zilele 
lui ianuarie pentru aniver
sarea a 110 de ani de la 
naștere.

Așa.Iar, să-i cunoaștem 
și să-i omagiem pe aceia 
care, prin munca și ge
niul lor, au dat expresie 
spiritualității poporului 
român, harului și forței 
-ale intelectuale, lansîn- 
du-ne și păstrîndu-ne în 
circuitul cultural univer
sal.
prof. Mircea Ml VIRANI 

tarc; să nu sc mai scum- 
p asi ă alimentele; sii fie 
prezentată pe larg în pre
să, la radio și la televiziu
ne intîlnirca cu greviștii de 
la I upeni; să nu fie luate 
măguri de represiune îm
potriva celor care au par- 
tic.pnt la grevă; să sc asi
gure minerilor echipament 
de protecție in cantități în
destulătoare și de buna 
calitate; să nu se forțeze 
producția de cărbune cu 
riscul de a produce ac
cidente de muncă; să se 
acorde hrană caldă mine
rilor la intrarea in mină. 
Se cuvine să menționez că 
llst i revendicărilor nu es
te completă.

Comitetul de grevă a 
avut un text de o pagină 

și jumătate, cuprinzind i- 
nițial 9, iar in final 21 de 
revendicări. Multe alte re
vendicări au fost adunate, 
prin bilețele. Pînă în pre
zent nu am reușit să intru 
in posesia listei de reven
dicări, iar majoritatea bi
lețelelor s-au pierdut.

In incheierea mitingului, 
după ce au fost făcute pro
misiuni cu nemiluita, sub 
presiunea huiduielilor, ti
ranul a lansat o lozincă 
de „fericire și bunăstare" 

RESURSE DE RENTABILIZARE
ția marfa a fost mai mică 
față de 1988 cu peste 10 
milioane lei".

DOINA MARINAȘ, șe
ful atelierului de creație. 
„Scăderea producției nu 
este vina colectivului. Co
lectivul nostru e priceput. 
Puloverele făcute de noi 
Sint frumoase, iar pulo
verele sînt la modă. Ați 
urmărit la televizor zilele 
Revoluției. O revoluție ca
re s-a făcut în pulovere. 
Tinerii și nu numai ei 
poartă pulovere. Și noi a- 
vem mindria lucrului nos
tru, tricotaje bine făcute, 
frumoase. Cit privește pro
ducția în 1990, putem asi
gura orice ni se va cere 
pentru producția internă. 
Avem deja asigurate con
tracte ferme la export 
pentru UIISS. Orice par

Se împart călțunii tinerilor militari.

La Biserica ortodoxă din Cimpa

„SĂ NE ADUCEM AMINTE!“
Bi erica ortodoxă din 

Cimpa, duminică, ora 10. 
Arhiplină cum n-a fost de 
foarte multă vreme. Băr
bați, femei, bătrîni, copii și, 
surpriza slujbei duminica
le, un pluton de soldați, 
tineri militari, însoțiți de 
comandanții lor care lu
crează în adîncurilc minei 

și a coborît de la microfon, 
pretextînd că arc treburi 
Ja București.

Scăpind din primul cerc 
de paza din jurul microfo
nului, cu ajutorul pazei 
minerilor, dictatorul nu a 
revenit la „eleganta limu
zina", pe traseul pe care 
a intrat' la sosire, pînă la 
poarta nr. 2. Securiștii din 
garda personală i-au asi
gurat, prin depozitul de 
lemne, un traseu de retra
gere paralel cu drumul, 
prin dosul unui zid lung și 
înalt de beton. A fost luat 
în brațe purtat pe sus de 
către „gorilele" personale 

și aruncat pe bancheta din 
spate, ca un sac, pe una 
din portierele deschise ale 
mașinii. Limuzina a dem.r- 
rat imediat să scape de la 
strinsoarc, avînd iute doi 
securiști atirn.iți de mino
rele portierelor și spriji
niți în praguri montate în 
exterior pe ambele părți ale 
mașinii. Așa s-a încheiat 
„mitingul de la Lupeni", 
care a fost prezentat de pro
pagau la oficială drept o 
rodnica „vizită de lucru".

(Va urma)

tener ne va solicita, de
sigur prin forurile noastre 
care sc ocupă cu comerțul 
internațional, în maximum 
două zile îi putem oferi 
propuneri de tricotaje. 
Toate acestea însă numai 
dacă furnizorii ne vor da 
materia primă la timp și 
în structură eoloristieu a- 
dccvată și dacă vom primi 
accesoriile și piesele de 
schimb comandate de pes
te 2 ani, dar pe care nu 
le-am primit".

MARGARETA IONES- 
C'U, specialist în proble
me de export. „In 1988 
am avut contracte la ni
velul planului și le-am rea
lizat. Partenerii externi au 
fost mulțumiți. La expor
tul pe devize libere pla
nul în 1989 față de 1988 
s-a dublat, iar contractele

Lonea și apără integritatea 
,sătenilor din Cimpa. De 
sărbătoarea Bobotezii, la 
biserică s-au adunat cîte- 
va caiere de lină de la 
enoriași. Preotul Nicolac 
Negoi, cu entuziasmul de
mocratic care-1 caracteri
zează a propus enoriașilor 
ca din această lînă să se 
confecționeze călțuni (cio
rapi de lînă) pentru a fi
dăruiți tinerilor militari 
care lucrează la mină și 
care, în timp ce sătenii se 
odihnesc sau își văd de 
treburile gospodărești, pa
trulează și veghează la 
liniștea lor.

După slujbă corul bi
sericii și copiii au susținut 
un emoționat program 
artistic dedicat eroilor re
voluției care a făcut să 
umezească ochii tuturor 
participanților. Cităm din- 
tr-o poezie de Mircea Dem

NORMAL
(Urmare din pag. 1)

mai pot aștepta. De fapt, 
in acest sens, un cuvînt de 
spus va avea desigur, sin
dicatul liber al minerilor 
de la mina noastră, de cu- 
rind constituit, cu care a- 
vem o colaborare foarte 
bună".

O foarte importanta co
laborare am constatat in
tre comitetul frontului și 
sindicat, pe de o parte, și 
consiliul de administra
ție, pe de altă parte. Re
prezentanții celor dou. or- 

pe care le aveam au aco
perit numai 10 la suta din 
planul inițial. Va dați sea
ma ca au urmat penali
zări".

z\m revenit cu întrebări 
suplimentare la conducere.

— De ce nevastă scăde
re a contractelor ?

Ing. IlOIIK A ItODES- 
C'U. „Nici intr-un caz din 
cauza calității produselor. 
Inexistența contractelor 
este reflectarea in plan e- 
conomic a greșelilor poli
tice ale lui Ceaiișescu. Re
nunțarea la clauza națiu
nii celei mai favorizate 
a făcut ca întreprinderea 
de comerț exterior din acel 
timp, să piardă relațiile 
cu firme de prestigiu din 
SUA. Am pierdut piața în 
SUA. Răcirea relațiilor 
bplomatice cu Danemarca,

Rădulescu recitată de e- 
Jevul Iulian Selagc.

Cînd clopotele sună la 
sfinte sărbători 

Să nc-aduccm aminte de-ai 
noștri scumpi feciori 

Ce au udat asfaltul cu 
sînge viu, fierbinte 

Să nc-aduccm aminte...

A urmat apoi un paras-
tas pentru 'pomenirea e- 
roilor căzuți în timpul re
voluției după care au fost 
împărțite tinerilor militari 
călțunii de lînă, alimente 
și fructe, iar în fața bise
ricii au fost ospătați cu 
pîine, brînză, cțrnați fripți 
.și fierți, mere, pere, colivă 
și, bineînțeles cu cîte un 
pahar cu vin. Toate aces
tea oferite cu cea mai 
marc căldură sufletească 
de sătenii Cimpci, adevă- 
rați oameni de omenie.

Ion LICIU

IZ AR t A
ganisme participă la ra
portul de producție unde 
prezintă toate problemele 
ridicate de oameni. Cele 
mai multe probleme s'nt 
analizate și soluționate pe 
loc. Este adevărat câ și 
conducerea tehnică a dat 
dovadă de multă recepti
vitate în aceăt sens. Ori
cum, toate la un loc de- , 
monstrează o bună gîndire, 
materializată în acțiuni 
menite să eoniiucă la îm- 
bunatuț.rca activității so- 
cial-economice de la a- 
ccastă unitate minieră.

datorită intensificării dic
taturii, ne-a făcut să pier
dem parteneri serioși, in
tr-un loc unde eram apre- 
ciați. Și exemplele pot 
continua. Cine a suferit? 
Oamenii, muncitorii „a- 
dicâ aceia fără nici o vi
nă"

— In cît timp veți re
cuceri piața externă?

Ing. RODIC A BODES- 
CU: „Doi, trei anii Su
bliniez că avem resurse să 
dăm tot ce e nevoie pieții 
interne, tricotaje la fel de 
bune și frumoase precum 
cele de export, nu ca pînă 
acum cind existau diferen
țe de calitate datorită deo
sebirilor intre calitatea ma
teriei prime pentru in
tern și cea pentru export. 
I’utem deveni o fabrică de 
elită. Materie primă să 
avem la timp și în struc
tură, precum și accesorii. 
Competență există".

I 
I 
I 
I 
I 
I

I

KEPRI ZI NTANTUI. 
pentru Valea Jiului al 
Partidului Național Ță
rănesc Creștin și Ik 
mocrat, domnul Mihai 
Stnpariu, anunță că 
și-a început activitatea 
noua grupare politică 
în sediul din Petroșani, 
strada Republicii nr. 135 
D.

înscrieri in partid SC 
fac zilnic, între orele 
9—20. (18627)

, AUDIENȚE. La prima- 
, ria municipală, începînd 
' din această săptămînâ, 
I sînt programate zilnic au- 
idiențe pentru cetățenii Văii 

Jiului. Audiențele au loo 
între orele 9—12, cu par- 

I ticiparca, prin rotație, a 
1 primarului, viceprimarulul 
Iși a secretarului primă

riei. Pentru probleme deo- 
Isebite, în cadrul primăriei 

funcționează un serviciu
| permanent care înregls- 
. trează sesizări și peste 
■ programul de audiențe.
I VIAȚA CULTURALA A 
1 ORAȘULUI. După cum
I ne-a informat ing. Ioan 
| Tătar, din partea Consiliu- 
' lui orășenesc Lupeni al 
IFSN, coordonatorul co

misiei culturale din locali- 
| tate, a avut loc prima în» 
' trunire după revoluție a 
I factorilor vieții cultura- 
' le. S-au discutat repunc- 
| rea pe picioare a bazei 
Imateriale aflată într-o si

tuație precară, precum și

I COTIDIENE
I ... -------- -----------------------------
| măsurile organizatorico 

Îcare se impun pentru revi- 
talizarea activității cul- 
tural-artistice.

| ORGANIZARE. După 
I cum ne informează dom

nul Boghiu, mina Uricani
I a primit unele ajutoare, 
I care au început să fie 
1 împărțite minerilor și SO- 
| țiilor de mineri cu o si- 
■ tuație familiară mai grea, 
| Prin grija comitetului FSN 
Ipe întreprindere, acesto 

ajutoare au fost inventa
riate și apoi împărțite în 
mod organizat, pe bază do 
tabel. Deci se poate! (G.C.) 

PROPUNERE. In numele

Imai multor posesori do 
autoturisme din Petroșani, 
cititorul Nicolae Suciu so
licită ca magazinul „Piese 
auto", amplasat într-o zo
nă marginală a orașului, 
in cartierul Aeroport, să

I fie mutat într-o zonă ccn- 
' trală, eventual la parterul 
1 blocurilor construite în 
■ zona fostului stadion unde 
’ există spațiu neocupat co- 
| răspunzător. Considerăm că 
Iacum în perioada cînd se 

efectuează inventarierea la

I acest magazin, -ar fi con
diții să fie realizată a-

. ceastă mutare.
| NICI CUI \R AȘA I Do-

Irința cititorilor de a prin
de un ziar pentru a afla 
știrile noastre actuale es-

| te firească. Fiecare dintre 
1 noi stăm la coadă la cîte 
I un chioșc de ziare, dar se 
' pune întrebarea cum stăm; 
I civilizat sau necivilizat ? 
' Majoritatea dintre noi 
I stăm civilizat, dar mai 
' sînt unii cetățeni, e drept 
I puțini la număr, care 
• dau dovadă de vandalism. 
ISpre exemplu, săptămînâ 

trecută o serie de indivizi
■ au asaltat pur și simplu 
| chioșcul nr. 98 din cartie- 
Irul 8 Martie din Petrila, 

spărgând geamul de la
1 ușa intrării și pe cele ale 
' vitrinelor. Oameni buni, 
| trebuie să dăm dovadă da 
- multă disciplină. (V. Bel- 
I die)

I Rubrică realizată de
I Ion DUBEK
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înscrierea, la loc de 
frunte, în Programul Con
siliului Salvării Naționa
le — act cu valoare cons
tituțională — a principiului 
separării celor trei pu
teri îh stat — legislativă, 
executivă și judecătoreas
că, precum și Comunicatul 
cu privire la separarea ac
tivității de stat de puterea 
politică, asigură și garan
tează înfăptuirea unui 

vechi deziderat: o justiție In
dependentă și liberă, su
pusă numai legii și care 
să slujească, cu adevărat, 
idealurilor de Adevăr și 
Dreptate.

Pentru a sublinia impor
tanța acestei probleme cite- 
va succinte reflecții ni se 
par a fi utile pentru o m i 
bună înțelegere a ei.

Sub vechiul regim și, cu 
deosebire, în anii dictatu
rii ceaușiste, a vorbi des
pre o Justiție independentă 
șl liberă de orice ingerin
țe, era de ncconceput, în 
condițiile în care monopo
lul puterii era exercitat de 
partidul unic prin condu
cătorul său diabolic, omni
potent, omniprezent și — 
ca o particularitate

OPINII ffl OPINII « OPINII

0 justiție independentă și liberă

pro-

prie acestui dictator — 
omniscient. Omnipotent, ca 

șef al puterii executive, prin 
veleitățile sale de monarh 
absolut în raporturile cu 
guvernul (redus la rolul de 
marioneta); ca legiuitor, 
prin decretele sale fai
moase, continuînd, pe lin
gă numeroase îngrădiri de 
drepturi prevăzute în Cons
tituția țării, reglementări ce 
reprezentau un amestec 
grosolan . în viața privată,, 
intimă a cetățeanului; 
judecător 
hotărîri le 
privind libertatea și 
unor opozanți 
tichetați pe 
spioni sau trădători 
țară; omniprezent, 
multiplicarea lui în 
de exemplare — de dicta
tor — constituind ierarhie 
de partid (sau „nomencla
torul" lui); omniscient, cînd 
„gîndea" pentru 23 de mi
lioane de cetățeni sau cînd 
dădea — îrtipreună cu „sa
vanta" sa soție — incompc-

ca 
suprem, prin 

sale arbitrare 
viața 

politici, e- 
nedrept ca 

de 
prin 
sute

tente și perplexe „indicații 
de o inestimabilă valoa
re teoretică și practică".

Desigur, într-nn asemenea 
regim dictatorial, și rolul 
organelor Procuraturii și 
Justiției — organe de stat 
spaciale — era redus la a- 
cela de instrument al po
liticii, subordonat acesteia, 
mai ales în scop represiv, 
ele neputînd avea indepen
dența și libertatea de ac
țiune pentru a căpăta sta
tut de putere în stat. Un 
exemplu este edificator: 
prin Instrucțiuni ale Comi
tetului Central, membrul 
de partid avea un regim 
juridic privilegiat, el nepu
tînd fi urmărit sau jude
cat fără aprobarea orga
nului de partid de care a- 

parținca. Prin aceasta, seîn- 
călcau atît principiul ega
lității tuturor cetățenilor 
în fața legii, cît și princi
piul independenței jude
cătorului supus numai le
gii". Dacă un asemenea 
amestec în treburile jus-

j ției nu a dus, în fapt, la 
existența a două justiții, a- 
eeăsta SC dogorește acelor 
slujitori ai justiției 
— f.deli legii și 
profesionale — 
luit să limiteze

acestui amestec 
tea organelor de 
rareori cu prețul unor su
ferințe de ordin moral sau 
profesional.

In noua ‘•ocietate civilă 
in care am intrat — roii 
al unei Revoluții cu ade
vărat democratice — Justi
ția își va redobînCii statu
tul ci firesc de putere în 
stat, recîștigînd, astfel, pen
tru slujitorii ei, indepen
dența (garantată și de i- 
namovibilita.tca procuro
rului și judecătorului), iar 
pentru actul de justiție, au
toritatea sa moral Juridică 
prin imparțialitatea sa și 
respectul față de lege.

Vom avea o justiție in
dependentă și liberă. Și 
nicicînd să nu uităm pre
țul plătit pentru ca jertfa 
celor căzuți pentru trium
ful Revoluției și al idea
lurilor ei: democrație, 
bertate, demnitate.

care 
eticii lor 
s-au stră- 

cfectelc 
din par- 
partid, nu

Ș>

David MANII'

IN ACTUALITATE Scrisoare deschisă

De Ici Procuratura militară 
din Timișoara

lloni- 
fost

('orespondentul 
preș la Timișoara a 
convocat la procuratura 
militată din localitate, un
de loeotcnent-colonel Va- 
sile Cozma, coordonatorul 
echipei de ancheta a eve
nimentelor d| la Timișoara 
din j^ioada 16—,25 de
cembrie 198), i-a făcut ur
mătoarele precizări:

In cîteva zile în orașul 
martir Timișoara urmează 
a fi judecați, separat, un 
pi im grup de 22 de impli
cați în complicitate de 
genocid și favorizare la 
săvârșirea acestor infrac
țiuni; alte peste 40 de 
persoane suspecte și bă
nuite a fi implicate in a- 
ceste evenimente se aflu 
sub strictă pază și sînt cer
cetate eu minuțiozitate, ur-

mm 1 a fi tr.a c la răs
pundere conform legii și 
vinovăției fiecăreia. Tot
odată, organele procuratu
rii militare, în strînsfi co
laborare cu armata și poli
ția, continuă adunarea pro- 
b lor pentru stabilirea de
plină a adevărului și a 
descoperirii tuturor celor 
care au fost implicați In 
reprimarea demonstrațiilor 
pașnice din Timișoara. Fa
cem, totodată, apel la ce
tățenii municipiului sfi 
aibă răbdare, asigurîndw 1 
că justiția își va face pe 
deplin datoria și că cei 
vinovațâ vor fi trași la răs
pundere cu toată fermita
tea pentru fărădelegile co
mise asupra populației paș
nice.

(Rompres)

RĂSPUNDEM

împărțirea echitabilă 
a ajutoarelor

I.a Lupeni, ca și în ce
lelalte localități, au sosit 
și continuă să sosească a- 
jutoare din diferite țări. 
Am asistat săptămîna tre
cută, în gara din Barbă- 
teni, la 
vagoane 
toare.

Date fiind antecedentele, 
adică nemulțumirile în 
legătură cu împărțirea pri
melor ajutoare, ne-am con
vins la fața locului că noul 
organism democratic — bi
roul Consiliului ora1 c 
al l-’.S.N., acordă înti^_,ța 
atenție acestei acțiuni de 
mare interes public. Spu
nem aceasta, intrucit am 
văzut că descărcarea celor 
3 vagoane, desfășurata 
o pază sigură, a fost ur
mărită cu toată atenția de 
reprezentanții autorităților 
și organismelor democrati
ce, ai întrepi indeiiior, po
liției etc.

— Acordăm întreaga i- 
tenție descărcării, depozi
tării, repartizării și împăr
țirii ajutoarelor, ne-a spus 
ing. Tiberj» Sibișan, pre- 
ședintele Consiliului orășe
nesc al F S.N.

Din detaliile furnizate Ac 
interlocutorul nostru, am 
reținut că biroul Consiliu
lui orășenesc al F.S.N. a 
constituit două echipe spe- 
< i ile pentru coordonarea 
acțiunii, echipe formate din

gara din Birbă- 
descărcarea a trei 
cu asemenea aju-

ub

reprezentanți ai F.S.N., ai 
primăriei, ai întreprinderi
lor, juriști, ofițeri de po
liție și ai unității militare, 
merceologi ai întreprinderii 
comerciale. Prin aceste co
misii se inventariază și re
partizează toate produsele. 
Repartizarea s-a făcut pe 
baza evidențelor întocmite 
pe unități, iar pensionari
lor, celor care nu lucrează, 
de către primărie. Cele mai 
multe produse au fost o- 
biecte de îmbrăcăminte, 
care s-au împărțit prin u- 
nitățilc miniere, I.F.A. „Vis- 
i-oza" și celelalte întreprin
deri și instituții, precum 
i prin casa pensionarilor. 

Alimentele care au venit 
intr-o cantitate mai mică 
(lapte praf, ciocolată ctc.) 
au fost repartizate mai ales 

reșclor, maternității, gră
dinițelor cu program pre
lungit, iar medicamentele 

au fost date spitalului. Au 
beneficiat priori
tar, de diferite produse, fa
miliile cu rnulți copii, ne
voiașe, cș'le caic au avut 
de suferit. Dar, urm ază, 
funcție de aci te criterii, 
șl nițele. Greutăți se i • 
din cauza acelora care nu

■ mulțurr. sc cu ce au pri
mit și m.u vor... și altceva. 
Trealx» nu e -te simplă atî- 
ta timp cît alții n-au pri
mit nimic... (I.D.)

CĂTRE A.U.T.L. PETROȘANI
cest mult așteptat și mult 
dorit autobuz ar fi folosit 
și de cetățenii din Petrila 
sau I.onca, oare în afară 
de aspectul strict uman și 
civic al problemei, ce ar 
mai trebui pomenit ?

Vă rugăm să anali
zați obiectiv doleanța și 
dreptul nostr-u să fim spri
jiniți și înțeleși. Și altăda
tă am avut „promisiuni 
certe" de rezolvare a cazu
lui nostru, dar ne-au lăsat 
un gust amar. Cei care 
promis,' nu s-au ținut 
ciivint.

ConsiJeiâm că nu 
cerem prea mult ca
oră în oră să beneficiem 
de asigurarea unui autobuz 
pentru transportul în co
mun, lucru ce este o ex
presie vie a civilizației pe 

o merităm și pentru 
trudim fiecare.

mulți oa- 
ai orașului 
Cimpa, din 

Și

Sîntcm mai 
meni, locuitori 
Petrila, strada 
diverse întreprinderi 
instituții din Petroșani sau 
Petrila. Toți navetiști. Toți 
conșticnți de faptul că pro
gramul de lucru trebuie 
respectat. O spunem deoa
rece, din munca noastră
cinstită, trăim noi și fami
liile noastre. Și nu
munca ne speriem ci 
faptul că nimeni nu 
ajută cu transportul 
serviciu și spre casă, 
această situație fiind 
de puține ori, apelăm 
diferite mijloace de tran
sport, de ocazie, umilin- 
du-nc în fel și chip (sau 
fiind umiliți chiar) pentru 
a ajunge la locurile de 
muncă sau acasă unde ne 
așteaptă copiii, părinții,' 
grijile gospodărești, întru 
cît în* m, pe măsu a posi
bilităților, și buni 
podari.

Dacă v.i amintim 
cum 15—20 de ani, 
rut" Petroșani — Cimpa și 
retur, circulau două auto
buze din 45 în 45 de mi
nute, că nu era asfalt și 
că nu erau atîția navetiști 
(in afaia de elevi, studenți 
etc), iar problema renta
bilității cursei nu se poate 
pune în discuție întrucîta-

LOCATARII ASOCIA
ȚIEI nr. 3 UFicani. Nu 
vă punem la îndoială bu
na credință, dar problema 
la care vă referiți este 
de competența primăriei o- 
ra.șului dumneavoastră. In 
viitor ar fi mult mai u- 
til pentru rezolvarea pro
blemelor pe care le ridi
cați să ie.șiți din anoni
mat. N-aveți de ce vă as
cunde identitatea.

PETRIȘOR T„ alias 
„noi locuitorii orașului 
Vulcan". Problema la ca
re vă referiți este depășită. 
In numărul nostru din 16 
ianuarie am publicat com
ponența Consiliului mu
nicipal al Frontului Salvă-

rii Naționale ales în 15 ia
nuarie. Nu 
v-ar folosi 
7 ianuarie 
re au stat 1

UNGUR 
troșani. Ne bucură că înr» 
părtășiți punctul nostru 
de vedere în legătură ci» 
subordonarea municipiu
lui direct de guvern. I»> 
anul 1968, odată cu re 
împărțirea administrativ 
teritorială, municipiul Pe 
troșani avea același regim 
de subordonare republica 
nă ca și municipiile Bucu 
rești și Constanța. Numai 
că noi n-am prea simțit-o 
treptat și tacit s a renun 
lat la ea.

i știm la ce 
consiliul ales In 
și criteriile ea 
la baza alegeri». 
VOICU, Pe-

de 
de 
ne 

spre
In 
nu 
la

gos-

că a-
pe

an 
de

vă 
din

care 
care

Un grup de cetățeni 
>iarnici din Ciinpa

Se extinde liiuarca
Prin Hotă’îrca Guver

nului nr. 45 din 5 ianuarie 
1990 s-au aprobat măsuri 
pentru extinderea sistemu
lui de vînzare cu plata în 
rate a unor bunuri pentru 
care există stocuri și posi
bilitatea asigurării 
producții curente, 
și a unor servicii,
derca înlesnirii desfacerii 
acestora și satisfacerii ce
rințelor populației.

Nomenclatorul produse
lor și serviciilor care pot 
fi asigurate, cu plata în 
rate, va fi stabilit și re
văzut periodic de Ministe
rului 
rior,

unei 
precum 
in ve-

Comertului Inte-
CENTROCOOP,

i:u plata in rate
UCECOM. împreună cu 
Ministerul Economiei Na 
ționale și Ministerul Finan 
țelor.

Avansurile ce se vor în 
casa sînt cuprinse între 30 
la sută și 50 la sută din 
valoarea mărfurilor sau 
serviciilor respective. Crc 
ditcle se vor acorda prin 
unitățile comerciale sau 
prestatoare de servicii, du 
pă caz, cu dobînda de 
ia sută pe an.

Prin aceeași hotărîre s> 
aprobă reducerea cu pîn 
la 30 la sută a prețurilor 
unor mărfuri greu vand.a 
bile.

(Romprcs)

Ședința extraordinară a Sfintului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române

Comunic a t
ianuarie 
ședința 

Sf intui ui 
Ortodoxe

canonice și bisericești, pînă 
la alegerea 
al Bisericii 
mane.

noului Patriarh 
Ortodoxe Ro-

In ziua de 18 
1990 a avut loc 
extraordinară a 
Sinod al Bisericii 
Române, în prezența dom
nului prof. Nicolae Stoi- 
cescu, ministrul cultelor.

In cadrul lucrărilor, P.F. 
Patriarh Tcoctist a depus 
Sfintului Sinod cererea de 
retragem la pensie d.n mo
tive de sănătate și vîrstă 
înaintată.

Sfintul Sinod a luat act 
de această cerere și a 
holăriț, potrivit canoane
lor și Statutului Bisericii 
Oitodo.\e Române, consti- 
tuiea unei locotenențe — 

alcătuită din trei mitropohți 
aflați in luncție: I.P.S. Mi
tropolit /Xntonie al Ardea- 
ului, I.P.S. Mitropolit Nes- 
tor al Olteniei și I.P.S, Mi
tropolit Nicolae al Bana
tului, completată cu un e- 
piscop eparhiot: P S. 
pil i op Timotei al Aradu
lui și un episcop-vicar ; 
P.S. Episcop Vicar Roman 
I.ilomițeanuJ —, l’Otenm- 
ță care 'irm-.izn să fum țio- 
neze, potrivit rinduielilor

E

☆
In aceeași ședință, Slîn- 

tul Sinod a aprobat cererea 
de retragere ' ” ~ ’
cop Emilian 
administrarea 
Alba Iulia și 
fa dispoziția 
nod.

Odată cu retragerea P.S. 
Sale, Permanența Consi
liului Eparhial și Consiliul 
Eparhial provizoriu, prezi
date de P.C. Pr. Vicar Ad
ministrativ loan Andreicut. 
va asigura conducerea ad
ministrativă a Eparhiei pi
ua la al'gerea canonica a 
unui nou episcop. In a- 
ccastă perioadă, din punct 
de ve icre canonic, eparhia 
va funcționa sub iirecta 
Jurisdicție a I P.S. Mitro
polit Antonie al Ardealu
lui.

Sfin'ul Sinod a imțil de 
mult timp nevoia unei 
rcinnoiii privind numiri

a P.S. Epis- 
Birdaș de la

Episocpici 
răminerea sa 
Sfintului Si

de noi. ierarhi, însă acest 
lucru a fost stagnat d< 
vechiul regim dictatorial. 
In noile condiții de adevă 
rată libertate religioasă a 
cest lucru a început la a 
coastă ședință prin alege 
rea PC Pr. ~ *
Mihaltan, 
teologic 
Sibiu, ca
Episcopia Ortodoxă Româ
nă a Oradiei, cu titlul 
„Bihoreanul".

Conf. loan 
de la Institutul 
universitar din 
arhiereu-vicar la

de

☆

De asemenea, Sfîntu 
nod a luat hotărîri și 
adus precizări in legătură 
cu constituirea de organe 
provizorii la parohii, pro- 
toierii și eparhii, pînă la 
viitoarele alegeri de organe 
deliberative și executive.

Si 
a

☆
Sfintul Sinod are în ve- 

lere și alte măsuri organi
zatorice pentru revitalutf»- 
îea veții bisericești, ținind 
se una de schimbările în
noitoare din țara noastră.
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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T Â R î R E
privind unele masuri

superior
referitoare la învătămîntul 
fără frecvență

SPORT VARIETAțl

Guvernul României ,hn- 
♦’irăște :

1. Actualul Invățămtnt 
superior fără frecvență va 
continua conform structu
rii existente pentru toți 
anii de studiu, pină la ab
solvirea facultății. Exame
nele se vor desfășura cu 
aceeași exigență ca și pen
tru lnvățămlntul superior 
de zi și seral :

2. Repartiția absolvenților 
Invățămintului superior fă
ră frecvență, inclusiv a ac
tualei serii ce se află în a- 
nul I de studiu, se va fa
ce, In principiu, respectîn- 
du-se repartiția la unită
țile in care lucrează, cu 
excepția celor încadrați în 
unități fără posturi In 
profilul facultății șl cărora 
li se vor oferi locuri de 
muncă corespunzătoare stu
diilor.

3. în consiliile profeso
rale vor fi co'ptați stu- 
denți de la toate formele

Din partea Ministerului Invățămintului

►f Stimați colegi,
, Pornind de la situația 
'creată In învățămînt ca 
urmare a exprimării vehe
menți? dc interese secto
riale, specifice unor sub- 
catcgorii ale corpului di- 
dact facem următoarele 
precizări :

t. Pină vineri, 26 ianua
rie, fiecare subcatcgorie a 
corpului didactic î.și va 
definitiva propunerile dc 
restructurare a învățămln- 
tului, precum ți revendi
cările proprii.

SPIIUII MUNICII'AI 
PIIUOSMI

>

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

următoarelor posturi ;

— șef serviciu Aprovizionare-lranspot I
— 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 sini rele prevă
zute in Legea nr. 12/1971.

înscrierile se fac pină in data dc .5 fe
bruarie 1990.

Relații suplimentare, precum și tematica 
pentru concurs se pot obține Li sediul Spi
talului municipal Petroșani.

de invățămtnt superior.
4. Pe baza unor criterii 

stabilite de Ministerul In- 
vățămîntului se va admite 
transferul de la o formă 
de invățămint la alta.

5. Studenții de la tnvă- 
țămîntul superior fără frec
vență vor efectua, după do
rința lor, un număr în
tre 4 și 8 ore de muncă 
pe zi. Vechimea în muncă 
va fi considerată proporțio
nal cu numărul de ore 
prestate. Se va asigura un 
program de lucru flexibil, 
adică un program decalat, 
astfel îneît să existe o 
corelare între programul 
unităților și cel al institu
țiilor de Invățămint su
perior.

6. Studenții de la în- 
vățamîntul superior fără 
frecvență au dreptul la 
concedii de studii de pî- 
nă la CO de zile Intr-un 
an calendaristic pentru se
siuni de examen, proiecte

Apel către toate
2. Simbătă, 27 ianuarie, 

reprezentanții creditabili ai 
fiecărei subcategorii vor 
centraliza propunerile șl 
revendicările transmise din 
teritoriu. Vă rugăm să fo
losiți telefoanele: 60 66 83; 
31 66 91; 26 52 65; 69 00 07.

3. Duminică. 28 ianua
rie, delegații ale tuturor 
subcategoriilor personalu
lui didactic se vor Intllnl 
cu conducerea Ministeru
lui Invățămlntului pentru 
a elabora o platformă co
mună, în care revendicările 
sectoriale să poată compu- 

șl lucrări practice. Aceas
tă perioadă va fi conside
rată vechime în muncă — 
proporțional cu numărul 
de ore pe care îl prestau 
anterior cererii pentru con
cediul fără plată.

7. La cerere, studenții 
exmatriculați din motive 
politice, religioase sau din 
cauza nepromovăril unor 
discipline cu caracter ideo
logic, vor fi reinmatricu- 
lați. Această măsură se a- 
plică imediat;

8. Pentru sesiunile de 
examene pentru anul șco
lar 1989/1990, facultățile 
vor solicita numai adeve
rință de încadrare în mun
că.

9. Studenții de la în-- 
vățămîntul superior fără 
frecvență pot candida, în 
aceleași condiții ca și stu
denții de la cursurile de 
zi, pentru obținerea de 
burse în străinătate.

10. Studenții de la In- 
vățămîntul superior fără 

cadrele didactice
ne un program rațional dc 
rezolvare a problemelor în
tregului corp didactic; ora 
și sala în care se va des
fășura această întîlnire 
vor fi comunicate pînă 
miercuri, 24 ianuarie.

4. Menționăm că Minis
terul Invățămîntului, îm
preună cu inspectoratele 
școlare și comisii de ini
țiativă locale, formate din 
cadre didactice, pregăteso 
o situație exactă a posturi
lor vacante, inclusiv prin 
reexaminarea legalității u- 
nor rezervări șl titularizări

COOPERATIVA „UNIREA"
cu sediul în Petroșani

strada N. Bălcescu nr. 1

încadrează direct sau prin transfer personal 
calificat in următoarele meserii:

— lăcătuș mecanic întreținere și repa
rații mașini de cusut și tricotat

— electrician de întreținere pentru insta
lații electrice interioare

— timplar mobilă

— plăpumar
— țesător

— croitor pentru funcția dc responsabil 
de unitate

( ondițiiie de încadrare și retribuire sini 
cele prevăzute de Legea nr. 12/197! și I 
gea nr. 57/1974.

( ei interesați se pol adresa la biroul 
personal al cooperativei și Li telefon 43251.

frecvență au dreptul să 
susțină examenele a doi 
ani de studii într-un sin
gur an universitar.

11. Studenții pot opta 
pentru schimbarea spe
cializării în cadrul aceleiași 
facultărți, inclusiv cei din 
actualul an terminal, cu 
susținerea examenelor de 
diferență necesare.

12. In anul universitar
1989—1990, pentru studen
ții din anul terminal se 
vor organiza cel puțin 2 
sesiuni de examene îna
intea sesiunii deschise de 
suținere a lucrării de di
plomă, care va începe la 
1 iulie 1990.

13. Alte probleme impll- 
cînd procesul de învățămînt 
la învățămîntul fără 
frecvență' vor fi so
luționate prin legea în- 
vățămîntului, care se află 
în curs de pregătire.

Prim-ministrll, 
Petre ROMAN

controversate. Raportarea 
de date incomplete sau 
false va fi sancționată.

5. Transferările se vor 
face conform statutului ca
drelor didactice în vigoa
re, din și In toate localită
țile — sate, comune, orașe, 
municipii.

6. Rugăm pe toți colegii 
noștri să evite în conti
nuare o escaladă a insta
bilității d'n învățămînt și 
să militeze pentru drep
turile lor după orele dc 
curs.

Lotul reprezentativ do 
fotbal s a reunit luni In 
Capitală în vederea pri
mului stagiu de pregătire 
pe care-1 va efectua între 
25 ianuarie și 4 februarie.

Au fost convocați urmă
torii jucători: Lung, Stelea 
(portari); Iovan, D. Petres- 
cu, Rednie, Andone, Săn- 
doi, Gh. Popescu, Rotariu, 
Klein (fundași); Sabău, 
Lupu, Mateuț, Hagi, Ghe- 
regi, Timofte (mijlocași) t 
Lăcătuș, Balint, M. Popa, 
Șt. Stoica (atacanți).

In ziua de 25 ianuarie 
selecționabilii vor pleca 
In Franța unde urmează să 
susțină două jocuri de ve
rificare între care /unul, 
pe 28 ianuarie, cu cam
pioana Franței, echipa O- 
lympique Marsilia, meci la 
care au fost invitați să 
asiste și 50 de tineri fot
baliști din țara noastră.

Stagiul se va încheia la 4

ttTKimiHREA NMHÂ
CÎMPII IUI |[J6

încadrează direct sau prin transfer 
următorul personal;

— 4 paznici pentru obiective speciale

Condiții de încadrare conform Legii nr. 
1/1970, Legii 12/1971 și Legii 57/1974.

Informații suplimentaro la sediul unității 
sau la telefon 60436.

Mica p u
VINZARI

VIND video Național, si
gilat. Telefon 45119, după 
ora 19. (18622)

VIND Dacia 1300. Petri- 
la, 8 Martie 25/24, după 
ora 16. (18629)

VIND pianină R. Rahtke, 
piesă deosebită și videore- 
corder VX 2000 Gasio, te
lecomandă. Telefon 43422. 
(18630)

VIND apartament, două 
camere, Deva — Micro 15, 
bloc 31 A, sc. G, et. 1, ap. 
33. (18631)

VIND convenabil video- 
recorder JVC, IIR. D. 143 
și 150 Akai VS 22. Telefon 
50061. (18632)

VIND Skoda S. 100, sta
re perfectă. Telefon 41418. 
după ora 18. (18633)

PIERDERI

l’IERDUT legitimație ser
viciu pe numele Zdrancă 
Constanța, eliberată de IG 
Vulcan. O declar nulă. 
(18602)

PIERDUT carnet stu
dent pe numele Velcu 
Laurcnțiu, eliberat de 
Institutul dc mine Petro
șani. II declar nul. (18620)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Io- 
ncscu Nicolae, eliberat de 
I.G.C.L. Petroșani. II de
clar nul. (18623)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Dascălii 
Viorcl, eliberată de IM 
I’aroșeni. O declar nulă. 
(18625)

PIERDUT dovadă porumb 
nr. 1670 pentru 160 kg po- 

februarie clnd se va dis
puta la Alger un meci a 
mical cu selecționata Al
geriei.

*

MUNSHEN 22 (Rom 
preș). In cadrul concur
sului internațional do 
atletism desfășurat In 
sală la Sindelfingen (RF 
Germania), sportivul so
vietic Ghenadi Avde- 
enko a cîștigat proba 
de săritură In Înălțime, 
cu performanța de 2,35 
m, compatriotul său Ser- 
ghei Bubka s-a situat 
pe primul loc la să
ritura cu prăjina cu 
5,80 m, iar americanul 
Larry Myricks a termi
nat învingător la săritu
ra în lungime cu 8,08 m.

(Romprcs)

b 1 i c i t a t e
rumb, pe numele Grunță 
Ilina, eliberată de IIG Pe
troșani. O declar nulă. 
(18626)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă periodice nr. 6644, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (18623)

DECES

SOȚIA Doina, fiicele 
Ani, I.ili, Sorina, gine
rii Adrian, Sorin. Silvi, 
nepoții Bogdan, Onna, 
Miliai și Alexandra a- 
nunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a 
scumpului lor

ing. ROMOSANU 
GHEORGIIE 

(56 ani)

Imnorininlarea are loc 
miercuri, ora I I.

Cortegiul funerar plea
că dc la Biserica Evan
ghelică Petroșani.

FAMILII! E Avra- 
miuc, Blendea. Olivcr 
Jula ți Bogdan mulțu
mesc tuturor celor care 
au fost alaiuri de noi 
cu gindul și cu (apia 
Ia marea durere prici
nuită de pierderea scum
pului iioslrti soț, tafă 
și bunic

AVR \IMII ( ( os | HUI

Ii păstrăm veșnica u- 
mlntircn. (18621)

It'dncția B| administrația; Petroșani, sfr. Nicolae Bălcescu, nr. 2 i Telefoane l secretariat r 41662 | secții i 41663, 4246L 
t iparul : Tipografia Petroșani, str Nicolae llălccscu nr. 2, telefon 41363.


