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Criteriul esențial al normalizării producției de cărbune
Red imenși onar ea unităților 

miniere pe baze reale
Normalizarea activității 

pioductive a unităților 
miniere clin Valea Jiului 
ridică în fața colectivelor 
de- conducere ale acestora 
un comandament primor
dial și imperios : redi-
mcnsionarca fiecărei între
prinderi din punct de ve
dere tehnic, tehnologic si 
economic, al structurii e- 
fcctivelor.
Criteriile fundamentale ale 

acestei redimonsionări tre
buie să fie cele ale eficien
ței producții . și durității 
muncii.
-Este un denie/, de mare 
aspundere la ordinea zi

lei, o sarcină pe care con- 
alitle de administrație ale 
minelor, in curs de consti
tuire, o au de rezolvat 
pentru a pune producția 
pe baze reale, pe o temelie 
care să asigure fiecărei u- 
nități eficiența economică, 
fondul de salarii, deci 
salarizarea corespunzătoa
re n membrilor fiecărui 
colectiv după munca de
pusă ți realizarea produc

Ieri. în schimbul I
✓

Dispecerul C.M.V..I. ne-a comunicat ca, 
ln cursul zilei de ieri, minerii din seliim 
bul I au reușit să extragă m,.i mult cu 
421 tone de cărbune comparativ cu 
schimbul I al zilei dc luni. Aceasta in 
scamnă un plus dc aproximativ 200 d 
tone față di prevederi. Dintre unități|. 
miniere care au reușit să extragă eanti 
tatea dc cărbune preliminată amintim 
minele Dilja, l’aroșcni, Petrii, i Sud, A- 
ninoasa. facem mențiunea că minerii A-

ninoasei, lucrînd ieri in condiții dificile, 
au reușit să depășească preliminarul cu 
•10 de tone. Și colectivul l.M. Lilpeni sc 
străduia î i v,nă obținind în schimbul 
I un plus d' oducțic dc 09 dc tone. 
Minerii de 1 larbăteni au extras, de

■ ■menea u .■lu-, dc 78 tone. O incn- 
țiu. c pi u.i . l.M. Cimpu lui Ncag, 
numai i i .' cbimbill I, a extr.H 469 tone 
dc cărbune (/XI. II.)

O PROFESIUNE DE CREDINȚĂ
__ _ »

ției in condiții de securita
te deplină. Deci, totul pe 
baze realiste, fără min
ciuni, fără ficțiuni, fără in
dicații prețioase și aberan
te. fără tutela nimănui ! 
Pr n această redimensio- 
nare, conducerile vor tre
bui să asigure toate pre
misele desfășurării ritmice 
a producției și dezvoltării 
în perspectivă a minelor, 
în condițiile gospodăririi 
raționale a fondurilor fixe, 
a mijloacelor materiale, ale 
redimensionării optime a 
electivelor.

In acest scop sc urmă
rește lichidarea tuturor u- 
tilajelor inactive, a celor 
cu uzură fizică și morală 
avansată, a imobilizărilor 
de orice fel, în materiale, 
piese de schimb și alte 
bunuri ce nu mai slnt ne
cesare In procesul de 
producție, trecerea în con
servare a mijloacelor fixe 
și chiar a unor capacități 
care nu mai au obiect de 
activitate în condițiile res
tructurării producției.

In cadrul acestei etape, 
hotărîtoare este și reașeza
rea efectivelor pe princi- 
piqj producției restructu
rate. Adică să dimensio
năm astfel efectivele pe 
locuri Incit acestea să asi
gure realizarea producției 
de cărbune la calitatea ce
rută și a productivității 
muncii la asemenea nivele, 
incit să rezulte venituri 
care să acopere cheltuieli
le în întregime și să asigu
re cîștiguri cît mai bune, 
nelimitate.

In etapa a doua, imediat 
după determinarea nive
lului real al costurilor, este 
necesar ca toate conduce
rile întreprinderilor mi
niere să facă o analiză 
temeinică asupra princi
palelor elemente de chel
tuieli, pe specificul fiecă
rui produs, în spiritul co
rectitudinii, astfel îneît să

loan Dl'TIEK

(Continuare in pag a 2-a)

ȘEDINȚA CONSILIULUI
FRONTULUI SALVĂRII 

NAȚIONALE
In cursul zilei dc marți a avut loc șe

dința C onsiliului Frontului Salvării Na
ționale.

După ample dezbateri democratice, la 
care au participat și președinții consiliilor 
județene ale F.S.N., s-a hotărit, printr-o 
covirșitoarc majoritate dc voturi, partici- 
pareaja viitoarele alegeri a Frontului 
Salvării Naționale ți convocarea alegerilor 
la 20 mai 1990.

S-a hotărit, dc asemenea, ca în pregăti
rea scrutinului din 20 mai să fie invitat 
un grup de observatori O.N.U., urmînd 
ca la timpul potrivit să fie făcute demer
surile necesare.

Consiliul Frontului Salvării Naționale 
a hotărit, totodată, ca proiectul Legii c- 
lectorale să fie discutat cu partidele poli
tice ți apoi dat publicității in vederea unei 
ample dezbateri publice.

La următorul punct dc pe ordinea dc 
zi, au fost prezentate două proiecte de legi 
privind măsuri de sprijinire a țărănimii și 
a unităților agricole.

După discuții s-a hotărit ca cele donă 
proiecte de legi să fie analizate mai întîi 
in județe și la nivelul ministerului de re
sort pentru a li sc aduce îmbunătățiri în 
vederea adoptării lor.

(Rompres)

24 IANUARIE 1859

UNIREA -ASPIRAȚIE ÎMPLINIT îi 
PRIN CONSENS NAȚIONAL f

Unirea Principatelor a 
fost, după o fericită for
mulare a unui mare con
temporan al evenimentu
lui, Mihail Kogălniccanu, 
„actul energic al întregii 
națiuni române". Mărtu
riile epocii și reflecțiile 
posterității desprind acest 
element definitoriu al ac
tului de la 21 Ianuarie 
1859: el a fost înfăptuit 
printr-un larg consens na
țional. N-au lipsit, desigur, 
obtuzitățile, interesele
meschine, mașinațiunile de 
culise nutrite din setea e 
goista de putere. A exis
tat chiar o partidă separa
tistă, care, în izolarea-i 
contrară intereselor națio
nale, a mizat pe violență, 
pe atragerea oamenilor 

corupți, compromiși și in- 
capaL li, fiuluiindu-lc pers
pectiva unor funcții și ti
tluri înalte, plătite cu un 
singur lucru: votul împo
triva unirii. Manevra n-a 
reușit, tocmai datorită lar
gului curent popular în 
favoarea împlinirii aspira
ției de veacuri a națiunii 
române.

Consensul național — 
dincolo de divergențe și 
deasupra lor — sc înteme
iază pic legitimitatea isto
rică a a pirației. Delegații 
d.n divanurilc ad-hoc, a- 
leși din toate stările socia
le, erau chemați ‘ă -faca 
act de dreptate, să valide
ze o realitate de veacuri, 
care, în acele momente, a- 
vea șansa să fie sancționa
tă politic și Juridic. Drep
tul natural al poporului 
român — la care îl îndrep

tățeau atîtea veacuri de 
luptă pentru păstrarea i- 
dentității naționale — îș 
căuta afirmarea între ță
rile europene ca o necesi 
tate a timpului.

Consensul național s-a 
întemeiat și pe luciditate. 
Explicit sau nu, oamenii 
acelor vremuri au simtit 
că șansa românilor de a 
se afirma în istorie este 
numai unirea, pe deasupra 
intereselor strimte.

Consensul național s-a 
întemeiat pe patriotism, 
întoarsă către sine, națiu
nea n știut să împlinească, 
cu un a ut simț al Istoriei, 
un act ce deschidea calea 
făuririi statului modern 
român. Adrcsîndu-sc lui 
Alexandru loan Cuza, în

C.T. DIACONU

(Continuare în pag. a 3-a)

, FACEM MINERIT AȘA CUM AM
Ea mina I’aroșeni >e lu- 
ează. Jle dă cărbune. O 

atestă datele prezentate de 
inginerul șef Radu Tornes- 
<-ii — în 20 ianuarie pro
ducția realizată peste ni
velul prevăzut era de 292 
'ane dc cărbune. O dove
desc cifrele Înregistrate 
ieri dimineață In caietul 
dc producție al dispeceru
lui CMVJ : plus 391 de 
tone.

Dacă ln sectoarele II 
șl III nivelurile obținute 
Jnt superioare celor pre
liminate, In sectoarele 
I șl IV sc acționează pen
tru rezolvarea unor pro
bleme care să conducă la 
creșteri ale producției. In 
cotorul I este vorba des

pre accentul pus în vede
rea creșterii liniei de 
front, din stratul 14, de la 
60 la 140 m și trecerii de 
la susținerea individuală 
la "ea meraniza’ă în ca- 

/ il sectorului IV. abatajul 
frontal dotat cu complex 
mecanizat CMA 5H a in 
trat aproape în întregime 
intr-o zonă sterilă. Avfnd 
în vedere și desele sur
pări, datorită copcrișiilui 
instabil, conducerea tehni
că a minei a hotărit opri
rea abatajului frontal clin 
panoul 5, stratul 5, blocul 
VI. „Nu dorim ca, din n- 
cest panou, să dăm mal 
multa piatră decît cărbu
ne", spunea inginerul șef. 
O afirmație are evidenția
ză faptul cu, acum, ceea 
ce trebuie să primeze este 
calitatea.

— Vom mai avansa cu 
complexul încă vreo 10 m 
în vederea îmbrăcăril lui 
comr>lete ți începerii deze- 
ciupării, relatează sing. Do
rul Turnași. Străpungem 
suitorul de a ta a de la pa
noul 1 stratul 4 (operațiu
ne efectuată chiar în ziua 

documentării — 22 ianua
rie — așa cum a confirmat 
și brigadierul Petre An- 
tchi), și începem amenaja
rea traseului necesar 
tram portului și montării 
complexului care va func
ționa In acest panou înce- 
pind din aprilie.

Așadar, o unenii știu ce 
au /le făcut. Vor să lucre
ze așa cum cere legea mi
neritului: de chizi, pregă
tești și exploatezi. Efecte
le „indicațiilor de sus" au 
condus la neglijarea lu
crărilor de întreținere, cu 
repercusiuni negative a- 
supra transportului dc 
materiale și circulației dc 
personal. Lozinca vîntu- 
rată de activiștii dc partid 
„toată lumea în cărbune", 
a avu» efecte catastrofale 
in domeniul îureținerilor. 
Sing. Tămați îți amintește 
cu năduf un moment pe
nibil cînd doamna fuga dt<

INVĂTAT!“*

la municipiul de partid, a 
venit să-i dea indicații 
pi ivind creșterea produc
ției de cărbune. I’e bună 
dreptate, el i-a solicitat, a- 
tunci, piesele de schimb 
de care ave a nevoie. „Nu 
pot, a răspuns tovarășa se
cretar, dar pot să-ți dau 
t iște indicații, să va sfă- 
tiliți să...“ (?!)

— Situația s-a schimbat 
acum, revine sing. ramași. 
Dam cărbune dupâ capaci
tatea abatajului, facem și 
lucrări de întreținere. A- 
vlnd lucrări cu profila 
mari, sc ușurează transpor
tul la și de l.a locul de 
muncă, crește securitatea 
muncii și, implicit, pro
ducția dc cărbune.

Această gîndirc nu este 
proprie doar șefului de

Glicorghc OLTEANU

(Continuare in pag a 2 a)

Reglementări privind 
repartizarea locuințelor

Penii u rezolvarea unor probleme de mare inte
res cetățenesc, cate ani la rind s-au aplicat de mul
te ori la bunul plac al celor cu atribuții in reparti
zarea <le locuințe, prezentăm cititorilor reglementă
rile care vor sla la baza obținerii unei locuințe.

In con foi initatc rli pre
vederile Legii nr. 5/1973, 
locuințele din fondul loca 
tiv de stat se repartizează 
de către unitățile în care 
persoanele incadrale in 
muncă iși desfășoară acti 
witab a. In acest sens co
mitetele Frontului Salvă
rii Naționale și consiliile 
de administrație din uni
tățile economice și in ti- 
tuții, vor analiza și decide 
cu multă răspundere și 
disccrnămînt prioritatea 
în acordarea acestora. Ta
bele cu propunerile de lo
cuințe vor fi înaintate la 
unitatea de administrare și 
închiriere □ fondului loca

tiv (IGCL sau EGCL) care 
prin comisia de specialita
te va verifica legalitatea 
înscrierilor prin prisma 
respectării normei locati
ve (pentru a se evita crea
rea de spații excedentare) 
și vor proceda la întocmi
rea contractelor de închi
riere. întreprinderile ți
instituțiile ror primi cote 
dc spații locative de la
primăria municipiului, res
pectiv a orașelor, din pla-

V alenlin POPESC!', 
Consilier juridic, 
IGCL Petroșani

(Continuare în pag ■ ! a)
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Cum poate fi dobîndită calitatea 
de persoană juridică a asociațiilor

„Facem minerit 
așa cum am învățat 1“

Articolul 31 din kgea
pentru -persoanele juridi
ce' din 6 februarie 1924 
—■ neabrogată — definind 
noțiunea de asociație sti
pulează că prin asociație 
se* 1 2 înțelege convenția prin 
care mai multe persoane 
pun în comun, în mod per
manent, contribuția lor ma
terială, cunoștințele .și ac
tivitatea lor, pentru reali
zarea unui scop care nu 
urmărește foloase pecu
niare sau patrimoniale. 
Scopul asociației poate fi 
pur ideal și să corespundă 
intereselor generale ale 
colectivității sau numai ale 
unei categorii sociale din 
care asociații fac parte, sau 
In fine, să corespundă in
tereselor personale nepa
trimoniale ale asociațiilor.

I.a sesizarea mai multor 
cetățeni din orașul Petrila 
— care locuiesc în blocuri 
și case cu Încălzire pe ba
ză de combustibil — de a 
benefici, de cărbune care 
să cor. pund' calitativ 
Jncf..:—ii imobilelor în 
car. trăi. conducerea 
CM\« și Prcparația Petri
la au luat u.mătoarelc mă
suri:

1. îmbunătățirea calită
ții cărbunelui livrat pen
tru centralele termice din 
Petrila se va face și prin 
adaos de scmicocs (de gra- 
nulație mai mică) cu pu
tere calorifică superioară 
față de ceea ce s-a livrat 
pină acum, cit și cil con
ținut de cenușă net infe-
' ipr.

2. Depozitul de livrare 
a combustibilului din Pe
troșani primește zilnic un 
vagon de cărbune pentru

Potrivit cu dispozițiile 
articolului 6 din sus-men- 
ționata lege, nu se poate 
recunoaște personalitate 
Juridică asociațiilor ori așe
zămintelor care au un o- 
biect ilicit, contrar ordinii 
publice sau bunelor mora
vuri, sau care sint forma
te în vederea realizării 
unui asemenea scop.

Pentru a putea dobîndi 
personalitate Juridică, aso
ciația trebuie să fie com
pusă, potrivit cu articolul 
3?, aliniatul 1 din lege și 
punctul 29 din regulamen
tul de aplicare a legii, din 
cel puțin 20 membri și să 
prezinte în statut o orga

în sprijinul cetățenilor

UNA PE 7 1

...apoi s au semnat de ambele părți „||{l ( LUA
SE" contracte economice...

Liviu BARLUȚIU

nizare din care să rezulte 
voința corporativă inde
pendentă de voința asocia
țiilor ca indivizi, consti
tuirea unui patrimoniu dis
tinct și autonom de patri
moniul individual al fiecă
rui asociat. Patrimoniul so
cial de fondare va trebui 
să fie în măsură dc a rea
liza cel puțin parțial sco
pul pentru care se consti
tuie asociația..

Pentru ca o asociație să 
poată funcționa legal ți 
pentru a se acorda aceste
ia personalitate juridică 
de către judecătoria în 
circumscripția căreia s-a 
constituit — în cazul nos
tru Petroșani — asociația, 
prin organele sale, va de
pune la grefa judecătoriei 
următoarele acte :

— o cerere pentru dobîn- 
direa calității de persoană 
juridică, semnată de către 
membrii fondatori, de că
tre organele de conducere 
sau de către cel puțin 7 din 
asociați ; cererea va trebui 
să cuprindă :

a) titlul sau denumirea 
asociației ;

b) obiectul .și scopul;
c) sediul său principal 

și sucursalele sau filialele 
lor, dacă vor fi ;

d) numele, profesiunea, 
și domiciliul persoanelor 
care, sub orice titlu, sînt 
însărcinate să conducă, să 
coordoneze și să adminis
treze asociația;

cetățenii care nu benefi
ciază de încălzire centrală. 
Facem un apel, cel puțin 
pentru perioada de iarnă 
ca cetățenii să nu solicite 
mai mult de 1—2 tone căr
bune, pentru a fi serviți 
cit mai mulți.

3. In vederea acoperirii 
cit mai bine a necesități
lor de cărbune pentru în
călzit locuințele, prcpara
ția Petrila a luat măsuri 
și livrează din 20 ianuarie 
și sortul de cărbune 14—80 
care conține și scmicocs, 
cu cenușă ce nu depășește 
30 la sută. S-a dispus ana
liza fiecărui vagon cit și 
urmărirea încărcării și ca
litatea cărbunelui.

Am fost informați la re
dacție că măsurile stabili
te se și aplică și că oa
menii, în general, sînt mul
țumiți de efectele măsu
rilor luate. (Teodor RUSU)

e) data actelor de consti
tuire a asociației j

La cererea de dobîndire 
a personalității juridice se 
vor alătura următoarele 
acte :

1. copii, în trei exempla
re, ale actului de consti
tuire și statutului ;

2. copii, în trei cxempla- 
îe, ale actului de alegere 
sau numire a organelor 
dc conducere, cînd acestea 
au lost desemnate după 
constituire ;

3. dacă statutele și nu
mirea organelor dc con
ducere au fost votate și a- 
doptate într-o adunare ge
nerală, se va prezenta du
plicatul original al proce
sului verbal din ședința 
respectivă ;

4. cu excepția sindicate
lor, orice altă asociație va 
trebui să depună și avizul 
ministerului dc resort în. 
competența căruia cade 
scopul asociației.

Judecătoria va soluțio
na cererea în condițiile 
legii și a rpgnlamen.’tului 
de aplicare și dacă va con
stata că este întemeiată și 
legală va dispune motivat, 
înscrierea asociației intr- 
un registru special al per
soanelor juridice, opera
țiune care în fapt se va 
face numai după rămîne- 
rca definitivă a hotărîrii 
de admitere.
Președintele Judecă (oriei

Mircea COSTINAȘ

La ce telefoane 
răspunle I.CRM.
Aducem la cunoștința 

cetățenilor din întreaga 
Valea Jiului că de un an 
Sucursala ICRM Petroșani 
nu mai răspunde la tele
fonul 42812. Pentru orice 
informații obținute în a- 
cest răstimp, nu ne asu
măm răspunderea. Vă in
formăm că Sucursala ICRM 
Petroșani poate fi solicita
tă la telefoanele 44841, 
43602 și 42492.

Re dimensionarea unităților miniere
(Urmare din pag. I) 

reflecte realitatea și să 
constituie o bază pentru 
noile prețuri dc livrare și 
decontare a producției din 
minerit, in vederea asigu
rării rentabilității fiecă
rei întreprinderi.

Este o lucrare de răs
pundere care se cere fun
damentată pe o analiză e- 
conomică riguroasă, pe 
luare:» în calcul a tuturor 
elementelor determinante 
pentru realizarea produc
ției în condițiile progra
mului dc lucru actual, sta
bilit în urma dialogului 
purtat dc domnii Ion Ilies- 
cu și Petre Roman cu dc- 
legația minerilor din Valea 
Jiului.

DOUA ÎNTREBĂRI
Cine intervine ?Cine poitc da relații ?

AU DISPĂRUT dc acasă, in ziua de 
20 ianuarie a.c., copiii I iroiu Cosmin și 
Buțurcă Ciprian, ambii în virstă de 13 
ani. Primul era îmbrăcat in scurtă de 
• iș maro, pantaloni reiați violet, căciulă 
neagră cu clape, cizme roșii și purta a 
supra sa un rucsac roșu cu cadru meta
lic, iar ccl de-al doilea in trening, scur
tă de fiș fără inincci, căciuliță dc schi 
și cizme roșii. Nu aveau bani sau ali
mente. Cine poate da relații, este rugat 
să se adreseze redacției noastre. (C.l.)

(Urmare din pag. I)

scctor. La fel văd proble
mele și ceilalți. Stclian 
Duță, șef de schimb în 
grupa lui Mălaimarc, este 
de părere că un accent 
mai marc trebuie pus pe 
pregătiri „ca să deschidem 
noi fronturi de lucru". A- 
poi, adaugă și problema 
sa personală. „Am un a- 
pariament în care, pe pe
reți, curge apa. In vară, a . 
venit doamna Surulcscu, 
a văzut doar bucătăria și 
a dat „viza" : locuibil.
Stăm patru persoane în 
două camere, am cerere 
dc cinci ani și văd că sînt 
al 195-lea pe listă". încă 
o problemă ridicată de el: 
numărul mic al vagoncte- 
lor asigurate la frontul de 
lucru. Ing. Liviu Radu și 
lăcătușul Mihai Tercble- 
cca au cerut urgentarea a- 

Reglementări privind 
repartizarea

(Urmare din pag. 1)

nnl de locuințe care se vor 
realiza în acest an. Men
ționăm ca pensionarii, și 
cei ale căror imobile sînt 
supuse demolării, primesc 
locuințe direct de la pri
mărie.

In ce privește cererile 
de schimb dc locuințe, du
pă ce sînt aprobate dc con
ducerea unităților de care 
aparțin locatarii, vor fi î- 
naintatc tot la IGCL (res
pectiv EGCL), care vor ve
rifica legalitatea normei 
locative, dacă nil e vorba 
de vreun sdTîimb fictiv, 
precum și alte criterii pre
văzute de Legea nr. 5/1973 
după care, dacă sînt înde
plinite condițiile legale, 
vor proceda la întocmirea 
contractelor de închiriere.

Cererile prin care se so
licită siibînchirieri se so
luționează de primărie 
și în.nnte de a fi supuse 
aprobării trebuie să poarte 
viza unității de administra-

I’roilucție in condiții dc 
securitate deplină a muncii, 
dc eficiență ! Fundamen
tarea solidă, pe baze rea
liste a activității producti
ve necesită așadar com
petență, o gîndirc profun
dă, și impune, în consecin
ță, contribuția și inițiativa 
cadrelor celor mai valoroa
se din cadrul unităților 
miniere, a inginerilor, e- 
conomiștilor, a muncitori
lor și tehnicienilor specia
liști, a conducătorilor for
mațiilor de lucru. Se cere 
cunoaștere, competență, i- 
nițialivă ! Este nevoie de 
cuiajul răspunderii, de dis- 
ccrnămint, de o gîndirc 
economică nouă, realistă, 
de înțelegerea faptului că 

Cititorul nostru Ghcorghc Matei din 
Petroșani, strada Vcnus, bloc 1, 
port face un apel la conducerea 
Petroșani pentru a asigura apa 
desfundarea canalelor dc scurgere 
remedierea altor grave defecțiuni la in
stalațiile sanitare, 
alături dc domnul 
aceeași situație 60 
teaptă Intervenția 
IGCL. (A.M.)

ducerii pieselor de schimb 
pentru utilajele din im
port.

Este bine că oamenii se 
implică realmente în a da 
un nou curs activității 
de extracție a cărbunelui. 
De astă dată ei, minerii, 
sînt cei care insistă în di
recția amintită. Fără a 
inai fi împinși de la spate. 
Muncesc, dar și spun răs
picat ceea ce vor: minerul 
și meseriașul să fie plătiți, 
indiferent de locul dc mun
că, conform calificării, 
categoriilor și treptelor 
obținute ; salarizarea per
sonalului de supraveghe
re, a celui de transport și 
dc aprovizionare să se si
tueze la nivelul importan
ței acestor activități. Gei 
din subteran muncesc și 
vor ca munca lor să fie 
evaluată așa cum trebuie.

locuințelor*
re a fondului locativ din 
care să rezulte numărul 
camerelor imobilului supus 
subînchirierii, numărul 
membrilor familiei, dacă 
suprafața locativă solici
tată pentru subînchiriere 
nu constituie suprafață 
excedentară ctc. Subinchi- 
ricrea sc face numai pe 
bază de contract încheiat 
în formă scrisă, care se 
înregistrează la circum
scripția financiară respce
ti vă.

Facem apel la toți cetă
țenii care au ocupat în 
mod abuziv locuințe din 
fondul locativ de stat, să 
Ic elibereze și să lc predea 
la unitățile IGCL in ccl 
mai scurt timp pentru a 
nu fi puși în situația de a 
suporta rigorile prevede
rilor noului Decret-Legc c- 
mis de Consiliul Frontului 
Salvării Naționale privind 
ancționarea ocupării abu

zive a locuințelor din fon
dul locativ dc stat.

așa cum sc așează bazele 
producției in prezent, așa 
vom realiza producția, 
productivitatea și costuri
le producției de miinc, 
salariile oamenilor.

Normalizarea producției 
mai cere, desigur, ordine 
și disciplină, un c'imat dc 
muncă plin de răspundere, 
precum și asigurarea unor 
condiții sociale civilizate 
membrilor colectivelor de 
muncă I

Trebuie înțeles de tieca- 
re că refacerea economici, 
propășirea țării — nu se 
pot realiza decît prin 
muncă onestă, prin efortul 
tuturor. O țară cu adevărat 
liberă nil se poate făuri 
numai cu lozinci sau voci
ferări I

Acro- 
IGCL 
caldă, 

Și

apelului 
în 

aș- 
la

Subscriem
Gh. Matei fiind 
de familii care 
instalatorilor dc

I PENTRU CEI INTERE- 
' SAȚI. Mai mulți cititori 
| ne-au solicitat adresa Con
■ siliului Național al Crucii 
• Roșii din România. Dăm 
I publicității această adre- 
J să pentru toți cei Interesați: 
| București, strada Biserica 
i Amzei 29. cod 70 172, scc- 
I torul I. Telefon C0/&93385.

I APEI1,. Artiștii plastici, 
. actorii Teatrului de Gtat, 
I profesorii de muzică, scri-
■ itorii, alți oameni de artă

Iși cultură din Valea Jiului, 
constituiți în societate Ti- 

I beră s-au adresat Consi- 
1 liului municipal Petroșani 
| al F.S.N. solicitînd afec- 
1 tarea fostului sediu al Ca- 
I binetului de partid (strada 
* Nicolae Bălccscu), pentru 
■ activitatea culturală. Imo- 
' bilul permite organizarea 
Iunei galerii de artă, a u- 

nei biblioteci, unei săli 
I destinată recitalurilor do 

muzică și poezie și altor 
I manifestări culturale. A- 

pelul este semnat de peste 
160 de oameni de artă $1 

cultură. (Al. 17.)
I „AS UTILAJUL" Petru 
- șani a editat noi insigne 
I Colecționarii le pot procr» 
Ira de la doamna lolanda

Nyulas, care poate fi gă
sită la stația dc calcul a

| 1UM Pi tro.șani. (Al. II.) i

I =■-.....—:
[COTIDIENE
I URGENȚA. Panoul de 
Iafișaj din Piața Victoriei 

— Petroșani a fost distrus, 
| dar nu în întregime. A 
1 mai rămas ceva din ei. Să 
Ific urgent dat jos. Am a- 

flat că tabla ar aparține 
t SUCT Petroșani, Să ~și-o 
.' ia I (V. UNGUR)
I SOLICITARE. Elevii 
J Școlii generale nr. 5 ți ai 
| Liceului din Vulcan (care 
I domiciliază în cartierul 
| Corocști — Valea Unguru- 
. lui, solicită prelungirea 
1 traseului cursei locale do 
I transport în comun, cu 
| încă o stație, de la PECO, 
’ la Valea Ungurului. A- 
I coastă prelungire dc tra- 
. seu ci te necesară întTO 
| orele 7,30—7,45 și 12,15 — 
11.3. Speram că și conduce

rea AUTL va fi receptivă, 
| (G.C.)
I - RECTIFICARE. In ști- 
Irea „Un om care iubește 

copiii", publicată la rubri-

Iea „Cotidiene" în ziarul 
nostru din 20 ianuarie a.c.

!dintr-o eroare de tipar, 
numele omului în cauză a

I apărut greșit IConca, în loo 
dc Konya cum este corect,

IEste vorba de inimosul 
Carol Konya care a amc-

■ najat și îngrijește patinoa
rul din Aninoasa, spre

| bucuria copiilor. (V.S.)
l EDILITARA. A trecut O 
J lună de la sărbătorile de 
I iarnă. Și vacanța prelungi- 
Ită de iarnă este pe termi

nat-?. „Ora ul copiilor" din 
Petroșani stă trist, uitat 

I de edilii care l-au montat 
1 în parcul de lîngă hala 
Iagroalim. n’ară. Bradul s-a 

înclinat, iar poarta din
I „pefeleuri" începe să fie 
1 demontată și împrăștiată. 
IDeci e timpul ca „orașul" 

să fie retras pină fi vine
I iarăși rîndul.
' DIN PROPRIE INIȚIA- 
| TIVA, o casnică din Uri- 
Icani, bine cunoscută șl 

mult apreciată pentru spi-

I ritul ei dc dăruire pentru 
binele obștei, Maria Poto
lita. s-a hotărît să strîngă

I fonduri dc la concetățenii 
1 ci pentru Contul „Liberta- 
| tea — 1989". După cum no 
’ informează Consiliul oră- 
| șcncsc al F.S.N. din Uri- 
Icatii, ea a predat pină a- 

cum, la CEC, pe baza unej
I evidențe precise, suma de 
j 19 000 lei.

Rubrică realizată dc
1 loan DUBEK
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UNIRE-N CUGET
Ș IN SIMȚIRI

Alcgindu-te pre tine Domn in țara noas- 
voit să arătăm lumii a ceea ce 

legi nouă, om nou..." 
M. KOGAl.NICEANU

tra, noi ain 
toată țara dorește : la

colonelul 
Cuza, re- 

Parti- 
-a’- ș 
1859 

Prin-

prin 
ale- 

adu- 
pen- 

a pă-

Modul în care 
Alexandru Ioan 
prezentant demn 
dei naționale, a 
la 5 și 24 Ianuarie
domn al celor două 
cipate • surori — Moldova 
și Vabijua (Muntenia) este 
îndeobște cunoscut Ale
gerea a fost exact caracte
rizată de consulul francez 
Victor Place, susținător al 
Unirii,'care a găsit cuvin
te potrivite pentru «i ilus
tra o situație de f.ipt : 
„...a putut fi ales cu acla
mații, fur.ă intrigi, fără vio
lențe, făr«zi corupție, 
ingurul fapt al unei 

geri legale și al unei 
nări libere", aceasta 
tru că „o nouă viață 
truns In rîndurile societă
ții" românoțti (v. Acte și 
documente, voi. IX, Bucu
rești. 1901, p. 244). Peste 
puțina vreme, la 13 fe
bruarie 1859, o scrisoare 
din Paris, emisă se pare 
de un român aflat acolo, 
afirma: ,,-e spune «lici că 
impăraiul și guvernul frân
ez, in ciuda Conferinței, 

vOr 'tprijini dubla alegere 
a Iui Cuza... Multe persoa
ne 'consideră numirea lui 
■'uza răi un fapt îndeplinit.

\ . \i i < s winti

V in.i

Hai să il.un nună ■ u
• mi na 

<«■-• ' u inima romană. 
Să-niirtim hora frății i 
Pe p.îmmtul României ! 
Iarba rea din holde

pi ai «i ! 
l'eară d.r înănia-n tară! 
I ihe noi să nil m.n fie 
Decît fiori și omenie ! 
Al.ii Miintenc,

măi vecine, 
să le prinzi cil 

mim- 
v i . a < u unire, 

minte
< u-nf i ățirc! 

I . de-i umil nu-i putere 
la u.ioi i la durere, 
l nd« s doi, puterea 

crește 
Și d i ,1.1,1.1111 nu sporește! 
Amindoi sintiui dc-o 

mamă 
și de-o 

sam.î, 
intr-o 

iiiluin.î, 
intr-n 

lumină.
Amuidoi avem nu nume, 
Amindoi o so.nrtă-ii 

lume, 
fu ți-s frate, tu mi-esti 

frate, 
fn noi doi un suflet 

bate! 
Vin' la AflIrOV <11

gi ăbire 
Să-l sec.'iin dintre

sorbii e. 
Ca să treacă drumul

mare 
Peste «a noastre vechi 

hotare. 
Și să vadă sfintui soare 
Intr-o zi de sării, toace 
llor.a noastră ce.'i

frățească 
Pe cimpia rom .nească ! 

De o făptură

< a doi lir.izi

doi o. Iii< a

Ce', puțin el este capabil 
de fapte mari și frumoase 
pentru patria sa. Pentru 
istoria Moldovei el devine 
un principal personaj (v. 
/Lrh. statului Iași, colecția 
..Documente", p. 474, 423). 
Aprecierea nu ne surprin
de. Tot din Paris, la 8/20 
ianuarie 1859, Iancu Alcc- 
"andri — fratele marelui 
bard de la Mirccști — a- 
dresîndu-se alesului nea
mului nostru, își exprima 
bucuria ți încrederea în 
viitorul nației care era asi
gurat prin alegerea lui 
Al. I. Cuza. „Adus la dom
nie printr-o adevărată a- 
lamație — scrie el dom

nului — Măria Ta nu ești 
numai un principe român; 
alegerea Măriei Tale 
proporțiile unei 
politice; ea este un 
test național î 
încălcărilor străine.
xandru Cuza poate și tre
buie să fie adevăratul în
temeietor al naționalității 
române al cărui prim stri
găt de libertate a fost Uni- 
r. a Pi incipatelor" (II.V. 
13”'-y, Agenția diplomati
că a României in Paris și 
legăturile politice franco-

ia 
declarații 

pro- 
împotriva 

Ale-

PRIN CONSENS NAȚIONAL
(l'rniarc din pag. l) 

■ In.ir fala adunării care 
n m ii îl pro lama'e domn, 
Kogălnii c.anu îi spune : 
„Prin înălțarea t,1 pe tro- 

Mare, 
națio-

n il lui Ștefan cel
a rcinalț.it în'iiși 

nulitatea rom inii... Alegin- 
du-te pe tino domn in (ar.i 
noastră, am vroit ;a 
'..ini hunei i ce 
țara dore te. Iii le;pi

«irâ- 
toat.ă 
nouă 

om nou... Fu dar omul epo- 
' < i. Fă < l legea

■ a arbitrarul; 
g'/a 'â fie tara

înlocu- 
ca le- 
dar ca

BALADA UNIRII
Tudor ARGlil./.l

I ir i m.n i- a”■ mii 
De ni mau mire ic ii, 
Dar m.n tiniîru meri u 
S-a litre, ut i Dumnezeii. 
Omul i ind eredea ciî moare 
Da dinți in a altă floare, 
Pcntiii lumea trecătoare, 
Ea vi uind și pe la noi, 
A d,d florile i mai noi, 
A intrat <u ochii-n cer 
l’i la Porțile de Fier, 
Alegindu i calc grea: 
Munți r și Dunărea. 
Și tii-eînd o fâiă pod, 
Fără diurn i nii i norod. 
In ie iniin'i ie remi iie 
A f i-ii: să i s mono, 
TiCl 1 i io.ii c genuine. 
I a fa< Ut
S.i 
Și a
V ra i ba n 
( ito i- .-i 
Dii'.rn înit 
Doritoa: <■

.inul ■ a din 
v ntoarr ă intr- Apus, 

i.îni'i1- .,i cu ii.i 
alea tuturora, 
i îl. una 
ntotd' una.
i se vadă.

Din livadă in livada, 
Se uitau doar între ele, 
Printre pini și prin zăbrele 
Alergînd prin ghimpi opiate, 
Obosite și rănite. 

române sub Cuza-Vodă, 
București, 1939, p. 159).

In momentul (de grație) 
cînd a fost ales domn, A- 
lexandru I. Cuza era o 
personalitate proeminentă, 
un luptător conștient și e- 
nergic pentru Unire, un 
temeinic și avizat cunos
cător al problemelor ad
ministrative, legislative. 
Judecătorești și militare. 
....Prințul Alexandru Cuza 
a fost unul din aceia care, 
la 1848, au ridicat stindar
dul autonomiei și al liber- 
tăței Principatelor și li
nul dintre cei care au su
ferit de arbitrarul guver
nului de atunci. Sub gu
vernul lui Vogoride, ad
ministrator fiind La Galați, 
a fost unul dintre acei ca
re au susținut cu tărie 
drepturile nației și de ace
ea și nația astăzi, avînd în
credere c«ă și în viitor 
susține autonomi.! și 
bertățile țării contra 
cui, l-a numit Domn
Moldovei, cu majoritatea 
de 48 viersuri..." (AU. din 
ziarul „Românul", nr. 2 
din 6 ianuarie 1859, în Acte 
si documente, voi. VIII, ți. 
371).

La data de 7 februarie 

va 
li- 

ori-
al

t'domnia ta In- i totul 
de pace și de dn plate ; 
impacS patimile și urile 
dintre noi: și reintrodu în 
mijlocul no.tiu tramo- 
-.o.'rca frăție".

Consensul național ■ i 
b iitimitate.i lui au fost re- 

ptate c«i atare d< conști^ 
ințele vremii. Edgor Qtîinot. 
im mare om de cultura 
francez, prieten al poporu 
lui nostru, susținător fer
vent în epoca al drepturi
lor românilor, își mărturi
sea simpatia lată de idea
lul Unirii: „î te sigur, 
domnilor, că, indiferent

Numai cintecelc toate 
Puteau negura st, aliate, 
Și trăi iu îndurerate.
I a fintina dintr-o zare 
•Se-ntilneau, cu trei 

urcioare, 
Surbin I visuri și răcoare. 
Intr-o zi s-au sfătuit. 
Cumpăna de răstignit 
S-o dârîme negreșit. 
Sr erindu și r.ipița 
Don. -au ' part și granița. 
Și din ■ eceră scigteia 
O trezi pe eea de a treia. 
Suferința cu noroc, 
Au In,ii granițele foc. 
Și-mpre|ur do munți și țară 
•Se făcuse foc și para. 
Lanțurile li s rin rupt 

< n du .manii dedc.upt. 
Și in l'ir'iil cnnii ir, 
Peste '.pini ți peste pir. 
Se im iiro hora mai’e 
P nlru Sfiala Sărbătoare 
A l’riimoașelor ferica,e, 
Cu grădinile de In în.
Pre cu pisc și rin ru rin, 
O cununa, o bințai.i 
f'iircubcii ciib' it pe ța. ă 
Șl d arii vcciile 
Vor trăi cu miile.

1839, Bcclard, consulul 
Franței la București, ra
porta ministrului francez 
de externe că: „Alegerea 
lui Alexandru Cuz.i a fost 
o manifestare cu totul na
țională. Adaug și nu-mi v«a 
li greu să demonstrez că 
această manifestare deve
nise necesară" (v. Afli, sta
tului București, col. „Mi
crofilme", C.P.C. Turcia — 
București, vdl. 19, rola 8, 
f. 4). Tnsă această potrivită 
și necesară alegere a con
stituit doar un prim pas 
pentru înfăptuirea statului 
român unitar. Răsunetul 
pe care ea l-a avut în 
Transilvania, unde românii 
„numai ba Principate pri
vesc"..., iar „cînd s-a ales 
Cuza domn, entuziasmul 
la românii din Transilva
ni.! er.a poate mai mare de- 
cit în Principate...", îndrep
tățește vorbele lui /Alexan
dru Papiu Ilarian, care 
dă glas nădejdilor româ
nilor de peste munți (v. 
„Revista pentru Istorie, 
Arheologie și Filologie, I, 
Fascicola I, București, 1882, 
p. 133—146; Șt. Neagoe, Ts- 
*'ria unirii românilor. 
București, 1986, p. 653).

Dumitru PELIGRAD

n.

0 TEMĂ LITERARA PERENA
înainte de lucrarea politică, a fost lucrarea de 

conștiință. înainte de a fi devenit fapt politic, prin 
votul din acel de neuitat ianuar 1859, Unirea a fost 
un fapt de logică istorică. Iar literatura acestui neam 
a dat samă de năzuința de veacuri, clădită pe ver
tebra continuității milenare, în care unitatea de cu
get și simțiri câta a găsi expresia unității politice 
și statale.

Ce altceva este folclorul literar, cu nestematele 
sale artistice, șlefuite pînă la perfecțiune, decît 
semnul unei unități organice între locuitorii vetrei 
dacice ? „Miorița" este mai mult decît o baladă păs
torească : ea poate fi înțeleasă și 
armonii de simțire, ca un sigiliu 
regăsesc fiii unui popor. Multele 
semuitei bijuterii . artistice, culese 
de străveche istorie, care fuseseră 
tare impuse de vicisitudinile vremii, semnifică

I
1

de f«'liil în care ar fi pri
ite interesele dv.. ați fă
lit un mare pas înainte, 

atit de incit ipmic nu
vă va n. putea face să 
dați înapoi. Întregul Occi
dent - a emnț onat pentru 
cauza dv. Ați regăsit și 
ați scos la lumină docu
mentele familiei dv. și 
nimeni nu a îndrăznit să le 
’onte te... Nu mai sinteți 
izolați în viața politică și 
nu i mai este îngăduit ni
mănui să dispună de dv., 
‘an să se amestece in tre
burile dv. fără ca întrea
ga lume să o știe. Provin
ciile dv. nu mai pot fi 
sfîșiate sau «abandonate 
fără c.a întreaga Europă să 
scoată un strigăt de pro
test. Nu mai sinteți străini, 
ci concetățeni ai tuturor 
popoarelor civilizate".

ca simbolul unei 
etnic, în care se 
variante ale nea- 
pe meleagurile 
separate prin ho- 

* ** Q
osmoză firească, dată de originea comună, de limba 
comună, de aceleași obiceiuri și tradiții.

Ideile conștiinței de sine ale cronicarilor se nu
tresc din convingerea plină de demnitate că „de la 
Rîm ne tragem". Miron Costin, în „De neamul mol
dovenilor, din ce țară au ieșit strămoșii lor" afirmă 
unitatea celor trei provincii românești. Cărturarul 
Dimitrie Cantcmir dă o expresie .științifică altor a- 
devăruri în „Hronicul vechimei a romano-moldo- 
vlahilor" asupra obîr.șiei comune a românilor, pu- 
nindu-le, prin autoritatea personalității sale, în cir
culație europeană. Ideile revin, ca un semn al per
manenței, in scrierile corifeilor Școlii ardelene, că- 
pătîni, în paginile unor Samuil Micu, Petru Maior, 
Ghcorghe Șincai sau Ion Budai Delcanu, nu numai 
o convingătoare argumentare istorică, dar și strălu
cirile artistice izvorîtc din patosul sentimentului pa
triotic. Literatura din cele trei provincii românești, 
năzuind ea însăși la conștiința de sine, adică 
conștiința estetică, se nutrește din aspirația 
Unire ca dintr-un izvor permanent dătător 
goare artistică.

Cu mult înainte de 24 Ianuarie 1859, 
devenise așadar, o perenă tema literară, cu 
militante, pregătind, în conștiințe, «actul politic, 
presa vremii, în operele lor, scriitorii se dăruiesc cu 
tot talentul împlinirii idealului național. Heliade Ră- 
dulescu, C. Negruzzi, Bolliac, Russo, Grigore Alexan- 

drcscu, Bolintincanu scriu pagini înflăcărate, în care 
revine ca un leil-motiv idct'a unității românilor de 
pe străvechile meleaguri ale Dacici. O fiopularitatc 
imensă in epocă o arc celebra „Horă a Unirei", a 
lui Vasilc Alecsandri, versurile semnate de bardul 
de la Mirccști devenind cîntul mulțimilor entuziaste 
ia marile serbări cu care a fost întimpinată veston 
actului istoric de la 21 Ianuarie 1859.

( T. DIACONII
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Frontul Salvării Naționale — o platformă politică largă, în consens cu interesele 
fundamentale a’e societății româneș i

Întîlnirea domnului Ion lliescu cu reprezentanți ai tineretului
Cu prilejul intllnlri! 

1 domnului Ion lliescu și a 
altor membri ai conduce
rii Frontului Salvării Na
ționale cu reprezentanți 
ai tineretului s-au expri
mat o serie de opinii, o- 
rientări și întrebări In le
gătură cu situația actuală 
și de perspectivă din 
România.

Răspunzînd, domnul Ion 
lliescu a afirmat. Intre 
altele, că astăzi, mal mult 
ea oricînd, e necesară con
centrarea asupra proble
melor fundamentale ale 
națiunii: evitarea haosului 
și a dezordinii, stabilita
tea vieții social-cconomice, 
unitatea poporului Intr-un 
fhmat de reală democrație.

Ir. acest context tinere
tul este chemat să joace 
un rol important ca liant 
al eforturilor generale — 
ale muncitorilor, țăranilor, 
ion b-ctualilor — pentru 
c e.irea unei societăți mo- 
crne, pentru promovarea

• livelor unui pregres 

autentic șl dinamic In 
România.

Referindu-se la conținu
tul și formele pe care de
mocrația In România ar 
urma să le materializeze, 
domnul Ion lliescu a re
levat că simpla existență 
a mai multor partide a- 
flate în confruntare politi
că nu reprezintă In orice 
context politic — un model 
ideal. Probă evidentă că, 
pe fondul existenței mai 
multor formațiuni politice 
a fost posibilă, în diverse 
țări, instalarea fascismului.

De-a lungul istoriei, in
clusiv In zilele noastre, 
conceptul de democrație 
suferă modificări, o per
manentă transformare In 
relație cu înseși structuri
le sociale și economice 
aflate la rîndiil lor într-o 
evoluție continuă. In toată 
lumea civilizată, caracte
rul sectar, promovarea in
tereselor de grup, ale unor 
partide politice nu îmbra
că sfera largă a intereselor 
generale ale societății.

Domnul lliescu s-a pro
nunțat împotriva preluă
rii unui model de demo
crație ^echi sau mai nou, 
subliniind necesitatea ca 
In România să se promo
veze o democrație spccifio 
românească, in consens e- 
fectiv cu realitățile țării 
noastre. Condițiile politi
ce, economice, sociale din 
România au un speoifio 
strict românesc și reclamă 
o abordare și soluționare 
adecvată acestei situații 
particulare, exprimată prin 
ruptura definitivă de tre
cut. In consecință, ideea 
de Front și platforma de 
Front reprezintă alterna
tiva cea mai consistentă, 
concentrînd spectrul cel 
mai larg de opțiuni, ten
dințe și orientări.

Referindu-se la o serie 
de Întrebări privind politi
ca Frontului în domeniul 
dezvoltării economice, dom
nul Ion lliescu a precizat 
că F.S.N. optează pentru

o stimulare puternică a 
tuturor resurselor creati
ve ale națiunii împotriva 
unei privatizări globale șl 
punerea întregului sistem 
economic la remorca capi
talului străin. Ceea ce a 
devenit esențial acum este 
o abordare modernă, de
calitate, a întregului an
samblu de probleme: ale
Industriei, agriculturii, ști
inței, tehnicii etc.

Răspunzînd unor între
bări privind participarea 
Frontului Salvării Națio
nale la viitoarele alegeri, 
domnul Ion lliescu a ex
primat ideea că. In actua
lul context politic, devine 
firesc ca Frontul să se în
scrie în lupta electorală, 
alături de celelalte parti
de, deoarece reprezintă o 
platformă politică largă, 
care exprimă poziții și 
opțiuni diferite, unite în 
jurul unor interese majore 
ale societății românești, 
capabil să-și asume răs
punderi fundamentale în 
fața țării.

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ 
I» DRUMURI SI PODURI 

DEVA 
încadrează pentru

BRIGADA DE CONSTRUCȚII MONTAJ 
VALEA JIULUI 

următorul personal i
•— mecanic Întreținere auto și utilajo
— strungar
— sudor
— mecanici deservenji buldozer
— mecanici deservențl excavator tip 

Castor
încadrarea personalului se va face con

form Legii nr. 57/1974 și Decretului nr. 206/ 
1988,

Relații suplimentare Ia Brigada C+M, 
Petroșani, telefon 43888, sau D.J.D.P. Deva, 
telefon 956/14126.

A fost elaborată și o 
platformă-program a liceenilor

Desființarea Academiei 
de Studii Social ■ Politice

I.Oni a avut loc. in fața 
Ministerului Invățâmîntu- 
lui. o demonstrație a ele
vilor din liceele Capitalei. 
€.'i aproape 1000 de elevi 
prezenți au transmis o 
platformă-program a lice
enilor din România. Mi
nisterul a luat cunoștință 
și a apreciat că marea ma
joritate a punctelor acestei 
platforme reflectă un grad 
(nalt de maturitate din 
partea elevilor doritori și 
cointeresați sa învețe.

Un punct mai dificil l-a 
constituit organizarea pro
movării în clasa a Xl-a. 
Față de această problemă

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
EVOLUȚIA SITUAȚIEI
MOSCOVA 23 (Romprc-). 

Situ iția din Azerbaidjan și 
■ și Armenia continuă să 
-u imină încordată — rela- 
leaz agenția TASS in ca
pitala Azerbaidjanului — 
Ba) i —. televiziunea nu 
fun tioncfiză, nil au apâi ut 
zia- ie centrale și locale. 
Singurul mijloc de infor
ma in masă rămirie ra
dioul — precizează TASS. 
Int> tin apel rufh.-fcat. locui
torilor capitalei, coman
dantul militar al orașulu. 
a ch /mințit în mod catego 
ne zvonurile d<’pre ,.ma 
de morți și atacuri asupra 
familiilor de ruși". ..In ul
timei" două zile nici un 
locuitor al orbului nu a 
fost u< is" — a -,spih el. De 
a' ti nea, a fost dezmințit 
zvonul i.,i ar fi fost captu
rat un depozit de arma
ment și muniții din Bakil.

Parale) cil măsurile de 
protejare a populație,, con
tinuă evacuarea refugiațl- 
lor. In ultimele 21 de ore, 
din Azerbaidjan au fost 
evacuați 214 locuitori ar
meni și 310 membri al fa- 
mibilor militarilor, Pină 

opiinilc au fost diferite, 
înccpînd de la desființarea 
completă a treptei a doua 
pinii la crearea unor posi
bilități realiste de a testa 
capacitatea absolvenților 
din clasa a X-a, în condi
țiile In care ministerele 
economice intenționează 
să deschidă școli de arte 
și meserii. Ministerul va 
analiza toată gama de pro
puneri Intr-un cadru larg 
democratic și în cel mai 
scurt timp se va lua o de
cizie care va fi dată publi
cității.

(Romprcs)

DIN AZERBAIDJAN
acum, din B.iku au fost e- 
vacuați peste 13 000 de lo
cuitori.

Pe caile ferate din Azer- 
" baidjan continuă să fie 

blocate 175 de garnituri 
de tren, dintre care 132 cu 
destinația Armenia. Mitin
guri cu caracter naționalist 
au avut loc în diverse alte 
orașe ale republicii — men
ționează TASS. In orașul 
Pușkino, un miting orga
nizat de Frontul Popular 
din Azcibaidjan 1-a soldat 
cu distrugerea monumen
tului închinat lui V.I. be
nin, eu atacarea unor in
stituții de pai tid sau de stat.

O situație alarmantă se 
menține și In regiunea Na- 
gorno-Karabah. Auto ti ă- 
zilc continuă sa rămlna 
blocate. Accesul spre sta 
ția de calc ferată rlin Stc- 
panakmt. r -te do asemeni a 
oprit.

Pe tic altă parte, agenția 
TASS intoimează că In
tr-o seric de raioane din 
Armenia s au semnalat, 
in ultimele zile, ataguri a- 
supra mior depozite de ar
mament și a altor obiective.

Guvernul României a 
hotărît desființarea Aca
demiei de Studii Social- 
Politice, situată în Bule
vardul Armata Poporului 
din municipiul București, 
clădirile și intreaga bază 
materială ale acesteia 
tiecîndu-se în patrimoniul 
Ministerului Invățămîntu- 
lui — Universitatea din 
București și Institutul Po
litehnic București. S-a ho
tărît constituirea la Uni
versitatea din București, 
a facultății de psihologie 
și sociologic, respectiv a 
facultății de Jurnalistică, 
actualii studenți de la fos
ta Academic de studii So- 
cial-Politicc avînd posibi
litatea, ca pe baza unui 
examen de verificare a

Precizări ale premierului R.D. Germane
Bl RUIN 23 (Rompres). 

Premierul RD Germane, 
Ilans Modrow, a dezmințit 
zvonurile vehiculate In 
cercurile occidentale refe
ritoare Ia pre upii'.a inten
ție a fostei poliții secrete 
și a unor ofițeri ai armatei 
de a organiza o lovitură de 
stat împotrivă guvernului 
pe care îl conduce — in
formează agenția ADN. In 
cadrul „Mesei rotunde", la

Suspendarea lucrări'or Congreșului U.C.I.
BELGRAD 23 (Rompres). 

Lucrurile Congresului ex
traordinar al Uniunii Co
muniștilor din Iugo-.lavi» 
nu fost su p udate, pînă 
la <> dată caic va fi anun
țată ulterior — a anunțat 
pr--.( dintele Prezidiului 
CG al UCL Milan Panccv- 
ki. Agenția Taniug in

formează că această ho- 
tărîre a fost luată în urma 
părăsirii sălii congresului de 
delegația 1JC din Slovenia. 
Prezidiul CC al DCI și pre
zidiul Congresului au pro 

cunoștințelor să continue 
studiile la noile facultăți 
Actualele institute și 
cursuri din cadrul fostei 
Academii de Studii Social- 
Politice se desființează, 
studenții anilor I—III se 
reîntorc în producție, iar 
'tudenții anului IV pot op
ta pentru continuarea stu
diilor și absolvirea facul
tății după programa modi
ficată, cu susținerea unor 
examene de diferență.

După absolvire, atît stu
denții anului IV, cît și 
toți absolvenții fostei Aca
demii de Studii Social- 
Politice „Ștefan Ghcorghiu" 
pot fi atestați, la cerere, 
ca ivind studii superioare.

(Romprcs)

lucrările căreia participă 
și reprezentanții opoziției, 
primul-ministru a reafir
mat că, indiferent de a- 
partenența sa politică (este 
membru al PSUG—PSD), el 
acționează în direcția a i- 
gurării bunăstării întregii 
populații a țării, rclevînd 
in același timp necesitatea 
absolută a evitării oricăror 
acte de violență.

pir- adoptarea documen
telor și alegerea noii con
duceri n partidului la re 
luarea lucrărilor In plen. 
Propunerea a fost aproba
tă de delegați. Aceștia au 
convenit, de asemenea, ca 
modalitățile de soluționa
re a problemelor ivite In 
partid să fie discutate de 
comitetele centrale ale 
partidelor din republici și 
provincii, concomitent cu 
formularea de recoman
dări vizînd menținerea 
fermă a unității UCL

COMPLEXUL LEGUME FRUCTE 
PETROȘANI

cu sediul în Petroșani, strada Republicii nr. 90 
încadrează :

— un fochist cazane joasă presiune
— muncitori necalificati sezonieri pen

tru reparat ambalaje.
Condijiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute de Legile nr. 12/1971 și 57/ 
1974.

Mica p ti
VINZARI

V1ND luminări pentru 
botez și cununie. Petroșani, 
strada Radu Șapcă 2B. te
lefon 441)7 și la piață. 
(10637)

PIERDERI

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Sireteanti 
Adrian, eliberată de rlM

DECESE

COLECTIVEI SUCT 
Petroșani anunță cu a- 
dincă durere și profund 
regret dispariția fulge
rătoare n celui caro a 
fost

inginer șef 
ROMOSANU 
GIIEORGIII 

Sincero condoleanțe 
familiei îndoliato.

Ii vom păstra o veș
nică amintire. (18638)

COLECTIVUL 1GCI. 
Petroșani, consternat de 
dispariția fulgerătoare 
a celui care a fost di
rector

ing.
ROMOȘANL 
GIILORGIIE 

om do rară modestie, cu 
calități profesionale și

b 1 i c i t a t e
Paroșenl. O declar nulă. 
(18635)

PIERDUT carnet student 
pe numele Teleptean Vasl- 
le, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani. II de
clar nul. (18612)

PIERDUT carnet student 
pe numele Ghib Petru, e- 
liberat de Institutul de 
mine Petroșani. 11 declar 
nul. (18643)

morale deosebite, adu
ce un ultim omagiu ce
lui dispărut și transmi
te familiei îndoliate sin
cere condoleanțe, (18611)

FAMILIILE ing. I’os- 
tolacho Alexandru și 
ing. Nicoară Cotiolan 
df pling prematura dis
pariție a bunului prieten 

>ng. 
ROMO.ȘANU 
GIILORGIIE

i transmit condoleanțe 
(omiliei îndurerate. 
(18614)

COLECTIVUL BA 
Petroșani este alături 
de colega lor Doina Ilo- 
inoșanu la încercarea 
grea pricinuită de dece
sul soțului. Sincere 
condoleanțe. (18615)
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