
LIMPEZIRI
Prinlr-un capriciu al naturii, căruia meteorolo

gii îți bat capul să-i dea explicații plauzibile, ne 
aflăm parcă in plină primăvară. Deși soarele no 
mingîie marea noastră nevoie de căldură, sintem 
totuși abia In începutul lui februarie. Acest timp 
do primăvară paradoxală este cit se poate de po
trivit cu lot ce se petrece în viața politică, socială 
și economică co pulsează cu atita vigoare în fieca
re om. Este o vreme a limpezirilor care s-au pe
trecut în doar cîteva zile, reulizîndu-sc, in sfirșit, a- 
tit de necesarul consens național, acea armonic a 
tuturor oamenilor de bună credință, cu toții impli
cați în renașterea țării prin adevăr, sinceritate și 
muncă.

O primă limpezire are loc doar la cîteva zile 
după plinele de tensiune zile de duminică și luni, 
cind minerii Văii Jiului în semn do superbă calitato 
morală, au sprijinit, chiar ia București, Consiliul 
Frontului Salvării Naționale ce părea amenințat do 
clemente turtiulciito de caro s-au d. zis nu numai 
așa-zisolo partide istorice, dar șl celelalte, ce s-au 
■ rcmulțit ca ciupercile după ploaie. Dar acest fapt
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CĂRBUNELE - IERI
Un început de lună promițător

1 l’AGINI — 50 BANI

Jiului au depășit prevederile de 
zile din luna februarie cu aproape 

miniere 
media 

Cule mai mari cantități de căr-

O

iu

Numeroși credincioși ;m huit porte iei li slujba de pomenire a eroilor 
Revoluției, cate a avut loc la Biserica „Sfmla 1 > inii “ din Petro ani.
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produsă de autori fictivi
fiupă cum am informat, 

joi după amiaza la clubul 
din Vulcarr a avut loc a- 
dunarea publică a colecti
vului întreprinderii de 
confecții din oraș, la caro 
au participat reprezentan
ți al Ministerului Indus
triei Ușoare și ai consiliu
lui orășem - al ESN. S au 
analizat doua memorii a- 
dresatc c«n<1u'ciii minis- 
tirului, piarnul semnat de 
55 de oameni, cel <1 '-.al doi
lea de 4 persoane. S-a con
statat că -mnăturil din 
primul memoriu au fo t 
obținute in mod fraudu
los. După mai multe luări 
de cuvînt, ,a t. cui, prin 
vot 6ecr< t, la alegere i con
ducerii unității. Confir- 
mind net' rn nicia memo
riilor, au fo .t menținute 
tri funcțiile administrati

ve lng. Margareta Zeides, 
In calitate do director, ca
re a întrunit 4-l.> de voturi 
din totalul de 5G5, econo
mistul Mircea Negru, cu 
432 de voturi, in funcția de 
director adjunct, ing. Cla- 
briela Slăbii in funcția de 
inginer șef cu 425 de vo
turi și ce. Eclicia Vasiu, 
în funcția de cont ibil șef, 
cu 551 de voturi. Este ace
eași conducere stabilită 
prin vot deschis, In adu
narea din 2ă ianuarie.

Fracții , ca urmare a ce
lor trei adunări (prima a 
avut loc in 23 ianuarie) ■ a 
pierdut o producție de cir
ca ItOO do mii lei. Știm 
că 1 i fim lunii ianuarie, 
confecționa reh d” l.i Vul
can au di pa it prevederile 
cil 117 000 lei și au i«all- 
z it exportul preconizat, 
(Pompiliu CQMȘA)

N.IL Iese |,i iveală că încercările neavenite ale 
celor curo au vrut să destabilizeze echilibrul unui 
colectiv harnic ți totodată, matur, tui au făcui decit 
să producă o pagubă în bugetul intri prinderii. Invi
tăm asemenea „autori de memorii" să-și vadă de 
treabă t

IVlinerii Văii 
plan alo primei 
300 lono de cărbune. • Nouă întreprinderi 
au înregistrat sporuri <lc producție față <lc 
zilnică stabilită, 
bune peste plan in ziua amintită le-au obținut mi
nerii de la I’aroșeni și

redacție vi
de mineri 

for- 
Girdeanu, 

Duță, 
Con- 
Borș. 
„Toc- 
Bucil-

Bărbăteni.

sarcina 
realizată 
cu 298 
Este o 
aparent,

demonstrează 
a 

do- 
a

Ilevo-

Un început de lună pro
mițător. fnci'i din prima zi 
a lunii februarie, lună din 
care minerii Văii Jiului 
vor lucra doar 5 zile a 6 
ore pe săptămînă, la nive
lul Combinatului 
de plan a fost 
și chiar depășită 
tone de cărbune, 
cantitate modestă, 
dar cane
puterea de mobilizare 
minerilor Văii Jiului, 
rința lor fierbinte de 
consolida cuceririle 
luției poporului romun, ex-
trăgind tot mai mult căr
bune pentru refacerea și 
dezvoltarea industriei noas
tre naționale.

Din cele 13 întreprinderi 
miniere ale Combinatului. 
9 au raport.it cantități de 
cărbune suplimentare sar
cinilor zilei. Prin urmare, 
ordinea și disciplina s-atl

instaurat la majoritatea 
colectivelor miniere, după 
cum o demonstrează rea
lizările zilei amintite și 
care evidențiază, totodată, 
cu planul a fost reașezat 
pe baze realiste, in funcție 
de condițiile și posibilită
țile existente, de dotarea 
tehnică, efective și capaci
tăți de producție.

Din păcate mai sînt pa
tru întreprinderi miniere 
— Dîlja, Aninoasa, Lupeni 
și Uricani — care nu au 
ridicat realizările la nive
lul sarcinilor 
Nu este bine. Acum 
toți 
de 
nu

planificate, 
cind 

minerii beneficiază 
aceleași drepturi — și 
sînt deloc de neglijat 

toți trebuie să contribu
ia sporirea 
cărbune, care

ie 
de 
fie, totodată, de 
tot mii bună.

cantităților 
trebuie să 
o calitate

Dorin filtl IA

DIN MOTIVE DE SPAȚIU

Am primit la 
zita unui grup 
de la IM Bărbăteni, 
mat din Virgil 
Gh. Siminel, loan
Alexandru Chclariu, 
stantin Borș și loan 
Iată ce ne-au spus: 
mai am sosit de la 
rești. Am venit să ne ex
primăm nemulțumirea față 
de modul în care conduce
rea întreprinderii noastre 
a înțeles să ne sprijine 
voința de a merge la 
București pentru a susține 
FSN. Unii dintre noi au 
fost nevoiți să meargă pe 
cont propriu în Capitală, 
deoarece conducerea în
treprinderii nu ne-a spus 
că se ■ formează o delega
ție a Văii Jiului și nici nu 
a fost de acord să mergem 
și noi minerii de la Băr
băteni.

Ea noi în întreprindere 
există încă teamă fața de 
ziua de miine. Conducerea 
ne amenință că nu ne va 
da bani. Președintele fron
tului din întreprindere, dl. 
Voichițoiu, nu are o 
ție clară, de partea 
este. A venit cu ivii 
în gara Petroșani și 
mers la București. S-a în
tors. De ce ? Și-apoi de 
ce dl. Costinaș, directorul 
tehnic al CMV.I a dat te
lefon la întreprinderea 
noa-tră, pentru a nc 
piedica să mergem 
București ?

Vrem să fim foarte

pozi- 
cui 

pînă 
n-a

î in
ia

ptlbli- 
DE

PROIECTUL LEGII I LECTORAI.E va fi 
cat, încopind de astăzi, IN TREI NI MERE 
ZI AR CONSECU HA E.

Invităm cititorii la o largă dezbatere pe 
ginea acestui act normativ, pentru a contribui
sugestii și propuneri la perfecționarea cadrului <l< 
mocratic al primelor alegeri libere din România,

măr
cii

Opinia specialiștilor

Este necesară menținerea 
carierei „Victoria" ?

Lucrez ca inginer mi
nier In cadrul CMV.I — a- 
telierul de proiectare teh
nologie. Referitor la arti
colul publicat in ziarul 
„Zori noi", privind men
ținerea sau nu în funcția 
ne a carierei Victoria — 
IM Lupeni, mă simt dator 
șa prezint uncie date de 
referință.

I. Înființarea carierei, în 
anii 1978—1979, a avut la 
b t.'a posibilitățile de in
troduci re în circuitul eco
nomic a unor rezerve ile 
cm bune ncciipi in e in 
.,1’ iportnl geologic de sin
ii za", din cauza incertilu 
dinii csi leliței straielor 
de c,iil,mic din zonele pre
dispuse afloiTuii. Această 
idee, la <1 ita ).însorii ci 
și cu toată coinplc.xilalea 
ce o prezenta nu urmărea 
includerea acestui gen do 
activitate in fila de plan 
a întreprinderii, cărbune
le rezultat iictrcbuind să 
constituie, in an amldul 
activității, o compensare 
a riereali/ărilor din activi

taica de „subteran", știut 
fiind faptul că cele două 
felini de cărbune au pro
prietăți fizico-cliimice și 
mecanice total diferite, 
precum și alte țirețuri ile 
decontare. La timpul res
pectiv, au fost luate in 
analiză documentațiile gra
fice vechi din arhiva IM 
Lupeni, rezultind posibi
litatea existenței stratu
lui 3, în zona de afloriment 
Plani r-Victoria. Pornind 
de la această constatare, 
IM l.npeni a întocmit în 
1979, un proiect al lucra- 
>ilor de cercetare geologi
că in această zonă.

Dintr un total de 13 fo
raje de mică adînciine la 
data ri pcclivu, JPGII — 
Deva și IEI,(ÎS București 
im execut it doar 17 loca
ții, dar nu pe cele mai re
prezentative.
lng. Mircea (UKUIIW, 

Pclroșiini •

(Continuat <• in pan o z oț

clari. 
Noi, minei ii de la Barbii- 
teni, sîntem cu I’’SN. II 
sprijinim, dorim să parti
cipe la alegeri și ne anga
jăm că vom recupera 
aceste zile, în care am fosl 
la București pentru a da 
cărbune pentru România". 
(Gf.)

UNA PE 71

Desen de Liviu II \RI.I | IU

N.lt. Infoi m.iin cititorii că autorul desenului pu
blicat in ziarul nostru de ieri, la rubrica „Una pe 
zi", este Dorin Țopan ți nu Liviu Barhitiu, cum din 
greșeala a apărut In ziar, facem cuvenita rectificare 
și mulțumim pentru înțelegere ambilor colaboratori.

raport.it
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DE T.A PRIMARII 
ORAȘULUI 

LUPENI
Repartizarea persoanelor 

tare au solicitat loc de 
muncii prin Direcția pen
tru probleme de muncă și 
ocrotiri sociale, oticiul Pe
troșani, se va face incepind 
din 5 februarie 1990, ora 
8. Luni se va întruni co
misia stabilită prin decizia 
Primăriei și va analiza 
listele transmise de la O- 
ficiul Petroșani. Incepind 
de marți, 6 februarie 1990 
și pină in 10 februarie 
1990. se vor repartiza soli- 
citanții fără calificare. Din 
12 pină in 15 februarie 
1990, se vor repartiza soli- 
citanțli care au calificare. 
Comisia de repartizare își 
va desfășura activitatea la 
clubul sindicatelor Lupeni.

IERI dimineață, condu
cătorul auto Constantin 
Maxim de la punctul de 
lucru Paroșeni al Ener- 
goutilaj Mintia ne-a anun
țat intenția celor 20 de 
colegi ai săi de a se întruni 
pentru înființarea unui sin
dicat, care să adere la sin
dicatul șoferilor, precum 
ți pentru modificări In 
conducerea punctului de 
lucru. Ambele probleme 
slnt la latitudinea colecti
vului de muncă. Totul este 
să nu fie încălcate legile 
democrației. (C.I.)

CHEI. La administrația 
ziarului a fost adusă, de 
un binevoitor, o legătură 
de chei găsită pe strada 
Nicolae EAlcescu din Pe
troșani, in dreptul Com
plexului meșteșugăresc. 
(Al. II.)

LOCAL. Un grup de ti
neri din Iscroni (Sorin 
Brinzeu, Radu Haring, 
George Mugurel Piper, Cos- 
min Nițar, Gheorghe Co
cotă și Nicușor Durlec) nc 
trimite o scrisoare In care 
se pling de faptul că, deși 
li e aprobase, de către p1 i. 
măria din Aninoasa, re
pararea localului fostului 
m.<gazin alimentar din Is
croni, in scopul amenajării 
unui spațiu pentru acti
vități culturale, s-a reve
nit asupra hotărîrii. înțe
leg m că revocarea deci
ziei inițiale a fo* t făcit î 
In urma protestelor altor 
cetățeni, care slnt de pă
rere că respectiva clădire 
ar trebui :ă -■ i'veaseă in
tereselor întregii comuni
tăți. Problema esențială 
este: dc ■ omun acord, să 
se gă'.-’u - ă o destinație 
•are Bă li satisfacă pe toți 
— i tinerii consideră că 
e-'i'*;! o "menea posibili
tate.

FETIȚA din fotografie, 
Eugenia Piu, este eleva în 
clara a X-a a Ș> olii gene
rale nr. fi Petroșani și a 
dispărut de 1 i domiciliu. 
Cine poate da relații estă 
rugat *ă adreseze fami
liei, care locuiește pe tră
da Aviatorilor nr. 15 B, ați. 
37. fetița este îmbrăcată 
cu pantaloni gri și o geacă 
de culoare vișinie și este 
blondă. (V.S.)

ț? Rubrică realizată de 
’C.T. DIACONII

Cînd veți
Am plecat la București 

cu hotărîrea fermă de a 
ne prezenta la Televiziu
ne. Să transmitem întregii 
țăi i cuvîntul de credință 
ai minerilor Văii Jiului 
ți să ne alăturăm celor 
c iie sprijină din tot su
fletul Frontul Salvării Na
ționale, pe reprezentanții 
acestuia. Să facem adică 
un apel 1 Dar n-a mai fost 
nevoie 1 De pe străzi, din 
balcoane, din gări, de pe 
marginea bulevardelor, 
toți cei care ne-au întîlnit 
au strigat alături de noi: 
„Sintem cu Frontul" !

Ne-a mișcat inimile a- 
ceastă solidaritate umană, 
peroanele pline din gări — 
Craiova, Caracal, Roșiori 
— care ne-au primit cu 
pîine caldă, impresionați, 
la rîndul lor, de gestul 
minerilor care au plecat, 
așa cum erau, ieșiți din 
abataje, In salopete rupte, 
murdari, cu lămpile pe 
cască, cei mai mulți fiind 
chiar subțire imbrâcați. 
Am auzit în gări: „Craiova 
e cu voi !“. La fel la Ca
racal și Roșiori.

Și cine era cu n<>i era 
cu Frontul, cu Iliescu, cu 
Roman, cu dreptatea și a- 
devărul. De la gară la se
diul FSN, capitala a ieșit

Ilustrată din l’aring.
Foto: I. șlll AM>CU

(Urmare din pag. 1)
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Este necesară menținerea carierei „Victoria"?
LIMPEZIRI

(Urmare din pag I)

este cil totul altceva, fiind vorba <lc spiritul demo
cratic, cu ad.văral democratic, ce se statornicește 
in țară. < liiar iu prima zi dc februarie, cind s-a 
constituit Consiliul Prav ivoriu dc Uniune Națională, 
spiritele s-au calmat, Frontul Salvării Naționale 
transformindu se in formațiune politică, ușa cum 
silit cele 30 dc partid», mai mari și mai mici, aflate 
in mod sigur in cursă contracronomctru pentru n 
slringe aderenți. Important este că viața politică 
reintră nu numai in limitele f.iir-play, ci ale unor 
dezbateri civilizați* și constructive, caro nu nil alt 
scop clocit reconstrucția țării prin eforturi proprii 
de muncă și inteligență.

O a doua limpezire — trecută din păcate în 
plan secund, dar revenind in atenția fiecărui om 
— o constituie procesul virfurilor nomenclaturii 
ccaușiste. Mulți, dc fapt, marea majoritate a oa
menilor acestui popor înțelept, intuiau minciuna 
șl imposlut i. Dar nu la aceste proporții de neima- 
ginal. După chipul și asemănarea tribului ccaușist, 
cu toții sfertodocți, migalomani și disprețuindu-ne, 
„virfurile" ierarhiei — și această „ierarhie" se pră
vălea ca o avalanșă sufocantă peste noi — nu sfiit 
altceva clocit niște făpturi lamentabile. Ce altceva 
ne-au spus lacrimile lui Bobu ? Nu numai „studi
ile" ies la iveală in acest proces de tip Nurnberg, 
ci și caractere deformate, un anume tip uman in
competent și fanatic, „promovat" cu obstinație după 
bunul plac al tiranului căruia-i sărutau slugarnic 
miinilc și, probabil, picioarele.

Setea dc adevăr. Justiție și sinceritate ni se poto
lește sorbind pe îndelete din cupa libertății Ș> drep
tății care nn dau un sentiment de liniște atit de 
prielnică muncii fiecăruia.

avea nevoie de noi...
la ferestre, întîmpinlndu- 
ne în același modl Cu zîm- 
bete, cu bucurie, cu su
fletul deschis: „Bravo mi
neri I". Militarii — a că
ror dorință de a ne alinia 
în ordine a fost respectată 
— ne-au chemat apoi pînă 
sub balconul clădirii. Ni
meni n-a ținut cont de 
noroiul ce se lipea de ciz
me ! Mii de voci ca un 
singur glas: „Iliescu nu 
uita/V'alea Jiului tc vrea!". 
Clădirea era scăldată în 
lumina lămpilor minerești, 
purtate pe frunți oneste 
și hotărîte. Un joc nemai
pomenit de lumini și um
bre, în mijlocul căruia au 
apărut cei doriți și acla
mați I Cu aceleași zimbete 
dragi, pe chipurile obosi
te, cu aceleași cuvinte por
nite din sufletele lor marii 
Nu ne-am mai dus la Te
leviziune. N-am mai avut 
timp. Eram mulțumiți că 
le-am putut fi aproape, îm
preună cu ei In aceste zile 
de tensiune. Ne era destul 
că le-am adus cuvîntul 
nostru, în numele tuturor 
celor de acasă. Încă o do
vadă că „țara" nu se re
zumă la cei plătiți să stri
ge împotriva lor.

Și încă ceva: nu insi
nuăm nimic în ceea ce pri

vește televiziunea — șl așa 
destul de comentată în fel 
ți chip — dar i-am în
treba, de ce la masa.dia
logului nu s-au văzut 
ai noștri, așa murdari și 
obosiți cum erau, care s-au 
așezat cu sfială pe scau
nele curate, atît de feri
ciți că și ei, minerii, au 
posibilitatea să stea față 
în față cu primii oameni 
ai țării, la dialog. Asta 
este democrația care pînă 
acum a lipsit țării. Deci, 
de ce camerele de luat 
vederi nu au insistat pe 
chipurile hotărîte ale celor 
de jos care scandau, cu 
sufletul în priviri și vor
be, aducînd cu ei dorința 
celor ce îi întîmpinaseră 
pe drum cu pîine albă cal
dă ți lacrimi în ochi ?

Domnul Iliescu a spus : 
,.Nu vom demisiona decît 
atunci cînd nu ne va mai 
dori poporul" 1 Nu se va 
întimpla așa ceva I Noi, 
minerii vă iubim, noi vă 
mulțumim, sintem împreu
nă cu dumneavoastră și 
de partea dreptății I Cînd 
aveți nevoie de sufletele 
și brațele noastre, trebuie 
doar să ne chemați I NO
ROC BUN I

Irinel STEGAR, 
IM Livezcni

Prin Avizul MMI’G s-a 
stabilit expres necesitatea 
executării dc analize fizi- 
co-mccanicc pentru cunoaș
terea caracteristicilor ca
litative ale cărbunilor. 
Rezultatele analizelor nu 
s-au regăsit însă, nici 
la IM Lupeni, nici la 
CMVJ. Drept urmare, se 
poate afirma că cele ex
primate în articol de re
prezentanții minei, uzinei 
de preparare și laborator 
CTC, nu au acoperire pri
vind proprietățile de coc
sificare a cărbunelui pro
venit din carieră și nici 
că cenușa realizată e mare, 
deoarece nu există elemen
te dc comparare.

Tot referitor la indicato
rul „cenușă" este de men
ționat faptul că, pină in 
unul 1988, acest indicator 
nu n fost stabilit pentru 
cărbunele livrat în carieră. 
Aceeași situație a fost și 
hi cazul indicatorului „u- 
miditatc". In aceste condi
ții se naște întrebarea fi
rească : față de ce valoare 
cenușa și umiditatea c ma
rc sau ncacceptabilfl 7 Nu 
același sistem dc practici

Gest nobil, mineresc
PENTRU UN EROU

Un impresionant gest 
de solidaritate minereas
că a avut loc la Uricani. 
Printre eroii căzuți în 
timpul Revoluției sub 
gloațele teroriștilor, s-a 
aflat, în 22 decembrie 
1989, și tînărul miner 
Constantin Vechiu, de la 
sectorul III al IM Uricani. 
El a plecat împreună cu 
un grup de tineri mineri 
spre Capitală, unde a a- 
juns în seara zilei de 22 
decembrie, pentru a par
ticipa la lupta de elibe
rare. A fost rănit de 
gloanțe în apropierea u- 
nel stații de metrou și 
transportat la un spital

Mulțumim craiovcnilor
Luni, 29 ianuarie 1990, 

garnitura de tren pusă la 
dispoziția minerilor din 
Valea Jiului care au ple
cat din proprie inițiativă 
la București pentru a sus
ține Frontul Salvării Na
ționale, a fost întimpinată 
cu entuziasm în toate gă
rile prin care a oprit. S-a 
scandat „Sintem cu voi“, 
„Sîntcm cu Frontul". In 
mod deosebit vrem să mul
țumim oamenilor de bine 
din orașul Craiova. Peste 
5000 de craioveni ne-au 
întîmpinat cu pîine caldă, 
apă, ouă fierte, salam 
într-un cuvînt cu „supli
mente pentru mineri". S-au 
scandat minute în șir: 
„Craiova e cu voii", „Sîn- 
tem cu Frontul !“, „Dacă 
e nevoie venim și noi".

MAI MULT, DAR
Aceste cuvinte au fost 

rostite cu cîteva zile în 
urmă, de domnul in
giner Firu Neagoe, în 

cursul unei convoi l>iri te
lefonice pe care am pur
tat-o cu domnia sa, și 
redau deviza lucrătorilor 
de la Fabrica de mobilă 
din Petrila. Iată, pe scurt, 
cele ce ne-au fost relata
te: „Aveam, de obicei un 
plan lunar de 1G0 garnituri 
de mobilă. In luna ianua
rie am realizat 110 gar
nituri. Dar, da . in luna 
decembrie am înregistrat 

s-a aplicat și în continua
re, în sensul că normele 
interne de cenușă și umi
ditate au fost stabilite „u- 
nilateral", la limita supe
rioară a rentabilității.

In contextul celor ■ ‘de 
mai sus a fost întocmită 
de către 1CITPMH Petro
șani documentația „Ex
ploatarea niK'i ocariei ei
Victoria-Lupvni". Neres- 
pcctarea acestei documen
tații, în mori specia), a rc- 
flhirilor privind tehnolo
gia dc deschidere și ex
ploatare, a condus la si
tuația să se poata afirma, 
în prezent, că activitatea 
din ultimii ani in carieră
s-a desfășurat „după 11re-
ehe".

2. Primind In luna no-
iembrie 19119 sarcina, ini*
preună cu un colectiv dc
■•pecia)iști, să elaborăm 
pină la 25 decembrie pro
iectul de exploatare a ca
rierei Victoria, am conclu
zionat în termen și fără a 
fi sub diferite influențe, 
următoarele: caracteristi
cile calitative ale cărbune
lui au rămas a se aprecia 
după același mod . a și cel 
apiicat In trecut; rezerva 
de cărbune estimată a se 
exploata pină la talpa fi

de către colegi de ai 
săi. Dar n-a mai putut fi 
salvat

Acest fapt emoționant 
este menționat pe un afiș 
în sala de apel a minei 
Uricani, împreună cu o 
chemare adresată mine
rilor : „Inlrucît Constan
tin Vcciiiu a lăsat în ar
ma lui o datorie de 4000 
lei la CAR și o familie 
grea, facem apel Ia ortacii 
noștri de a ajuta, fiecare 
cum poate, familia acestui 
tînăr, care șl-a jertfit via
ța din sete pentru liber- 
tnte. Ortacii și-au făcut 
o datorie de onoare din ges. 
tul firesc, dc solidaritate 
minerească. (V.S.)

S-au ridicat copiii pe u- 
merîi taților pentru a da 
mîna cu inimoșii noștri 
mineri.

In dimineața zilei de 30 
ianuarie 1990, la dra 4
eram în Gara de
Nord, cînd un grup masiv 
de craioveni a ajuns la 
București. Ne-a impresio
nat mult faptul că printre 
alte lofinci ale lor. a fost 
scandată îndelung șl lo
zinca minerilor: „Iliescu 
nu ceda. Valea Jiului fe 
vrea I".

Mulțumim din inimă a- 
cestor inimoși olteni. Am 
plecat cu lacrimi în ochi, 
care erau lacrimi de bucu
rie.

Victoria DEACONESCI ', 
Petroșani

Și MAI BUN !
18 refuzuri dc calitate, ca
re au necesitat intervenția 
lucrătorilor noștri pentru 
remedierea defecțiunilor, 
în luna ianuarie au fost 
numai 4 astfel de refuzuri. 
Calitatea s-a îmbunătățit 
considerabil. In prezent ne 
ocupăm și cu verificarea 
utilajelor de care dispu
nem, urmind să le casăm 
pe cele vechi. Din •! ma
șini vechi de peste 15 
ani, care nu ne mai fo
loseau, am făcut două bu
ne, folorind snbansamble- 
le lor, care ne vor fi de 
folos in continuare.

nală a carierei se aprecia
ză la cea 440 mii tone; vo
lumul de descopertă nece
sar de realizat în condiții 
dc respectare a tehnologi
ilor proiectate pentru dez
voltarea carierei, se apro
ximează la cca 4,224 mi
lioane mc steri) în stare 
masiva, din care 3.6 mi
lioane mc fără a se extra
ge nici o tonă de cărbu
ne; pentru extragerea ce
lor 440 mii tone cărbune 
in decursul a doi ani, așa 
cum s-a cerut prin tema 
de proiectare, trebuie asi
gurate suplimentar față dc 
actualul pare, utilaje con
ducătoare, auxiliare și au
tobasculante; exproprie
rea unei suprafețe de cca 
1,5 ha teren proaspăt plan- 
I it cu pini, în vederea ex
tinderii haldei de Steril) 
costul tonei dc cărbune li 
vrată in uzina dc prepa
rare nu va depăși valoarea 
celui de decontare.

Consider că im fui- 
nizat, fără subiectivism, u- 
nele clemente care să fie 
analizate de cei ce vor lua 
o decizie pentru a răspun
de la întrebarea dacă este 
necesară «au nil cariera 
Victoria I
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DECRET-LEGE
pentru alegerea parlamentului, a președintelui României și a
In temeiul art. 2 din Decretul-Lege privind constituirea, orga

nizarea și funcționarea Frontului Salvării Naționale și a consiliilor 
teritoriale ale Frontului Salvării Naționale.

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

PRINCIPII FUNDAMENTALE
AHT. 1. — Pu’erea politică în România 

aparține poporului și se exercită conform 
dispozițiilor Constituției, principiilor demo
crației, libertății și asigurării demnității 
umane, inviolabilității și inalienabilității 
drepturilor fundamentale ale omului.

ART. 2. — Guvernarea României se rea
lizează pe baza sistemului democratic plura
list, a separației puterilor legislativă, exe
cutivă și Judecătorească și a alegerii con
ducătorilor nolitici in stat, potrivit pre
zentei legi, pentru unul sau cel mult două 
mandate.

ART. 3. — Parlamentul României alcă
tuit din Adunarea Deputaților și Senat, 
președintele României, precum și consiliile 
județene, municipale, orășenești și comu
nale se aleg prin vot universal, egal, 
direct și secret, liber exprimat.

ART. 4. — Reprezentarea populației de 
tonte naționalitățile In Parlament și con
siliile locale se asigură pe baza pricipiului 
proporționalității, în condițiile prezentei 
legi.

Ponderea naționalităților In populația 
României este cea rezultată din ultimul 
rccensămînt.

ART. 5. — Cetățeanul are dreptul la 
cite un singur vot pentru alegerea Adu
nării Deputaților, Senatului, Președinte
lui României și fiecărui consiliu local.

Perioada m mdatului pentru Parlament, 
Președintele României și consiliile locale 
va fi stabilită prin Constituție.

ART. 6. — Membrii Parlamentului și ai 
consiliilor locale organizate In județe, mu
nicipii, orașe și comune, se aleg pe circum
scripții electorale, stabilite In condițiile 
prezentei legi, cite unul pentru fiecare 
ci îmscripție.

In aceeași circumscripție electorală un 
partid sau formațiune politică ori organi
zație obștească poate prezenta numai o 
singura candidatură.

Prevederile referitoare la ji'lețe se a- 
pli?â și pentru municipiul București, iar 
cele referitoare la municipii sint aplica
bile și sectoarelor municipiului București.

ART. 7. — Cetățenii români, fără deo
sebire de naționalitate, rasă, limbă, reli
gie, sex, convingeri politice sau profesie, 
exercită, in mod egal și în deplinătatea 
lor, drepturile electorale.

ALEGEREA PARLAMENTULUI Șl A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

CAPITOLUL I 
DISPOZIȚII GENERALE

ART. 12. — Adunarea Deputaților este 
lu. mată din 235 de deputați aleși In 
circumscripții electorale și, după caz, din 
deputății desemnați.

Senatul c-te format din senatori aleși, 
In funcție de populația Județelor, din 15 
reprezentanți ai armatei stabiliți de Con- 
sd.nl Militar Superior și, după caz, din 
senatori desemnați.

ART. 13. — Pentru reprezentarea pro
porțională In Parlament a populației de 
toate naționalitățile, fiecare cameră a 
■Parlamentului va fi completată cu un nu
măr dc deputați, rripectiv senatori, de
semnați corespunzător proporției națio
nalităților in totalul populației. Vor fi 
avute in vedere naționalitățile care nu 
un număr de cetățeni cel puțin egal nor
mei de reprezentare stabilită in raport 
cu prevederile art. 12, alin. 1.

ART. 14. — Criteriile și modalitățile de 
desemnare a deputaților și senatorilor slnt 
cele prevăzute in prezenta lege.

ART. 15. — Candidaturile pentru par
lament și Președintele României se pro
pun de către partide sau alte formațiuni 
politice și de organizații obștești, consti
tuite potrivit legii.

De asemenea, se pot prezenta și candi
daturi independente pentru parlament, 
dacă sînt susținute de cel puțin 251 de 
alegători.

Pentru parlament se poate candida, 
numai Intr-o singură circumscripție elec
torală.

CAPITOLUL II 
ORGANIZAREA ALEGERILOR 

SECȚIUNEA 1
• Circumscripțiile electorale

ART. 16. — Circumscripțiile electorale

ART. 8. — Au dreptul de a alege cetă
țenii români cu domiciliul in țară, care 
au împlinit 18 ani sau care, In anul ale
gerilor, împlinesc această vîrstă.

Au dreptul de a fi aleși în Adunarea 
Deputaților și consiliile locale cetățenii cu 
drept de vot care au împlinit vîrsta de. 
18 ani, iar în senat, cetățenii cu drept 
de vot care au împlinit vîrsta de 30 de 
ani.

ART. 9. — Nu pot alege și nu pot fi 
aleși alienații și debilii mintali, precum 
și persoanele lipsite de drepturile electo
rale, pe durata stabilită prin hotărîre ju
decătorească de condamnare.

Prevederile referitoare la interzicerea 
drepturilor electorale ca urmare a unei 
hotărîri judecătorești nu se aplică celor 
condamnați pentru infracțiuni politice îm
potriva fostului regim dictatorial.

Cetățenii care, potrivit legii, nu pot fa
ce parte din partide politice, nu pot fi 
aleși in parlament sau consiliile locale.

ART. 10. — In campania electorală, can- 
didații, partidele, formațiunile politice, 
toate organizațiile sociale și cetățenii au 
dreptul să-și exprime opiniile în mod li
ber și fără nici o discriminare, prin mi
tinguri, adunări, utilizarea televiziunii, ra
dioului, presei și a celorlalte mijloace do 
informare în masă.

Accesul la radio și televiziune în ca
drul campaniei electorale este garantat 
și se realizează echitabil și gratuit

Mijloacele folosite în campania electo
rală nu pot contraveni ordinii de drept.

Parddele și formațiunile politice care 
participă la campania electorală vor pri
mi o subvenție dc la bugetul de stat, de
terminată odată cu stabilirea datei alege
rilor.

Se interzice subvenționarea campaniei 
electorale cu fonduri primite din străină
tate sau din alte srurse ce n-au fost de
clarate public.

Campania electorală începe de In data 
aducerii la cunoștință publică a datei a- 
legerilor și se încheie cu două zile Înain
te de ziua alegerilor.

ART. 11. — Data alegerilor se stabileș
te prin decret, cu cel puțin 60 de zile î- 
naintea votării.

pentru alegerea depulaților se constituie 
în fiecare Județ prin raportarea popu
lației țării la numărul de deputați pre
văzut de art. 12, alin. 1.

In funcție de numărul locuitorilor din 
comune, orașe și municipii, circumscrip
ția electorală va putea fi mai mare sau 
mai mică decit delimitarea rczultînd din 
alin. 1, cu cel mult 10 la sută.

ART. 17. — Circumscripțiile electorale 
pentru alegerea senatorilor se stabilesc 
astfel : în Județele cu populație de pină 
la 500 000 locuitori se aleg cute doi se
natori ; In cele cu populație de la 
500 001 pină la 750 000 locuitori se aleg 
cite 3 senatori; in celelalte Județe se aleg 
cite 4 senatori; in municipiul București 
se aleg II senatori.

. ART. 18. — Operațiunile electorale pri
vind alegerea Președintelui României se 
fac în c rii-imscripțiile pentru alegerea se
natorilor.

ART. 19. — Delimitarea, numerotarea 
și aducerea la cunoștința publică, prin 
Monitorul Oficial și presă, a circumscrip
țiilor electorale, se fac de către guvern. 
In termen de cel mult 10 zile dc la data 
derehiderii campaniei electorale.

SECȚIUNEA A 2 A
• Secțiile dc votare

ART. 20. — In comune, orașe și mu- 
cipii se organizează secții de votare după 
cum urmează :

A) în unitățile administrativ-teritoria- 
le cu populație dc peste 2000 de locuitori 
se formează cîte o secție dc votare la 
1300—3000 locuitori;

B) în comunele cu populație sub 2000 
locuitori se formează o singură secție de 
votare.

Se pot forma secții de votare și In sa
tele sau grupele de sate cu populație pină 

la 500 locuitori, dacă distanța dintre a- 
ceste sate și locul secției de votare este 
mai mare de 5 km.

ART. 21. — Pe lingă spitale, materni
tăți, sanatorii, case de invalizi și cămine 
de bătrini, avînd cel puțin 50 alegători, 
se formează secții de votare separate.

Se vor putea forma secții de votare In 
stații de cale ferată, în porturi și aero
porturi, pentru alegătorii aflați în călă
torie în ziua alegerilor.

ART. 22. — Pe lingă misiunile diploma
tice și oficiile consulare ale României, 
precum și pe lingă agențiile economice 
din țările unde nu există misiuni diplo
matice și oficii consulare se formează cîte 
o secție de votare pentru alegătorii mem
bri ai acestor reprezentanțe și familiile 
lor, precum și pentru cetățenii români 
aflați temporar, în țările respective, în 
ziua alegerilor.

Pe navele sub pavilion român, aflate 
In navigație în ziua alegerilor, se vor for
ma secții de votare, acestea făcînd parte 
din circumscripția electorală a locului 
unde este înregistrată nava.

ART. 23. — La aceeași secție, alegătorii 
votează atît pentru Adunarea Deputaților 
și Senat, cît și pentru Președintele Româ
niei.

ART. 24. — Delimitarea și numerotarea 
secțiilor de votare se fac, în termen de 
20 dc zile de la stabilirea datei alegeri
lor, de către primăriile județene.

Secțiile de votare se vor numerota pe 
municipii, orașe și comune.

Primăriile județene, în termenul pre
văzut în alin. 1, aduc la cunoștința ale
gătorilor delimitarea și numerotarea sec
țiilor de votare, indicînd și locul unde 
se va efectua votarea.

SECȚIUNEA A 3-A

• Listele electorale
ART. 25. — Listele electorale cuprind 

pe toți cetățenii cu drept de vot din lo
calitățile în care domiciliază.

Listele electorale se întocmesc de că
tre primăriile comunale, orășenești .și 
municipale.

Listele electorale se întocmesc separat 
pentru fiecare secție dc votare, la comu
ne pe sate, iar la orașe și municipii pe 
străzi și vor cuprinde numele și prenu
mele, vîrsta și domiciliul alegătorilor, în 
ordinea alfabetică a acestora, precum și 
numărul circumscripțiilor electorale din 
care face parte fiecare alegător.

ART. 26. — Un alegător poate fi în
scris numai într-o singură listă electorală.

ART. 27. — Afișarea listelor electorale 
se face cu cel puțin 30 de zile înainte de 
data alegerilor, în locuri publice, în mod 
vizibil. Locurile dc afișare, precum șl po
sibilitatea verificării Înscrierii cetățeni
lor In liste vor fi aduse la cunoștința pu
blică prin presă și ovice alt mijloc de
publicitate de către organul care a în
tocmit listele.

Originalul listelor electorale se păstrea
ză la Judecătoria in a cărei rază teritoria
lă se află circumscripția electorală.

ART. 28. — Cetățenii au dreptul și o- 
bligația să verifice înscrierea în listele 
electorale. întimpinările împotriva omi
siunilor, înscrierilor greșite și a oricăror 
erori din liste se fac la organele care au 
întocmit listele, acestea fiind obligate să 
se pronunțe în cel mult 3 zile dc la înre
gistrare. Contestațiile împotriva deciziilor 
date se soluționează, în cel mult 3 zile, 
de către Judecătorie. Hotărîrea Judecăto
rească este definitivă și executorie; hotă- 
rîrca se comunică celor interesați in 21 
de orc dc la pronunțare.

ARI'. 29. — In caz de schimbare a do
miciliului, după afișarea listelor electora
le, sau dacă alegătorul lipsește din loca
litatea de domiciliu în ziua alegerilor, or
ganele care au întocmit listele vor elibe
ra alegătorului o adeverință privind e- 
xercitarca dreptului de vot, făcînd men
țiune despre aceasta in listele electorale.

In ziua alegerilor, la noul domiciliu sau 
acolo unde se află temporar, alegătorul 
va fi înscris într-o listă electorală sapara- 
tă de către biroul electoral al secției de 
votare pe baza adeverinței prevăzute in 
alin. 1.

ART. 30. — Organele care au întocmit 
listele electorale le vor înainta birourilor 
electorale de circumscripție cu cel puțin 
20 dc zile înaintea datei nlegerilor, iar 
birourilor electorale ale secțiilor de vota
re cu 2 zile înainte de aceeași dată. Ori
ce modificare ulterioară se comunică In 
cel mult 24 de ore.

consiliilor locale
SECȚIUNEA A 4-A

• Birourile electorale
ART. 31. — Pentru buna desfășurare a 

alegerilor se înființează Biroul Electoral 
Central, birouri electorale de circumscrip
ție și birouri electorale ale secțiilor de 
votare.

ART. 32. — Biroul Electoral Central 
este alcătuit din președintele Curții Su
preme de Justiție și alți 6 membri dintre 
judecătorii Curții, desemnați de către 
președintele acesteia, în termen de 10 zile 
de la data deschiderii campaniei electo
rale.

Biroul Electoral Central veghează la 
întocmirea listelor electorale, aducerea 
acestora la cunoștința cetățenilor și la 
depunerea în mod legal a candidaturilor, 
verifică și înregistrează rezultatul alege
rilor, îndeplinește procedura de desem
nare a deputaților și senatorilor, după 
care predă parlamentului dosarele alege
rilor, pentru validare.

ART. 33. — Birourile electorale de cir
cumscripție se constituie dintr-un magis
trat, ca președinte, desemnat de președin
tele tribunalului județean și din cel mult 
6 membri, stabiliți prin tragere la sorți, 
din cîte un reprezentant a! partidelor sau 
formațiunilor politice, organizațiilor ob
ștești ori candidaților independenți care 
participă la alegeri.

Reprezentanții se comunică președin
telui tribunalului Județean.

Constituirea birourilor electorale de cir
cumscripție se face în termen de 3 zii»' 
de la aducerea la cunoștință publică a 
circumscripțiilor electorale.

ART. 34. — Contestațiile asupra modu
lui de constituire și a competenței bi
rourilor electorale de circumscripție se 
soluționează de Biroul Electoral Central, 
în termen de cel mult 3 zile de la înre
gistrare. Hotărîrea dată este definitivă.

ART. 35. — Birourile electorale de cir
cumscripție au următoarele atribuții :

a) înregistrează candidaturile depuse
b) fac publicațiile și afișările necesari ;
c) rezolvă întimpinările și contestațiile 

cu privire la operațiunile birourilor sec
țiilor de votare ;

d) distribuie birourilor electoraie ale 
secțiilor de votare buletinele de vot și 
celelalte materiale necesare votării;

e) totalizează rezultatul alegerilor de 
la secțiile de votare, constată rezultatul 
alegerilor pentru circumscripția electo
rală și eliberează deputatului său, după 
caz, senatorului, ales, certificatul dovedi
tor al alegerii sale ;

f) înaintează Biroului Electoral Central 
procesele-verbale cuprinzînd rezultatul a- 
legerilor; întimpinările, contestațiile ’;i 
procesele-verbale primite de la birourfh 
electorale ale secțiilor se predau spre 
păstrare tribunalului județean.

ART. 36. — Birourile electorale ale 
secțiilor de votare sini alcătuite dintr-i*n 
președinte și cel mult 6 membri.

Președintele este un Jurist, desemnat 
de către președintele tribunalului județean.

Membrii se desemnează, prin tragere 
la sorți, de către președintele biroului 
electoral, de circumscripție, dintre re
prezentanții partidelor și formațiunilor 
politice, organizațiilor obștești ori candi
daților independenți, care participă la a- 
Icgeri.

Constituirea birourilor electorale ale 
secțiilor de votare se face cel mai tîrz.iu 
cu 15 zile înaintea datei alegerilor.

Prevederile art. 33, alin. 2 și 3 se apl - 
că în mod corespunzător.

ART. 37. — Birourile electorale ale sec
țiilor de votare au următoarele atribuții:

a) primesc de la birourile electorale dc 
circumscripție- listele de alegători, buleti
nele de vot pentru alegătorii ce urmează 
să voteze la secția do votare, ștampila 
de control și ștampila cu mențiunea 
„votat" ;

b) conduc operațiunile de votare, iau 
toate măsurile de ordine In localul secției 
de votare și în jurul acestuia;

c) fac numărătoarea votuiilor și con
semnează rezultatul votului;

d) Înaintează birourilor electorale de 
circumscripție procesele-verbale puprin- 
zind iezuitului votării, împreună cu con- 
twtațiile depuse.

ART. 33. —i Birourile electorale lucrea
ză în prezența a Jumătate plus unu din 
număiul total al membrilor și iau hotâ- 
riri cu majoritatea membrilor prezenți.

AHT. 39. — Nu pot fi membri In bi
rourile electorale candidații In alegeri.
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De la Ministerul Invățămîntului

Admiterile în învățămîntul superior
Vinovății și-au primit pedeapsa

Concursul de admitere 
in învățămîntul superior 
incepe la 15 iulie 1990 pen
tru toate specializările la 
care nu sînt necesare mo
dificări la probele de con
curs, precum și pentru pro
filurile Agricol. Zootehnie, 
Medicină veterinară, Eco
nomic șt Filologie.

Acolo unde sînt prevă
zute două etape, prima e- 
tapă tncepe la 8 iulie 1990.

Pentru profilurile nomi
nalizate tn primul alineat, 
probele de concurs sint 
după cum- urmează:

1. Agricol
—> Biologie (clasa a 

KII-a) ;
— Cliimle organică (cla

sa a X-a) sau Fitotehnie 
sau Horticultura și Viti
cultură.

2. Zootehnic
— Biologie (clasa a 

Kn-a>;
— Chimie organică (cla

sa a X-a) sau Tehnologia 
creșterii animalelor do
mestice.

3. Medicină Veterinară
— Biologio (clasa a 

KlI-a);
— Chimie organică (cla

sa a X-a) sau Patologie 
veterinară .și controlul sa- 
nitar-veterinar al alimente
lor.

4. Economic
— Algebră și Elemente 

de analiză matematică;
— Geografia României.
5. Filologie
a. Limba și literatura ro

mână — O limbă și litera
tură străină

Etapa I eliminatorie : 
Limba română — oral.

Etapa a II-a : — Limba 
română;

— I ileratura română;
—• Limba și literatura 

«’răinfi (*).
(*) a. — engleză, francc- 

' i, germană, rusa, italiană, 
p.miolă, latină

b. — olandeză, porto 
.ibczn

TRAGEREA LA SORTI PENTRU 
CAMPIONATUL EUROPEAN DE FOTBAL
STCF KllOLM 2 (Horn- 

f>res). In Marea sală a pri
măriei din Stockholm s-a 
efectuat vineri tragerea la 
orți a grupelor prelimi

nare ale celei de-a 7-a e- 
«lițît a Campionatului eu
ropean de fotbal, al cărui 
turneu final va avea loc 
in 1992 în Suedia.

Selecționata României, 
desemnată cap de scrie da
torită rezultatelor bune În
registrate în preliminariile 
precedente ale campiona
tului continentului, cit și, 
mai ales în calificările pen
tru turneul final al cam
pionatului lumii progra
mat anul acesta, va evolua 
in grupa a doua, alături 
de echipele Scoției, Bulga
riei, Elveției și San Marino.

Componența celorlalte 
■icril este următoarea: gru
pa 1: Spania; Cehoslovacia; 
Franța, Irlanda; Albania; 
grupa a 3-a: Italia, URSS; 
Ungaria, Norvegia; Cipru; 
grupa a 4 a: Iugoslavia, Da
nemarca; Austria; Irlanda 
de Nord; Insulele Feroe ; 
grupa a 5-a: Rf Germa
nia; Helgi a; RI) Germană; 
Țara GalilEă", Luxemburg; 
grupa a 6-a: Olanda ; Por
tugalia; Grecia; Finlanda: 
M ilta; grupa a 7 a: Ani'lia; 
Irlanda; Polonia, Turcia

Reprezentativa Su. di 4 
este calificată din oficiu, 
în calitate de ța.ă gazdă 
a turneului final.

Candidații pot opta nu
mai pentru acele limbi 
străine care se studiază, 
ca a doua specializare, la 
instituția de învățămînt su
perior unde concurează; In 
cazul opțiunii pentru una 
din limbile grupei b, care 
nu se studiază în învățâ- 
mîntul preuniversitar, can
didații pot susține exame
nul la una din limbile mo
derne din grupa a.

b. O limbă și literatură 
străină — Limba și litera
tura română sau o limbă 
și literatură străină

Etapa I eliminatorie : 
Prima limbă străină — o- 
ral.

Etapa a II-a :
— Prima limbă și lite

ratură străină (*)
— Limba română
— A doua limbă și lite

ratură străină (*’) sau li
teratură română

(*) a. — engleză, france
ză .germană, rusă, italiană, 
spaniolă

b. — arabă, chineză, 
maghiară, persană, sîrbo- 
croată, slovacă, turcă, u- 
craineană

Candidații pot opta nu
mai pentru acele limbi 
străine care se studiază, ca 
primă specializare, la in
stituția de învățămînt su
perior unde concurează. In 
cazul opțiunii pentru una 
din limbile grupei b, care 
nu se studiază — ca limbi 
străine — în învățămîntul 
preuniversitar, candidații 
pot susține examenul la 
limba respectivă sau la 
una din limbile grupei a, 
alta decît cea de a doua 
limbă străină.
(•')

a. — engleză, franceză, 
germană, rusă, italiană, 
spaniolă, latină

b. — olandeza, portughe
za

Preliminariile vor incepe 
m luna septembrie a aces
tui an și se vor încheia în 
noiembrie 1991. Dm fiecare 
grupă se califică prima cla
sată.

In preliminariile cam
pionatului european pen
tru echipe de tineret (Ju
cători plnă la 21 de ani), 
ale căror rezultate vor 
conta și pentru calificarea 
la turneul olimpic din ca
drul Jocurilor de la Bar
celona, din 1992, selecțio
nata României va întîlni 
Scoția, Bulgaria și Elveția 
în grupa a 2-a.

Celelalte grupe se pre
zintă astfel: grupa 1: Spa
nia. Cehoslovacia, Franța, 
I landa, Albania; grupa 3 : 
Italia, URSS, t ngaria, Nor
vegia; grupa 4 : Iugoslavia, 
Danemarca, Austria, San 
Marino; grupa 5: RF Ger
mania, Belgia, RD Germa
nă, I,u emburg; grupa 6 : 
Olanda, Portugalia, Finlan
da, Malta; grupa 7: Suedia, 
Israel, Grecia, Cipru.

Câștigătoarele seriilor se 
vor califica în sferturile 
de finalii, iar invingătoa- 
iclc acz .tei faze — deci sc- 
mifinal, lele — vor obține 
dreptul de a reprezenta 
Europa in c5mp<4 iția o. 
Iimpică.

Ca și în e izul renim ilui, 
I .reliminai iile vor <!■ bufa 
in lima i pil miji i.' a aces 
tm an.

Candidații pot opta nu
mai pentru acele limbi 
străine care se studiază, 
ca a doua specializare, la 
instituția de învățămînt 

«superior unde concurează. 
In cazul opțiunii pentru 
una din limbile grupei b, 
care nu se studiază In în
vățămîntul preuniversitar, 
candidății pot susține exa
menul la una din limbile 
moderne din grupa a, alta 
decît limba la care au sus
ținut prima probă de £on- 
curs.

c. — Limbi clasico (nu
mai la Universitatea din 
București)

Etapa I eliminatorie: 
Limba latină — oral.

Etapa a II-a : — Limba 
și literatura latină

— Limba română
— Literatura română
d. Limba și literatura 

maghiară — Limba și li
teratura română sau o lim
bă și literatură străină (nu
mai la Universitatea din 
CIuj-Napoca)

Etapa I eliminatorie: 
Limba maghiară — oral

Etapa a II-a scris :
— Limba maghiară
— Literatura maghiară
— Limba și literatura 

română sau Limba și lite
ratura străină (engleză, 
franceză, germană, rusă, 
italiană, spaniolă)

NOTA :
Programa de admitere 

se va alcătui după manua
lele școlare indicate, în 
uz în Invățumîntul preuni
versitar. Pentru absolven
ții liceelor cu precădere 
în limbile naționalităților 
conlocuitoare, candidați la 
profilul cu două limbi 
străine, programa la exa
menul de limba română so 
va alcătui după manualele 
respective, în uz la școlile 
cu predare în limbile na
ționalităților conlocuitoare. 
Pentru limbile care nu se

Mica publicitate
ANIVERSARI

CU OCAZIA ieșirii la 
pensie a domnului lozsa 
Gheorghe, colegii de la 
puțul cu sebip al IM Vul
can, îi urează multa sănă
tate și fericire, alături 
de familie și „La niulți 
ani I". (37)

CU PRILEJUL pensio
nării doamnei Mihalac Ma
fia, colegele raionului 1G 
Ii urează sănătate și „La 
mulți ani l“, alături de cei 
dragi. (3 1)

VINZARI
VIND motoretă „Hoinar1*, 

nouă, telefon 44702, după 
ora lfi. (31)

VIND vibrochen, cuzi
neți, bloc chiuloasă, Dacia 
1300, punte față Skoda, vi- 
deorecorder cu zece casete. 
Telefon. 43592. Cumpăr par
briz duplex Dacia. (32)

PIERDERI
PIERDUT legitimație ser

viciu pe numele B^ciclii (.)- 
vidiu, eliberată de IUM 
I’ctro'ani. O declar nulă. 
(24)

I’iF.IlDU'l’ legitimație ser
viciu pe numele I.uca Va- 
sile, eliberați de I P Lu- 
pisii. O declar nulă. (26)

PIERDUT legitimație set 
viciu pe numele ),ke Vasi. 
le, elibci ilr'i do IM Lupeni. 
O doi Iar nulii. (27)

l’l ÎRDi;T legitimație ser. 
vi ii p numele D.mil.i 
Brinduș, fiii»-, rafii de III' 
l’Cfrila. O d.-i'l.ir nula. (.18) 

predau în învățămîntul 
preuniversitar, programa 
de concurs se va afla de
pusă la biblioteca institu
ției de învățămînt supe
rior care școlarizează a- 
ceste discipline.

II. — Pentru profilurile 
(specializările) indicate în 
continuare, concursul de 
admitere începe la 1 sep
tembrie 1990; probele de 
concurs fiind ctele specifi
cate în dreptul fiecăruia :

1. — Drept
— Istoria României (pînă 

în 1918);
— Limba română
2. — Filosofic

— Filosofie (•)
— Limba română
3. — Geografie
— Geografia României
— Geografia economică a 

lumii
— Geografia fizică ge

nerală
4. Jurnalistică
Etapa I eliminatorie (în

cepe Ia 25 august 1990) — 
Probă de aptitudini (re
dactarea unui text pe baza 
unei teme date)

Etapa a II-a : — Limba 
și literatura română

— Limba și literatura 
străină (engleză, franceză, 
germană, rusă, italiană, 
spaniolă — la alegere)

5. — Istorio
— Istoria României (pînă 

în 1918)
— Istoria universală
G. Psihologie
— Biologie (clasa a 

Xl-a)
— Psihologie sau Filoso

fie (‘) sau Algebră
7. Sociologio
— Filosofie (*)
— Algebră
— Limba română

*) Urmează ca o culege
re de lecții șl de texte să 
apară în curînd, prin grija 
Universității din Bucu
rești.

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Slăvci E- 
lena, eliberată de UE Paro- 
șeni. O declar nulă. (30)

PIERDUT adeverință po
rumb nr. 1G50 pentru 188 
kg, pe numele Lihoacă Ma
rin, eliberată de CIG Pe
troșani. O declar nulă. (33)

COMEMORĂRI

COLECTIVUL secției 
pompe de la IM Dilja 
comemorează împlini
rea unui an de la dece
sul bunului ior coleg 
AMPOINȚAN IOSIF

Nu-1 vom uita nicio
dată. (18754)

CU ADINCA durere 
amintim împlinirea a
patru ani de la înceta
rea din viață a celei ca
re a fost o bună mamă 
HA.JDUCSI IUSTINA
Va riimîne veșnic in 

sufletele noastre. Copiii. 
(*)

PIOS omagiu la îm
plinirea a șase niptâ- 
mhii dc ia decesițl scum
pului nostru soț, tata 
și bunic

POPESCU MUIAII,
Nu 1 vom uila nieio- 

d ii a Famili i. (25)
i

Antrepriza construcții montaj 
reparații uzine electrice 

DEVA 
Brigada Paroșeni

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA !

— ««Câtuși
— sudori electrici și autoqem

pentru lucrări de reparații cu caracter per
manent la Uzina Electrică Paroșeni.

Relații supli nentare la sediul Briquzii 
Paroșeni din im ii < i Uzinei Electrice P.irft- 
șeni.

Vineri, 2 februarie, s-a 
încheiat procesul inculpa- 
ților Postelnicu Tudor, Bo- 
bu Emil, Dincă Ion și Mă- 
nescu Manea trimiși în Ju
decată pentru complicita
te la crima de genocid.

Tribunalul militar teri

CONCLUZIILE 
primului sondaj de opinie 

realizat de ziarul „Zori noi"
Peste 6000 de taloane do 

participare In sondaj ne-au 
sosit la redacție, avînd, în 
proporție de 99 la sută, un 
curent dc opinie total fa
vorabil APROVIZIONĂRII 
PE BAZA DE RAȚII I Nu
mărarea taloanelor este în
greunată de faptul că elo 
continuă să ne sosească, 
din oră în oră, și încă in 
număr destul de marc.

Oricum, concluzia noas
tră este deja clară și invi
tăm Direcția comercială, 
împreună cu conduccrilo 
ICSA-AP, ICSM Lupeni 
și ICSM Vulcan ca INCA 
DIN ACEASTA LUNA — 
FEBRUARIE — SA TREA

Mulțumim călduros tuturor cititorilor care au a- 
vut amabilitatea să participe cu promptitudine la 
sondajul dc opinie organizat de ziarul nostru. .

Ion MUSTAȚA

Ne-am interesat la Oficiul P.T.T.R.
CENTRALELE TELEFONICE NU AU 

CAPACITATI DISPONIBILE PENTRU NOI 
ABONAȚI I

Pentru n răspunde soli-: 
citărilor ce ne-au fost a- 
dresatc de mai mulți citi
tori, nc-am interesat la 
Oficiul municipal al PTTR 
în ce măsură există posibi
lități pentru montarea de 
noi posturi telefonice pen
tru abonații particulari. 
Dirigintele poștei munici
pale, domnul Marin Bălan, 
nc-a pus la dispoziție da
te din care rezultă că toa
te centralele telefonice din 
Petroșani și celelalte loca
lități sînt ocupate în pro
porție dc 100 la sută. In 
aceste condiții, oficiile poș
tale nu au posibilitatea de 
a soluționa cererile depuse 
de cetățeni (unele datînd 
din anii 1977—1980), deși 
dorința lor este dc a înre
gistra mereu noi abonați.

Cauza se regăsește îri ne. 
executarea la timp a lu
crărilor de extindere a

torial București a condam
nat pe inculpațil Postel
nicu Tudor, Bobu Emil, 
Dincă Ion și Manea Mă- 
nescu la detențiune pe 
viață șl confiscarea totală 
a averii personale, toți 
pentru învinuire de geno
cid, . ;

CĂ DE URGENȚA LA OR
GANIZAREA CIT MAI 
TEMEINICA A APRO
VIZIONĂRII POPULAȚIEI 
CU PRINCIPALELE PRO
DUSE ALIMENTARE — 
ZAIIAR, UNT. OUA, CAR
NE ȘI ALTELE — PE BA
ZA DE RAȚII.

Menționăm că numeroși 
cititori au găsit de cuviință 
ca, odată cu talonul de, 
participare la sondaj, să 
no comunice și cîteva su
gestii privind suplimenta
rea unor cantități. In mă
sura în care acest lucru 
este posibil. Rugăm Direc
ția comercială să roțină și 
acest aspect. >' ■ 

centralelor telefonice. Res
tanțe la acc-ste lucrări e- 
xista la Petroșani și Vul
can (din 1978) și Lupeni 
(din 1980). „Pe măsură ce 
vor fi recuperate aceste 
lntîrzieri — ne-a declarat 
domnul Marin Bălan — 
vom anunța în ziarul „Zori 
noi“ asupra posibilităților 
nou create dc soluționare 
a cererilor. Acestea își păs
trează valabilitatea în or
dinea înscrierii**.

Recomandăm celor care 
se adresează în mod insis
tent oficiilor poștale sfi 
dovedească răbdarea nece
sară. Oricum, clacă aglo 
mercază în mod inutil bu
getul dc timp al operatori
lor de ghișeu și al dirigin- 
ților de oficii, nu vor re
zolva problemele majore 
pentru care s-ău făcut toa
te demersurile necesare I 
(I.M.)
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