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eomiuiR ?

I.M. ANINOASA
FEBRUARIE SE ANUNȚĂ

MAI SPORNIC
„Nc-am propus noi pla

nul, nu ni l-a fixat nimeni. 
Problema cărbunelui. a 
calttâții lui, a condițiilor 
în care este extras este 
strîns legată dc toate la
turile activității din mina 
noastră. De aceea am în
ceput, nu ccrind oamenilor 
cărbune, ci căutînd să le 
rezolvăm problemele pre
cum și să soluționam as
pecte legate dc organizare".

Cuvintele au fo't rostite 
de domnul Nistor Arman, 
tehnician la mina Aninoa
sa, cu care, am stat dc 
vorbă de curînd.

Mina Aninoasa — potri
vit declarațiilor celor trei 
lideri ai sindicatului lilxir 
— a înregistrat in luna ia
nuarie multe ab ențe ne- 
motivate „pentru că unele 
persoane încadrate la noi 
nu veneau la lucru". De 
aceea, una dintre primele 
măsuri ale sindicatului li
ber al minerilor Aiunoa ci 
a fost aceea de în Uri re a 
disciplinei. „Cine vrea să 
muncească. c binevenit. 
Gine nu, sa se ducă 
vrea, nu să ocupe 
locul celor cu poftă 
muncă" — sublinia 
nul Arman. I’entru că
la Aninoasa. ca pre
tutindeni în Valea Jiului, 
este nev<>ic numai de oa
meni serioși. Ca U nu m ă 
vorbim că „elementele" 
care fug. pur ,-i simplu 
dc muncii, mai ocupă și 
locurile din căminul mun- 
citorcflc, ceea ce 
sindicatului și 
dc administrație 
dc cazare a oamenilor se
rioși.

In almție tau, de ase
menea, creștere a capaci-

taților de producție, rezol
varea problemelor sociale 
ale oamenilor, „Pro
blemele cărbunelui nu 
sînt deloc simple și 
nici nu se rezolvă de pe o 
zi pc alta. Situația dificilă 
prin care am trecut în lu
na ianuarie — remarca in
ginerul Gb.eorghe Rancea, 
inginer'șef al minei — foc 
de mină în zona sectorului 
III, stratul 5, blocul 2 — 
ceea ce a necesitat lucrări 
dc izolare și măsuri spo
rite de siguranța a muncii, 
a vieții, a fost depășită. 
Sigur cu focul dc mină 
determinat minți-uri 
producție. Care au
cauzele lui? O greșeală teh
nologica, în prezi nt elimi
nată".

Sectorul III lucrează a- 
cuni numai cu nu abataj. 
De asemenea se fac lu
cruri de pregătiri. In sec
toarele I și IV, unde focul 
de la sectorul 111 afectase 
activitatea, s-a reintrat 
în normal. Se anunța o 
lună mult mai bună, cu 
producții mai apropiate dc 
posibilitățile reale ale nu
nei. Consiliul de adminis
trație și sindicatul liber al 
minerilor dc la Aninoasa 
colaborează bine, iar 
moșfera este stabilă, 
muncește cil tragere
inimă. De aceea reliefam 
încă o dată optimi mul 
conducerii minei pentru 
luna februarie. optimism 
întărit dc declarația dom
nului inginer Ghcorghe 
Rancea. „Putem ajunge la 
1500 dc tone pc zi. Depin
de dc noi In circa doi ani 
trebuie să punem mir.a pe 
picioare !“,

a 
de 

fost

CĂRBUNELE—LUNI
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doar 

do 
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creează
■ onsiliului 
probleme

După două zile de revi
zii și reparații minele 
și-au reluat activitatea în 
plin. Din cele 13 întreprin
deri miniere, 8 și-au înde
plinit sarcina zilnică pla
nificată, acumulînd un plus 
de 91G tone de cărbune. 
A fost rodnică munca mi
nerilor dc la Vulcan, cu un 
plus de -HG tone de căr 
bune, urmați dc minerii de 
la Lupeni cu un plus de 
2G3 tone. Minusuri 
semnate 
nerii de 
(8 tone), 
și Valea 
Nici Aninoasa și 
nu au minusuri prea

De la Începutul 
la nivelul Văii Jiului, 
binatul a acumulat 
plus dc 2410 tone de 
iațne, 10 întreprinderi 
nicre r aportind împlinirea 
și depășirea prevederilor 
Stabilite. Cel mai substan-

neîn- 
au înregisti at mi

la Petrila Sud 
l’aroșeni (11 tone) 
dc Brazi (-1G tone). 
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II. M.E.X ANDRESCU

Și acțiunile 5000,7000,10 000
Eforturi terd Ic au

făcut am de zile pentru 
creșterea producției dc 
rMiwi'- l.i minele din Va
lea Jiului și a atinge ni
veluri care... nu puteau fi 
atinse, decît rareori și nu- 
nvu In cltcva întreprinderi 
miniere, Banii poporului, 
ai noștri, ai tuturor, se 
duceau pe util Ț ■:are, fie 
că erau bune, f;e ă nu, 
erau ,ndu»e In Vale, tinde 
zăreau ani dc zile, in Cel 
mai fericit caz p<- sub 
șopron n«., dacă nu în de
pozite sau chiar pe dealuri, 
și au ajutat doar... la creș
terea prețului rost.

Cum producția nu spo
re*! așa cum vroi i i mai 
marii z.ilrj de p? atunci 

,r. a recurs la creșterea e- 
fectl velor. Calcule, di Io? 
economie*-, li conduceau 
ta sporuri cont iiim de 
producție... pc lilrtie .Și nu 
început renumitele- acțiuni: 
5000 ; 7000; 11)000.. .Și cine 
știe cMc mii m ii erau I A 
început goana după oa
meni, cn în Afrl i după

sclavii negri pentru plan
tatori. Promisiuni dc bani 
— sey mergea cu fișele de 
plată ale salvatorilor — 
promisiuni de ca,c și alte, 
alte multe promisiuni fă
cute de recrutori care a lu
ceau pe oricine. I a număr 
să fie, ca S.i poala lua și 
< i o primă. Cum treaba nu 
prea merg i, recrutorii, 
care dc multe ori o mai și 
inra.au de la unii păcăliți, 
au fost Inlociiiți cu ingineri 
șefi dc sectoare, ingineri 
șefi, directori, președinți 
de sindicat și de corn. 'Tot 
nu cr i de iul. Au fost in
troduși in subteran mili
tari, cu promisiunea ca 
la -.fiișitiil -Ligiului, vor 
primi livri t. Unii nu 1 au 
mai apuc.'it I Nu au ajuns. 
S-a trecut la sistemul de
tașărilor de la alte mini 
din țață și chiar de la u- 
nilățile economice care nu 
tiveau cu mineritul nici In 
clin nici în minccă. Un fel 
de deportare forțată. Dacă 
nu se prezentau 1 i locirrl- 
)'• de munrA respective, l.a

de 
ur- 
de

în
de

țial plus îl au minerii 
la Vulcan (391G tone) 
muți, în ordine, dc cei 
la l’aroșeni (1458’tone) 
Lupeni (1-101 tone).

Minele care nu și-au 
deplinii prevederile
plan dc la începutul lunii 
sînt: Valea de Brazi (minus 
10 tone); Petrila Sud (mi
nus 41 tone) șl Lonea (mi
nus 111 tone).

Facem precizarea că re
zultatele sini la producția 
do cărbune brut.

IMPORT\XI1

fa-Minerii, așa cum au 
cut întotdeauna, s-au ținut 
și de această dală de cu- 
vînt. Simbătă. 3 februarie, 
au lucrat pentru a recupe
ra producția nerealizată in 
zilele cînd au fost la Bucu
rești. Au extras 7102 tone 
de cărbuixe. Cinste lor ! 
(D. GHE'l'A)

In ziarul dc azi :

Vechiul și detestabilul 
slogan despre „bunăstarea 
materială și spirituală a 
tutulol celor ce muncesc", 
care nc-a amărît viața atî- 
ția ani, se pare că revine 
in actualitate. In comerț, 
domeniu de care se loveso 
toți oamenii, in fiecare 
zi, este o inerție care pro
voacă nemulțumiri gene
rale in Valea Jiului. Și in 
loc să-și vadă de treabă, 
lucrătorii comerciali își 
petrec vremea in dispute 
și tot felul de întruniri, 
care prea seamănă cu ve
chile ședințe de partid. 
Dar acum cu un parfum 
democratic. Adică vorbesc 
toți laolaltă, formînd gru
puri ori grupulețe ce duc 
„muncă de lămurire", prin
tre ceilalți comersanți. Să 
conteste, să nege, să apere 
etc.

Pînă cind, domnilor ? 
Oamenii dc buna credință 
din Petroșani, Petrila, Vul
can, Lupeni și celelalte 
orașe așteaptă nu opiniile 
dumneavoastră personale 
dacă un directoi este sau 
nu agreat de mediul co
mercial. Zeci de mii de 
oameni cer marfă in ma
gazinele alimentare și ne
alimentare, amabilitate 
din partea lucrătorilor co
merciali care par (și sînt) 
deranjați că le adresăm o 
întrebare ori vrem că cum
părăm cutare sau cutare 
lucru.

Am ajuns — volens, no- 
lens — la o problemă de
licată. Aceea a luptei în
căpățînate a citorva , mă
runți, dar necesari funcțio
nari care contestă ba pe 
un director acceptat deu
năzi, ba pe altcineva. De 
fapt își apără poziția con
fortabilă. Și in toată aceas
tă penibilă mascaradă Pri
măria municipală și Di
recția comercială județea
nă, în loc să fie l'erme în

decizia de acum cîtva timp, 
se lasă antrenate,. făcin.l 
concesii. Sini discuții ste
rile in sensul că nu slu 
Jese interesele populației 
care nu așteaptă vorbe 
si promisiuni, oriclt ar- 1 
de ademenitoare, ci mari 
în magazine, domnilor 1

Prea mulți ani ne iu 
fost manipulate conștiințe 
le printr-nn dispreț „împa 
ratesc" față de om. Am 
fost o „masă" de oameni 
care muncesc, nu indivi 
dualități, personalități cu 
dorințe, idealuri și intere
se diferite și divorse. Și 
iată că vreo cîți.va lucră 
tori carc-și simt interesele 
mărunte — însă cir benefi
cii personale deloc neim
portante —, unii compro
miși pentru zelul de pîna 
mai ieri. încearcă șă abată 
atenția do la lucruri im
portante (aprovizionare ș< 
desfacere continuă, echili
brată și echitabilă, fără 
favoritisme, fură dosiri 
dc marfă și vînzări prefe
rențiale pentru „tovarăși" 
de diferite calibruri) spre 
certuri de gașcă. Iată dc 
ce minerii și alți salariați 
din Petroșani se adună 
spontan arătîndu-și nemul
țumirea că primăria nu 
este decisă încă să-și intre 
in alribuțiunile cpnferrte 
de legile noi din tijnpurilc 
noi ale libertății, adevăru
lui și sincerității. •

Pînă cînd, domnilor’? 
Puneți piciorul în prag și 
renunțați la sensiblerîi și 
la oamenii comproniiși. A- 
dică la cei care an ■ fost 
„fruntea" pînă mai ieri șl, 
iată, au ajuns profund dc- 
mocrați, aproape peste 
noapte. Așteptăm marfă, 
produse alimentare și ne
alimentare de carcam fost 
frustrați atîția ani. Aștep
tăm servire civilizata, nu 
parlamentari bizantine I

Tiboriu SPÂTARU

PE
Am 'iiinaiit xnieri scara 

mai bine de o jumătate d-‘ 
oră discursul dnamni-- 
Dom i Corncn ro-4it la Te 
leviziunca Română Liberă, 
prin care dumneaei vrea 
să ne învețe istoric amin
tind dc 1907. dar uitind, 
nu intimphitor, dc minerii 
anului 1929. de ceferiștii 
și petroliștii lui 1933. O.ar • 
cine a ordonat să tragă 
în muncitori, nu acollții 
partidelor a-a zis „istori
ce" 7 Stimata doamna Cor
ne,a vorl ește de m.mipil 
lirei muncitorilor și slu

s-au terminat
minele unde erau detașați, 
h se desfăcea contractul 
de muncă.

Ce însemna acest aflux 
continuu de oameni, care 
cre.au o fluctuație conti
nuă ? Lipsa dc apartamen
te, aglomerarea in cămine 
le de ncfamiliști, goluri in 
aprovizionarea cu produse 
alimentare — pentru că 
nu se putea ține pasul a- 
provlzioni'irii -cu cel al nou

■ iților și multe alt Ic.
Dar a venit și z i ii a 

LIBERTĂȚII .Șl DEMNI 
TAȚII. Planurile au fo t 
i‘'așezate, după pr> ibili- 
luțile și condițiile exi -ten
te la fiecare mini Detașa
ți) s au Întors acasă, mili
tarii nu Început să se re
tragă din subteran și s-a 
pus c.'i|>ăt acțiunilor 5000... 
7000...

Dc citev i zile Valea Jiu 
lui angajează oameni — 
minele care mai au nevoie 
de oameni — numai prin 
Ir-o selecție îiguro.asu.

I>oi in Glii l'A

CINE ÎNVĂȚAT! ISTORIE?
dcuților de către unele 
p'irtrde. Dar discursul dum
neavoastră nu este tot o 
manipulare în stil personal 
pre anumite partide, 

toate că susțineți sus 
Lire că nu faceți politică 
și nici nu faceți parte din 
vreun partid

Criticați. stimată doam 
nă, pe cni ocolite, deplasa, 
rea minerilor din Valea 
Jiului la București. De ce? 
Acești Bărbați ai adîncurl- 
lor au știut și știu ce vor. 
Iar dacă va trebui ne vom 
deplasa la București din

cu
și

proprie inițiativă, nu ma
nipulați, fină să vă cerem 
aprobarea doamnă Gornea, 
ori de cîte ori vi fi nevo
ie, p-ntrii a ne susține 
cauza noastră dreapta

Docil să ocupați 
l>mp prețios micul 
sau microfonul 
cu discursuri tulburi 
plicticoase, 
dacă 
mata 
utile 
v-ați 
sie.

Stimați ortaci nu vă )ă- 
r.ați „duși" dc asemenea

uliță 
ecran 

radioului 
ți 

ar fi mai bine 
v ați îndeletnici, sti- 
doamnu. cu probleme 
societății nCastrc sau 
vedea liniștită de pen-

II N A -P E Z I

discursuri lacrimogene des
pre trecutul, prezentul și 
viitorul țării, dc chemări
le fățișe ale doamnei Cor- 
nea, de a ieși în stradă 
acum cînd se așterne 
niște a, cînd țara 
voie de cărbune 
ne vedem de-a,le 
dînd cărbunele
Român iei Libere, 
permitem 
din drumul nostru cu vor 
bc dulci.

I

li-
ne-

sS
arc 
Noi 
noastre, 
necesar- 

să rui
6ă fim abătuți

Desen <le Doini ’TOl’AN

inra.au
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RĂNIT ÎN REVOLUȚIE GROAZA DE POPOR
Revoluția a învins prin 

Jertfa eroilor. Mulți dintre 
ei au căzut secerați de 
gloanțe criminale. Alții au 
fost doar răniți, luptîndu- 
se cu moartea pentru a- 
ceste zile de libertate și 
demnitate.

Avem eroi și In Valea 
Jiului. Ziarul nostru a 
scris despre unii. Despre 
cei care i-am aflat și des
pre cei care s-au întors, 
linul dintre cei care s-au 
întors este și Mihai Mircea 
Trușcă, vagonetar în sec
torul III al IM Lonea. S-a 
întors după mai multe zile 
de spitalizare.

„Am plecat în 22 decem
brie la București. Eram 
Un grup de 200 de persoa
ne din toată Valea Jiului. 
Conducătorul grupului era 
inginerul Jurcuță de la IM 
Petrila. Am ajuns în Bucu
rești pe 23 decembrie, la 
ora 8. Am traversat Bucu- 
rețtiul pe jos, prin piața 
Aviatorilor, pentru a ajun
ge la Televiziune.

In Piața Eroilor, te
roriștii, ascunși în vilele 
existente semănau moar
tea peste tot. Ne-am stre
curat prin ploaia de gloan
țe. Am ajuns în spatele 
Televiziunii. Unul din ti
nerii din grupul nostru, de 
loc din Dobrița, Gorj, a

O M A
UNUI

Revoluția a avut nevoie 
de sprijinul poporului. 
Mulți din elevii l iceului 
industrial nr. 1 I.upeni, 
s-au prezentat la gărzile 
patriotice din oraș pentru 
a lupta pentru libertate și 
democrație. Printre ci a- 
mintim pe Lukacs Tiberiu, 
Joja Csongor, Mul Ier J'er- 
dinand și Moldovan Sorin 
din clasa a Xll-a A, curs 
de zi, mecanică.

Au fost conștienți că 
revoluția are nevoie de ei 
ți, din proprie inițiativă 
au însoțit la București un 
transport de medicamen
te pentru Spitalul Witting. 
După ce au predat medica
mentele s-au deplasat spre 
Acadi'fnia Militară pentru 
*1 ajuta pe răniți. In tim
pul deplasării, camionul 
în care se aflau a fost a- 
tacat cu rafale de teroriști. 
Lukacs Tdreriu a fost ră
nit grav pe cînd ajuta un 
rănit.

Sintem liberi. Gindim li
ber, Acționăm liber. Cir
culăm liber, în țară și 
peste hotare. Dar cum ? 
Libertatea ne dă dreptul 
i.â circulăm anapoda ?

Maiorul Ilie Rus, șeful 
biroului circulație de la 
Poliția municipiului este, 
pc bună dreptate, îngrijo
rat, de felul in care con
ducătorii auto înțeleg 
libertatea. Numărul acci
dentelor crește. J a fel șl 
Inculcările legii De aceea, 
intr-una din zilele trecute, 
Însoțiți de plt. m ij. Con
stantin Linoși și sergenții 
majori Viorel Andreica șl 
Apostol.iche Verbiță, ani 
participat la un „filtru" 
>e arterele de circulație.

Donald B<1 la, din Lti- 
peni, avea permisul sus
pendat din ’88. In Intersec
ția de la I.ivezeni vede 
poliția nitleră, întoarce 

fost rănit. Nu 1 am lăsat. 
L-am transportat intr-un 
apartament al celei mai 
apropiate vile și i-am a- 
cordat primul ajutor. Am 
salvat și un locatar in 
vîrstă, ascuns într-o came
ră. Cînd a ajuns în mulți
me nu știa ce să facă de 
bucurie. Un tînăr din Jieț. 
pe nume Doru, a plecat 
după ajutoare și am înce
put să transportăm rănitul, 
sub tirul ucigător al gloan
țelor, către o tanchetă din 
preajmă. Militarii nu au 
avut voie să părăsească o- 
biectivul, așa că ne-am 
continuat drumul, cu răni
tul după noi. După ce am 
traversat piața Eroilor, un 
glonț cu cap widia, m-a 
lovit perforîndu-mi plămî- 
nul sting și coastele...

M-am tirit pînă în sta
ția de metrou, după care 
mi-'m pierdut vederea. Mai 
auzeam doar vocile oame
nilor care m-au transpor
tat la Spitalul de urgență, 
unde am fost operat ime
diat. După două ore și Ju
mătate am fost filmat de 
reporteri de la BBC. Am 
urmat un tratament inten
siv sub supravegherea dr. 
I’aul Blidarii, a doctoriței 
Sandu și a studentului 
Răzvan Carp, din anul IV 
la medicină. După 20 de

* ••• MMB

G I U 
EROU

Focul nu a încetat, timp 
în care au fost răniți și 
tinerii Muller Ferdinand 
și Joja Csongor. Transpor
tați la spital au primit în
grijiri. Din nefericire, deși 
a fost operat de 2 ori, Lil- 
kacs Tiberiu a decedat în 
data de 31 decembrie în- 
tr-un spital din București.

In data de 31 ianuarie, 
din inițiativa elevilor 
clasei a Xll-a A s-a orga
nizat o adunare omagială 
cu participarea elevilor și 
a cadrelor didactice. Des
pre eroismul lui Lukacs 
Tiberiu și a celor trei co
legi au vorbit elevi și pro
fesori. A fost păstrat un 
moment de reculegere. In 
amintirea fostului coleg, 
elevii din clasa a Xll-a A 
au hotărît să ridice o pla
că de marmură.

Colectivul clasei a Xll-a A, 
I iceul industrial nr. I

I tipeni 

STOP LA INTERSECȚIE !

înseamnă circulație anapodaLibertatea nu
autoturismul „ca n filme" 
și, după o urmărire scurtă, 
regretele sînt de prisos. 
In plină viteză, în Intersec
ție, este oprită autobeto- 
riicra 31 III) 64C7, condusă 
de Dumitru Tașcăii. Mași
na aparține ȘUT Iscroni,
coloana 3 Vulcan. Intre o- 
rele 7,30 și 15, în foaia
de parcurs nici o men
țiune. Acum merge cu 
trei colegi în cabină, să 
cumpere niște bere de la 
„Gambrinns". Șeful lor, 
Georgc Mușa, știe de el 7 
Pentru ce-1 plătește pe 
ziua cil pricina ? Iată și 
alt caz: Nicolae Hoit (1 G.I 
0417). tehnician veterinar

zile am suferit un șoc psi
hic, după care am fost 
transferat la Spitalul 
Gheorghe Marinescu, unde 
am fost tratat 15 zile. Ara 
fost externat în 28 ianua
rie și doamna Zcnobia 
Gherghe din București, 
m-a însoțit pînă în Petro
șani. Dînsa are fetița stu
dentă la IMP.

Acum m-am întors aca
să. Va trebui să mai trea
că o perioadă să mă refac. 
Cînd depun efort obosesc 
foarte mult. Dar e bine că 
am scăpat și mă pot bucu
ra de viață. Și aș dori să 
mulțumesc din suflet co
lectivelor medicale ale ce
lor două spitale. Fără a- 
jutorul lor nu mai vedeam 
Valea Jiului".

Și noi îți mulțumim Mi
hai Trușcă pentru tot ceea 
ce ai făcut pentru Revolu
ție. Ție și tuturor tinerilor 
țării, pentru redarea liber
tății și demnității fiecăruia 
dintre noi.

Gheorghe CIIIRVASA

UN TINAR COLINDA ȚARA
Colindătorul Vasilc Viorel Ardelean, 

născut la I.upeni în anul 1960, din pă
rinți maramureșeni, a luat startul din 
Sighetul Marmației și-a plecat cu colin, 
d.a, trecînd prin orașele martir ale țării, 
„De Crăciun, ne-a spus Vasile, n-am 
putut colinda din cauza gloanțelor și 
chiar dacă-i mai tîrziu amu, gîndurile 
mele de bine și urările pe care le trans
mit prin zisele mele n-o să aducă decît 
bucurie și veselie la tăt omu’. Că io am 
fost necăjit de tînăr, că tata o decedat 
în '77, bolnav din cauza tratamentului 
ceaușist aplicat minerilor pe acea vre
me. Io i-am luat locu' ș’apăi am plecat

cu mama în Maramu’. Da cu inima tot 
aci unde m am născut am rămas. De 
aici plec la Craiova și a păi la Brașov 
unde pun capăt. Vreau să informez oa
menii să mă urmărească pe micile ecra
ne înainte de alegeri unde o să ajung cu 
decontul sumei, cred eu, de vreo 30— 
35 000 lei pe care-i strîng și-i donez în 
Contul „Libertatea" țl-apăi mă-ntorc la 
Sighetul Marmației".

l-am mulțumit inimosului colindător 
pe care l-am surprins pe peliculă in 
timp ce colinda muncitorii tipografi din 
Petroșani.

Ion I.ICIIJ

Ia primăria comunei Sche
la, cumpărase de la „A- 
prozar" și transporta cu 
mașina în Gorj un sac cu 
80 kg de fasole. La „liber" 
se vinde cu 60 lei kg, iar 
la aprozar costă cam 11 — 
12 lei. 411 înmulțit cu 80, 
rezultă un cîștig necinstit 
de vreo 4000 lei. Asta nu 
se numește speculă, dom
nilor 7

O poveste lungă, spusă 
pe scurt. Petru Tot, din 
Petrila, lucrează pe auto
basculanta 31 HI) 7211, 
aparțlnlnd autobazei Hu
nedoara, coloana Jieț. A 
plc-cat cu ditamai mașina 
la i-abann Rusii, nude n-n

Povestea, prin 1981, A- 
natolic Paniș, pădurar din 
Snagov, originar din Uri» 
câni.

_.A rămas de basm în- 
tîmplarea cu moș Anton 
căruțașul, unul din zecile 
de muncitori ai pădurii 
Snagovului, care avea gri
jă de 6utele de căprioare 
din preajma palatului tira
nului. Fiind o zi de iarnă, 
însorită, cei de nenumit ie
șiseră „la aer curat" (după 
vreo noapte de benchetuia- 
lă), către Poiana Cerbului, 
nu înainte de a fi însă 
asigurați că sînt în afara 
oricărei primejdii, după 
fiecare copac al pădnrii- 
parc aflîndu-se gorile de 
pază, înarmate pînă în
dinți, dotate cu aparate 
radio-recepție. Vipera ve
nise cîteva sute de metri 
pe aleea principală în 
Merccdesul blindat. Apoi. 
Învelită în vestita-i blană 
de leopard, coborî să se 
dczmorețască vreo cîțiva 
pași mai încolo... Deodată 
auzi un scrîșnct de roți și 
în față văzu apărînd între 
arbori o căruță plină cu 
fin. cu cai mînați de un 
țăran cu un bici în mînă. 
Cuprinsă de groază „sa
vanta", atît de „iubită", 

găsit băutură. S-a dus la 
cabana de pe Jieț, unde a 
„culbutat" 500 ml cognac, 
200 ml rom, două sticle 
cu bere. Apoi, periplul a 
continuat la cabana Voie- 
vodu. Aici a consumat 250 
ml vodcă și... doar o bere. 
Un om normal se îmbăta 
criță și liăgea pe dreapta. 
El, nu I La întoarcere a 
ciocnit o mașină oprită 
pc dreapta, prodildnd pro- 
piiului autovehicul pagu
be în valoare de peste 
40 000 lei. După aceea, lip- 
sindu-l parbrizul n dat o 
fugă la AUTL să fure u- 
nul N a nimerit (ora nor

făcu stingă împrejur cu o 
repeziciune uimitoare, re- 
pezindu-se spre Mcrcede- 
sul blindat cu strigăte is
terice :

— Ucigașul 1 bam vă
zut I Cel cu căciulă albă... 
mascat în căruțaș I Mă u- 
cide t și se prăbuși pe ca
napea, vomitind spasmo
dic... Șoferul întoarse re
pede mașina, în timp ce 
unui din cei doi colonei 
din paza personală căuta 
să-i liniștească :

— Nu e decît moș Anton, 
un om din popor, îngriji
torul căprioarelor...

— Lasă că-mi cunosc eu 
poporul. Mă urăște I Mă 
urăște I Așa cum îl urăsc 
și eu... II urăsc I II urăsc I 
Că mă vrea dispărută, u- 
cisă, moartă I

„Gura păcătosului adevăr 
grăiește" I spune o vorbă 
a acestui popor, care o în
grozea pe „tovarășa" atît 
de mult și pe care se vede 
că il cunoștea atît de bine. 
Dar mai este o vorbă popu
lară : de ce ți-e frică nu 
scapi ! Și s-a văzut, încă 
o dată cit de adincă și a- 
devărată este înțelepciu
nea proverbelor noastre.

Șt. Răuț BALGRAdeanij 

mal !) porțile AUTL, cl 
pc cele ale depozitului 
CLF, pe care le-a rupt, 
trecînd peste stîlpl, lăzi 
și paleți. Paguba — încă 
10 000 lei I A plecat și de 
aici. Și, la intrarea în car
tierul Aeroport, nu a a- 
cordat prioritate autotu
rismului 2 HD 7879, pe 
care l-a tamponat. Noroc 
că nu mai avea aer la ma
șină și „automat" n-a mai 
putut fugi. La acest caz, 
comentariile sînt zadarni
ce. Asta se cheamă incon
știență I

Legea circulației nu s-a 
abrogat. Este benzină și 
se circulă Intens. Frați șo
feri, fiți rezonabili șl cu 
ochii în patru: libertatea 
nu înseamnă circulație a- 
napoda I

Mircea Bl 'JORESCU

SUGESTIE, Ne scrie 
Maria Corpodcan din I.u- 
peni, str. Pomilor, nr. 5. 
De cinci ani este văduvă. 
Are 9 copii. Dar cu toate 
acestea nu a primit nici ins 
ajutor umanitar. Nu a reu
șit să ajungă In acesta 
produse. Ne roagă să o a- 
Jutăm. Sugerăm și noi 
Consiliului orășenesc Lu- 
peni al F.S.N. sA intervină 
pentru a se face dreptate. 
Situația familială a femeii 
este mai mult decît grea. 
Poate este ajutatăI (G.C.)

TOT DESPRE AJUTOA
RE. Nenumărați cetățeni 
cu mulți copii și pensio
nari ne roagă să interve
nim prin intermediul zia
rului la cei care se ocupă 
de împărțirea acestor aju
toare. Acestea să se facă 
cu discernămînt și In mod 
special să fie acordate, în 
primul rînd celor nevoiași.

INFORMAM cetățenii 
că în mai multe zile, res
pectiv, 1, 2 și 5 februarie 
cotidianul „România Libe
ră" nu a fost difuzat în 
Valea Jiului. Dar nu esto 
vina poștei.

TELEFOANE. In anu
mite zone din orașul Pe
trila, telefoanele se para 

că funcționează anapoda. 
Sau cel puțin așa ne spune 
Maria Kameniczki, str. 
Parcului nr. 17, cu postul 
telefonic 50759. In anul 
1989, ,în vară, acest post 
a fost desființat, pe moti
vul schimbării cablului. 
Dar, din păcate, pînă acum 
nu s-a rezolvat această lu
crare. îndreptățită femeie 
întreabă cit trebuie să mal 
aștepte. De la oficiul PTTR 
din Petrila nu a primit un 
răspuns cert, De ce? (G 7* )

APEL. Cetățeni din u» 
rașele Lupeni și Vulcan 
fac apel la secțiile de rețe
le electrice ale CDEE din 
aceste localități să îmbu
nătățească, cit de eît, ilu
minatul public, cel puțin 
în locurile cu mare afluen
ță de public și pc străzile 
lăturalnice.

DEPUNERI. De la cores
pondentul nostru Sever 
Constantin Răduicâ aflăm 
că participarea colectivu
lui de la IM Urlcani la 
Contul „Libertatea — 1989“ 
este de 158 764 lei, sumă 
destinată refacerii națio
nale. Așadar, continuă ac
țiunea umanitară de aju
torare a reconstrucției. (C.l.)

TOT l.i Contul „Liberta
tea — 1989", colectivul do 
cadre didactice și perso
nalul administrativ al Ca
sei de copii școlari din 
Uricani, a depus suma de 
3650 lei.

PENTRU AUTOMOBI- 
LIȘTI. Filiala ACR Petro
șani a primit autorizație 
pentru a efectua verifică
rile tehnice anuale la au
toturismele proprietate per
sonală. După renovări și 
igienizări, filiala vă așteap
tă I (M B )

Rubrică realizată de 
Teodor RUSV
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Unde este pîinea albă a minerilor ? (II)

PRECIZARE

Rămlnem la Lupeni. Am 
Întâlnit aspecte zguduitoa
re (da. acesta este terme
nul I), care nu sînt 
de azi, dc ieri. La secția 
a Il-a, mutată de la Pe
troșani cu personal cu 
tot, MIZERIA este cuvîn- 
tul de ordine. Cine vede 
cum se lucrează aici nu 
mai mănîncă pline I Un de
zastru total, o dezordine și 
o mizerie de nedescris. 
Curtea este transformată 
lntr-o rampă de gunoi. La 
doar t metri de ușa 
lingă care este depozitată 
plinea spre livrare, zace, 
de pe vremea lui ceaușes- 
cu, o grămadă mare-mare 
cu tot felul de gunoaie, 
înghețate, dezghețate, urit 
mirositoare și purtătoare 
de microbi. Șefa unității, 
Ana Maghiar dă din colț 
in colț. Colțurile încăperi
lor sir.t pline de igrasie 
și dc păianjeni, umezeala 
a pătruns peste tot In ca
mera, pentru cel de-al pa
trulea cuptor, a căzut ta
vanul și a fost transforma
tă în container de gunoaie. 
Dacă cineva din conduce
rea FMP vrea să se con
vingă, fotografiile sînt la 
noi. In camera cu pricina 
s-au adunat parcă toate 
gunoaiele lumii. Nefiind 
ușă și la doar 3 (trei) metri 
sînt cazanele de frămintat, 
să ne imaginăm in ce con
diții de igienă se face aici 
plinea. E dezgustător, dom

nilor, Iți vine pur șl sim
plu greață !

Electricianul Ion Bora, 
ne duce la tabloul de dis
tribuție a energiei elec
trice. Este o cameră plină 
cu apă, o -promiscuitate în 
care „plouă" mereu. Peri
col de electrocutare, de 
Scurtcircuit, de toate. Dan- 
ger 1 Domnule Marinică 
Berindei, dumneata răs
punzi de partea electrome
canică la FMP. Du-te, 
domnule, la Lupeni și fa
ceți ceva ! Șeful de schimb 
Marian Gîmbău, brutarul 
Mihai Pisacenco strigă dis
perați la noi :

— Să vină directoarea 
să lucreze aici ! Uitați-vă 
în ce condiții facem pîi
nea I N-avem nici lăzi in 
ce să punem pîinea. O pu
nem pe jos, pe saci (Asupra 
navetelor dc pline vom re
veni. Lucrurile sînt mult 
mai grave !).

Un număr de 78 de oa
meni lucrează In condiții 
absolut neomenești. Și to
tuși fac pîine. Fac naveta 
cu trenul, ajung tîrziu la 
serviciu și acasă. Nu au 
vestiar, nu au dulapuri. 
Se dezbracă „la grămadă". 

într-o cameră friguroasă 
și își lasă hainele de 
stradă agățate în niște cu
ie bătute în perete. Despre 
dușuri, sau chiuvete, nici 
pomeneală I Pîinea se fa
ce așa cum se face, In con
diții total neigienice. Nu 
știe nimeni din conducere? 
Dacă In cel mai scurt timp 
lucrurile nu se pun la 
punct, sîntem obligați să 
cerem. In numele oameni
lor, care consumă pîinea 
fabricată aici, ca organele 
să oprească activitatea sec
ției.

Mircca RUJORESCU

In legătură cu pensio
narea minerului Vasile 
Caila din Lupeni, despre 
care s-a scris în serialul 
nostru „Greva din Valea 
Jiului — 1977", am solici
tat detalii suplimentare 
la Oficiul pentru proble
me de muncă și ocrotiri 
sociale din Petroșani. 
Doamna Eleonora Lazăr 
ne-a prezentat argumente 
din care rezultă că pen

Politia și tinerii
în biroul ofițerului de 

serviciu de la Poliția Uri- 
cani se recepționează un 
apel telefonic: de la dis
pensar se anunță că, în 
curtea Școlii generale nr. 
2, zace un cetățean înjun
ghiat. Mobilizare urgentă. 
Polițiști, cărora li se ală
tură un grup de ordine din 
organizația „Tineretul li
ber", se deplasează la fața 
locului. II găsesc pe numi
tul Vorinicesei Liviu, care 
prezenta lovituri dc cuțit.

Nu l-a
S-a petrecut în 27 ianua

rie. la motelul Valea de 
Pești. Multe se pot întim- 
pla într-o sală de discote
că. Prezența citorva poli
țiști din Uricani și a gru
pei de menținere a ordinii, 
formată din tineri, era, 
așadar, necesară. Din feri
cire, distracția n-a fost 
deranjată de turbulenți. 
A intervenit o singură pro
blemă. Rezolvată în două
zeci de minute. La un mo
ment dat studentul Mun
tean u Marcel constată că-i 
dispăruse geaca din blană 
pe care o pusese pe un 

sia a fost calculată corect, 
conform prevederilor Legii 
nr. 3/1977, )uindu-se In 
considerare varianta cea 
mai avantajoasă pentru 
Vasile Caila.

Menționăm tot dată că 
în anul 1980, pensia maxi
mă stabilită pentru mi
neri nu a depășit suma de 
3300 Ici.

Vioiel STRAUȚ

Nu decedase. A putut da 
relații: căutați-1 p<_ Zaha- 
ria Marian. Se fac căutări. 
In fine, făptașul este găsit. 
La locuința unui prieten. 
Și asta în nici 30 de mi
nute. Zuharia (păcat de ti
nerețea lui, arc doar 18 
ani !), din Murgeni, jude
țul Vaslui, și-a recunoscut 
fapta. In așteptarea ver
dictului justiției, meditea
ză în arestul poliției mu
nicipale. Putea s-o facă î- 
narnte dc a da cu cuțitul..,

„prins44
calordcr. Tinerii din orga
nizația „Tineretul liber" 
din Uricani intră pe fir. 
II găsesc pe Tiution Ion, do 
19 ani, din Vulcan. Acesta 
își recunoaște fapta și a- 
duce geaca. Nu-1 „prinse
se". De față cu toți din 
sală haina este înapoiată 
proprietarului. „Să vă spun 
drept, zice lt. Dumitru Ia- 
cob, l-am văzut pe stu
dent mulțumind cu la
crimi in ochi tinerilor ca- 
re-1 depistaseră pe făptaș?", 
întrebați unde-i acesta a- 
cum ? Ia ghiciți ?

Ghcorghc OI.TI ANT1

POȘTA REDACȚIEI liiiiiH

KAROLY RODICA, Lu- 
pcni; „întâmplări și con
traste" le-am primit prea 
tîrziu pentru publicare. 
Caricaturile nu răspund 
exigențelor.

NICOLAE FURDUI-LU- 
CIAN, Uricani: In munici
piu nu ne poate edifica 
nimeni referitor la între
bările dv. Adresați-vă, e- 
ven'.ual, direct, la Televi
ziunea Română Liberă.

ANONIM, Lupeni: Nu
ttim în seamă anonimele.

COSTIȘA PIRLEA, Pe
trila: După atîția ani, să 
Iertăm ., greșiților noștri. 
Nu sînteți de aceeași pă
rere ?

DUMITRU IACOB, Vul
can: Vă mulțumim. Am re
ținut relatările cu privire 
La greva din Lupeni 1977. 
In legătură cu neregulile 
din comerțul orașului Vul
can vă puteți adresa fie 
Instanței judecătorești din 
Petroșani, fiind vizați no
minal unii din șefii rețelei 
unităților comerciale pen
tru a H se cerceta faptele, 
fie poliției.

DACIAN POPA, Lupeni: 
în numele unul grup dc 
tineri muncitori de la IM 
Lupeni, no scrieți : „Este 
bine că toți Cetățenii care 

au familii cu mai mulți 
copii, au beneficiat de a- 
jutoare umanitare venite 
din străinătate. Dar noi, ti
nerii muncitori am fost 
neglijați. Apreciem că și 
noi trebuie să beneficiem 
de aceste ajutoare".

Apreciem că aveți drep
tate. Se cuvine să aveți 
și răbdare. Ajutoarele sînt 
acordate, prioritar, fami
liilor nevoiașe. Pe măsură 
ce vor fi rezolvate priori
tățile, vor fi acordate, de
sigur și tinerilor muncitori.

ELENA VLAICU, Lu
peni; Ajutoarele venite din 
străinătate conțin și obiec
te dc îmbrăcăminte și se 
acordă, pe baza listelor 
Întocmite la primăm și la 
instituții și întreprinderi. 
Beneficiază de ajutoare. In 
primul rînd familiile cu 
mai mulți copii și bătrîni 
cu pensii mici.

ATTILA SZOKE PETRA, 
Sf. Ghcorghc: Vă mulțumim 
pentru cele trei ziare tri
mise redacției noastre. In- 
foimațiile subliniate In ele 
ne-au fost utile In stabili
rea adevărului cu privire 
la reconstituirea actelor 
de represiune după greva 
minerilor din Valea Jiu
lui din 1977.

Scrisoare către AUTL
Vă scriem în numele ce

tățenilor din Cimpa, Răs
coala și Tirici. Cu cîtva 
timp In urmă, noi benefi- 
ciam dc autobuz care cir
cula pînă în Cimpa. A fost 
suspendat din motive pe 
care nu le cunoaștem. Des
tul că batem drumul pe 
jos plnă la Ixanea. Primă
ria orașului Petrila a tot 
promis că cererea noastră 
se va rezolva, dar nu s-a 
făcut nimic. Noi am dus 
zgură și nm amenajat spa

Se încalcă legea
Există, prin unele uni

tăți comerciale, o practică 
pe cît tic veche pe atît de 
dăunătoare: personal ne
calificat, Îndeobște femei
le de serviciu, le „supli
nesc" pe vlnzătoare la tej
ghea. Practica încalcă le
gea pentru simplul motiv 
că altul este rolul femeii 
de serviciu In unitate. A- 
ccasta cu ntit mai mult 
clnd c vorba de unități a- 
limcntare.

M-am prezentat deunăzi 
la cofetăria din Aninoasa 
să cumpăr niște prăjituri

Puțină
In drum către casă tre

cem pe o alee de lingă că
minul studențesc nr. 3. Nu 
voi aminti ce-ți pot auzi u- 
rechilc scara și uneori 
noaptea (locuiesc in apro 

țiul de întoarcere chiar 
și pentru autobuz cu bur
duf. De-acum poate veni 
autobuzul pînă la Cimpa. 
Sperăm ca cererea noastră 
să fie rezolvată de condu
cerea AUTL Petroșani In
tr-un timp cit mai scurt, 
pentru a veni, astfel. In 
ajutorul copiilor care merg 
la școală, al tuturor cetă
țenilor din satele noastre.

Ștefan MARIOANE, 
in numele cetățenilor din 

satele Răscoala și Tirici

pentru acasă. A venit fe
meia de serviciu Bedcan 
Elisabeta și mi-a servit 
prăjiturile cum știa ea cu... 
mina. Halal condiții de I- 
gienă. La fel sc întâmplă 
lucrurile și la „Grădina" 
din Aninoasa unde... bucă
tarul care servește la tej
ghea te ciupește de fiecare 
rlată. Clnd vom „bărbieri" 
odată pentru totdeauna a- 
ceste năravuri. adevărate 
încălcări ale legii ?

Mircca GAI 
A ninoasa

omenie
piere), dar un lucru tre
buie spus pentru că revol
tă. Intr-o după amiază mă 
întorceam cu nepoțica spre 
ca'ă și numai ce ne pnnic- 
nim cu un borcan aiun.-at 

de la etajul IV la un pas 
în fața noastră. S-a făcut 
țăndări. Dacă nepoțica 
avea un pas înainte o lo
vea în cap. Este adevărat, 
m am uitat sus dc unde se 
auzeau voci ca Ia chef șl 
am înjurat. M-am pome
nit literalmente bombar
dat cu sticle. A doua zi 
toată zona a fost un covor 
de cioburi.

Oare băieții dc la camc-

Din zece
Locuiesc în cartierul 8 

Martie din Petrila, blocul 
19. Slnt pur și simplu in
dignat: de un an de zile 
liftul din blocul nostru
nu funcționează. Am făcut 
un „inventar" al tuturor
lifturilor din cartier : din 
zece, cu cîte sînt dotate
blocurile înalte, funcțio
nează doar unul singur, în 
blocul 12. Să nu spuneți 
ca i prea... mult și acela

Ce caută acolo
Noi, locatarii de pc ștra- 

da Grivița Roșie, trăim 
dc cîtva timp un adevărat 
coșmar: nu nc putem o- 
dinni din cauza mașinilor 
dc tonaj mare care vin la 
sediul IACCV.I. Numai că 
ele nu parchează în fața 
unității, ci a caselor noas
tre de colonie. Ni se Întu
necă ferestrele de fumul 
pc care 1 scot motoarele 
luxate pornite, zdrăngăne 
geamurile și vibrează pe
reții. Au fost di truse șan
țuri!» de scurgere și s-a 

ra 412 (am aflat mai tîr
ziu), nu s-au gindit chiar 
deloc că puteam fi loviți 
și încă foarte grav ? Oare 
și-au pierdut și ultima fă 
rîmă de omenie ? Știa oa
re părinții ce Ie fac odras
lele prin cămin? Ce bin-c
ar fi să știe 1

Constantin TCfESCU, 
str. Ilic Pintilic — Petroșani

lifturi funcționează doar unul
unul, domnule director al 
IGCL Petroșani, ori că nu 
cunoașteți situația că nu-i 
de azi, de ieri. Ci de clnd 
lifturile din Petrila au 
trecut In întreținerea și 
repararea formației spe
cializate a întreprinderii 
din Petroșani. Oare ați ur
cat vreodată pe scări pînă 
la etajele 8, 9 sau 10 ?

Marin IOVANEI, 
cartierul 8 Martie — Petrila 

mașinile grele ?
făcut un noroi să înoți prin 
el. Am ieșit și le-am mai 
spus unor șoferi să nu par
cheze In fața geamurilor 
noastre. „Ia-ți casa și um
blă" mi s-a răspuns.

Conducerea SUCT Petro
șani poate rezolva această 
problemă dind ordin ca
parcarea să sc facă In
curtea 1ACCVJ. Care tot 
Stă nefolosit*.

Emil I UPA, 
str. Grivița Roșie — 

Petroșani
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Consiliul Frontului Sal
vării Naționale a emis un 
Dccret-Lege privind orga
nizarea șl desfășurarea 
unor activități economice 
pe baza liberei inițiative. 
Tn document se subliniază 
că dezvoltarea liberei ini
țiative în sectoarele de ac
tivitate economico-socială 
ce interesează nemijlocit 
populația este de natură 
să conducă la creșterea și 
diversificarea gamei de 
produse șl servicii în con
dițiile pieței libere. In sco
pul satisfacerii în condiții 
mai bune a cerințelor de 
bunuri și servicii ale popu
lației, folosirii eficiente a 
resurselor de materii pri
me șl materiale, îndeosebi 
locale, precum și creșterii 
gradului do utilizare a for

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Tensiune in Kaslimir SCURTE ȘTIRI

Situația din Kaslimir con
tinuă să fie tensionată ca 
urmare a reaprinderii a- 
ccstui focar de conflict in- 
do-pakLstanez — transmit 
agențiile France Prcsse și 
(teutr-r.

Se semnalează, de ase
menea, incidente la fron
tiera dintre India și Pa
kistan și incriminări reci
proce ale unor oficialități 
de la New Delhi și Islama
bad in legătură cu cauzele

Apel reînnoit
NAȚIUNILE UNITE G 

(Romprcs). Secretarul ge
neral al ONU, Javicr Pc- 
rez de Cuci Iar, a reînnoit 
apelul adresat tuturor păr
ților interesate pentru a 
sc realiza o normalizare a

Populația Chinei
BEIJING 6 (Romprcs), 

Populația Chinei a crescut, 
anul trecut, cu 16 milioane, 
toUdizînd 1,11 miliarde lo
cuitori — informează pu
blicația de limbă englez.» 
„Whina Dally", citată de

f'KAGr.RE LA SUR j I

f a Federația Română de 
Fotbal s-a efectuat, trage
rea la sorți a fazei urmă
toare a „Cupei României" 
la fotbriL In cadrul acestei 
etape se vor djiputa parti
dele: Rapid — FC Argeș, 
Strungul Arad — Flacăra 
Moroni, Mctalurgi tul Cil- 
gir — Sportul stud.nțcsc. 
Unirea Alba lulia — C'or- 
vinul Hunedoara, GSM Bor- 
zești — Jiul Petroșani, Der- 
mata Cluj — SC B icmi și 
Eleclrtiputcre Craiova — 
Universitatea Cluj.

Meciurile vor avea loc la 
21 februarie, cu în'-.-pcrn 

I l i i r.i li.fu
Echipele învingătoare e 

califică In optimile do fi
nală, alături de primele 
') clasate din campionatul 
diviziei A.

(ICompri-s)

GOMH TI IU

MUNCIIEN 6 (Rompi ). 
fntr o relatare pe m irgm ■ i 
festivității de-.fâșm.ifc la

DECRET -LEGE
REFERITOR LA LIBERA INIȚIATIVĂ

ței de muncă, se pot orga
niza, prin liberă inițiativă: 
Întreprinderi mici cu un 
număr de cel mult 20 de 
salariați; asociații cu scop 
lucrativ; asociații familiale; 
și activități prestate de 
persoane fizice in mod in
dependent. Organizarea a- 
ccstor activități pe bază de 
autorizație și desfășurarea 
lor se garantează de către 
stat.

In capitolul consacrat ac
tivității pe baza liberei ini
țiative sînt cuprinse o se
rie de prevederi privind 
constituirea întreprinderi
lor mici, încadrarea, drep
turile și obligațiile salaria- 
ților din aceste întreprin
deri, sursele de finanțare a 
lor din resurse proprii și 
din credite acordate de 
Lănci, obținerea de supra

care au generat actuala si
tuație.

Astfel, India acuză Pa
kistanul că susține acțiu
nile ostile ale musulmani
lor din Kaslimir, iar Pakis
tanul a protestat în legă
tură cu tirurile unor mili
tari indieni asupra unor 
manifestanți pakistanezi 
dintr-un sat de la granița 
dintre cele două țări, sol
date cu „morți și nume
roși răniți".

situației din Kashmii — 
transmite agenția France 
Prcsse, citînd declarația 
făcută presei de purtăto
rul de cuvînt al Națiunilor 
Unite, doamna Nadia You- 
n es.

Reilter. Biroul de statisti
că din Beijing a făi.ut, tot
odată, precizarea că rata 
natalității a fost de 20,83 
la mic, iar cea a mortali
tății — 6,5 la mia de lo
cuitori.

SPORT V
hotelul „Maritim" din Koln, 
unde au fost atribuite tro
feele Adidas golgeterilor 
campionatelor europene de 
fotbal, corespondentul a- 
genției France Prcsse no
tează: „Peste 800 de invi
tați I au aplaudat p» fotba
listul român Dorin Mateuț, 
cîștigatorul Ghctei de aur 
Adidas, primul golgeter 
european al sezonului tre
cut cu 43 de goluri înscri
se. La festivitate au fost 
prezenți fotbaliști celebri 
precum I'ranz Beci: ■nbaucr, 
actualul antrenor al echi
pei Rl* Germania, Guntcr 
Mctzer, Scpp Majer Rund 
Gullit. Jean-Picrre Papin 
și alții.

Cei prezenți iu dat au
tografe pe o cart' sportivă 
vindutâ în folo'.’ll copiilor 
d i Români i

ZI RIC 11 6 (Rompr. .),
I' mpion.atul mondial de 
bob doua persoane a fo ,t 

fețe și clădiri, mașini șt 
utilaje, materii prime și 
materiale, combustibili și 
energic pentru funcționa
rea acestora, stabilirea 
in mod liber a prețurilor 
și tarifelor pentru bunurile 
și serviciile întreprinderi
lor mici etc.

De asemenea, se stabilesc 
condițiile de formare și 
funcționare a asociațiilor 
cu scop lucrativ, asociați
ilor familiale, precum șl 
condițiile activității indo- 
pendente desfășurate de 
persoane autorizate.

Documentul fixează tot
odată, regimul de autori
zare a activităților amin
tite.

Decretiil-Legc va intra 
în vigoare la 30 de zile 
de la data publicării în 
Monitorul Oficial.

RELAȚII COMERCIA
LE. Piața Comună va de
fini, înainte dc încheierea 
acestei luni, problematica 
privind cooperarea econo
mică și financiară cu ță
rile din Europa centrală și. 
răsăriteană spre a stabili 
poziția comunitară în- ca
drul forumului Conferin
ței pentru securitate și co
operare în Europa, ce va 
avea loc la Bonn, în mar- 
tic-aprilie 1990 (Impulsiona
rea relațiilor comerciale 
cu țările cst-curopenc, co
operarea industrială, ca 
și colaborarea în domenii 
specifice, cum sînt finanțe
le sau aspectele monetare; 
vor fi punctele esențiale 
ce urmează să Fie aborda
te la Bonn în cadrul GSCB 
de către cele 35 de țări 
europene — mai puțin Al
bania —, Canada și SUA — 
precizează agenția spanio
lă EFE). '

IN AUDIENȚA. Dl. dc. 
Moses Roscn, șef rabinul*

ARI ETĂȚI
cîștigat, la actuala ediție, 
de echipajul Elveția l, cro
nometrat în cele patru 
manșe cu timpul de 4’19" 
90/100. Pc locurile urmă
toare ; iii clasat echipaje
le RD Germane II — 4’20" 
30/100 și RD Germană I — 
4'20' a.i/100.

LA VALLETTA 6 (Rom- 
pres). Infrun meci inter
național de fotbal, desfă
șurat la I a Valictta (Mal
ta), reprezentativa Norve
giei a dispus cu scorul dc 
3—2 de Coreea de Sud.

MUNC'IIEN 6 (Romprc..) 
Proba de 100 m plat băr
bați din cadrul conciir.il- 
lui internațional dc atle
tism in sală de la Stutlgart 
i revenit atletului ameri

can Danny Everclt, care 
a stabilit, cu această oca
zie un nou record iiionflial

I) miuă
îtimialiuM 

politică
Prin decizia nr. 27, din 

G februarie 1990 a Tribu
nalului Municipiului Bucu
rești, a fost înregistrat ca 
persoană juridică Frontul 
Salvării Naționale.

Ca urmare, înccpînd de 
la această dată, Frontul 
Salvării Naționale se în
scrie în rîndul formațiuni
lor și grupărilor politice 
care participă la alegerile 
libere prevăzute a avea loo 
la 20 mai 1990.

(Romprcs)

cultului mozaic, a fost pri
mit în audiență dc pre
ședintele Statului Israel, 
Ghaim Ilerzog, caic s-a in
teresat îndeaproape asu
pra stării de lucruri din 
România după marea Re
voluție șl asupra vieții co
munităților evree.ști din țara 
noastră. Dl. Chaim Ilerzog 
a transmis poporului ro
mân calde urări de pro
gres și libertate.

„CALEA LITUANIEI". 
Sub deviza „Calea Litua
niei", la Vilnlus, s-au des
fășurat lucrările conferin
ței mișcării lituaniene pen
tru restructurare ,Saiu- 
dis‘‘ transmite agenția 
TASS. Participanții au e- 
xamlnat, între altele, căile 
de ieșire a Lituaniei din 
criza economică, au adop
tat platforma electorală a 
organizației. Au fost for
mulate, dc asemenea, ape
luri privind proclamarea 
Independenței Lituaniei.

pe teren acoperit : 45’04/
100. Vechiul record apar
ținea alergătorului Tho- 
mas Schocnlebc (RDG) 
cu 15"05/100.

W
PARIS 6 (Romprcs). Du

pă disputarea a două eta
pe, în clasamentul „Tur
neului celor cinci națiuni” 
la rilgby pc- primul loc se 
află reprezentativa An
gliei, cu 4 puncte, urmată 
de Scoția șl Franța, am
bele cu cltc 2 puncte. Ur
mătoarea etapă va aven 
loc pe 17 februarie, cind 
■e vor disputa meciurile 
Scoția — franța și Anglia 
— Ț ira Galilor.

v'r
l'EIIERAN 6 (Romprcs), 

In continuarea turneului 
pe care il întreprinde in 
țările Asiei, reprezentati
va de fotbal a Poloniei a 
CU'.ținut la Teheran un 
meci amical in compania 
formației Iranului. Partida 
s-a încheiat cu scorul dc 

0 (I—0) în favoarea fot
baliștilor polonezi.

FILME

PETROȘANI — Parîn- 
gul: Steaua. Sudului; 7 
Noiembrie: Cei care plă
tesc cu viața; Unirea: Caz, 
cu caz nu se potrivește.

PETRILA: Noile po
vești ale Șeherezadei.

VULCAN: Cine ești, că
lăreții le ?

LONEA: Caz cu caz nu 
Se potrivește.

URICANI: Munții în 
flăcări.

ANINOASA: Povestea 
Mahulienei.

LUPENI: In cituarea
lui Jupiter.

T.V.

10,00 Actualități.
10,15 Teleșcoală.
11,20 Teatru TV (reluare).
12,30 Opinii, opinii, opi

nii...
12,50 Muzică populară. 
13,05 Emisiune pentru ti

neret

Mica p u
VTNZARI

VIND Lada 1500, albă, 
perfectă stare. Telefon 
41610. (66)

VIND Dacia 1300, Ali
mentara Cîmpu lui Neag. 
(68)

VIND Trabant Combl, 
30 000 km. Petroșani, stra
da 11 Iunie nr. 9 (spatele 
cantinei IMP). (73)

VIND urgent Dacia 1300 
cu îmbunătățiri. Telefon 
43G12, după ora 15. (74)

DECESE

IULIU — soț. Carmen 
— fiică, Vasilc — gine
re, Oana și Călin — ne
poți, anunță cu durere 
trecerea fulgerătoare în 
neființă a iubitei lor

MICLE/1 MARTIIA 
de 59 ani.

înhumarea va avea 
loc joi. 8 februarie 
1990, ora 14, de la bi
serica Evanghelică.

Nu te vom uita, dra
ga noastră, niciodată I 
(«6)

LIDIA Olah — soră, 
deplîngc dispariția pre
matură din viață a iu
bitei

MICLEA MARTIIA
Nu te voi uita nicio

dată. (87)

TIȚA Ana-Maria — 
nepoată și familia aduc 
un pios omagiu și a- 
dîncă recunoștință ce
lei ce a fost

MICLEA MARTIIA
(88)

CZIBULA Robcrt re
gretă trecerea in nefi
ință a neuitatei

MICLEA MARTIIA 
șl exprimă condolean
țe familiilor îndoliate. 
(«9)

UN ULTIM omagiu 
din partea finilor Răz- 
van, Ady, I’cclicn, Mă- 
rionra și Nicu pentru a- 
ceea care n fost

MICLEA MARTIIA
Nil o vom uita nicio

dată. (81)

COLICULUI Secției 
36 Foto este alături de 
familia Miclca in greaua 
încercare pricinuită dc 
decesul fulgerător a ce 
lei care n fost

MICLEA MARTIIA
Transmitem sincere 

condoleanțe. (82)

13.25 Desene animate.
13.45 Actualități.
14,00 închiderea progra

mului.
15.30 Opinii, opinii, opi

nii...
16,00 S.O.S. — Cop.șa Mi

că (II)
16.26 Noutăți în agenda 

dv.
16.45 Muzică populară.
17.15 Curs dc limba spa

niolă (reluare).
17.40 Meridianele cînte- 

cului.
18,20 Limba noastră.
18.40 Tribuna partidelor 

politice.
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Să vorbim despre 

libertate.
20.45 Panoramic econd- ' 

mic.
21,25 Telecinemateca.

Ciclul — Mari actori.
Vă place Brahms

23.10 Actualități. 
23,00 Nocturnă.

b 1 i c i t a t e
VIND casă, grădină. In

formații: Petroșani, strada 
Doinei nr. 10 (cartier 1 
Mai) — Strat Georgică. 
(78)
SCHIMB DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră
confort sporit cu aparta
ment 3 camere, zona Pe
troșani Nord. Ofer avanta
je, strada Petru Groza, 
bloc 28G, ap. 38. (70)

DIVERSE
POLICLINICA cu Piti

tă Petroșani din strada In
dependenței nr. 2 funcțio
nează cu specialitățile: of
talmologie, obstetrică-gi- 
necologie, cardiologie, psi
hiatrie, interne, nell olo- 
gie, ORL, dermatov’6hcri- 
ce, chirurgie, ortopedi‘0, sto
matologie precum și' in
vestigații la echograf șt 
reparații protezo dentare 
pe loc.

Informații la telefon 
41927. (64)

OFERTE SERVICII 
îngrijesc copil mic, Pc: 

troșani. Republicii 57, ' sc. 
1, ap. 4. (76)

PIERDERI
PIERDUT chitanță fond 

rulment pe numele Cără- 
șel Elena, eliberată de A- 
sociația de Locatari Vul
can. O declar nulă. (67)

PIERDUT contract în
chiriere pe numele Kele- 
men Tiberiu, eliberată do 
IGCL Petroșani. O declar 
nulă. (69)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Rczmireș 
Nelu, eliberată de IM Li- 
vezeni. O declar nulă. (72) 

PIERDUT legitimație ser
viciu pc numele Deși iu 
Marta. eliberată do 
IPSitUEEM Pctroșarfi. O 
declar nulă. (77)

PIERDUT dovezi porumb 
pentru 190 kg și, respectiv, 
189 kg porumb, pe numele 
Grunță loan lui Ioan eli
berate de CIC Petroșani. 
Le declar nule. (79)'

. . 1
COMEMORARE

TRECUT-AU trei Âni 
cu suspine de la des
părțirea și calea fără Ue 
întoarcere a frățiorului 
meu

c.c. MARCEL 
ATANASIE TRIFAN 

omul bun și corect.
Lacrimi și flori 

lespedea rece de 
mormînt Olga, 
Marcela nepoată 
druța strănepoată

pc 
pe
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