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CĂRBUNELE
Marți; 2242 J d- tone; 

miercuri : 2269» d-- tone; 
joi: 22 878 de tone, Uiiitățile 
CMVJ depășind ptclimi- 
narul zilei cu 298 de tone. 
In ziua de vineri 23 644 dc 
țone și minele Văii Jiului 
înscriu in statistici față de 
preliminarul zilei, lin plus 
de 1 064 tone. Ce ascund 
ateste cifre ? Oamenii căr
bunelui din Valea Jiului 
s<? fac tot mai prezenți In 
economia națională, dove
dind că știu să se țină dc 
cuvînL Desigur, apar șl 
poticneli. Inerente acolo 
uhde se muncește. Dar cu 
calm, cu încredere și 
competență se ga = -c solu
țiile fientrii a trec»’ peste 
ele.

Dacă marți, num 5 co 
lective minerești din tota
lul de 13 care contribuie ia 
producția dc cărbune a 
Văii Jiului își realizau pre
liminarul. vine i numărul 
acestora a fost de 8. Re
marcăm constanța realiză
rilor minerilor dc la Pa- 
roșeni, în fiecare z: a săp- 
tămînii trecute fiind cre
ditați cu „piu-" față de 
prevederi. De a- m- ea, es
te meritoriu câștigul de 
producție al inin-Tilor ele 
la mina Petriia, cai.;, față 
de prevederi au înregistrat 
vîrfuri de la 233 de tone 
— marți, la 511 d _■ tone 
vineri peste c i c. avem 
.tat.ilit

Scrisoare căi re doamna
lloina Cor nea

Do» „Valea PUiigcrii", 
unde lacrimile și tropii do 
■rudoare se tran -formă în 
diamante ce dau străluci
re șl lumină caselor și 
sufletelor noa-tradre
săm cîteva întrebări doam
nei Doina Cornca. Sînt 
Hil.rebăn încărcate de o 
legitimă indigna-- și re
voltă, iz-,orile din urmi de 
români care, chiar dacă 
nu cunosc isto- ia „partide
lor istorice", cuier isto- 
• >a scrisă cu ud'i.ire i frun
ții. cu luați-le și cu inimi
le noastre, cu menții în- 
gropațl în exr/.oz i -i sur. 
pâri subteerme.

Cum de m ci_-. ți alit 
Ic naivi, înclt „î afirmați 
că minerii icșiți din mărun
taiele pămîntubii •.-au ur

Semnificative, însă, pen
tru zilele săptămîniî*  tre-- 
cute in mineritul Văii Jiu
lui sînt și realizările mi
nei Lupeni : 3378 de tone 
— marți, 4372 — tone 
miercuri, 4020 — joi și 4281 
de tone — vineri. Adică 
Stabilizare la niveluri de 
peste -1 000 de tone, față 
de cote in jur de 3 300 de 
tone cît era anterior.

Așa cum remarcam în- 
tr-un articol apărut dumini
că a crescut substanțial ca
litatea cărbunelui. Puterea 
calorifică a cărbunelui li
vrat de preparații c’tre e- 
nergeticieni a depășit sîm- 
bătă 3300 de kcal/kg.

Deci aprecieri pozitiv..
In loc de încheiere, vom 

da răspuns la întrebarea 
pe care o cititoare con
secventa a ziarului nc-a 
pus-o mii zilele trecute. 
„Domnule redactor, cifrele 
care vorbe- - de producție, 
de cărbune, chiar sînt rea
le ?“ Da. doamnă cititoa
re. Suit reale. La mina 
>e mun -te cu competența, 
cu răspundere. Epoca min
ciunii a trecut. Minciuna 
ne-a făcut destul rău. Noi 
primim și difuzam prin 
ziar — în ceea co privește 
cărbunele — datele reale 
pe caro, cu generozitate și 
corectitudine, ni le oferă 
Di poceratul GMVJ.

!l. II I XANDRI.Sf U

cat iii trenuri și ai pornit 
spre București la apeluri 
sau chemări, tară ca ei 
să simtă din adîncul fiin
ței lor că trebuie să făcu 
acest lucru 7

Cum aveți curajul si 
d:iți staturi și să rostiți 
cuvintele „dragi muncitori" 
atita timp cit dumneavoas
tră. sin1 m convinși cii nici 
nu ați vizitat macar o mi
nă. o biblică sau o uzina 
in care „drugii muncitori" 
lucrează in condiții atit d.- 
grele, p- ,i!o. u-. chiar inii

I ii grup <|<, muncitori, in 
numele întregului colectiv 
de la I zina de preparare 
a cărbunelui — Corodșli

(Continuate in pag. n 2-a)
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Zi dc liniște și dc odihnă. r'olir; I. I.K IU

Abuzuri care încă mai întrețin 
tensiuni în detrimentul muncii

l'e inginerul Daniel \c- 
lcnei l-am cunoscut în 
urma unor solicitări ve
nite prin telefon. Situați i 
de la sectorul forestier U- 
ricani al l’-FET Petroșani 
nu este dintre cele mai bu
ne. Totul a pornit de l.i 
d '.’rihui rea ajutoarelor. 
Organizata hitr-o oareca
re formă, cit de cît ome- 
m-n-cu, aceasta distribuire 

ii i i-iun ii că a creat nemul
țumiri. clar a scormonit și 
• in.d • iutimplâri din tre
cut. Și mai a'.e. apucături 
al'1 unor oameni ce deți
neau și mai d- țin încă 
tuni ții de conducere.

„Toațe nemulțumirile oa
menilor, ne spune Daniel 
Aelunei, se loviri in Ju
rul șefului de depozit din 
cadru! odorului, Dumitru 

Bădicu. Oamenii sînt nemul
țumiți că acesta nu vrea 
să lase locul altuia. Mai 
ales că in vechiul regim, 
dl. Bădicu a făcut cum l-a 
tăiat capul în ceea ce pri
vește retribuția oameni
lor. Spre exemplu, munci
tori de la transformări 
(lemn de metri steri) au 
fort plătiți cu 18 lei me
trul, în vreme ce atic de
pozite au plătit 2î) do lei. 
Aceste nemulțumiri au fost 
formulate de Gh. Marin, 
Iacei» Stafie, Dumitru So- 
lomon, Dumitru C’astan și 
Constantin 1‘istriceanu. O 
alta nemulțumire- a fost ge
nerată dc modul preferen
țial în care rudele dom
nului Bădicu au fost plă
tite in anii dm urmă. Ion 
Dobre, Dumitru Castan și 

Alexandru l’aniți susțin 
cu argumente aceste afir
mații. Mai mult decît atît, 
în ședința de constituire a 
sindicatului liber, la noi 
în sector, muncitorii Simi- 
na Timișan, Alexandru l’a
niți, Constantin Bistricca- 
nu și Josif Stanei an dezvă
luit și alte apucături ale 
domnului Bădicu. Din 
declarațiile date de oa
meni rezultă abuzuri ca : 
n<-. n-ord,irea sporului de 
noapte, a stimulentelor ma
teriale și a altor drepturi 
ale oamenilor. -Și cu toate 
acestea este menținut de 
conducerea l 1' El I’etro-

Gheorghe ( IIIRV IS \

(Continuare in pag. 2-a}

j La U. E. 
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| 1 OT MAI APROAPE
| DE CERINȚE 
| „Cărbunele, tot mm 
Ibun, pe care 1 am primit 

in ultimele zile — și pen
tru care mulțumim mineri

| lor și preparatorilor — ne a 
I permis sa funcționăm cu o 
| sarcină electrică de 50—55 
I MWh și o sarcină termica 
I de 120—-140 Gcal/h. Tem 
" peraturile agentului termic 
Iau iost d ■ aproximativ 100 

de grade pe tur și 55 dc 
(grade pe retur, lâ pre

■>iuni)c de 6 atmosfere spre 
I Petroșani și 11 'tftmosfcre

spre Lupeni",

I Precizările sînt ale . di 
rectorului Uzinei- electrice

II’aroșeni, dl. ing. Alexan
dru Flaider, pe care l-am

- interpelat telefonic ieri di- 
| min. ață. .S. t o -șc u' 1 
. de cărbune al-- Uzinei 
I electrice este în- creștere. 
| Așadar, vești bune în- în- 
Ichcierca convorbirii telefo

nice, domnul inginer Flai- 
der făcea remarca: „Sper ca

I laudele pe care oamenii 
1 cărbunelui le merită . st 
| nu duca la automulțumi 
■ re". (Al. II.)

DE LA PRIMĂRIA 
MUNICIPIULUI 

PETROȘANI
Uireclmut IC'SMI Pe- 

I troșaiii. Dumitru I’ocnariu, 
‘ și-a înaintat in 31 ianuarie 
1 1990 cererea de demisie.

Nona conducere a între- 
I prinderii urmează să fie 

aleasă m mod democratic, 
Iprin voț secret, de către 

întregul personal al între
prinderii. Se va proceda 

! similar și la 1CS Mixta 
| Lupeni. Referitor la con- 
I ducerea Direcției comercia

le municipale este organi
zată o consultare, prin vot 

! secret, a tuturor lucrătorilor 
comerciali din Valea Jiului.••••••••••••••••••••

La Lupeni, printre muncitori IJ N A I> E Z I

Minerii adevărați sînt
• (inc are interesul sa tulbure spirite

le îl • Irâim consecințele trecutului • Ceea 
co trebuie înțeles de fiecare ; toți să-și facă 
datoriei • Problema acută — oamenii și lo
cuințele • Ce căuta o /juristă mexicană ia 
l upeni ?

Față de cei . .ițe. « ista la 
mina Lupeni s-anm.- dc ic- 
Irr-.arc-, de normalizare. 

Sînt .. clar slab'-. Mma nu 
produce in ă l.i p il, nțti- 
i'jl ei real. D ■ i ’■ ! Care 
C'.te opinii i-l-u ■ prin 
munca lor d' ! tiiiiiA i ii- 
mul el i lai.i c i din 
.'icesle opinii.

NICOI.AE Rl s, mim r 
,cf de brigadă, s< clorul V: 
it'rr-biirilc înr i na ,mt pe 
calea cea bună l’i'idihția 
Ultimelor ipt-uniui ,i l<r t 
influențată de cl.m.itul 'le 
muncă. Adcvrnlil e fu au 
Iost prea rmiltc zvonuri, a 
fișe, mariifr-'ir c.arc che
mau la grevă. S i lansat 
zvrtnril r-ă - I .•ilari'! -, 

in.m-i ii fi.n I Ind m ',i 
tiu intre m min.i... Mmn'-n 
tul incr.'1'tîturtiriii, zic, e 
depășit dup î d -logul pm 
t.il la I'eicm ești Rcvr-riun .i- 
rile rnin iilor sini iu cm 
dc '■.-Jilț, n tre, iini-lr s au 
și sol ițit i '. Impoi lanț >.
te ' a t'.af fna'.iu ilr’, p>■ 
mașinii re- • iluțiom-aza, 
'■.ii f a Iu e la '.unoștmța 
colr-r ii vr-loi miniere... A- 
[ Iul rio.tni nu poate fi 
altul rl. r it | i calm, ia muri - 
r.-.i. f im- arc interesul :>.i 
tulbure spiritele ?t Și da
tă are, do ce să ne aplecam 
ur-.-r liile l.i toal r zvonuri
le ? E'oimmi.i află in
tr-o situație g/r.-a și noi 
tr-bri ic o in ir-l'-gcni I > i

hotărî ti să
f

am o problemă socială 
Ceea <e ne nemulțumește 
pe cei care stăm in noul 
r arti'-r „Pm ingnl", priveș
te „Alirii'-ntaia". Zisă „Ali
nii n tai a"... Este o impro
vizație, o batacă mai bine 
zi , la care cumpărătorii

..'au in strada, sini
.iți prin geam . E vor- 

I .i de lilociu ile (lui jur la 
-a ■■ lut rari li.- pentru 

• pațiile comerciale s-ail 
mile; upl... De ce 7

Dl nil I RU IIRISf li, mi
ner și-l do schimb, scelo 
rut VII: Vin dc la mina 
Sud, unde am preluciat cu 
onnieiiii precizările venite 
do la Minister privind so
luționarea i '-glr-m -litiu i- 
lor minerilor. Oamenii - int 
mulțumiți, hotmiți sa lu
ci ' zo. f ).u ă mina nu a (li
niar it coi c .punzător e ie 
pcntiu că... tiaim con ccin- 
țo|e trecutului, alo ex 
ploalării așa zis „intensi
ve". Part ,i noi mim-' ii nu

lucreze
- tini ? Fiecare „șef" a ținut 
sa d a producție cit a pu
tut, forțînd ritmul. Da. 
li s-a cerut, nn c vina lor, 
dar au rămas în urma pro- 
lil'-m Ic de securitate mi
nier, i. S-a exploatat ne- 
r ițional; avem focuri, uti- 
la|"le-s deteriorate pen
tru ca nu mers și Iară u- 
jei, tu pic-,ele de schimb 
uzate. Desigur, nu toate :.e 
pot rezolva deodată. Tre
buie rnlidare. Silit multe 
d pn . la plinei. Acum, 
pi<. a- au început -ă vin.i. 
Import-ml e ca toți să pu
mni milă) ui 1 ’enti li < <i >1 ut. 
i ițiv/i cau- deși II -- re
zolva o ;o,-| mi de probk-- 
iii' , toi mi mum e -c, ab- 
s ,-ntează, nn ltn rcaz.i nici 
(> ore. Am ceva do spu. 
și < adielm- tehnice: „î a -

lo.in Dl IK l< ...Stimați speeiaiori... I,i miluitul 16 lui Glf A i s-a 
RIDIC A I cartonașul rusii...

Desen de l.iviu II 4RLUȚIU
(( imlimi.trc in (>.a" a l-n)

NICOI.AE
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INVITAȚIE. Un grup de 
jnițlativ.-i, rcprczentînd in
tere .ele proprietarilor de 
căsuțe de odihnă din a- 
prop’erc.n localităților Văii 
Jiului, îi invită pe cei in
teresați s.i participe la o 
ședință miercuri, 7 februa
rie a.c., ora 7,00, la, Casa 
de cultură din Petroșani. 
Cu acest prilej vor fi defi- 
niuvate propunerile cu pri
vire la asigurarea unui ca
dru legal de construcție a 
ca oțel'. .. (V.S.)

CINE E PĂGUBAȘUL. O 
binevoitoare, pe nume Mar
gareta Miclea, a găsit în 
zona complexului Parîngul 
din cartierul Aeroport o 
pere, ho de ochelari cu 
rame negre, într-un toc 
negi a. Pot li ridicați de la 
administrația ziarului. (I.D.)

M \I MULTA ATENȚIE. 
Dl. Mihai Vancca, din Lu
peni, dorește mai multă 
solicitudine de la medicii 
maternității din localitate 
In ceea ce privește respec
tarea programului în poli- 
tlinică. Așteptînd, în 31 ia
nuarie a.c., cu soția care 
dorea eliberarea unui cer
tificat prenatal, a rămas 
Burprins că, pînă la ora 
10.30, medicul de serviciu 
mi-și făcuse apariția in 
policlinică. Deși pe pro
gramul afișat era mențio
nată ora 9,00, ca oră de 
tnpepere a consultațiilor. 
(G.O.)

CONTAINERE. Se pare că 
punctele go'-jxxlurcști de 
la blo< urile turn de pe A- 
leca Viitorului din Vul
can sînt vitregite de că
tre EGCL d n localitate. 
După cum ne spunea ele

vi l’iula I.ungu, care lo-
< te în acest cartier, 
<linerele de gunoi n-au 
m i fost ridicate de mult 
t.mp. Poate măcar acum 
o- îndreptățiți își vor 
f i • timp pentru respecți- 
ia zonă a orașului. Este 
n rsar. țG.C.)

N ./MUT .ȚUMIRL. JVlrian 
.Ar nghe, din Petroșani, str. 
împăratul Troian, nr. 1/1, 
«-s‘- nemulțumit pentru că 
In fața locuinței sale cs- 
t ■ o-ran zată distribuirea 
lu'liilor de aragaz. In 
așteptarea mi* *~inii  cu bu
telii, cei prezenți — mai 
alo copiii — deteriorează 
gardul și tulbură liniștea. 
El solicită o măsură din 
pai t-a primăriei sau aso
ciației de locataii pentru 
schimbarea locului.

Ișani pc postul de șef de 
depozit. Și nu știm de ce,

Iatita vreme cit oamenii 
nu-i mai vor I"

I Cele spuse dc ing. Da- 
| niel Aelenei le-am putut 
Iciti într-un dosar cu 12 

declarații ale oamenilor din

I depozitul de lemne. Din pă
cate, în ziua documentării 

I noastre nu l-am găsit pe
domnul Bâdicu și nici pe 
șeful de sector, la fel ca

I și pe președintele sindica-
* tului liber, tehnicianul E- 
Im I Zaharia, plecați la De

va.

IDacă stau așa. probleme
le sînt destul de compli-

Icate. Și aceasta cu atît mai 
mult cu cit problemele de

I producție ale sectorului 
sînt încă nesoluționate.

ISpre exemplu, brigăzile de 
forestieră din Maramureș,

I Suceava și din alte zone 
■ ale țării n-au sosit Încă 
I la lucru. Condițiile sociale 
Idin căminele existente în

incinta sectorului sînt
| sub orice critică. Centrala
I termică construită pen

a plecat legal, sau dc la 
ambasada Canadei din 
București, dacă a plecat i- 
lcgal. Adresați-vă în scris 
acestora.

LUCICA BI.A.T, Uricani: 
Problema dv. poate fi re
zolvată cel mai ușor prin- 
tr-o cerere adresată Po
liției județului Caraș-Se- 
verin, de unde veți afla 
dacă soțul este Intr-adevăr 
dispărut, după care, prin 
judecătorie, faceți demer
suri pentru intrarea în 
drepturi pentru copii.

DUMITRU BRABOVEA- 
NV și un grup de 107 per
soane de la I.M. Vulcan: 
Ceea ce ne cereți nu este 
posibil deocamdată. Pre
zentarea membrilor con
siliilor FSN și ai primări
ilor de la localități nu am 
putut-o oferi cititorilor 
noștri, dată fiind fluctua
ția continuă la aceste ni
veluri.

OPREA ENE, blocul C25 
Vulcan, și MIRCEA LAU- 
RAN, blocul A7/70 din 
Lupeni: Problemele ridi

cate de dumneavoastră, prin 
intervenția directorului 
IGCL la exploatările de 
gospodărire comunală și

DISCOTECI. Mai mijiți 
tineri ne au sesizat că se
rile de videodiscotecă, găz
duite la Casa de cultură 
«lin Petroșani, sînt tulbura
ți' de un gi ap agresiv, for
mal cam din aceleași per
se ane certate cu buna cu
viință. Ei fac apel la or
ganele de poliție să-și fa- 
r.î... datoria în această pri
vință. (S n.)

MIERCURI, de la ora 
13,00, la Muzeul mineritu
lui, o nou.i ședință a Aso-
< îațici oamenilor de artă 
și cultură din Valea Jiu
lui (Al. II.)

EXCURSII. Filiala BTT 
dm Petroșani organizează 
excursii interesante la 
F'clix. In program, o vizi
tă de o zi in Republica Un
gară. (Al. H.)

Rubrică realizată <l<*  
Constantin IOVANESCU

■

O „ specialistă care nu-i cunoaște nici 
pe mineri, nici pe studenți

Oare de ce ziua de vi
neri — zi ce ar trebui să 
devină simbolul sâptămî- 
nal al victoriei luptei noas- 
tre — este condamnată să 
suporte tot felul de eve
nimente de tristă aminti
re ?

Vineri, 12 ianuarie 1990 
am vizionat recitalul pre
sărat cu lozinci răcnite al 
lui Mazilii. Tot vineri, 2 
februarie 1990 am fost puși 
în situația de a suporta „o 
voce de pisicuță" un timp 
prea îndelungat; abuzînd 
de răbdarea poporului toc
mai persoana care învi
nuia Televiziunea de par
țialitate politică.

Iniîmplarca face să fiu 
student al Electrotehnicii 
clujene, aceasta dindu-mi 
ocazia să cunosc mai multe 
amănunte — din ziarele 
locale ale acestui oraș — 
despre activitatea și po
ziția doamnei Doina Cor- 
nen.

Așa cum am văzut și 
la televizor, doamna Cor
nea iși face simțită pre
zența și în presa amintită, 
prin îndemnuri adresate 
muncitorilor de a continua 
revoluția, ca și cum a- 
ccștia ar fi de altă părere. 
Prin mișcările de stradă, 
prin disputele din piețe.

Nu întimplăto’- „Piața 
Libertății" clin Cluj, res
pectiv, librăria „Universi

...Cuvintele dc mai sus au aparținut 
cunoscut ului conducător auto I. Banyai, 
duminica trecută, în jurul orei 13 și 20 
de minute, cînd navetiștii și alți călă
tori sosiseră în stația autobuzului cap de 
hnic din Aninoasa. Autobuzul d.n Pe
troșani a sosit la ora 13 și 10 minute și 
după un minut a plecat gol, goluț. Șo
ferul mai sus amintit era schimbul doi. 
Tot în schimbul doi mai erau și alții

care’ lucrau la unități din Petroșani. Să 
fi fost autobuzul defect ? Atunci șofe
rul trebuia să dea o explicație cuiva, 
dar a plecat pur și simplu lăsînd călă
torii cu... gura căscată. Conducerea 
AUTL să verifice atitudinea acestui șo
fer și să ia măsuri în consecință. Că 
sînt mulți care mal lucrează și duminica. 
Și nu-i cinsLit să fie duși... de nas I

Ion I.K IU

ELISABETA DEMETER, 
Lupeni : Răspurrul în de
taliu, ața curn ați solicitat, 
vi l-am expediat In domici
liu.

GH17.ELA DEMIAN, La
poni, Aleea Gorunului, bl, 
4, ap. 16: Acțiunea clv. de 
divorț se află pe rolul Ju
decătoriei din Petroșani. 
Pînă la desfacerea căsăto
riei nu veți put'-a primi 
alocația copiilor. Dacă to
tuși soțul nu vă trimite 
banii, îl puteți chema în 
judecată pentru plata a- 
loeațit î restante, iar pen
tru perioada următoare să 
cereți in instanță reținerea 
alocației la unitatea unde 
lucrează soțul și virarea a- 
ccsteia spre dv.

ȘTEFAN NEMȚEANII, 
1PSRUEEM Petroșani: Seri- 
soarea deschisă tuturor oa
menilor muncii din Valea 
Jiului, pe care nc-ați tri
mis-o )a redacție n-a fost 
publicată din două motive. 
1. Viza aspecte (neplăcute, 
este adevărat) doar de la 
Întreprinderea în care lu
crați. Am considerat, deci, 
că nu are caracter de gene
ralizare; 2. Semăna mai 
mult cu un foileton, evi
dent cu unele retușuri. Da
că dv. credeți că puteți îm
brățișa acest gen gazetă
resc, mult gustat de citi- 

tății", „a schimbat de 
drum" (în termeni marină
rești) transformîndu-se din 
locul de cinstire a zecilor 
de eroi clujeni în locul dc 
adunare a tot soiul de in
divizi dubioși și de afișe 
anonime. In acest timp nu 
se lucrează, economia țării 
se angajează într-o vrie pe
riculoasă, iar doamna Cor- 
nea dă dezmințiri cum că 
ar fi fost prost înțeleasă. 
Tot dinsa ne obligă să as
cultăm insinuări de genul: 
„Minerii au venit la Bucu
rești cu ciomege și bîte, ei 
fiind de fapt manipulați". 
In ceea ce mă privește, în 
vederea stabilirii adevăru
lui, fac propunerea dc a 
o invita pe doamna Cor- 
nea să-și susțină afirma
țiile aici, în Valea Jiului.

Nu crede stimata doamnă 
că prea își arogă drep-'ul 
de a ne ține lecții de isto
rie și că jignește poporul 
prin faptul că-1 consideră 
incapabil să-și cunoască 
trecutul propriu șj că se 
lasă manipulat prea ușor?

Personal cred că am des
tulă putere de discernă- 
mînt ca să nu mă încolo
nez după toți cei oferiți dc 
Doina Cornea ca poten
țiali „îndrumători spiri
tuali" ai poporului.

De ce spun asta ?
Pentru că l-am urmărit 

pe Mircea Dinescu în pos

UN ȘOFER GRĂBIT...

lori, ziarul nostru vă stă 
la dispoziție. Cit privggte 
faptul că unitatea nu face 
deocamdată angajări, este 
întemeiat. Plusul de 140 
de persoane la efectiv 
obligă la aceasta.

SEVER CONSTANTIN 
RADU1CA, I M. Uricani : 
Ajung destul de tîrziu veș
tile dv. la noi. Ultima scri
soare am primit-o după 
patru zile. Cifrele, desigur, 
erau perimate. Dat fiind 
faptul că ne anunțați re
zultate bune în activitatea 
de producție dc ia mina 
Uricani, era bine să le fi 
publicat la zi. Vă sugerăm 
să folosiți și telefonul.

l'RANC'ISC GAI1OR, pen
sionar miner : Așa nu 
gîndit și lucrătorii comer
ciali din Petroșani ca și 
dv. Adică, dl. Șerb Miron, 
directorul Direcției comer
ciale a municipiului să 
fie pensionat, dosarul a- 
vindu-I depus mai demult, 
iar dl. Giurgiu Nicolar fost 
director adjunct la aceeași 
instituție, fiind de profe
sie inginer minier să mear
gă Intr-o activitate cores
punzătoare pregătirii sale. 
După cum știți în prezent 
Direcția comercială are 

tura de specialist în eco
nomie — sectorul investi
ții — întrerupîndu-1 de 
trei ori pe domnul Petre 
Roman, în încercarea a- 
ccstuia de a expune pro
blemele stringente ale e- 
conomiei și vă mărturisesc 
că am rămas cu un gust 
amar. Poeții să scrie poe
zii, deoarece imaginația lor 
fecundă nu are nimic de 
a face cu treburile con
crete ale economiei.

Nu pot să nu remarc 
modul abil în care doamna 
Cornea a vorbit dc „mitin
gurile studenților" din 
București, lăsînd să se în
țeleagă că ar fi vorba de 
toată suflarea studențeas
că. Datorită statutului a- 
politic al organizațiilor stu
dențești, este exclusă par
ticiparea „studențimii" la 
acele demonstrații, dar es
te posibilă participarea 
unor studenți. Personal 
cred că intervenția doam
nei Cornea la televiziune 
a fost inoportună, întreți- 
nînd polemica agresivă pe 
cale de a se domoli (cel 
puțin aparent), dintre a- 
depții partidelor politice, 
în momentul în care tre
buie să ne intereseze în 
primul rînd depășirea si
tuației moștenite dc la ve
chiul regim.

Andrei KRAUSZ. 
student, ( luj-Napoca

POSTA REDACȚIEI
altă conducere. Am in
format la timpul potrivit,

IAȚCU RADU, I.M. Pe- 
trila Sud. Vă recomandăm 
cu toată căldura ca în de
plasările ce le faceți pe 
cont propriu sau în grup să 
nu vă mai erijați în pos
tura de „trimis al redac
ției noastre". Informăm cu 
acest prilej numeroșii mi
neri care au participat la 
mitingul de la București, 
că nu ați fost trimisul nos
tru în Capitală și nici îm
puternicit să faceți demer
suri în numele redacției. 
Cit privește articolul dv. 
despre alegerile sindicale 
pe întreprindere (11 ianua
rie) acesta este ncpublica- 
biJ. In nrticol faceți refe
riri la faptul că alegerile 
s-au făcut sub influența u- 
nor „indivizi cu nemotiva
te și desfaceri ale contrac
telor dc munca". Greșim, 
raii cîndva (la mina Dilja) 
«ti iacut și dv. parte din 
rei cu multe nemotivate 7

VIORICA RUSZ, Vul
can : Două soluții aveți 
pentru a primi informații 
despre fratele dv. plecat 
în Canada. Dc la serviciul 
de pașapoarte al Poliției 
Județului Hunedoara, dacă
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I

I

I

Scrisoare către doamna 
Doina Cornea

(Urmare din pag. I)

j mane, în timp ce dumnea-
■ voastră ați făcut greva 
I foamei cu pachete din
• Franța î
| Recunoaștem, doamnă
■ Cornea, că nu prea am 
I avut timp să învățăm ce 
| înseamnă partid istoric,
• democrație, opoziție, refe- 
| rendum, disident, parla- 
. ment... Dar am învățat să 
| știm ce vrem : vrem să

J trăim ca oameni liberi,
Intr-o țară liberă. Vrem să 

. muncim, să ne luăm sa- 
I lariile, să avem ce mînca, 

să ne putem petrece timpul 
| liber la munte, sau la ma- 
* re și chiar să facem o 
| excursie prin occident. Și 
. mai vrem ca țara noastră 
| să nu fie invadată dc „li- 
Ipitori" și de paraziți care 

nu știu ce înseamnă sndoa- 
I rea ori foametea și care 
■ de-abia își mai amintesc să 
I vorbească bine românește.

I Abuzuri care încă mai întrețin 
l tens.uni in detrimantul muncii
I

(Urmare din pa". I) 

Noi muncitorii, aveni în
credere, doamna Cornea. 
tn orice fel de organism 
născut din revoluție deoa
rece asta era nuca spe
ranță de care ne-am le
gat cu disperare, dar și cu 
încredere. Nu avem nimio 
comun cu Îmbuibării hră
niți bine și trăiți bine ca
re ne flutură pe sub nas 
valuta și splendorile occi
dentului, dîndu-nc Jecții 
ți exemple de democrație 
occidentală. Nu ne aso
ciem acelor partide politi
ce rupte de realitate și de 
profunda durere ce a moc
nit în inimile celor care au 
fost și vor rămîne talpa ță
rii.

Sînteți rotnâmă, doamna 
Cornea 7 Așteptăm răs
puns la această întreba
re, deoarece noi, minerii și 
„dragii munci lori". știm 
că la alte întrebări n-o 
să nc puteți răspunde nici
odată.

tru a asigura încălzirea 
căminelor nu funcționea
ză de doi ani de zile. A- 
poi lipsa de piese de 
schimb face inactivă o bu
nă parte din utilajele e- 
xistente în dotarea secto
rului. Cele mai mari pro
bleme sînt localizate la 
utilajele de transport, la 
fierăstralele mecanice și 
la funiculare. Printre pie
sele de schimb a căror lip
să este mai mult decît a- 
cutâ, se numără: pompe 
de injecții, grupuri diferen
țiale, curele dc comprcsoa- 
re și ventilatoare, electro- 
ventile de 12 V, membrane 
pentru trol.i, pompe hi
draulice H. 14, cauciucuri, 
rulmenți și altele. Oamenii 
de bine, printre care se 
află Nicolae Florișteanu, 
Ștefan Dinjcă, Vasile Ne
grea, Fcdor Butiz. loan Ni- 
ca, Emil Zaharia și alții, 
lucrează cu tragere dc i- 
nimă. Dar în munca lor 
trebuie ajutați de toți și 
mai ales trebuie «iepășite 
aceste tensiuni și conflic
te ce afectează procesul d<’ 
producție.

locativă din Vutca» ți Lu
peni vor fi soluționate.

ASO<”IAȚIA de locatari 
nr. 7 din Lupeni < Prin a- 
dresa înaintată către EGCL 
Lupeni contestați sumele 
încasate pentru energie ter
mică. Domnul Bogdan ne-a 
afirmat: cunosc litigiul din
tre asociație și EGCL Lu
peni și le-am comunicat so
luția corectă.

FLOREA ALEXANDRU, 
cartierul 8 Mart.-e bl. 13/9 
I’ctrila : Am fost informați 
că defecțiunea la blocul 
în care locuiți a fost re
mediată în ziua de 24 ia
nuarie a.c.

EROSS KATALffl, Petri- 
la, 8 Martie, bl. 16, sc. III, 
ap. 34: sesizați lipsa de 
căldură și apă caldă mena
jeră. D,n 25 ianuarie a în
ceput să se lucreze la 
blocul In care locuiți. Ața 
este ?

BARABAS CAROL, Pe- 
trila, Burdești 17: Ni s-au 
dat asigurări că odată cu 
încălzirea vremii resturile 
menajere vor fi ridicate.

MIHAI ȘTEFAN, Pe‘ri- 
la, 8 Martie, bl. 21/40 ; Se 
cunoaște că plouă In apar- 
tamentul dv. din cauza 1- 
zolațiel distruse. Am fost 
asigurați că odată ce timpul 
va permite, »e va remedia 
izolația distrusă.
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P R O I E C T

D E C R E T - L E G E
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:

ALEGEREA PARLAMENTULUI Șl
«?) numele ți prenumele candidatului 

pentru care au votat cel mai mare număr 
de alegători și totalul acestor voturi;

f) numărul buletinelor de vot neîntre
buințate;

g) expunerea, pe scurt a întîmpinărilor, 
contestațiilor și hotărîrilor luate de biroul 
electoral de circumscripție;

h) stabilirea rezultatului voturilor expri
mate In circumscripție, atît pentru candi
datul ales, cit ți pentru candidați! nealeși.

Art. 67. - Președintele biroului electo
ral de circumscripție eliberează candidatu
lui ales certificatul doveditor al alegerii.

Fiecare birou electoral de circumscrip
ție înaintează Biroului Electoral Central 
procesul-verbal prevăzut la art, 66, împre
ună cu intîmpinările și contestațiile, for- 
mind un dosar, încheiat, sigilat și semnat 
de membrii biroului electoral. Odată cu 
acestea, înaintează ți procesele-verbale 
primite de la birourile electorale ale sec
țiilor de votare.

Art. 68. — Biroul Electoral Central re
zolvă Intimpinările ți contestațiile depuse, 
după care încheie cîte un proces-verbal 
cu privire la rezultatele alegerilor, care 
trebuie să cuprindă ;

a) numărul total al alegatorilor pentru 
Adunarea Deputaților, Senat și președin
tele României, potrivit listelor de alegă
tori ;

bl numărul total al voturilor exprimate; 
c) numărul voturilor nule ;
ci) numărul voturilor exprimate pentru 

fiecare candidat; numele și prenumele 
ac “stora.

Procesele-verbale se semnează de către 
p; ante și ceilalți membri ai biroului 
ui prezența cărora au fost întocmite.

Art. u9. — Biroul Electoral Central îna
intează procesele-verbale prevăzute în art. 
6<J zXdunârii Deputaților și Senatului, in 
vederea validării alegeriior.

Odaia cu aceste pioccse-verbale se îna
intează și dosarele întocmite de birourile 
electorale de circumscripție.

Pentru președintele României, procesul- 
verbal și dosarul alegerii se înaintează la 
Curtea Supremă de Justiție.

In cazul în care Curtea constată că nici 
unul din candidați nu a Întrunit majorita
tea voturilor exprimate, se va proceda 
potnv.t art. 64. adm. 3.

Art. 79. — Rezultatul alegerilor se pu
blică In ,.Morii ionii Oficial" ți In presă, 
de către Biroul Electoral Central.

CAPITOLUL VI

Kl PREZENTAREA PROPORȚIONALA 
IN PARLAMENT A POPULAȚIEI 
DE TOATE NAȚIONALITĂȚILE

Art. 71. — Organizațiile care reprezintă 
la nivel național fiecare minoritate națio
nal vor întocmi, cu respectarea prevede
rilor art. 13, liste cuprinzlnd persoanele ce 
urmează a fi desemnate, dacă este cazul 
ca deputați sau senatori. In scopul asigu
rării în Adunarea Deputaților și Senat a 
reprezentării proporționale a minorității 
naționale.

Listele *e  înaintează separat pentru 
Adunarea Deputaților ți Senat, la Biroul 
Electoral Central, pini la expirarea ter
menului de depunere a candidaturilor.

Nu pot fi cuprinși In liste candidații în 
alegeri.

Listele vor cuprinde, în ordinea stabili
tă, numc-le ți prenumele, domiciliul, na
ționalitatea persoanelor propuse și vor fi 
S?mnate de către conducerile organizați
ilor care reprezintă, potrivit alin. 1, na
ționalitatea.

Pentru populația de naționalitate româ
nă, lista, cuprinzlnd personalități ale vieții 
economice, sociale și culturale se întoc- 
anețte șl se depune de către Curtea Su
premă de Justiție.

Art. 72. — In cazul In care compoziția 
Adunării Deputaților sau Senatului nu re
flectă proporția naționalităților în popu
lația țării, din listele prevăzute la art. 71, 
Biroul Electoral Central va desemna, In 
completare, deputați țl senatori In ordinea 
înscrierii In liste.

In acest scop, toți deputății șl senatorii 
ril^șl, precum ți reprezentanții armatei, 
Iți vor declara oficial naționalitatea.

A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI
Biroul Electoral Central odată cu 

înaintarea către parlament a dosarelor a- 
legerilor, va înainta și listele deputaților 
și senatorilor care au fost desemnați.

CAPITOLUL VII 
PARLAMENTUL

Art. 73. — Adunarea Deputaților și Se
natul se convoacă de drept în prima șe
dință, în 20 de zile de la data alegerilor 
și, separat, sub președinția celui mai In 
vîrstă deputat sau senator, vor alege, din
tre membrii lor, cîte o comisie de vali
dare, alcătuită din reprezentanți ai mai 
multor partide sau formațiuni politice.

Comisiile de validare verifică dosarele șl 
legalitatea alegerilor și a procedurii de de
semnare, după care propun Adunări? De
putaților sau, după caz, Senatului valida
rea ori invalidarea mandatului fiecărui 
deputat și senator; validarea sau invali
darea se hotărăște de fiecare cameră în 
parte.

După validarea mandatelor și declara
rea ca legal constituite, Adunarea Depu
taților și Senatul își aleg, fiecare, orga
nele de lucru și își adoptă regulamentele 
de funcționare.

Art. 74. — Adunarea Deputaților și Se
natul, în ședință comună, se constituie, de 
drept, în adunare constituantă pentru a- 
doptarca Constituției României. Prezidarea 
lucrurilor adunării constituante se face de 
către președintele Adunării Deputaților și 
președintele Senatului, prin rotație.

Pină la intrarea in v.goare a Constitu
ției României, parlamentul îți va putea 
desfășura activitatea și ca adunare legiui
toare. După intrarea în vigoare a Consti
tuției, parlamentul va putea hotărî fie 
continuarea activității potrivit prevederi
lor acesteia, fie organizarea de noi ale
geri.

CAPITOLUL VIII

președintele rom iniei

Art. 75. — Validarea alegerii președin
telui României se face de Curtea Supre
mă de Justiție, în plenul Său, in termen 
de 20 de zile de la data alegerilor.

Hotărîrea Curții 9e prezintă în ședința 
comună a Adunării Deputaților și Senatu
lui. De la această dată, cel ales este decla
rat președintele României.

Președintele României nu poate fi mem
bru al unui partid sau formaț uni care a 
participat La alegeri.

Dacă funcția de președinte devine va
cantă, președintele Senatului este de 
drept președinte al României, pînă la noi
le alegeri, care vor avea loc în maximum 
trei luni.

Art. 76. — Președintele României : 
desemnează, ca prim-ministru, pe re

prezentantul partidului sau formațiunii 
care a obținut majoritatea mandatelor in 
alegeri; In cazul ncrealizării acestei majo
rități, desemnează pe un alt deputat cu 
consultarea partidelor și formațiunilor 
care au participat la alegeri; primește din 
partea primului-ministru demisia guver
nului;

— numește [x; președinți le și membrii 
Curții Supreme de Justiție și pe procu
rorul general;

— poale convoca parlamentul in sesiune 
extraordinară ;

— poate dizolva parlamentul, cu acordul 
primului-ministru, al președinților Adu
nării Deputaților și Senatului și cu consul
tarea conducătorilor principalelor parti
de politi<A‘ ;

— prezintă anml parlament ului mesaje 
cu privire la principalele probleme politice 
ale națiunii;

— poate declara mobilizare.! parțială sau 
generală a armatei, cu aprobarea prealabi
lă a parlamentului; în cazuri excepționale, 
decizia preșe lintelui se supune spre apro
bate parlamentului in cui mult 5 zile de 
la luarea ci ;

— instituie starea de urgența In întrea
ga țară sau In unele localități, cu încuviin
țarea parlamentului dată în cel mult 5 zile 
de la adoptarea acestei măsuri ;

— încheie tratate internaționale și le 
supune «pm ratificare parlamentului;

— acreditează și recheamă reprezentan
ții diplomatici ai României ți primește pe 
reprezentanții altor state :

— acordă grațierea și comută pedepsele; 
— conferă gradele de general, amiral și 
mareșal ;

— conferă decorațiile și titlurile de 
onoare ;

— promulgă legile.
In exercitarea atribuțiilor sale, președin

tele României emite decrete. Decretele sînt 
contrasemnate de primul-ministru.

Art. 77. — In cazul încălcării Constitu
ției sau comiterii unor fapte ce-1 fac 
nedemn pentru funcția de președinte, a- 
ccsta va fi suspendat prin votul comun al 
Adunării Dcptrtaț'lor și Senatului. Pre
ședintele poate fi demis numai în urma 
unui referendum organizat în cel mult 
o lună de la data suspendării de către 
parlament.

Suspendarea, ca ți propunerea de demi
tere, va putea fi luată de parlament nu
mai dacă a fost cerută de cel puțin o 
treime din membrii Adunării Deputaților 
și Senatului.

TITLUL III
ALEGEREA CONSILIILOR LOCALE

ArL 78. — In scopul alegerii deputaților 
In consiliile locale, se vor forma circum
scripții electorale după cum urmează:

— intre 55 și 75 circumscripții pentru 
consiliile județene;

— între 45 și 55 circumscripții pentru 
consiliile municipale ;

— între 35 și 45 circumscripții pentru 
consiliile orășenești;

— intre 19 și 35 circumscripții pentru 
consiliile comunale.

Art. 79.— Numărul circumscripțiilor e- 
lectorale pentru alegerea deputaților în 
consiliile locale se stabilește în 5 zile de 
la stabilirea datei alegerilor de către :

— guvern pentru consiliile județene ;
— primăriile județene pentru alegerea 

deputaților în consiliile municipale, oră
șenești și comunale.

ArL 80. — Delimitarea, numerotarea ți 
aducerea la cunoștință publică a circum
scripțiilor electorale pentru alegerea depu- 
tațîlor în consiliile locale se vor face de 
către primăriile corespunzătoare consili
ilor locale pentru care se fac alegerile, 
în 10 zile de la stabilirea dalei alegeri
lor.

Art 81. — Pentru buna desfășurare a 
alegerilor consiliilor locale se înființea
ză birouri electorale ți circumscripții, 
pentru fiecare categoric de consilii.

Art. 82. — Birourile electorale vor a- 
vea următoarea alcătuire :

— birourile electorale județene se com
pun din 9 membri ;

— birourile electorale municipale se 
compun din 7 membri ;

— birourile electorale ale orașelor și 
comunelor se compun din 5 membri.

Membrii birourilor electorale prevă
zute la alin. 1 se stabilesc prin tragere 
la sorți, din cîte un reprezentant al 
partidelor sau formațiunilor politice, or
ganizațiilor obștești ori candidaților in
dependenți care participă la alegeri.

Reprezentanții se comunică președin
telui tribunalului județean, iar tragerea 
la sorți și constituirea birourilor electo
rale se fac la sediile primăriilor din loca
litățile unde au loc alegerile, sub condu
cerea unei persoane desemnate de către 
președintele tribunalului județean.

Art. 83. — Birourile electorale de cir
cumscripție se alcătuiesc dnpă cum ur
mează :

— 9 membri pentru alegerea deputați
lor în consiliile județene ;

— 7 membri pentru alegerea deputa
ților în consiliile municipale ;

— 5 membri pentru alegerea deputa
ților în consiliile orășenești și comunale.

Dispozițiile art. 82, alin. 3 și 4 se ți
pi-eu in m.'d corespunzător.

Ari. bl. — Birourile electorale de cir
cumscripție îndeplinesc în mod cores- 
punzulor atribuțiile pivvnzute în art. 35, 
lit. a—c.

Procesele verbale cuprin/ind rezultatul 
alegerilor, intimpinările, coriste.tațiile și 
procesele-verbale primite de la birourile 
electorale ale secțiilor de votare precum 
și un dosar complet al alegerilor se îna- 
iph za, după caz, birourilor electorale co
munale, oiășenești, murii! .pale -i jude
țene

Art. 85. — Birourile clectoialc județene, 
municipale, orășenești ți comunale au ui 
matoareic atribuții :

— supravegheata Intocnvrea ți afișă
ri i, in termen a b tclor de aligatori, 
pTVi-um și a.Jur ere i Im La mn'tș’.ința g. 
n'i ală ;

consiliilor locale
— u-măresc și asigură depunerea în 

condiții legale a candidaturilor la bi
rourile electorale de circumscripție ;

— soluționează contestațiile și întâmpi
nările efectuate cu privire la operațiunile 
întocmite de birourile elccto’ale de cir
cumscripție ;

— verifică și înregistrează rezultatul *-  
legerilor pentru consiliile locale pentru 
ca-e au loc alegerile ;

— îndeplinesc procedura de desemna
re a deputaților pentru asigurarea repre
zentării naționalităților;

— înaintează primăriilor comunale, o- 
rășenești, municipale și Județene. după 
caz. dosarele alegerilor, care le vor trimi
te spre validare consiliilor locale nou a- 
lese.

Birourile electorale comunale, orășe
nești și municipale vor înainta un exem
plar din procesul-vcrbal întocmit la bi
roul electoral județean. Celelalte docu
mente și materiale se predau judecătoriei 
în a cărei rază teritorială se află comu
na, orașul sau municipiul, după caz.

Art. 86. — Prevederile din Trilul T, 
Capitolul II, Secțiunea a 2-a privind „Sec
țiile de votare". Secțiunea a 3-a privind 
„Listele electorale", art 38, art 39, pre
vederile din Secțiunea a 6-a privind „Bu
letinele de vot", precum și prevederile 
din Capitolul III privind „Desfășurarea 
alegerilor" se aplică și pentru alegerile 
privind consiliile locale.

Art. 87. — La secția de votare unde se 
votează pentru parlament și președin
tele României, alegătorii vor vota și pen
tru consiliile locale corespunzătoare.

Art. 88. — Prevederile art. 40—12, nlin. 
1—3 se aplică și în ce privește candida
turile pentru alegerea consiliilor locale, 
c{ mpelcnța pentru înregistrarea la instan
ța judecătorească și soluționarea contes
tațiilor privind candidații pentru consi
liile comunale, orășenești și municipale, 
aparținînd judecătoriei in a cărei rază 
teritorială este circumscripția electorală.

La expirarea termenului de depuneie 
a candidaturii, birourile electorale fac 
publice candidaturile, în condițiile art 
43. A doua zi după expirarea acestui ter
men, birourile electorale comunale, oră
șenești și municipale sînt obligate s.i îna
inteze lista candidaților la birourile e- 
lectoraJe județene, iar birourile electorale 
județene, la Biroul Electoral Central.

Art. 89. — Stabilirea rezultatelor votă
rii se face cu respectarea prevederilor 
art 58 După deschiderea urnelor, pre
ședintele secției de votare va încheia un 
proces-verbal In doua exemplare pentru 
consiliul județean și, după caz, consiliul 
municipal, orășenesc și comunale, în eai <■ 
se vor consemna operațiunile de votări 
cu arătarea numărului de voturi Întruni
te de fiecare candidat. Prevederile art. 
59, alin. 2 și 3, art. G0 și art. 61 alin. 1 
se aplică și in aceste situații.

Birourile electorale comunale, orășe
nești și municipale vor înainta un exem
plar din procesele-verbale primite, po
trivit alin. 1, la judecătoriile în a căror 
rază teritorială își au sediul. Biroul e- 
lectoral Județean va trimite procesul-ver- 
bal la tribunalul județean. Candidații vor 
putea obține copii legalizate după aceste 
prore sc-verbale.

Ari. 90. — Centralizarea și constatarea 
rezultatelor alegerilor , peutrir consiliile 
locale se fac cu respectarea prevederilor 
art 62. 63, 65, 66 și 67 alin. 1.

Birourile electorale de circumscripție 
comunală, orășenească, municipale și 
județene înaintează procesele-verbale pre
văzute in «art 66 birourilor electorale din 
unitățile administrative respective. Im 
preună cu procesele-verbale vor fi înain 
tate intimpinările și contestațiile primi
te, formind dosare, încheiate, sigilate și 
semnate de membrii biroului electoral. 
Se vor înainta, totodată, și procesele-ver
bale primite de la birourile electorale nlr 
Secțiilor de votare,

ArL 91. — Biroul electoral județean n- 
zolva contestațiile cu privire la operațiu
nile comisiilor electorale de circumscrip
ție, centralizează rezultatul alegerii pe 
i'itiegul județ și întocmește un proces- 
verbal privind alegerea consiliului ju- 
dețf-.in caic va cuprinde :

n) numărul total al alegătorilor pen
tru con riiul județean, potrivit listelor rle 
a epatori ;

l>) numărul total al voturilor e.xptbm-

(Coiitinuaii fu pag. a l-n.
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c) numărul voturilor nule ;
d) numărul voturilor exprimate pentru 

fiecare candidat, numele și prenumele 
acestora.

Procesul-verbal se semnează de către 
președinte și ceilalți membri ai biroului 
in prezența cărora a fost întocmit. Un 
exemplar din centralizatorul și proccsul- 
verbal prevăzut la alin. 1 se înaintează 
in 24 de ore Biroului Electoral Central, 
celelalte documente și materiale se de
pun la tribunalul județean.

Prevederile referitoare la conținutul 
procesului-vcrbal de la alin. 1 se aplică 
in mod corespunzător și pentru alegerile 
pentru consiliile municipale, orășenești șl 
comunale.

Art 92. — Rezultatul alegerilor se pu
blică în presă, de către biroul electoral 
județean.

Art. 93. — Pentru reprezentarea pro
porțională tn consiliile locale a populați
ei de toate naționalitățile se va proceda 
după cum urmează :

a) organizațiile care reprezintă la nivel 
local fiecare minoritate națională vor în
tocmi, cu respectarea prevederilor art. 
13, liste cupnnzînd persoanele ce urmea
ză a fi desemnate, dacă este cazul, ca 
deputați, în scopul asigurării în comisi
ile locale a reprezentării minorității na
ționale care au un număr de locuitori cel 
puțin egal cu norma de reprezentare sta
bilită în raport cu prevederile art. 78, la 
nivel de județ, municipiu, oraș și comu
nii ;

l>) listele se înaintează separat pentru 
consiliile locale județene, al municipiu
lui București, ale municipiilor, ale ora
lelor, alo sectoarelor municipiului Bucu
rești și ale comunelor la birourile elec
torale județene, pînă la expirarea ter
ni nului de depunere a candidaturilor.

Nu pot fi cuprinși in liste candidații 
i'i degeri.

l.islele vor cuprinde, in ordinea sta
bilită, numele și prenumele, domiciliul, 
n iționalitatea persoanelor propuse și vor 
fi -.eronate de către conducerile organi
zațiilor care reprezintă potrivit lit. a, 
naționalitatea :

ci pentru populaț i de naționalitate ro- 
• H.'iii.i care are un număr de locuitori cel 
p »’,-»» egal cu norma de reprezentare sta
bilită in raport cu prevederile art. 78 și 
7 » la nivel de județ, municipiu, oraș sau 
•oulmă, lista ctiprinzind personalități alo

-LEGE
vieții economice, sociale și culturale, din 
județ și localitățile componente, se întoc
mește și se depune de către tribunalul 
județean ;

d) în cazul in care compoziția consili
ilor județene, municipale, orășenești și 
comunale nu reflectă proporția naționa
lităților în populația județului sau locali
tății, din listele prevăzute la lit. a, b și 
c, birourile electorale județene vor de
semna, în completare, deputați în ordi
nea înscrierii în liste.

In acest scop, toți deputății aleși îsi 
vor declara oficial naționalitatea.

Birourile electorale județene vor îna
inta consiliilor locale nou alese, listele 
deputaților care au fost desemnați.

Ari. 91. — Comisiile locale se con
voacă de drept în sesiunea de constitui
re, în 20 de zile de la data alegerilor, sub 
președinția celui mai în vîrstă deputat a- 
lcs și vor alege, dintre membrii lor, o 
comisie de validare, alcătuită, dacă va fi 
cazul, din reprezentanți ai mai multor 
partide sau formațiuni politice.

Atribuțiile consiliilor locale nou alese 
sînt cele prevăzute de lege și le vor e- 
.xcrcita în mod provizoriu, pînă la noi 
alegeri, în conformitate cu prevederile 
Constituției.

TITLUL IV
DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 95. — Cheltuielile pentru efectua
rea operațiunilor electorale se suporta de 
la bugetul de stat.

Orice acte făcute în cxcrcitalca drep
turilor electorale prevăzute în prezenta 
lege sînt scutite de taxa de timbru.

Art. 96. — Se pedepsește cu închisoa
re de la G luni la 5 ani șl interzicerea 
unor drepturi :

a) împiedicarea prin orice mijloace a 
liberului exercițiu al dreptului de a ale
ge sau de a fi ales ;

b) falsificarea prin orice mijloace a 
lucrărilor electorale sau a rezultatului 
votului.

Tentativa se pedepsește.
Art. 97. — Prin magistrați, în sensul 

prezentei legi, se înțeleg Judecătorii și 
procurorii.

Art. 98. — Judecarea de către instan
țe a întîmpinărilor, contestațiilor sau a 
oricăror altor cereri prevăzute de prezen. 
ta lege se face potrivit regulilor stabilite 
de lege pentru ordonanța președințială, 
cu participarea obligatorie a procurorului.

Art. 99. — Legea electorală nr. 67/ 
1971, precum șl orice alte dispoziții con
trare prezentei legi se abrogă.

Minerii adevărați sînt hotărîți să lucreze...

DORIN MATEUȚ 
„Gheata de Aur" 

pe 1989
MUNCHEN 5 (Rompres). 

Luni a avut loc la Koln 
festivitatea de atribuire a 
trofeelor „Adidas" golge- 
terilor campionatelor eu
ropene de fotbal pentru 
sezonul trecut Principalul 
laureat a fost jucătorul ro
mân Dorin Mateuț (Dina- 
mo București), care a pri
mit „Gheata de Aur" pen
tru cele 43 de goluri mar
cate în campionatul Româ
niei, ediția 1988—1989. 
„Gheata de Argint" a re
venit unui alt fotbalist ro
mân, Marcel Coraș (Spor
tul studențesc), situat pe 
locul al doilea cu 36 de 
goluri, iar „Gheata de 
Bronz" a fost atribuită por
tughezului Baltazar de 
Morais (Atlelico Madrid) 
— 35 goluri.

(«•(■«••• •••»••••■ ■■•itnn

T.V.
10,09 Actualități.
10.15 Telcșcoală.
11.30 Vatra folclorică.
11,55 Calendarul agriculto

rului român.
12.15 Opinii, opinii, opinii.
12.30 Roman foileton (re

luare)
13.25 Desene animale.
13.50 Actualități.
14,00 închiderea programu

lui.
15.30 Opinii, opinii, opinii... 
16,00 Muzică populară.
16.15 Ochi limpezi.

Emisiune pentru ti
neret

16.50 Documentar artistic.
17.15 Curs de limba rusă, 

(reluare)
17.40 Patrimoniu.
18.10 S.O.S. Natura.
18.40 Tribuna partidelor 

politice.
19.10 Desene animale.
19.30 Actualități.
20.15 Să vorbim despre li

bertate.
20.25 Teatru TV.
21.35 Videodiscoteca.
22.15 Panoramic economic.
22.35 Actualități.
23,00 Nocturnă.

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ
VULCAN

încadrează direct sau prin transfer1 
următorul personal :

t

1 ! .' '
I • • • • 1 ■

«*f  ♦

l -■)!. /)< itb |

— 2 paznici pentru obiective spociale; ...
Condiții do încadrare conform Leqii nr. 

1'1970, Legii nr. 12/1971 șl Legii nr. 57/19^4.
Informații suplimentare la sediul unită

ții, strada Crividia 52, sau la telefon 
70740/136.

întreprinderea minieră
L u p e n i

încadrează direct sau prin transfer

— paznici (bărbați)

Încadrarea și retribuirea se fac in con
formitate cu prevederile legii nr. 12/1971 șl 
Legii 57/1974.

întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Deva

Deva B-dul Dr. P. Groza nr. 21, 
pentru secția de mobilă Pefrila 

următorul personal muncitor :
— sudor electric și autogen
— mecanic auto
— strungar
— frezor
— bobinator mașini electrice
— tîmplari
Informații suplimentare la sediul 

prinderii — telefon 16124 — 11999.

cu sediul în 
încadrează

1 ;
1 , 
1
i .'
î

între

"i mu multă inițiativă și 
receptivitate față de pro
punerile noastre, ale mi
nerilor. Concret, mă re
fer la scurtarea fluxului 
dc transport pe «?!■_• d'in.î 
orizonturi ale sectorului. Ca 
probleme sociale ne ne
mulțumesc mai mult ■: în 
oraș e criză de locuințe, 
dai avem încă apartamente 
degradate, nelocuitc; salu
brizarea orașului la ă dc 
urnit în mod revoltător".

Gll. I.UNGlT.I.Si.l. mais
tru minier, sectorul VI, 
membru in comitetul sin
dicatului liber: „Am f< st 
la București, iar ulterior 
am discutat cu mulți mi- 
rttri Am cîș’igat drepturi 
{>'• care în vechiul regim 
na le-am fi putut visa. 
MulUj revendicări soluțio
nate, altele așteaptă 1 i 
riad .. Noi, la sector cu 
producția starn bine. A- 
V”m depășiri. Pentru oa
meni, mai ales pentru noii 
încadrați problema prin- 
ritară e locuința. Și apro
vizionarea aște ptăm . . fH. 
mai bună. In producție a- 
vom greutăți cu n- motiva
ții.. dar 11 vom convinge 
■ i trebuie să-și fată ru 
toții datoria... .Și îmu o 
problemă: Iran ,poi tul ri 
' urnim să aibă o tații- și 
li mini Sud. Au'obuzele 
pot întoarce l i S-dio Ici

Trenurile opresc, la haltă; 
(tltobuzele de ce n-ar putea 
opri ?!

1OAN 7. U1ARII, miner 
șei dc schimb, sectorul 
III : „Am râma1, fără oa
meni. Detașații au plecat; 
militarii vor pleca și ci. 
Completarea efectivului 
minei e o problemă acută. 
Dar important este să an
gajam pe cine trebui-.*:  oa
meni cinstiți, muncitori se
rioși, nu chiulăi. Și o pro
punere. Sîntcm mulți ti- 
neri. Ce se face pentru 
noi 7 Dorim mal multe 
spectacole și filme bune !

1*  tinătul miner V'ASILE 
Z.1MI III, din sectorul XII, 
l-am abordat mai greu din 
simplul motiv că era ocu
pat cu o ziaristă mexic ană. 
Ce muta ziarista mexicană 
1<i Lupcni 7 Răspunsul 
1- un primit ulterior, chiar 
de 1 ' minerul Zamfir :

— Am fost ia București, 
cu minerii Văii Jiului, pen
tru a susține Frontul. A 
colo am făcut cunoștință 
cu ziariștii publicației ,,1’ro- 
cco" < re apare în Mexic. 
Știți rle te m-a abordat 7 
Pentru ca m a su pect.it. 
N-a fost convinsă cu Jnl 
miner. Sa întimplat să 
tiu Îmbrăcat într-o -nlop..’- 
t.a nouă. Și, -..liți zvonurile... 
M a hi it d> pt altcineva D • 
ace- i . v nit cu noi |,-t j (l. 
pini. Sa se cUnvingă < a 
Jnl'-m minai și ri Oni 
plecat la București p n(nl

ca am vi ut și nu pentru 
că ne-a forțat cineva.

— Și s-a convins de ade
văr?

— Pe deplin... Am dus-o 
și în mină. A văzut cum 
lucrează minerii. A făcut 
fotografii. A fost șl în o- 
raș, la Spital și a plecat 
cu o listă de urgențe pen
tru a cere prin ambasada 
Mexicului dotarea Spitalu
lui cu aparatura necesa
ră.

— Despre producție, des
pre climatul de muncă ce 
ne spuneți 7

— Noi, din sectorul XII, 
ne-am făcut datoria în
totdeauna. Să avem doar 
ce transporta, să dea căr
bune abatajele I Unii nu
lucrează încă pentru că
sînt confuzii, se tern să
nu fie păcăliți cu salariile. 
E foarte important să se 
('.'plice oamenilor cum c 
cu normele, cit ciștigă fie
care după munca depusă. 
Și o problemă pentru sin
dicatul liber : să țină cu 
oamenii, nu cu șefii, ca 
în trecut și pentru că lo
cuințele constituie o pro
blema arzătoare, propun să 
ce revizuiască lista de prio
rități și să se ia măsuri 
cu apar*  montele unde o 
persoană stă în trei ca
mere, în timp ce o fami
lie mare sl.i înghesuită in- 
tr o ingui ă < uni': ă. Sa fie 
ei hitate I

Mica publicitate
V1NZARI

VINI) video Național G. 
39. Telefon 41855, după ora 
18, (65)

VIND Dacia 1300, stare 
bună, an fabricație 1982, 
Lupcni, B-dul Păcii, bloc 
4, ap. 10. Telefon 60720. 
(50)

VIND convenabil Tra- 
bant. Uricani — Valea de 
Brazi nr. 7, Murg Petru. 
(53)

VIND cărți, bară protec
ție spate „Dacia 1300", Pe
troșani, Independenței nr. 
1, ap 27. (54)

VIND Dacia 1310 cu îm
bunătățiri UNI, Petroșani, 
Republicii 107, ap. 49.' (57)

VIND Dacia 1310, Petro
șani, Șt. O. Iosif, bloc 
2A/J5, se. 2. (59)

schimb di;
L(>< UIN J A

.SCHIMB apartament, do
ua c miere, cu apartament 
trei-p.ilru camere, zona 
berines — Petroșani Nord. 
Petroșani, Republicii 99, 
ap. 15, după ora 16. (60)

l’IERDI III

1 ll.RDUT legitimație ser
viciu p ' numele Brâniștca- 
nu I'ili.iiia, eliberata de

U.P. Corcești. O declar nu
lă. (47)

PIERDUT diplomă de 
școală profesională, seria F' 
nr. 45982, pe numele Re- 
deș Florin, eliberată dc 
Școala profesională Semă
nătoarea, în 1989. O declar 
nulă. (48)

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 1786, pentru 180 
kg porumb și 1057 pentru 
197 kg porumb, pe numele 
Vrcja Simion, eliberate de 
C.I.C. Petroșani. Le declar 
nule. (51)

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 1658 pentru 188

I)li( ES

kg porumb, pc numele To- 
ma Ana, eliberată dc GJ(4 
Petroșani. O declar nulă. 
(58)

PIERDUT dovadă- po
rumb nr. 10277/1989, pc 
numele Răscoleau Melania. 
eliberată de CIC Petroșani. 
O declar nulă. (61)

PIERDUT scroafă nea
gră. Adresați, Lupcni, stra
da Ilie Pintilie nr. 22 — 
Nistor. Recompensă. (63)

COMEMORĂRI

COLEGII dc muncă, 
oamenii muncii, ingine
rii ți tehnicienii dc la 
Uzina dc Preparare Pc- 
trila sînt alături dc fa
milia Toacă in greaua 
încercare prin care (re
ce datorită inprtii ful
gerătoare n celui care a 
fost

TOA( A ION
Moartea no-a răpit ți

nui din cei mai dragi si 
buni maiștri pe care il 
vom păstra mereu in 
uniintirea noastră. (52) | 
______  I

SOȚIA Ida, copiii și 
nepoții readuc în me
moria rudelor, priete
nilor, că se împlinesc 2 
ani de la incredibila șl 
dureroasa despărțire de 
cel care a fost

GONSTANDOIU 
GI1EORGIIE

Va ramtne veșnic ia 
inimile noastre. (49)'

GU adincă durere a- 
mințim Împlinirea n doi' 
ani de la Încetarea din 
viață a celui care a 
fost un bun soț și bu
nic

POPIAN IOAN
Va răniîno veșnic în 

sufletele noastre. Soția 
țl nepoțica. (55)

secții t 4IG61 121GL
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