
Frontul a fost 
consecvent

cu sine însuși 
declarația domnului ion iliescu, 
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Cărbunele — vineri
Minerii și preparatorii 

acționează spre 
același țel: cărbune 

mai mult și mai bun!
Vești bune de la mineri. 

Eomparativ cu ziua de joi, 
producția de cărbune a fost, 
vineri, la nivelul Văii Jiu
lui, mai mare cu 766 de 
tone. De unde concluzia că 
se muncește bine, cu tra
gere de inimă. In numai 
două zile, minerii noștri au 
acumulat un plus de 1362 
de tone față de prevede
rile lunii. Cei mai harnici 
au fost petrilenii, — cu un 
plus de 644 tone față de 
ceea ce și-au propus. Nu 
s-au lăsat cu prea mult 
depășiți nici cei din o- 
rașul Vulcan, m:na l’aro- 
șeni inregistrlnd vineri u:i 
plus de 363 de tone, iar 
mina Vulcan, un plus 283 
de tone. Cantități mai mari 
declt prevederile au obți
nut și ortacii lor de la Dil- 
ja, Livez.eni, Aninoasa, 
Bârbătenl ți Cîmpu lui 
Neag. S-au apropiat de 
cantitățile ce ți le-au pro
pus minerii de la Pctrila- 
Sud, Lupenj ți Valea de 
Brazi.

Primind acest? informații 
îmbucurătoare de la dis
pecerul CMVI, am conti-
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nuat investigația la pre- 
parații. Domnul dr. inginer 
Francisc Appel — directo
rul II’CVJ — ne-a declarat: 
„Susținem puternic energia. 
Vineri am l,vrat termo
centralelor 9606 tone de 
cărbune energetic, avînd o 
putere calorifică medie pe 
care o apreciem ca foarte 
bună: 3323 Kcal/kg. Din a- 
ceastă cantitate, 2562 de to
ne — deci mai bine de o 
pătrime — au fost livrate 
Uzinei de la Paroșeni. De 
altfel, la livrări de cărbu
ne avem un avans de 2715 
tone față de graficul exis
tent intre noi și energeti- 
cienii de la Paroșeni.

Tot v’neri am expediat 
siderurgiștilor 5632 de tone 
pentru cocs și semicocs. 
Am expediat, de asemenea 
1651 tone de brichete pen
tru popul tție. Referitor la 
brichete și aici reușim să 
obținem o calitate mai 
bună. Dacă pînă acum 
brichetele aveau 47—50 la 
sută cenușă, in prezent pro
centul este de 40 la sută".

II. AI.E.X ANDIIESCU

de azi :

„Cu duhurile
Vineri s-au împlinit 

șase săptămini de * la 
momentul istoric 22 Decem
brie 1989. Cu acest prilej, 
In toate orașele Văii Jiu
lui, s-au oficiat servicii re
ligioase de pomenire a 
martirilor și eroilor Revo
luției.

La Petroșani, slujba pa
rastasului s-a făcut de că
tre un sobor de cinci preoți 
împreună cu corurile bise
ricești, reunite, în fața bi
sericii „Sf. Treime".

Protopopul I’etroșaniului, 
pr. ic. stavr. Octavian I'ă- 
trașcu a rostit un cuvlnt 
de Învățătură de o înaltă 
ținută religioasă și patrio
tică, arătlnd, In esență, că 
așa cum Biserica s-a edifi
cat pe jertfa nevinovată a 
lui Ilristos pentru iertarea 
păcatelor lumii, pe jertfa 
ncnumârațdor mucenici și 
martiri ai dreptei credințe 
— între care și unii de 
origine română —, tot rfșa 
Patria adevăratelor vre
muri noi se temeinicește 

drep ților...“ 
pe sîngele inocenților ti
neri — atei ori creștini — 
care au fost Însuflețiți de 
valori morale eterne : li
bertate, demnitate, dragoste.

In încheiere, corurile Șco
lii generale nr. 4 (condus 
de d-na prof. Valcria O- 
nețiu) și „Armonii tinere" 
al I. U. M. P. au sus
ținut un program de eînte- 
ce patriotice. După rîn- 
duiala creștinească, s-au 
împărțit celor prezenți pri- 
noase binecuvîntate, parte 
din ele fiind duse și celor 
de la azilul de bătrîni din 
Petrila.

împlinirea acestLi da- 
torințe patriotice și reli
gioase în amintirea celor 
care ne-au redat încrede
rea In viață, s-a realizat cu 
înțelegerea, prezența și 
sprijinul Consiliului mu
nicipal al F.S.N. și al al
tor instituții cărora le a- 
dr< și pe această cale, 
ale:;-- mulțumiri.

I>rc< . Mili.ii MUNTEAN

Intr-o declarație făcu
tă, vineri, Radioteleviziunii 
Române Libere, domnul 
ion Iliescu, președintele 
Consdiului Frontului Sal
vării Naționale, a spus :

Aș dori, în primul rînd, 
să subliniez sentimentul ge
neral de satisfacție ex
primată de toți participan- 
ții, atit In legătură cu spi
ritul constructiv care a do
minat dialogul de joi, de 
aproape șase? ore, cît și în 
legătură cu rezultatul pozi
tiv obținut și consemnat în 
comunicatul reuniunii. Aș 
dori să informez intreaga 
țară că, în ceea ce II pri
vește, Consiliul Frontului 
Salvării Naționale a acțio
nat consecvent cu sine în
suși, cu afirmațiile făcute 
încă la constituirea sa pri
vind deschiderea spre toa
te forțele constructive ale 
țării în vederea scoaterii 
ei din criză și pentru nor
malizarea întregii vieți so
ciale. Luna care a trecut 
a demonstrat în practică, 
prin rezultatele înregistra
te, atașamentul Consiliu
lui Frontului Salvării Na
ționale la principiile pro
gramatice proclamate în 
I’latforma-program din 22 
decembrie, atit in ceea ce 
privește decizia de a ac
ționa în sprijinul rezolvă
rii problemelor stringente 
cu care se confruntă țara, 
cît și în ceea ce privește 
dorința și voința de a pro
mova democrația reală în 
țară.

Dezvoltarea noastră po
litică din această perioadă

In spirit cu adevărat democratic
Cu mai bine de o sâptă- 

mină In urmă, la întreprin
derea de tricotaje din Pe
troșani a avut loc o adu
nare a salariaților, in 
cursul căreia s-a cerut în
locuirea directorului în
treprinderii. Părerile fiind 
împărțite, s-a hotărît ca In 
ziua de 2 februarie, să ai
bă loc o consultare prin 
vot secret a personalului 
muncitor asupra acestei 
probleme.

In prezența reprezentan
ților Centralei tricotajelor 
și Consiliului municipal al 
F.S.N. a avut loc această 
consultare. S a precedat in 
spirit democratic și în de
plină ordine. O comisie 
a trecut cu ur na sigilată pe 

a marcat, "totodată, un 
proces de disociere, de di
versificare a opțiunilor și 
platformelor politice. Di
versitatea este o trăsătură 
generală a vieții, a vieții 
sociale în particular. Așa 
ne-a croit în general na
tura, ca să fim foarte di
feriți unii de alții și să 
gîndim în mod diferit De
mocrația presupune lua
rea în considerare a aces
tei diversități și promo
varea unor relații bazate 

pe respect reciproc, inclusiv 
pe apărarea drepturilor mi
norității de a și afirma 
propria poziție. Pornind de 
la aceste principii, Frontul 
Salvării Naționale s-a ară
tat dispus de a lărgi dia
logul cu toate formațiuni
le politice care au apărut 
în viața noastră politică. 
Reacția care a apărut la 
decizia Frontului Salvării 
Naționale de a participa la 
alegeri a fost motivată de 
ambiguitatea rezultată din 
funcția dublă a Consiliului 
Național al Frontului și a 
celor locale, de organe ale 
puterii pe de o parte șl 
de exponenți ai unei miș
cări cu o largă adeziune 
de masă. Este regretabil 

că aceasta a dus la o con
fruntare deschisă, de stra
dă cu anumite accente de 
violență, care a accentuat 
tensiunea în cadrul socie
tății noastre. Considerăm, 
de aceea, pozitiv faptul că 
a avut loc acest dialog și 
modul constructiv în car<‘ 

(Continuare în pag a 4-a) 

la fiecare loc de muncă, 
iar lucrătorii au depus in 
urnă buletinele de vot, fără 
să se întrerupă producția. 
Au fost exprimate 448 de 
voturi. 238 de voturi — 
deci peste 50 la sută — au 
fost pentru schimbarea di
rectorului, în această func
ție fiind aleasă doamna in
giner textiîist Rodica Bo- 
descu. Remarcăm răspun
derea cu care lucrătorii din 
intreprinderf au privit a- 
ccst moment, precum și fap
tul că s-a găsit modalitatea 
ca marea majoritate a per
sonalului să-șl exprime op
țiunea, în mod liber, fără 
a se întrerupe lucrul. (II.
DOBROGEANU)
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**“ Partidul înru < rrcti* c â Irrlitnr mrrs p<> acest drum! 
Desen dr VaH LOC OTA

In unitățile miniere
COINTERESARE DIRECTĂ, PRODUCȚIE PE BAZE REALE

In aceste zile, l.i uni
tățile minime din Valea 
Jiului sînt prelucrate in
strucțiunile trimise de 
Ministerul Minelor pri
vind programul de muncă 
și modul de salarizare pen
tru personalul de la uni
tățile producătoare de hui
lă din cadrul CMVJ. Dat 
fiind că precizările privesc 
problemele cuprinse in re
vendicările minerilor din 
Valea Jiului, aflate în 
curs de soluționare, proble
me față de care se mani
festă un interes deosebit, 
socotim •oportune cîtcva 
precizări, cu unele detalii 
furnizate de cadre de spe
cialitate din CMVJ. Dome
niul de referință al acestor 
precizări privesc modul de 
.salarizare n personalului 
din unitățile miniere, res
pectiv, din niger m

Așa cum prevăd instruc
țiunile, normele de pro
ducție pe post sînt cele co
respunzătoare duratei de 
lucru de 6 ore pe schimb, 
care trebuie să țină seama 
de condițiile concrete de 
la frontul de de lucru și 
lucrările executate, ast
fel Incit acestea să re
flecte con umul de muncă 
realmente necesar pentru 
îndeplinirea sarcinilor. Sa
lariile tarifare pe post se 
determină pr,n împărțirea 
salariului lunar calculat la 
programul de lucru de 6 
zile pc siîplămlnă, In schim
buri de 6 ore, la numărul 
de zile lucrătoare pe lună 
ale personalului la pro
gramul de lucru de 5 zile 
pc sâptămină In schimburi 
de 6 ore. In acest fel, pruc- 
tic, prin trecerea de la pro
gramul de 6 zile pe săptă- 
mbr’i iii Irm>•’ 1 r I d ■ I' 

ore, la programul de 5 zi
le pe saptămină, în schim
buri de 6 ore, norma de 
producție pe po t rămîne 
ncsih'mbntă la aceleași 
condiții de lucru, iar sa
lonul tarifar p post și 
tarifele pe unitate de pro
ducție cresc cu 20 %. l’rin 
revizuirea normelor, func
ții1 de condițiile de mun
că, așa cum au solicitat mi
nerii, normele au fost puse 
de acord cu programul de 
6 orc pe zi. Acest lucru va 
atrage după sine ca plata 
tonei de cărbune în condi
țiile programului de mun
că prevăzut in februarie și 
in continuare, să înregis
treze un spor însemnat 
l’rin reducerea normei cu 
25%. Și prin creșterea ta
rifului, funcție de condi
țiile de lucru concrete va

■ tvifu' no Inr i 

cărbune, de la caz la caz, 
cu 45—50 la suta.

I a toate locurile de 
muncă unde cantitatea do 
producție sau volumul de 
lucrări ce trebuie execu
tate sînt stabilite pe bază 
de norme de timp sau do 
producție, se lucrează In 
acord direct (simplu sau 
progresiv), cu stabilirea de 
norme și tarife. Pentru lu
crările la care In prezent 
este reglementată aplica
rea acordului progresiv, a- 
cea tă formă se aplică In 
continuare cu precizările de 
rigoare. Una din aceste 
precizări stabilește că pro
ducția fizici recepționată 
se recalculează la con
ținutul de cenușă planifi
cat

lonn DITIEK

(Co'V'nm»* în 0uq. o 2 n)
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LOCUL EROILOR ESTE iN FAȚĂ, 
UNDE !-A AȘEZA T !S TOR!A !

„In orașul Vulcan a exis:.u, pină nu 
monument numit „Buzduganul", ridicat 
rii județului Hunedoara în amintirea luptelor glo
rioase, purtate împotriva trupelor otomane, de vite
jii lui Iancu de Hunedoara, în jurul anului 1-155, pe 
munții Vîlcanului. Prin anii ’85—’BG, acest monu
ment a fost îndepărtat de pe postament cu ocazia 
unor lucrări edilitare și aruncat, pur și simplu, la 
gunoi. Ce fel de oameni au fost cei capabili de 
un asemen a act de vandalifm ? S:î ne ierte stră
moșii!

Apelez la opinia publică și Ia in*. rv. nția promp
tă a consiliilor municipal ți al orașului Vulcan alo 
Frontului Salvării Naționale pentru repunerea a- 
cestui mjnument, de urgentă, la locul cuvenit".

Nemeili FRANl ISC

De ce purtdti 
oamenii pe drumuri 7

nn-
lo-

Sînt muncitor la Uzina 
c preparare a cărbunelui 

Corcești Vulcan. Mă 
mese Merfu Mihaela, 
cuie'sc In‘Vulcan, bulevar
dul Victoriei, bl. C22, sc. 
I, ap. 25 și doresc de la 
dumneavoastră un răspuns 
la o problemă pe* care TIU

Mulțumiri 
oamenilor 

în alb
După o vechime de mai 

mulți ani in mineritul Văii 
Jiului, condițiile vitrege a- 
le '«Subteranului au început 
să-și lase amprenta. In ar
mă cu trei săptâinîni am 
fost internăt în spitalul j- 
rașului Vulc.'m, secția in
terne, cu o afecțiune lom
bară de natură reumatică. 
Pe această cale aduc cele 
mai frumoase mulțumiri 
doamnrj doctor R.'iduțoiu și 
colectivului de surori din 
această secție pentru probi
tatea profesională dc care 
au dat dovadă pentru ca eu 
și ceilalți bolnavi din sa
lon să ne punem pe picioa
re și să no reluam activi
tatea în subteran. Mulțu
mim domnului dor tor Mu- 
șat care ne-a repartizat mc- 
dxamentelc din străinătate 
venite ca ajutor, și care 
ne-au fost dc marc folos în 
reciștigarca sănătății.

Viorel MATEI. 
Vulcan

dem'.ilt, tin 
de locui to-

AVEȚI CUVINTUL a AVEȚI CUVINTUL
De e de Ia De va ?

o pot rezolva. In ziarul de 
duminica, 21 ianuarie 11)90, 
a apărut publicat Decretnl- 
Ix-ge privind concediul
plătit pentru îngrijirea
copiilor în vîrstă de pină 
la 1 an. Eu am o fetiță 
de 8 luni și jumătate și 
doresc să beneficiez de a- 
cest concediu. La spital mi 
s-a spus să mă interesez la 
întreprindere, deoarece ci 
nu mă pot ajuta. Cei de la 
întreprindere m-au trimis 
la spital.

Dc aceea vă rog pe dum
neavoastră dacă sînteți în 
măsură să mă îndrumați la 
cei ce răspund dc asemenea 
probleme. Nu cred că la 
Poliție 1

N.R. Conducerea Uzinei 
de preparare a cărbunelui 
Corcești trebuie să facă 
ordine cu cci ce pun oa
menii pe drumuri in loc să 
le rezolve corect și opera
tiv problemele.

căsătoriți, 
(le îngrijit 
școlari și

Sînt tn imă a 9 copii, din 
C.II'C 
M ii 
in că 
unul chiar la grădiniță! Am 
o situație mai deosebită fa
ță dc alte familii... Am fă
cut o cerere pentru o bute
lie de aragaz acum 3 siîp- 
tămîni, adresată 
riei și am 
nul Aurel 
care este 
a fost dc 
primăi ic.

primă-
<lcpiis-o ia dom- 
Slăbîi. Soțul meu 
miner pensionar 
două, trei ori ia 
De fiecare dată

Am dat curs rugăminții 
cititorului nostru și am 
căutat monumentul res
pectiv. L-am găsit dosit în 
curtea EGCL-ului. Acolo 
unde l-ar fi dorit să se afle 
pentru totdeauna cei care 
au pătruns în istorie pe 
ușa din dos. N-a fost să 
fie așa I Mai mult ca si
gur că o soartă similară 
o au și alte monumente is
torice sau de credință a- 
flate în Valea Jiului. Ru
găm oamenii dc bine care 
le cunosc să ne semnaleze 
aceste cazuri pentru a Ie 
reașeza 
Pentru 
eroilor 
rați, în 
neri.
idealurile de dreptate și li
bertate pentru care eroii 
s-au jertfit n-au fost 
tate. Aceste idealuri 
existat permanent,
stare latentă, în sufletul și 
conștiința fiecănjia. N-au 
fost atinse nici dc răpăi
tul demagogicelor „cuvân
tări", nici de perfidul răz
boi de ideologizare for
țată. Catalizate de Revo
luție, aceste idealuri au 
irumpt. Un trecut eroic,
așa cum îl avem noi, ro
mânii, nu trebuie uitat.
Locul eroilor este în față. 
Acolo unde i-a așezat IS- 
TORI.A I

pe locul lor firesc, 
a readuce memoria 
noștri, cei adevă- 
conștilnța celor ti-

Să le reamintim că

ui- 
au 

într-o

Gheorghe OLTEANU

c
Ma adresez dumneavoas

tră cu rugămintea dc a c- 
Jucida o anomalie care e- 
xistâ încă la ridicarea co
letclor primite din .străină
tate. In urmă cu 4—5 ani, 
coletele din străinătate 
erau ridicate de destinatari, 
persoane fizice, de la Ofi
ciul PTTR din orașul în 
care domiciliam. In ultimii 
ani, măsura a fost modifi
cată astfel că destinatarii 
erau obligați să ridice co
letele (mai mari dc 1 kg), 
de la Deva. Această dispo
ziție anormală se menține

Apelul bulibașei
z

Cu cîteva săptămmi în 
urmă domnul Ion Cioalxi, 
reprezentantul romilor din 
România, făcea un apel 
către toți țiganii dm țară 
să lase chiulul și să sc a- 
puce serios de treaba. Sc 
pare că nu toți au înțeles 
îndemnul bulibașei: Și a- 
cum se mai văd grupuri 
dc țigani care fac bișniță 
sau vin.I semințe pe la 

Mai multă promptitudine!
a fost aminat. Fund silfi’ 
rind nu poate umbla prea 
mult pe la ușile Pi tma- 
riei.

Cei cinci copii sini la 
școală de dimineața < u un 
program diferit licean-, im 
cea mică este la grădini
ță cu un program de a- 
proximaliv patru orc pe 
zi. Eu sînt la munca nu
mai de dimineață. Cu o 
singură butelie cele 9 per
soane care sin tem în casă 
ne descurcăm foarte greu.

Pentru comerț

Duminica,
Avînd în vedere că și 

lucrătorii comerciali au 
dreptul la o zi liberă, Di
recția comercială a muni
cipiului anunță populația 
că, începînd cu această lu
nă, magazinele alimentare 
și nealimentare vor fi în
chise duminica. Fac excep
ție de la acest program: 
unitățile de alimentație pu
blică, cele de desfacere a 
tutunului, de difuzarea pre
sei și centrele de pline 
care vor fi deschise după

(Urmare din pag. 1)
COINTERESARE DIRECTA

In legătură cu absențele 
nemotivate, nu sc mai di
minuează concediile de o- 
dihnă, corespunzător zi
lelor de absențe nemotiva- 
tc. Dar, totodată, se preci
zează că persoanele din 
formația de lucru care au 
absențe nemotivate nu be
neficiază de tarife majo
rate în cazul în care nive
lul îndeplinirii sarcinii de 
producție dă dreptul for-

Se lucrează la o nouă cantină
Cantina IACCVJ din U- 

ricani — șef de unitate 
Constantin Barrja — asigu
ră zilnic, aproape 3000 de 
mese calde gratuite pentru 
mineri, precum și i 
pentru peste 300 de 
nați. Personalul 
alcătuit din (>0 do 
toii, se achita cu 
de îndatoriri. Amintim 
cele mai harnice lucrătoa
re: Eleonora Calota, Iulia- 
na Anghcloiu, Maria Năs- 

mesele 
abo- 

cantinci, 
munci- 
cinste 

pe

și in prezent. Dc ce mai 
este necesar ca și acum să 
pierdem timpul (cu impli
cații asupra prestării ser
viciului), și bani pentru a 
ridica un colet primit din 
străinătate ? Sau sc acre
ditează aceeași idee a ve
chiului regim dc a se re
nunța la eolete ?

Prin această practică, 
Direcția vămilor (sau nu
mai Oficiul PTTR Gojdu 
din Deva ?!) încalcă un 
drept universal al omului 
— de a i sc asigura preda
rea rapidă și fără obstacole 

vă 
vă

colțuri. Adevărat, sini mai 
puțini. Domnilor țigani, as
cultați cuvîntlll domnului 
Ion Cioabă, că este un 
om de bună credință și 

vrea binele. Angajați- 
în producție, pentru a 

vă fa<c și vouă o bucurie 
dar și lui bulibașa. Cu se
mințe și cu bișniță nu mai 
țme.

X asile

(

al i di 1. 02. 11190 dom- 
Aitri-l Slabii ne i mm 
.ii o data pină va veni 
i o romi' ie care sa 
! 'e Ilara am dreptul
i.u.  Oare, va veni?...

înșeli, a IȘTI DOR, 
dactilograf principal

CMVJ

N.R. Mai multă opera
tivitate, domnilor! Să 
mai aminăm oamenii I Au 
fost plimbați destul în ve
chiul regim I

nn

zi liberă
programul normal al unei 
Zile dc duminică.

In zilele de duminică lap
tele și produsele lactate nu 
se livrează.

Pentru a nu perturba a- 
provizionarca populației 
cu produsele de bază (pli
ne, lapte, carne, 
din Carne) s-au 
suri ca unitățile 
eiale să fie aprovizionate cu 
cantități sporite în zilele de 
vineri și sîmbătă. (G.C.) 

preparate 
luat mă-

comer-

mației respective la astfel 
de tarife; sumele astfel 
ncacordate persoanelor ca
ne au absentat nemotivat 
se repartizează celorlalți 
membri ai formației de lu
cru. Persoanele care au 
absentat nemotivat mai 
suportă și alte consecințe.

Pe măsura soluționării 
lor, vom reveni și cu al
te precizăi i privind re
vendicările minerilor șl ale 
muncitorilor de la supra
față din unitățile miniere.

tase, Maria Ncgoiță, Elena 
Voicu, Elena Gager, Auro
ra David, I.igia .Apostol, 
Ileana llinca, Elvira Miron, 
Valeria Cristudor. înși
ruirea ar putea continua.

Intrucît cantina este de
ja suprasolicitată, sc lu
crează la construirea unei 
noi cantine, în incinta mi
nei Uricani. Lucrările 
noua cantină pot însă 
trebuie să fie 
(Al. II.)

la 
îi 

urgentate I

a corespondenței și colcte- 
lor.

In concluzie, aș dori să 
știu, prin intermediul dum
neavoastră, cînd se va re
veni la măsura aplicată în 
urmă cu 4—5 ani, de ridi
care a coletclor primite din 
străinătate de la persoane 
liziec, dc la Oficiile PTTR 
din orașul în caro locu
iește destinatarul.

P.S. Felicitări pentru cu
prinsul ziarului „Zori noi". 
De la 1 februarie a.c. m-am 
abonat la ziarul local. Pen
tru prima date

Petru RiPA, 
Vulcan

Gest frumos!
Se pare că în comerțul 

nostru s-au schimbat mul
te în bine. Concluzia am 
tras-o încă dc la începu
tul acestui an, și ea mi-a 
fost și mai clară într-o îm
prejurare trăită joi, 1 fe
lii nai ie a.c. Am fost di
mineață la aprozarul din 
piața Petroșani. .Am cum
părat mai multe produse, 
printre care și o legătură 
de gulii verzi, proaspete. 
Dm grabă am uitat-o pe 
tejghea. Am văzut că am 
uital-n doar cînd am ajuns a- 
i asă. Și m-am întors, 
zatoaica (din păcate 
i am reținut numele) 
dat imediat legătura 
gulii, 

amabilitate.
mult penii u acest gest 
Intr-adevăr in comerț mul
te s-au schimbat în bine •

V i n- 
nu 

mi-a 
dc 

dovedind deosebită 
li mulțumesc 

acest

Iuliu ANDRAȘ, 
Petroșani

DE LA PRIMĂRIA mu
nicipiului Petroșani. Anun
țăm cititorii, pentru a nu 
se interpreta în mod su
biectiv, că luni, 5 februarie 
1990, sc vor executa tra
geri, în zona Poligonului 
din Malcia, de către Uni
tatea militară.

CONSTITUIREA mișcă
rii ccologiste „Valea Jiu
lui". Peste 50 de iubitori 
ai naturii au semnat for
mularele de adeziune ta 
Mișcarea . Ecologică din 
România. La următoarea 
întrunire a susținătorilor 
acestei mișcări, care va 
avea loc marți, 6 februarie, 
ora 17, la Casa de cultu
ră, se vor discuta proble
me organizatorice, platfor
ma program și planul de 
activități ale ecologiștilor 
din Valea Jiului. (I.D.)

INTILNIRE. în 11 fe
bruarie, de lo ora 10, ®n 
va desfășura, Ja Casa do 
cultură din Petroșani, în- 
tîlnirca invalizilor și han- 
dicapaților în vederea cons
tituirii unei asociații.

PROPUNERE. Din Vul
can, dl. Damian Plorean 
invită pe concetățenii Văii, 
pe toți oamenii de bine să 
ia atitudine împotriva ce
lor care distrug pomii din 
zonele verzi ale orașelor. 
In același timp, propune ca, 
pe panourile ce aveau în
scrise sloganuri ceaușiste, 
să apară cuvinte 
tuturor : Democrație, 
devăr, Libertate.

ceaușiste, 
scumpe 

A-

EXPOZ1ȚII. Muzeul 
ncritului găzduiește,

mi- 
ală

turi de expoziția de bază; 
alte trei expoziții tempo
rare: expoziția de sculptu
ră „Universul în douăspre
zece clipe", cea de minia
turi intitulată „Amintiri 
din copilărie", dedicată cen
tenarului „Ion Creangă", și 
o alta dc insigne avînd ca 
tematică mineritul. (Al. II,)

CHIOȘC. Dl. Gheorghe 
Vîrlan, miner la Pe tril a» 
Sud, ne-a vizitat ieri di
mineață la redacție, spu- 
nîndu-și of-ul în privința 
numărului insuficient de 
chioșcuri de desfacere a 
presei din Petrila. De fapt, 
este unul singur, a preci
zat dumnealui: cel aflat 
lingă magazinul cu expo
ziția de mobilă. Ziarele so 
citesc, așa că Scs-izarea O- 
mului ni se pare îndreptă
țită: se mai pot deschide 
încă unul, două asemenea 
chioșcuri.

DIN DATA dc 10 ianua
rie, a dispărut de acasă 
minorul Te-pi >’”'ivu. In

vîrstă ne îl
găzduiește . . poate să 
dea informații despre el, 
este rugat să ia legătura 
cu organele de poliție sau 
cu familia, a cărei adresfl 
este strada Aleea Salcimi- 
lor, bloc D, ap. 10, Pa- 
roșeni.

Rubrică realizată de
Gheorghe OLTEANU +
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P R O I E C T

DECRET-LEGE
pentru alegerea parlamentului, a președintelui României și a consiliilor locale
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:

ALEGEREA PARLAMENTULUI 
Șl A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI

SECȚIUNEA a 5-a
CANDIDATURILE

Art. 40. — Propunerile de candidați pen
tru Adunarea Dcputaților și Senat se fac 
pe circumscripții electorale și se depun la 
birourile electorale de circumscripție cel 
mai târziu cu 30 de zile Înainte de data 
alegerilor.

Pentru președintele României, propune
rile se depun la Biroul Electoral Central.

Art. -11. — Propunerile de candidați se 
iac în scris, In 3 exemplare, de către parti
dele sau formațiunile politice ori organi
zațiile obștești care participă la alegeri, 
sub semnătura conducerii acestora sau, în 
cazul candidațdor independenți, pe baza 
listei susținătorilor; cînd susținătorii nu se 
prezintă personal, candidatul este obligat 
să depună o declarație autentificată de că
tre notariatul de stat care să ateste rea
litatea semnăturilor.

Candidatul va depune o declarație de 
acceptare a candidaturii, o dală cu pro
punerea.

Art. 42. — Biroul electoral de circum
scripție examinează respectarea condițiilor 
prevăzute de lege pentru candidatură și 
înregistrează .candidaturile care îndeplinesc 
aceste condiții.

l'n exemplar al propunerii de candida
tură.se păstrează la biroul electoral, un al
tul se înregistrează la tribunalul județean, 
iar al treilea, autentificat de birou, se 
restituie candidatului.

Contestațiile privind admiterea sau 
respingerea candidaturii se soluționează, în 

< el mult 3 zile de la înregistrare, de către 
tribunalul județean. Ilotărirea Judecă
torească este definitivă și executorie; hotă- 
rirea se comunică celor interesați în 24 de 
orc de la pronunțare.

înregistrarea la instanța Judecătorească 
și soluționarea contestațiilor privind candi
datura pentru președintele României sțnt 
de competența Curții Supnmte de Justiție; 
prevederile alineatului precedent se aplică 
in mod corespunzător.

Art. 13. — La expirarea termenului de 
depunere a candidaturilor, birourile elec
torale fac publice candidaturile, cu preci
zarea numelui și prenumelui, domiciliului, 
apartenenței politice ți profesiei candida
tului.

A doua zi după expirarea termenului de 
depunere a candidaturilor, birourile elec
torale de circumscripție înaintează Birou
lui Electoral Central lista candidațdor, cu 
indicarea elementelor prevăzute la alin. 1.

SECȚIUNEA a 6-a
. - BULETINELE DE VOT

.Art. 44. — Modelul buletinelor de vot se 
stabilește de către guvern în cel mult 20 
de zile de la stabilirea datei alegerilor.

Buletinul de vot va avea forma unei coli 
de hîrtie In patru pagini. Dimensiunile se 
tabilesc de biroul electoral de circumscrip
ție, ținind seama de numărul candidaților 
ți de spațiul de care este nevoie pentru 
imprimirea lor.

Hirtia pentru bu’u inul de vot v.i fi de 
culoare albă și suficient de groa â pentru 
a nu se d: linge pe verso numele imprimat 
ți votul dat.

I’e paginile 1, 2 și 3 ■<: vor imprima pa- 
tiul.itere in număr sul.cient penii u a cu
prinde toate candidaturile.

Pagina a 4 a va r-..minc albă pentru 
ștampila de rontrol.

I’ r i".liațorele se vor impi .-na p.naielîn- 
tr '.'le, cile doua colo .ne pe . ,i pa
gini

Patrulate. ul va purta în un;; nul din 
pi Ș ă sdngă de sus un număr de ordine 
începtn J de la primul patru uter dn pa
gina 1, conlinuîn 1 de la stingă la dreap
ta, astfel ca pe f>e<are p.igmâ p ili ulate- 
rele din stingă să cuprindă numerele fa ă 
soț, iar cele din dr-apta. pe rele cu soț.

:n patrulaterele fiecărui buletin de vot 
se vor imprima numele și pr< numele1 r.in- 
dida ulm, în ordinea înregistrării propu
ne. .1.

11 unghiul din partea dreaptă de sus a 
pa-riil iterului se va imprima denumirea 
partidului, formațiunii politice ori organi

zației obștești care participă la alegeri sau, 
după caz, mențiunea „candidat indepen
dent".

Art. 45. — Pentru întreaga circumscrip
ție electorală, buletinele de vot se vor im
prima cu aceleași caractere și cu aceeași 
cerneală, în atîtea exemplare cîți alegători 
sînt în circumscripție, cu un supliment de 
10 la sută.

Buletinele vor fi predate președintelui 
biroului electoral de circumscripție în cel 
rnult 5 zile de la comanda lor și vor fi 
distribuite președinților secțiilor de votare, 
cu cel puțin 2 zile înainte de data alege
rilor.

Cîte două exemplare din aceste buletine, 
vizate și anulate de președintele biroului 
electoral de circumscripție, se vor afișa 
cu o zi înainte de alegeri la sediul jude
cătoriilor, precum și la sediul fiecărei sec
ții de votare.

Ixi cererea candidaților, biroul electoral 
de circumscripția va elibera, pentru fie
care candidat, Iile două buletine de vot, 
vizate și anulate.

Art 46. — Imprimarea buletinelor de 
vot se asigură de birourile circumscripți
ilor electorale prin grija primăriilor jude
țene, cel mai târziu cu 10 zile înainte de 
data alegerilor.

CAPITOLUL III
DESFĂȘURAREA ALEGERILOR

Art. 47. — Fiecare secție de votare tre
buie să posede un număr suficient de ca
bine, urne și ștampile de votare.

Cabinele și urnele trebuie așezate în 
aceeași încăpere în care se află biroul pre
ședintelui. Cabinele .urnele și ștampilele 
se vor asigura de către primăriile comu
nale, orășenești ți municipale.

Președintele secției de votare trebuie să 
fie prezent la sediul secției de votare în 
ajunul zilei alegerilor, la ora 16,00, fiind 
obligat să ia îndată măsurile necesare pen
tru a asigura ordinea și corectitudinea 
operațiunilor de votare.

Președintele va dispune fixarea posturi
lor de pază în jurul localului de vot

Art. 48. — In ziua alegerilor, la ora 5 
dimineața, președintele biroului secției de 
votare, în prezența celorlalți membri, ve
rifica urnele, existența listelor electorale, 
a buletinelor de vot și n ștampilelor, după 
care închide și sigilează urnele, aplicînd 
ștampila de control a secției de votare. 
De asemenea, va aplica ștampila de con
trol pe buletinele de vot.

Art. 49. — Președintele biroului sec
ției de votare este singurul în drept să ia 
măsurile necesare pentru ca alegerile să 
decurgă în bune condiții.

Puterile lui, în această privință, se în
tind ți în afara localului de votare, în 
curtea acestuia, la intrările în curte, în 
jurul localului de vot, precum și pe străzi 
și piețe publice pînă la o distanță de 
500 m.

In afară de mebrii biroului secției de 
votare, candidați, reprezentanți ai presei, 
cinematografici, radioului și televiziunii, 
nici o altă persoană nu poate staționa 
în locurile publice din zona de votare sau 
în localul de vot mai mult decît timpul 
necesar pentru votare.

Pentru m •nținerea ordinii, președinte
le ccției de votare va avea la dispoziție 
mijloacele de ordine necesare, prin grija 
primăriilor județene.

Art. 50. — Votarea are loc într-o sin
guri zi: ca Începe la ora 6 și c încheie 
la ora 21

Art >1. — Alegătorii vor vota în loca
litatea unde iși au domiciliul ■> numai la 
secția de votare unde an fost repartizați, 
cu excepțiile prevăzute de art. 21 și 22.

Accesul alegătorilor in sala de vot are 
loc in ’.crii corcspiinz 'toare numărului ca
binelor. Fiecare va pie/i-nta actul de iden
titate biroului electoral al secției, care ii 
va încredința buletinele de vot și ștampila 
pi ntrii votare.

Alegătorii vor vota separat in cabine in
cluse aplicînd ștampila care poartă men
țiunea „Votat", înăuntrul patrulmei ului 
care cuprinde candidatul pe cate îl vo
tează.

După ce au votat, alegătorii vor împături 
buletinele în patru, astfel ca pagina albă 
care poartă ștampila de control să rămî- 
nă în afară și le vor introduce în urnă, 
avînd grijă- să nu se deschidă.

împăturirea greșită a buletinului nu 
atiage nulitatea votului dacă secretul vo
tului este respectat.

. In cazul în care buletinul se va deschi
de din eroare, se va da alegătorului un 
nou buletin, făcîndu-se mențiunea despre 
aceasta în procesul-verbal al operațiunilor 
de votare.

Ștampila încredințată pentru votare se va 
restitui președintelui.

Președintele va putea lua măsuri ca sta
ționarea unui alegător în cabina de votare 
să nu se prelungească nejustificat.

Art. 52. — Președinții, membrii birouri
lor secțiilor de votare, precum și per
soanele însărcinate cu menținerea ordinii 
vor vota, pe baza adeverințelor privind 
exercitareas dreptului de vot, în secția la 
care își desfășoară activitatea.

Art 53. — Candiații și oricare alegător 
au dreptul să conteste identitatea persoa
nei care se prezintă la vot. In acest caz, 
identitatea se va stabili de președinte prin 
orice mijloace.

Dacă contestația este întemeiată, pre
ședintele va opri de la votare pe alegă
torul contestat, va consemna faptul într-un 
proces-verbal și va sesiza această situație 
autorităților polițienești.

Art. 54. — Președintele secției de vota
re poate suspenda votarea pentru motive 
temeinice.

Suspendarea nu poate depăși o oră și 
va fi anunțată prin afișare la ușa loca
lului de vot cu cel puțin o oră înainte.

In timpul suspendării, urnele de vota
re, ștampilele, buletinele de vot și toate 
lucrările biroului vor rămîne sub pază 
permanentă, iar membrii biroului nu vor 
putea părăsi sala de votare toți în același 
timp.

Cei care în baza art. 49, alin. 3 pot a- 
sista la votare, nu pot fi obligați să pă
răsească sala de vot în acest timp.

Art. 55. — Prezența oricărei persoane 
în cabinele de vot, în afara celui care vo
tează, este interzisă.

Alegătorul care, din motive' temeinice 
constatate de președintele biroului electo
ral al secției de votare, nu poate să vote
ze singur are dreptul să cheme, în scopul 
de a-1 ajuta. în cabina de votare, pe ori
care alt alegător.

Art 56. — Pentru alegătorii netranspon- 
tabili din cauză de boală sau invaliditate, 
la cererea celor aflați în această situație 
sau la cererea organelor de conducere ale 
instituțiilor sanitafe sau de ocrotiri sociale 
în care cei nctransportabili se află inter
nați, președintele biroului electoral al sec
ției de votare desemnează, din cadrul bi
roului, un număr de membri care se de
plasează, cu o urnă specială și cu mate
rialul necesar votării, la locul unde se află 
alegătorul, pentru a efectua votarea.

Art 57. — La ora 21, președintele birou
lui electoral al secției de votare declară 
votarea închisă.

CAPITOLUL IV
STABILIREA REZULTATELOR 

• VOTĂRII

Art. 58. — După închiderea votării, pre
ședintele secției de votare va proceda la 
anularea buletinelor de vot rămase neîn
trebuințate și . la deschiderea urnelor, în 
prezența membrilor biroului și, după caz, 
a persoanelor prevăzute la art. 49, alin. 3.

Președintele va citi cu voce tare, la des
chiderea fiecărui buletin, numele candida
tului care a fost votat și va arăta bule
tinul de vot r-elor prezenți.

Sînt nule buletinele care nu poartă pe 
ele ștampila de control a secției de votare, 
buletinele de alt model decit cel legal 
aprobat, buletinele care nu au ștampila 
„Vot.it" sau la care ștampila este aplicata 
p1 mai multe patrulatere; aceste buletine 
nu intia în calcuiul votui lor exprimate.

lU/ulta’ ill se va consemna în două ta
bele imul va fi ținut de către un membru 
al biroului eb’ctiu il și altul de elitre can
didați sau reprezentanții lor. desemnați în 
scris

In ace ..te taliile e vm în .<•. e numă
rul total al voianților, numărul vo'm lor 
njlic numele și primim le candidaților si 
uumifi.il voturilor întrunite de lieiar» 
candid.it.

Art. 59. — Dubii d J hider. a urnelor, 
președintele secției de votare va im Itopi, 
pi utili Adunai»» Depu atiloi S na și 
președintele Homari "i, cile un proci vei- 

bal în două exemplare, în care-se vor con
semna operațiunile de votare, cu arătarea 
numărului de voturi întrunite de fiecare 
candidat.

Proccscle-verbalc se vor semna dc pre
ședintele și membrii biroului.

Lipsa semnăturilor membrilor biroului 
nu influențează asupra valabilității proee- 
sului-verbal. Președintele va menționa 
motivele care uu. împiedicat semnarea.

Art. 60. — In tot timpul operațiunilor dc 
votare și dc deschidere a urnelor se pot 
face contestații cu privire la aceste opera
țiuni.

Contestațiile se vor formula în scris și 
se vor prezenta președintelui biroului sec
ției de votare, care va elibera dovada dc 
primire.

Președintele biroului secției de votare va 
hotărî dc îndată, asupra contestațiilor a 
căror rezolvare nu suferă întârziere.

Art 61. — Pentru fiecare categoric de 
organe alese se întocmește cîte un dosar 
care va cuprinde; procesele-verbale și 
contestațiile privitoare la operațiunile e- 
lectorale ale secției, precum și buletinele 
nule și cele contestate. Dosarele se vor 
înainta biroului electoral de circumscripție 
de către președintele biroului secției dc 
votare și membri biroului, cu pază mili
tară, în cel mult 24 dc ore.

Biroul electoral de circumscripție va tri- , 
mite unul din exemplarele procesului- 
verbal la tribunalul județean; candidații ' 
vor putea obține copii legalizate dc pe 
acest exemplar.

î 
CAPITOLUL V

CENTRALIZAREA ȘI CONSTATAREA ’ 
REZULTATELOR ALEGERILOR

Art. 62. — După primirea proceselor- , 
verbale cu rezultatul numărării voturilor de 

la toate birourile electorale ale secțiilor 
dc votare și după soluționarea contcs- ' 
tațiilor și întîmpinărilor primite, birou) • 
electoral de circumscripție procedează la 
totalizarea și stabilirea rezultatelor alege
rilor din circumscripția electorală res
pectivă.

In acest scop, biroul electoral de circum
scripție totalizează, pe întreaga circum
scripție, separat pentru fiecare candidat 
în parte, numărul de voturi obținute.

La lucrările efectuate de biroul electo
ral de circumscripție au dreptul să asiste 
persoanele prevăzute de art 49, alin. 3, 
precum și, după caz, reprezentanții candi
daților.

Art. 63. — Alegerile dintr-o circumscrip
ție electorală sînt valabile dacă din numii- 
rul total de alegători au luat parte la voț 
cel puțin jumătate plus unu. Este decla
rat ales candidatul care a întrunit cel 
mai mare număr de voturi val&bil expri
mate.

Art. 61. — Pentru președintele Româ
niei centralizarea rezultatelor se face do 
către Biroul Electoral Central.

Este declarat președintele României can
didatul care a întrunit votul a cel puțin 
Jumătate plus unu din numărul alegători
lor înscriși în listele electorale.

In cazul în care nici unul din candi
dați nu a întrunit această majoritate, se 
organizează un al doilea tur de scrutin, 
în a doua duminică ce urmează alegerilor, 
între primii doi candidați clasificați în or
dinea voturilor obținute. )

Este declarat ales candidatul care la al 
doilea tur de scrutin a obținut cel mai 
marc număr de voturi.

Art. 65. — Daca din numărul total al 
alegătorilor dintr-o ciiiumscripție electo
rala au votat un număr mai m.c de jumă
tate plus unu, biroul electoral dc circum
scripție tace mențiunea despre aceasta fn 
procesul-verbal pe care il inche.c, sesi
zând, de îndată. Biroul Electoral Central, 
pentru a se organiza noi alegeri.

Prevederile alin. 1 apuca și în ca
zul in care numărul cel mm mare de 
voturi a fost intrumt de cel puțin doi 
candidați.

Noile alegeri au loc, le drept, la 15 zile 
do la data alegerilor precedente, folosin- 
dti se aceleași liste de alegatori

Art. 66. — Biroul electoral de sircum- 
sinpție încheie un proces-verbal privind 
tii.iu' opeiațiuuile alegerilor, centralizarea 
vouirdor și constatarea rezultatului alege- 
riloi .

Procc.nbvcrb.il trebuie • ă cuprindă:
a) numărul alegatorilor din circumscrip

ția ebctorala. potrivit listelor de alegători;
b) numărul voturilor exprimwte
c) numărul total al voturilor obținute de 

can lidaț
d) numărul voturilor nuc ;

candidatur%25c4%2583.se
%25e2%2580%259eVot.it
uumifi.il
candid.it
Procc.nbvcrb.il
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INSTRUCȚIUNI Frontul a fost
cu privire Ia plata salariilor pe luna ianuarie itiJj

• Agenția de presă — Rompres a primit, din 
partea Ministerului Muncii și Ocrotirilor Sociale 

un comunicat cuprinzind instrucțiuni cu pri
vire la plata salariilor pe luna ianuarie.

In baza Notei comune a 
Ministerului Economici 
Naționale, Ministerului Fi
nanțelor, Ministerului
Muncii și Ocrotirilor So
ciale și băncilor finanța
toare, aprobată de Gu
vern, plata salariilor pen
tru luna ianuarie a.c. se 
va face astfel:

1. In luna ianuarie 19'30, 
salariile se plătesc Între
gului personal din toate 
sectoarele economiei la 
nivelul salariilor tarifare, 
aferente timpului cit a fost 
prezent, în unitate, in ca
drul programului de lucru 
aprobat, inclusiv, pe pe
rioadele întreruperilor 
temporare ale procesului 
de producție, prin dero
gare de la prevederile ar
ticolului 2 din Ilecretul- 

Lcge nr. 25/1990. Timpul 
lucrat peste programul de 
lucru aprobat se ia In con
siderare și se plătește cu 
spc. urih? corespunzătoa
re, In condițiile prevăzute 
de Codul Muncii.

2. Pentru timpul lucrat 
In acord, muncitorilor ca
re au realizat, potrivit lu
crărilor executate, un a- 
daos peste salariul tarifar 
corespunzător acestui timp, 
li se plătește și acest a- 
daos.

X Personalul care din 
dispoziția unității a rămas 
la dumiciliu. In condițiile 
art 3 din Decretul-Lege nr. 
25/1990, va primi pentru 
această perioadă 50 la su- 
ă din salariul tarifar co

respunzător încadrării fie

Duminică, I februarie

I 9,00 Gimnastică aerob!- 
j că.

9,10 Universul copiilor. 
11,00 Actualități.

j 11.10 Armata poporului.
11,45 Viața satului.
13.00 Mapamond.
13,30 Caleidoscop.
17.00 Telesport
18,00 Adevăruri d>- < arc

avem nevoie.
18,20 Film serial.

VI.NZAItl

VIND vdă In roșu in zo
na Spitalului municipal. 
Informații, telefon 13615, 
după ora 18. (36)

s<-iminURi di, 
LOC UINȚA

.SGIÎJMB caiă colonie cu 
apartament, două camere, 
zonă centrală. Telefon 
43743. (12)

DIVERSE
ÎNREGISTREZ video di

ferite ocazii, I.upeni, stra
da Bărbătcni, bloc A. 1, 
ap. 12 (43)

l’IF RDLRI
PIERDUT leg’ mație 

Serviciu pe numele Călina 
Miron, eliberată de I M. 
Livezeni. O declar nulă. (10)

PIERDUT diplomă de mi
ner, seria H 112370/1989, c- 
hberată de l.M. Petrila. O 
declar nulă. (41)

[ Pil RDUT contract de 
Unchii icre pe numele Mi- 
hoci Ion, eliberat de EGCL 

^Vulcan. II declar nul. (45) 

căruia, precum și alocația 
de stat pentru copii. A- 
ccastă prevedere se apli
că și personalului trimis 
de unitate în concediu fă
ră salariu, înainte de a- 
pariția acestui Decret-Lege.

4. Nu se plătesc perioa
dele în care personalul a 
absentat nemotivat, a fost 
In concediu fără plată sau 
învoit, la cererea sa.

5. Pentru perioadele în 
care personalul s-a aflat 
în concediu de odihnă sau 
în incapacitate de muncă 
se plătesc drepturile pre
văzute de reglementările c- 
xistente.

6. Sporurile pentru con
diții deosebite de muncă
— nocive sau periculoase
— se acordă de către uni
tăți fără nici o restricție 
de număr, pe baza regula
mentelor existente de a- 
cordare a acestora.

7. Salariile tarifare mal 
mari pentru condiții grele 
de muncă se acordă în
tregului personal de la 
locurile de muncă, care au 
fost stabilite prin acte nor
mative pentru anul 1989 și 
care lucrează in aceleași 
condiții cu cei care au 
beneficiat de acest drept, 
In procentele stabilite pen- 
tm anul 1989.

8. Sporul pentru condiții 
deosebite de muncă sau 
salariul tarifar mai mare 
pentru condiții grele de 
muncă, după caz, se a- 
cordă și la locurile de 
muncă, care se încadrează 
In cele de mai sus, chiar

PROGRAMUL ȚV
Oameni șl delfini.
Producție a stu
diourilor sovietice. 

19,00 Muzică și publici
tate.

19,10 Desene anima'."
19,30 Actualități.
20.13 Film artistic.

Prototipul.
Producție a studiou.

Mica p u
DECESE

MAM \ Elena, soția A- 
na și fiica Anca pling 
cu durere ncalinală 
moartea fulgerătoare a 
iubitului lor

TOACA IOAN
Cit a trăit l-am iubit, 

cit vom trăi il vom plin- 
ge. Dumnezeu să-l ierte!

Iiiinorminfarea arc 
loc azi, ora 1 1 Cortegiul 
funerar pleacă <lc la do
miciliu. (11)

FAMILIA \ ilcu anun
ță cu adincă durere în
cetarea din viață a prea
iubitului frate, cumnat 
și unchi

TOAC \ IOAN
I acrim! și flori pe tris

tul său mormint. (II)

dacă în documentația de' 
investiții nu s-a prevăzut 
acordarea acestor drepturi.

Conducerea unității sta
bilește în raport de con
dițiile de muncă dreptu
rile care se acordă la fie
care loc de muncă — spor 
pentru condiții deosebite 
sau salarii tarifare mai 

■ mari pentru condiții grei* 
de muncă conform celor 
arătate la punctele 6 și 7.

9. Sporul de șantier se 
acordă potrivit reglemen
tărilor existente, fără res
tricții de număr, personalu
lui nelocalnic de la o- 
biectivele stabilite pentru 
anul 1989.

10. Salariul tarifar mai 
mare pentru munca peste 
program se plătește, fără 
limitarea numărului de 
personal, la locurile de 
muncă (meseriile, funcți
ile etc.) și In cuantumurile 
stabilite pentru anul 1989.

11. După stabilirea per
soanelor care în condițiile 
prevăzute prin Decretul- 
Lege nr. 35/1990 pot primi 
în anul 1990 salarii tari
fare mai mari pentru mun
ca peste program, precum 
și a noilor cote de ma
jorare, se vor regulariza 
drepturile cuvenite fiecă
ruia începînd cu data de 1 
ianuarie a.c. și se vor a- 
corda odată cu plata sa
lariilor pe luna februarie:

12. Pentru luna ianuarie 
1990 sporul de șantier și 
sporul de vccliimo se a- 
cordă în raport cu timpul 
prezent în unitate în ca
drul programului nor
mal de lucru.

Celelalte sporuri de sa
larii (pentru condiții deo e-

rilor americane, l’u.- 
mieră pe țară.

21,55 Un trio formidabil.
22,25 Actualități.
22,50 Video-discotccă.

Luni, 5 februarie

16,00 Actualități.
16,10 Emisiune In lunba ’

b I i c i t a I e

COLEGII de muncă do 
la Abatorul Petroșani 
sint alături do Toacă 
Anca în marca durere 
pricinuită dc decesul ta
tălui. Sincere condolean
țe. (39)

( OMEMOR ARI

SOȚIA și fiica anunța 
ci.i adincă durere împli
nirea a cinci săptamlni 
de la dece ui scumpului 
lor

ONEA AURE!.

Nu-1 vom uita nici

odată. (22) 

bite sau grele de munc 
indemnizația de șef de e- 
chipă etc.) se acordă în 
raport cu timpul efectiv 
lucrat în cadrul programu
lui de lucru aprobat:

13. Pentru luna ianuarie 
1990, suma salariilor, sta
bilită de fiecare unitate, 
potrivit celor de mai sus, 
se eliberează integral de 
bănci.

14. Salariile cooperatori
lor și celorlalte categorii 
de personal din unitățile 
agricole cooperatiste pe 
luna ianuarie 1990 se vor 
calcula și plăti astfel :

a) pentru cooperatorii 
care lucrează nemijlocit 
în sectoarele vegetal și 
animal, pe baza numărului 
de norme realizate și tari
fele pe norma de muncă pe 
categorii de complexitate 
din Legea nr. 1/1982, dar 
nu mai mici decît cele din 
grupa I de complexitate :

b) pentru personalul mun
citor încadrat cu contract 
de muncă în raport cu re
tribuția tarifară de înca
drare corespunzătoare
timpului efectiv lucrat;

c) pentru celelalte cate
gorii de personal cu con
tract de muncă sau pentru 
care salariul se stabilește 
conform anexei nr. 2 la 
Legea nr. 1/1982, în func
ție de salariul tarifar de 
încadrare pentru timpul 
efectiv lucrat și îndeplini
rea sarcinilor proprii de 
muncă ;

d) pentru personalul 
muncitor din activitatea de 
mică industrie, în raport 
cu producția realizată și ta
riful aprobat

Ministrul 
muncii și ocrotirilor sociale 

MIIINEA MARMELIUC

maghiară.
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Tezaur folcloric.
20.40 Să vorbim despre 

libertate.
20,50 Panoramic economic,
21.15 Roman foileton.

Nopți și zile.
22.10 Telesport.
22.40 Reflector.
23.10 Actualităț
23.30 Nocturnă.

SOȚIA Mărloara, fiii, 
nurorile și nepoții anun
ță cu inimile cernite dc 
durere împlinirea a doi 
ani de etnd

IONIȚA DUNA 
din Vulcan a închis ti
chii lui blînzi și buni 
pentru totdeauna.

Nu-I vom uita nici
odată. (38)

GINERELE Foro Io- 
sif cu familia anunță 
împlinirea a 20 de ani 
dc la decesul scumpului 
lor socru și bunic 

l’ROZAK VENȚEL
Nu 11 votn uita nici

odată. (35)

FAMILIILE Kelemen 
adilc și pe această cale 
mulțiiniiri celor care nu 
fost alături de noi la 
trecerea în neființă a 
scumpului nostru 

farmacist inginer 
KELEMEN TIBOR 

(16)

consecvent 
ou sine însuși

(Urmare din pag. I) 

s-a derulat el, disponibili
tatea participanților de a 
găsi o cale de conlucrare 
care să asigure angajarea 

tuturor în asigurarea stabili
tății politice în țară pînă 
la alegeri, cînd scrutinul 
popular va decide, In ulti
mă instanța, asupra opțiu
nilor cetățenilor țării față 
de platformele politice ale 

- diferitelor formațiuni și 
asupra candidaților care 
vor fi mandatați de so
cietate să conducă destine
le țării.

Consiliul Provizoriu de 
Uniune Națională, care ur
mează să se constituie prin 
reunirea celei mai mari 
părți a actualilor membri 
al Consiliului Frontului 
Salvării Naționale, repre- 
zentînd participanți activi 
la Revoluție, personalități 
ale vieții științifice și cul
turale, muncitori, țărani, ti
neri, studenți, reprezentanți 
ai unor minorități naționale 
și ai județelor pe de o par
te, precum și reprezentanți 
ai partidelor și organizați
ilor minorităților naționa
le, în proporții egale de cîte 
cincizeci la sută, va funcțio
na ca un pre-Parlament. U- 
na din primele sale misiuni 
va fi de a definitiva Le
gea Electorală în vederea 

Antrepriza construcții montaj 
reparații uzine electrice 

DEVA 
Brigada Paroșeni

INCADREAZĂ DE URGENȚA :

— lăcătuși
— sudori electrici și autogeni

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

Relații suplimentare la sediul Brigăzii 
Paroșeni din incinta Uzinei Electrice Paro- 
șenl.

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA 
VULCAN

.îcadrează direct sau prin transfer 
turnătorul personal :

2 paznici pentru obiective speciale
Condi(ii de încadrare conform Legii nr. 

l/1970, Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.
Informații .suplimentare la sediul unită

ții, strada Crividia 52, sau la telefon 
70740/130,

organizării alegerilor ge
nerale din mai, cînd se va 
alege Parlamentul cu rol 
de Adunare Constituantă, 
însărcinată să adopte noua 
Constituție a țării.

Frontul Salvării Naționa
le, ca formațiune politică 
cu structură și platformă 
de sine stătătoare, ale că
rui Statut și Platformă- 
program vor fi, în zilele 
următoare, date publicită
ții, se va organiza pe prin
cipiul teritorial și va parti
cipa la alegeri de pe poziții 
egale cu toate celelalte for
țe politice.

Un element pozitiv al 
reuniunii este chemarea a- 
dresată în linal, consemna
tă și în Comunicat, spre 
liniște, spre instaurarea u- 
nui climat favorabil des
fășurării normale a vie
ți» economice, sociale, po
litice și spirituale. Chiar 
și campania electorală, s-a 
consemnat de către toți 
participanții, trebuie să 
fie o școală a democrației 
politice și nu un specta
col marcat cu violențe, in
jurii, atacuri la persoana 
sau confruntări violente do 
stradă. Sperăm ca spiritul 
care a dominat dialogul da 
joi să domine desfășurarea 
vieții politice din perioada 
ce urmează.
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