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unui număr 
le putem re.

rămîne va fi

rrezcuiul și viitorul mecanizării la IM Pa- 
roșeni, cum este privit omul, cel caro mînu- 
ioște tehnica din subteran, au constituit su. 
biectul unei discuții deosebit de folositoare a- 
vute cu domnul RADU TOMESCU, inginerul 
șef n! minei.

— In momentul do față, no-a relatat inter
locutorul, avem trei abatajo dotate cu com
plexe mecanizate, în sectoarele II, III și IV. 
In sectorul I există un abataj echipat cu sus
ținere individuală și tăiere cu combina, și 
un abataj ou susținere individuală, în care 
extracția se face cu tchnologio clasică. In a- 
cest sector ne pregătim ca abatajul cu susți
nere individuală să treacă la susținerea meca
nizată. Asta se va realiza în semestrul întii. 
Noi n-avem utilaje inoficlcnto sau care să no 
prisosească. Avem, însă, în maro parte, utila
je uzato înainte de termenul do amortizare, 
cum sînt transportoare cu raclele, stâlpi do 
susținere individuală, secții dc susținere me
canizată. combine de înaintare, combine do 
abataj. Această problemă so află în studiul 
consiliului de administrare, studiu co so va 
finaliza în cursul acestei săptămîni. In urma 
acestuia, vom trece la casarea 
important do utilaje pe care nu 
para.

— Fără îndoială că ceea ce 
utilizat cit mai eficient...

— Mergem, în continuare, pe idcca meca
nizării. Am lucrat și ne place să lucrăm me
canizat. Atit în tehnologia do extracție, în 
transport, cit și în aprovizionarea fronturilor 
de lucru, pe căi de acces cu înclinări pro
nunțat, po instalații do monorai. Fără să ne 
lăudăm, zic că am avut eficiența cca mai 
ridicată în privința mecanizării. In ce priveș
te productivitatea muncii, în condițiile actuale 
este normal ca ca să scadă, deoarece s-a re
dus numărul de orc lucrate, au scăzut nor
mele proporțional cu timpul 
In asta vedem un lucru bun 
guranțn muncii în subteran, 
a fost, dc fapt, o exploatare 
cămintului și a omului. Treabă care, în urma 
discuției purtate dc mineri cu conducerea ac
tuală, a dispărut.

Următorul semn do dialog introduce opinia 
directorului întreprinderii, domnul Gheorghe 
Marchiș, venit ulterior și captivat «Ic subiectul 
discuției.

— S.a atras atenția, in mod deosebit, pe 
crearea unor condiții de securitate deplină a 
muncii in subteran. Acum minerul știe : dacă 
locul de. muncă nu-i in siguranță, nu lucrea
ză !
orc 
lat 
lui 
Să 
acolo, efectiv 
nut cu furca 
do partid pe 
crctar, toți cercau cărbune, cărbune. Fără a 
se gîndi la om. Noi vrem ca mai întii să asi
gurăm securitatea personalului muncitor, iar 
în aceste . ondiții și nivelul extracției va creș
te !

dc lucru efectiv, 
în ce privește si- 
Ce a fost înainte 
ncrațională a ză-

l'n exemplu. In sectorul II, timp de două 
s-a oprit abatajul pentru că s-a semna- 
prezența metanului. Sau altul: la brigada 
Anclrușic s.a hotărî! ca treizeci dc posturi 

se lucreze la galeria de cap, pentru că, pe 
icșeai pe brinci. înainte erai ți. 
la spate. Incepind cu secretarul 

sector și terminind cu primul sc-

Discuțlc consemnată dc 
Ghcorghc OLTEANU

--------- ■
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Cea mai mare 
producție extrasă

O nouă dovadă a temei
niciei și calității dovedite 
a reviziilor și reparațiilor 
efectuate sîmbătă și dumi
nică la întreprinderile 
miniere, a angajării depline 
a minerilor de a-și realiza 
sarcinile stabilite pentru un 
program de 5 zile lucrătoa
re pe săptămînă, a 6 ore 
pe schimb: marți, 6 fe
bruarie s-au extras 25 068 
tone dc cărbune, cca mai 
marc producție obținută de 
la începutul anului. Plu
sul realizat la nivelul Com
binatului In ziua aminti
tă se apropie de 2500 tone 
de cărbune. Din 13 între
prinderi miniere au depă
șit preliminarele de plan 
ale zilei, 10 cu cantități cu
prinse între 817 tone (Pa- 
roșeni) și 91 tone (Cîmpu

lui Neag). Cele cu sarcini
le de plan nerealizate sint: 
Petrila Sud (—54); Valea 
de Brazi (—41) și Aninoa. 

■sa (—39).
De la conducerea iPCVJ 

aflăm, însă, că, după pre
parare, cărbunele net, ră
mas și livrat, se ridică doar 
la 16826 tone. Deci 
25 069 tone cărbune 
datorită calității, în 
ral, s-a ajuns doar la 
tone de cărbune net. 
începutul lunii 
de cărbune brut extras pes
te prevederi este de 11 868 
tone, iar la cărbune net 
plusul realizat este de 8 146 
tone. Deci atenție la ca
litatea cărbunelui! Nu este 
suficient să dăm cărbune 
mult, ci și bun, adică de 
calitate. (D. GJIEȚA)

de la 
brut, 
gene- 
16826 
De la 

producția

Criza de benzină
o problemă creată artificial

Benzina șl motorina, o 
problemă artificial creată 
in trecut și care a nemul
țumit un 
cetățeni, 
sori de autoturisme, nu mai 
constituie o problemă. Pro
ducția de bnezină și mo
torină a țării poate satis
face integral cererile con
sumatorilor — a ținut să 
precizeze ministrul indus
triei chimice și petrochi
mice, Gheorghe Caranfil, 
in cadrul unei convorbiri 
cu un redactor ai Agenției 
de pre ă — Rom preș.

In legătură cu aprovizio
narea populației cu benzină, 
domnia sa a arătat că, deși 
au existat, la începutul lu
nii ianuarie, dificultăți în 
legătură cu repunerea în 
circuit a unor stații de ben
zină, cu transportul și dis
tribuția benzinei, la ora

mare număr de 
îndeosebi pose-

actuală consumul de ben
zină este dublu față de 
anul trecut. Industria pe
trochimică, a adăugat dl. 
Gheorghe Caranfil, poate 
livra zilnic cantitățile de 
benzină la nivelul necesaru
lui întregii țări, care nu

fost, este șl va ră- 
mîne în egală mă
sură forță și slă

biciune, o împărțire a 
două apucături, mari și 
mici. Vorba e cine o mî- 
nuiește, căci de aici în
cep lucrurile. Sau altă 
vorbă, spusă de Geo Bog. 
za : „Jos ghioaga cu mă
ciulia în sus! Sus ghioaga 
cu măciulia în jos!". Es
te imparțialitatea clasică 
de care vorbea Nea Ian- 
cu, care — vorba cuiva — 
ar da mult să asiste 
unele lucruri de azi.

îmi vine să cred 
-puterea este un duh 
batic și hain, către 
au venit și vor veni 
nic tot felul de îmblînzi- 
tori, echipați cu unelte 
potrivite chipului și firii 
lor. Și mai este un mers 
de viață necultivată, care 
se ridică după cum îi 
place. Și mai este o otra
vă care îndeamnă și îm
pinge omul cîteodată spre 
locuri nepotrivite lui, îl 
saltă la înălțimi ce-1 a- 
mețesc rău și-l face altul 
decît a fost, îl sălbăticeș
te, îl desfigurează și-1 în
toarce de nu mai știe dc 
unde a purces, de-și pier
de icoana părintească.

Omul se întreabă, cîte
odată, ce este puterea.

(Continuare în pag. a l-a)
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care 
veș-

Chiar, ce este? Un 
te trece numai cînd 
întrebi, pentru că de la 
început ai imaginea unei 
forțe colosale, parcă pre
destinate, căreia 
nu te încumeți a 
potrivi.

Noi, românii, 
țăm, acum, democrația. O 
reînvățăm, pentru că altă
dată am știut-o. Am știut-o, 
dar în alte condiții. 
Acum sîntem cu ea în 
mină ca un copil care a 
primit cel mai uluitor 
dar de pe lume și care 
nu știe, uimit, extaziat, ce 
să facă, cu el. Sint „voci 
europene" care, știindu- 
ne starea de moment, 
ne consideră novici în 
tema dată și ne reco
mandă generos lecția de
mocrației occidentale, ca 
fiind cea mai potentă și 
propulsoare de progres.

Și zic : așa să fie? O 
fi, dar românul are pro
pria sa istorie și are, mal 
ales, o putere extraordi
nară de a-și exprima op
țiunea sa, românească, nu 
neapărat occidentală sau 
orientală. Și mai are, ro
mânul, simțul puternic de 
a se reculege singur după 
inundații, cutremure și re
voluții.

mâi că 
i te îm-

reînvă-

Cornel \RMEANU

J

au și ei problemele ior...

I

►-Nimeni «firi cel caro aa (reent «le partea noastră nu a regretat f 
K.» , Desen do Văii COCOTA

Alături de mineri, mun
citorii uzinelor de pre
parare au un rol determi
nant în valorificarea căr
bunelui extras din abata
jele Văii Jiului. Alături de 
mineri, In anii dictaturii, 
și preparatorii au trăit în 
condițiile vitrege, ale u- 
nui regim de lucru draco
nic, ale programului 
„foc continuu".

După revoluție, în
drul procesului de norma, 
lizare a producției minie
re, dc reașezare a întregii 
activități productive pe ba
ze reale, pe principiile e- 
fieienței, s-au ivit pro
bleme privind regimul dc 
funcționare a unor pre- 
p.irații. Au fost probleme 
la care, prin sindicatele lor 
libere, preparatorii au ce
rut răspunsuri clare, fer
me, ca și la revendicările 
pe care lc-au prezentat or
ganelor centrale. La unele 
probleme și revendicări 
s-au dat răspunsuri, altele 
sînt In curs de soluționa
re. Am avut prilejul să par
ticipăm zilele trecute la o 
întîlnire între reprezentan
ții sindictitcloT libere din 
uzinele de preparare și ai 
conducerii GMVJ șl IPCVJ. 
In cadrul întilnirii s-a dis
cutat stadiul dc soluționa
re a revendicărilor, Iar 
precizările făcute cu acest 
prilej urmează să fie co. 
municate In scris sindica
telor libere din preparați!. 
Socotim oportun să infor
măm și cititorii noștri, din
tru care rniilți sint prcp.l-

ratori, asupra principalelor 
reglementări și, in primul 
rînd, asupra unor chestiuni 
de fond privind activitatea 
preparațiilor.

Ce se inlimplă cu prepa- 
rațiile ? Ele sint și vor 
exista. Li se cerc să pre. 
lucreze cărbunele din sub
teran, astfel încit acesta să 
răspundă exigențelor cali
tative ale beneficiarilor. Ia 
se cere, bunăoară, ca la 
sortul huilă cocsificabilă, 
în loc de o cenușă de 12— 
14 la sută, care aduce 
mari pierderi metalurgiei, 
cărbunele să fie astfel 
prelucrat îneît să asigure 
o cenușă, conform STAS- 
ului, de 9—9,5 la sută. A- 
cest lucru va face posibil 
ca și huila energetică li
vrată centralelor termo. 
electrice să răspundă ne
cesităților și in loc de 
2200—2100 Kcal/kg, să ai
bă o putere calorică dc 
3000—3200 Kcal/kg. Sint 
cerințe care privesc toate 
preparațiile; fiecare tre
buie să valorifice astfel 
cărbunele supus preparării 
Incît să se obțină un pro
dus cu valoare totală ma
ximă, satisfăcând exigențe
le beneficiarilor.

Acesta este comanda
mentul pentru preparatori 
și pentru a răspunde 
cestuia, fiecare uzină 
funcționa Intr-un regim 
respunzător cantității 
cărbune brut livrat de 
treprinderile miniere
preparațiile Lupenl, Coro. 
ești șl Petrlla In 3 schim
buri. iar cele de In Live

a-
va 

co- 
do 
In

zeni și Uricani în două 
schimburi. Capacitățile dis
ponibile ale uzinelor, mai 
iles atelierele, vor fi aco- 
per;tc, dup.i un program 
adecvat, cu producții do 
piese de schimb și repara
ții, astfel ca IPCVJ să nu 
mai depindă de terțe uni. 
lăți.

Soluționarea revendică 
iilor preparatorilor se află 
intrun stadiu avansat 
S a aprobat revenirea în 
trcgultii personal al prepa 
rațiilor in grupa a H-a de 
salarizare, de la 1 ianua 
rie a.c., iar pentru acor
darea retroactivă a acestui 
drept celor care au avut 
intrciuperi dc activitate, m 
întocmesc t .bele p-ntru » 
fi înaintate spre aprobare 
forurilor superioare, 
acordat o majorare a 
lariilor de 20 la sută 
tregulili personal, iar 
sporului de noapte la 2'î 
la sută. Se acordă plata in
tegrală a salariului pen
tru perioadele de spitali
zare din cauza accidente
lor sau a bolilor profe
sionale și alte sporuri spe
cifice, funcție de condițiile 
dc muncă, precum și zilo 
libere plătite pentru sărbă
torile naționale ți religioa
se, iar pentru posturile 
prestate In aceste zile, sa
lariu dublu. ,

Programul de lucru al 
preparatorilor va fi de l>

loan DUBFJ0 |

S-a 
sa- 
în-

a

(Continuare în pag • t-a) ,
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ECQLOGIȘTII din Va
lea Jiului au avut o nouă 
întrunire. Printre altele, 
au discutat proiectul unei 
platforme-program, pro
bleme organizatorice și au 
delegat doi reprezentanți 
pentru București, unde vor 
stabili detaliile relațiilor 
< u conducerea Mișcării E- 
eologistc din România. Au 
participat aderenții și sim- 
patizanții Mișcării din în
tregul municipiu. Au lip
sit însă și reprezentanții 
unor organe a căror pre
zență ar fi fost strict ne- 
cesiru: primăria, ocolul 
■ ilvic, spitalul...

PRESA. In condițali- de- 
moqrației, ale presei libe
re, foamea de informații a 
crescut enorm. Mai mulți 
cititori ne întreabă daca 
nu s-ar putea mai bine 
organiza difuzarea presei 
în localitățile municipiu, 
lui pentru ca cel puțin 
pentru ziare să nu fie o- 
bligați oamenii să stea la 
cozi interminabile. între
barea o punem și noi, mai 
ales comerțului care a pre
luat chioșcurile de ziare : 
nu s-ar putea Înmulți 
punctele de difuzare și mai 
ales dacă nu s-ar putea 
deschide magazinele de 
presă mult solicitate față 
de care n-i s.a răspuns pî- 
nă acum decît cu o... in
diferență înăcrească ?

—

CEL PUȚIN PEN 1RU 
BATR1 NI ȘI BOLNAVI... 
Un grup de cititori din Pe
troșani ridică o problemă, 
valabilă și pontțu celelal
te localități, și pz.sește 
distribuirea buteliilor de 
aragaz intr-un mod •. îv-ili- 
ia'.. Se propune inflinâtrSn 
unui centru de corn- nzi, 
prin care persoanele mai 
in vîrstă, bolnavii, sau fe
mei singure cu copii și ca
re nu se pot așeza la cozi 
pini vine mașina cu bute
lii, să poată face comenzi 
pentru a li se duce aca
să și a u se mon. a bute
lia de aragaz. Ar fi ome
nește, ar fi civilizat... Dar 
ar trebui să fie Înțeleasă.

IGIENA.., DAR ȘI CONȘ
TIINȚA PROCESIONALA. 
De la m.na Dllja ne-a cau- 
tat domnul Vespasian Gher- 
man, mecanic de mașină 
de extracție. Ne-a sesizat 
clteva nereguli privind mo
dul cum Se curăță alimen
tele pentru mincarca mine
rilor. Drept argument, ne.a 
adus ți un eșantion. Am 
sesizat despre nemulțumi
rile minerilor atît bucă
tarul șef al cantinei Pe- 
trila Unde se prepară mîn- 
carea, cit ți șefa persona
lului de la cantina minei 
Dilja. Am fost asigurați că 
neregulile vor fi reme
diate.-

DE-ALE TRANSPOR
TULUI IN COMUN. Sîn- 
tem sesizați că nu circu'ă 
do clteva zile cursele de 
Anmoasa de la orele 5,30 
ți 6,30. Printre alții, «0 de 
'lucrători din care 30 de 
femei — ai sectorului 
UFET Iscroni nil se pot 
prezenta Ia frmp la lucru, 
O altă sesizare: ieri dimi
neața, la chioșcul „Com- 
turist" de la Hotelul „Pe. 
troțani" au așteptat nume
roși turiști străini aproape 
o oră pentru deschiderea 
chioșcului. A intirziat res
ponsabila unității, motivînd 
tot transportul In comun: 
nu a venit autobuzul de 
Petrila. Nu e în ordine I

Rubrică realizată de
loan IHIII.K

EXERCIȚII DE LIBERTATE
Sintșjm liberi. Deci, 

liberi să recunoaș
tem că sîntem și vom 

fi legați de acest încă 
proaspăt decembrie, care a 
pus mii de vieți chezășie 
intru renașterea demnității 
noastre naționale.

Că sîntem legați, prin 
aceste jertfe, de visul lor 
de libertate și de fericire, 
căruia nu avem dreptul să-i 
admitem scăderi.

Că sîntem legați de a- 
cest pămînt în care stră
moșii, fără odihnă, ne stră
juiesc istoria. Istoria zbu
ciumată, a unui popor ca
re și-a plătit toate victo
riile cu sînge; popor înțe
lept, care cunoaște și pre
țul răbdării și prețul cu
rajului.

Că sîntem legați de a- 
ceastă Europă cu profunde 
prefaceri, de întreaga lu
me care, la răscrucea din
tre ani, a respirat în rit
mul respirației noastre.

S.ntcm liberi să recu
noaștem că toate aceste 
mii de fire care ne leagă, 
ne dau siguranța primilor 
pași pe drumul neîngrăditei

Prin muncă slujim 
cauza revoluției

Ș.>fe:,i de la Secția 
SUCT Petroșani, întregul 
personal, după ce au re
zolvat problemele de or
ganizare pe baze noi, de
mocratice a unității au 
trecut la muncă, în pofi- 
da greutăților încă exis
tente în ceea ce privește 
londițiile de munca, apro- 
v iionarea — lipsesc an
velopele, acumulatorii și 
alte pi< se necesare între
ținerii și reparației mași
nilor. D,n aceste cauze, 
multe mașim stau „pe 
dreapta" fără să aducă 
n i un venit secției.

Inț -legîhd această si
tuație. cel activi au făcut 
front comun, intensifieîn- 
du-și efortul pentru ca 
activitatea lor, care este 
' trm legata de cea a 
min-’ioor, să se desfășoa
re firâ poticneli, asigurind 
transportul personalului 
minier cil și aprovizio
narea cu materiale a mi
nelor, contribuind la spo
rirea producției de căr
bune.

SEJURURI în stațiuni 
balneoclimaterice. In lu
nile februarie, martie, a- 
prilie, filiala OJT Petro
șani asigură locuri pentru 
sejururi scurte, de 3, 5 și 
7 zile, în orice perioadă, 
in stațiunile din țară.

Primăria
Treceți pe recepție!

Mai mulți cititori nc-au 
întrebat ce trebuie făcut 
pentru ca, și după ora 24, 
progiamul postului de Ra
dio București — România 
să poată fi recepționut pe 
ultrascurte. Totodată, o în
trebare distinctă se referea 
la modalitatea de recepție, 
în Valea Jiului, «a «misiu
nilor Televiziunii din Ti- 
mi șoara.

Răspunsul la aceste pro
bleme l-am primit, marți, 
6 februarie, într-o convor
bire la telefon cu domnul 
Alexandru Cîmpeanu, de 
la direcția de Radio și Te
leviziune din Timișoara. 
Am reținut faptul că, In 
vederea rezolvării acestor 
chestiuni, c .te necesar cn 

împliniri, ca cetățeni al 
renăscutei noastre patrii, ca 
popor demn și mîndru în
tre popoarele lumii.

Sîntem liberi. Deci li
beri să recunoaștem 
că nu înțelegem prin 

aceasta anarhie și liber- 
arbitru. Cetățeanul, ca in
divid integrat unei comu
nități, nu poate aștepta va
lidarea acț,unilor dăună
toare comunității.

Să recunoaștem că nu 
înțelegem prin aceasta li. 
bora amestecare a valorii 
cu non-valoarea la nivele 
decizionale ale vieții socia
le și culturale.

Că nu putem înțelege 
prin aceasta lustruirea de 
noi fetișuri care să as
cundă egoismul, individua
lismul, lăcomia, setea do 
putere.

Sîntem liberi să recu
noaștem că depinde de 
noi, de toți, alegerea bine
lui de ruu și a valorii de 
non-valoare. Dreptul la cu
vin t este astfel o liberta
te. Dar și o datorie de ce
tățean.

Iată clteva măsuri ca
re asigură buna funcțio
nare a mașinilor acti
ve. Se are in vedere în 
primul rind ca toate ma
șinile pentru transport de 
personal muncitor să ai
bă prioritate la repara
ții. De asemenea, prio
ritate li se acordă mași
nilor care transportă oxi
gen, cele care asigură a- 
prin izionarea cantinelor. 
Nu sînt neglijate nici ie
le destinate pentru in
tervenții.

Datorită acestei orga
nizări, secția d>" fășoară 
o activitate bună. In
tr-un viitor reportaj vom 
veni iu noi relatări în 
ceea ce privește munca 
acestor Oameni ai volanu
lui, care, spun ei, numai 
prin muncă sluje-.c cauza 
revoluție,

Vasilc HEI.DIE, 
Petroșani

PENTRU CONSTRUC
TORI. In incinta SUT Li- 
vezeni se află în curs de 
amenajare o microcantină 
pentru muncitorii din poli
gonul de prefabricate, de
pozite și complexul de ga

forurile locale ale puterii 
de stat din Valea Jiului, 
respectiv Primăria din Pe
troșani, să ia legătură cu 
Direcția generală a Poștei 
și Telecomunicațiilor din 
cadrul Ministerului Poște
lor și Telecomunicațiilor, a- 
ceasla, în colaborare cu 
Rad lotelc vizi unea Română, 
urmind să găsească solu
ții pentru a răspunde soli
citărilor îndreptățite nle 
locuitorilor Văii Jiului

In ce privește dimersu. 
rile din partea organelor 
locale sperăm ca ele Să 
nu Intîrzie. Este o proble
mă de interes general, ca
re trebuie tratată ca ata
re. (Gh. OI.TEANU)

Sîntem liberi Liberi 
să gindim, să spu
nem, să facem, să 

ne informăm, să compa
răm, să alegem. Liberi să 
vedem lumea și să hotărîm 
ce este aplicabil la noi, în
tru binele tuturor.

Liberi să ne simțim oa
meni. Să spunem glume, 
fără a privi cu teamă în 
jur; să rîdem, să reînvă. 
țăm să rîdem, senini, fără 
crispare. Să stăm de vor
bă, omenește, cu oricine și 
de oriunde. Să răspundem 
copiilor la întrebări.

Și mai ales liberi să 
stăm de strajă, fiecare, ca 
platformele noi, frumos 
construite, să nu se trans
forme în mecanisme de în
străinare.

Pacea și fericirea viito
rului se află, în aceste mo
mente de statornicire, în 
mîinile noastre. Și sîn- 
l<m liberi să întrebăm: pe 
cine aștepți tu, cetățenc, să 
le apere ?

Elisahcta BOGAȚAN, 
CC1TPSM Petroșani

Nu-i un simplu 
fapt divers!
Intîmplarc.i de față nu 

poate fi tratată ca un sim
plu fapt divers. Mai ales 
cînd este vorba de viața 
unui om. Dar iată faptele, 
așa cum le-a relatat dom
nul Ion Dumitru, șofer pe 
duba de intervenție cu 
numărul .31 UD 1188, care 
deservește I.M. Vulcan. „In 
noaptea de sîmbătă spre 
duminică (4 februarie — 
n.n.), în jurul orei 3,15, 
am ajuns' cu un acciden
tat de la mină Ia poarta 
Spitalului din Vulcan. 
Poarta era închisă. Am 
claxonat vreo 10 minute, 
de m-au auzit ți surorile 
do la etajul 3. După aia 
a «apărut și portăreasa do 
serviciu. Zicea că a fost la 
toaletă. Eu cred că a fost 
In televizor. Nu-i prima 
dată cînd iul s.a întîm- 
plat gsia. Și altădată, tot 
doamna respectivă «a fost 
de sei"vlciu. Comentariile 
sînt de prisos. Un lucru 
este, cert: nil trebuie să 
se mai ÎPtimplel"

Gheorghc OLTEANU 

raje aparținlnd de A.C.M. 
Microcantina, care va avea 
și un bufet, va asigura de 
săptâmina viitoare o masă 
caldă zilnică pentru 250— 
300 persoane, (I.D.)

Au trecut șase săptămîni de cînd fos
tul nostru coleg, ing. Gabriel Cioran, a 
căzut în Revoluție, opărind cu trupul 
său Radiodifuziunea Română Liberă.

Nu vom uita, niciodată, jertfa ta, 
Gabriel. Ți-ai dat viața pentru ca noi 
să ne bucurăm de adevărata libertate.

Odihnească în pace sufletul tău bun l 
Amintirea ta va rămine veșnic în ini
mile noastre !

COLECTIVUL SERVICIULUI 
PRODUCȚIE DIN IUNI PETROȘANI

Preparatorii și problemele Io’...
(Urmare din pag. 1)

zile a 8 ore săptămînal, în- 
cepînd de la 1 martie a.c. 
Se mențin și se acordă în 
continuare gratuitățile de 
care s-a beneficiat și pînă 
acum. Sînt reglementate și 
alte cerințe, privind acor- 
darea echipamentului de 
lucru, a biletelor gratuite 
la tratament în cazul accj- 
dentaților și bolilor profe

Despre restricțiile (le apă
Minerul Hie Gora, din 

Petroșani, str. Independen
ței, bloc 5, ap. 17, ne so
licită insistent printr-o 
scrisoare, să-1 lămurim de 
ce sîntem privați zilnic de 
apa rece, cîte trei ore în 
timp ce, în alte localități 
din țară, cum sînt Brașo
vul, Timișoara, Constanța, 
apa rece și chiar cea 
caldă, curge zilnic la ro
binete, l«a orice oră. El ri
dică și două întrebări : 
„Pînă cînd vom sta cu 
piramida de vase murdare 
în chiuvetă ore în șir, aș- 
teptînd apa ? De ce sc 
fac economii de apă numai 
în Valea Jiului ?"

Așa este ! Vă dăm cu 
piăcere lămuririle cerute, 
bucuroși că putem spune 
adevărul.

In Valea Jiului una din 
moștenirile dictaturii ceau- 
șiște este dezvoltarea ora
șelor fără a se ține sea
ma de realizarea concomi
tentă a dotărilor gospodă
rești, a bazinelor de acu
mulare a apei potabile și 
a rețelelor aferente de a. 
ducțiune spre localități. De
calajul între construcția de 
blocuri, și necesarul de a- 
pu al populației este de 
circa 10 ani. Pentru a I- 
lustra acest decalaj, spe

sionale etc. Alte revendicări 
vor primi răspuns pînă In 
15 februarie. Deschiderea , 
punctelor alimentare, o 
crețelor în incinta prepa- 
rațiilor, îmbunătățirea a- 
provizionării, asigurarea de 
locuințe și multe altele, 
sînt probleme ale organe
lor locale — primării și 
întreprinderi comerciale, 
inclusiv alo Sindicatelor Ii,, 
bere.

cificăm eîi în prezent se 
asigură doar jumătate din 
debitul de apă potabilă ne
cesar consumului popu.. 
lației. Lipsa de apă rece, 

la nivelul necesarului real, 
explică și restricțiile do 
apă caldă din rețelele do 
termoficare.

Principala sursă de a ■ 
cumulare, de la Valea do 
Pești trebuie să fie utili
zată cu restricții, în con
dițiile In care iarna, ploi
le și căderile de zăpadă nu 
asigură o acumulare echi
valentă cu consumul. Alt-, 
fel poate fi golit, cu con
secințe grave...

Rezolvarea problemei 
surselor de acumulare a 
apei se cuvine să fie in
clusă în setul de proble
me cu caracter urgent, la 
nivelul primăriei munici
piului și al primăriilor ce
lorlalte orașe din Valea 
Jiului. De la Valea de 
Pești se lucrează, în pre
zent, la dublarea conductei 
magistrale între Uricani 
ji Petroșani. Se impune 
insă și ridicarea niveiului 
barajului, pentru a spori 
cantitatea de acumulare a 
sursei de la Valea de Pești 
în perioada verii, cînd pre
cipitațiile sînt abundente.

Viorel STRAUȚ ,

Cine vede 

apoi tace 1
Piața agroalimentară 

din Lupcni. „Belșug" de 
produse: trei oameni
vînd cartofi cu 10 lei 
kilogramul și alții 10 
vînd țuică cu 100 Ici 
litrul.

In imagine, doi pscu- 
do-producători de țui
că dm l’olovragii Gor- 
jolui, care, cu produsul 
lor „inox", iau mințilo 
oamenilor. Aceștia, în 
loc să cumpere 10 kg 
de cartofi pentru fami
lie, „culhutcază" un li
tru de țuică făcut din 
cine știe cc„.

Foto: Ion ULIU
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Un punct de vedere
Am luat hotărîrea de a 

va trimite aceasta scrisoare 
în urma apariției în coti
dianul independent „Zori 
noi" a articolelor sem
nate de publicistul Pom- 
piliu Comșa și intitulate 
„întineresc inimile mine, 
rilor" și, respectiv, „Mi
nerii și bolile lor".

Mărturisesc că fiind, 
cum spunea cineva, „năs
cut, crescut și educat" la 
aproximativ 30 m de in
cinta I.M. Vulcan, am 
fost de-a dreptul contra
riat să aflu despre cîțiva 
oameni pe care-i cunosc 
bine, pe care-i admir și-i 
eqnsidcr printre cei 
mi-au deslușit 
mineritului, am 
trariat, spun, să 
pre ei că sint, 
rerea domnului 

.șuferinzi de silicoză.
, Mă refer în mod precis 
la maiștri Petrca Dumi
tru. Roman Nicolae și 

, Ungureanu Simion, care 
riu-și amintesc să fi fost 
yrcodată consultați de 
dpmnul Comșa nici mă- 
țar în problemele de teh
nică minieră despre ca
re cu atîta nonșalanță 
vorbește domnia sa, dar- 
rtiite în probleme ce țin 
de sănătate.

Evidența existentă la 
dispensarul I.M. Vulcan 
cuprinde la ora 
4 (patru) cazuri 
coz A; este vorba 
tea Virgil, Prața Vasile, 
Pop Nicolae și Mihai Stoi
ca.

Deși apariția în acte a 
domnului Comșa — Ciu
percă Pompiliu-Virgil 
(număr matricol 24983) la 
I.M. Vulcan datează din 
htna august 1983, prezen
ța sa în rîndurile celor ce 
„frecventează" 
nul Vulcanului 
«lată mult mai 
(luna octombrie 
datorită prezenței 
Sici de anchetă ce investi
ga cauzele exploziei din 
septembrie 1939, mai mul
te persoane cu „atribu

ce 
tainele 

fost con- 
aflu des- 
după pă- 

Comșa,

actuală 
de sili- 

de Cris-

subtera. 
este de 

recentă 
1939 cînd, 

corni-

ții auxiliare" — întreține
rea stadionului, activita
te „culturală" la clubul 
sindicatelor, zugrăvirea 
unor, „lozinci mobilizatoa
re" și „chemări la în
trecere" — au fost che
mate la muncă concretă, 
respectiv la posturile pe 
care erau încadrate și 
pentru care erau plătite.

In acest context mi se 
pare oarecum scuzabil 
faptul că domnul Comșa 
publică articole care țin 
mai mult de „folclor mi
nier" decît de mineritul 
propriu-zis (cazul 
rilor miniere din 
„legendele" 'despre 
șefi de brigadă a

lucră. 
1963, 
foștii 
căror

in replică
activitate în subteran se 
măsoară, oricum, în zeci 
de ani și nu în cîtcva 
luni de zile).

Se parc că activitatea 
în subteran a domnului 
Comșa constă mai mult 
în discuții „în așteptarea 
coliviei", cînd la orizon
tul 480, cînd la orizontul 
3G0, deși, conform men
țiunii din cartea de mun
că, domnia sa este mi
ner instructor la centrul 
de instruire a pcrsonalu. 
Jui nou angajat de la 
I.M. Vulcan.

Este lăudabilă, 
modesta mea părere, do
rința de „policalificare" 
a acestui domn, motiv 
pentru care pătrunde vaj
nic și In domeniul medi- 
cinci. Nu am nimic îm
potriva acestei pătrunderi, 
țin doar să-i amintesc că 
„pilule" care sînt folosi, 
te în tratamentul bolilor 
de stomac, asociate cu 
alte „pilule", pot fi folo
site și în tratamentul boli
lor de inimă, problemă pe 
care o decide medicul și

după

nu „lampa nr. 10009" de 
la I.M. Vulcan.

In ceea ce privește pro
punerea de a i se da 
bolnavului în loc de „pi
lule", o „electrocardio

gramă eficientă", cred 
bolnavul respectiv ar 
gera destul de greu 
Jectrocardiograma, 
nînd cont de faptul 
aceasta este doar o fîșie 
de hîrlie pe care se în
registrează grafic activi
tatea inimii și nu un me
dicament propriu-zis.

Deși pregătirea mea pro
fesională este de natură 
tehnică, din respect pen
tru cuvîntul scris și pen
tru limba română (pe ca
re în ultima vreme 
mulți o deformează 
pă bunul lor plac), 
să-i transmit domnului 
Comșa că sînt nedumerit 
de prezența în textele 
domniei sale a unor ex
presii de genul „instaura
rea reumatismului" sau 
a unor cuvinte, precum 
„mitele", care probabil se 
dorește a fi pluralul sub
stantivului „mită", deși 
după părera mea acesta 
este defectiv de plural.

Nu contest bunele in
tenții ale domnului Com
șa în ceea ce privește pre
zentarea problemelor de 
muncă și de viață ale 
minerilor, li sugerez doar 
să acorde mai multă aten
ție „izvoarelor" fiin care 
își alimentează „condeiul 
renăscut" și modului în 
care prezintă aceste pro
bleme, fiind de dorit să 
fie cît mai obiectiv, lip
sit dc devieri 
țioase, devieri 
probabil noroiului 
blocul VII, noroi în care 
— din cînd în cînd — ii 
„clefăie cizmele".

că 
di. 
e- 
ți-
că

cam 
du-
țin

tenden- 
datorate 

din

Cu deosebit respect, 
lampa nr. 52 de Iu 

I.M. Vulcan, 
inginer Traian BLA.)

Mitinguri spontane cu numeroși participant) <!e țoale virside. Nu lipsesc ' 
nici tații cu copii in brațe.

Foto: I. LICIIJ

Doamne, oe-am văzut?
Dc ce ne-ai dat, Doam

ne, prilejul să vedem ce 
am văzut luni seara la 
Televizunea Română Li
beră ? De ce, Doamne, a 
trebuit ca noi, oamenii ca
re mai avem suflet și la
crimi de cheltuit, să ve
dem copii-necopii, oa- 
meni-neoameni, ființe-nc- 
ființe, chinuindu.se într-o 
perpetuă luptă cu miraco
lul acesta care se numește

Petrila

Pentru pensionari
La Pctnla s-a format un 

comitet provizoriu de cons
tituire a Asociației pen
sionarilor. Comitetul in
vită, în data de 11 fe
bruarie 1990, ora 10, Ja 
clubul din localitate, pe 
toți cei care au cupoane 
dc pensie și tîmple argin
tii pentru alegeri, în ve
derea participării la adu. 
narea dc constituire a a- 
sociației pensionarilor pe 
țară. Sînt așteptați vete
rani mineri, preparatori 
și alți pensionari din Lo- 
nert și Petrila.

VIAȚA ? Dacă ei n-au a- 
vut parte de părinți, dacă 
părinții lor n-au fost hă
răziți cu milă și nici cu 
instinctul matern sau pa
tern, dacă ochii lor erau 
plînși și pomeții obrajilor 
vineți, noi, Doamne, de ce 
a trebuit să vedem așa ce
va? Trebuia ? Da, cred, 
chiar cu riscul de a deveni 
răi, trebuia. Cintecul acela 
dc suflet. „Deșteaptă-te ro
mâne", deși cîntat fals, nu 
în polifonic, ci în oligofre- 
nie, ne-a pus în față, încă 
o dată, hidoșenia lumii, 
scursorile vieții, Sodoma și 
Gomora lui ccau.șcscu, ru
șinea fiecăruia dintre noi 
că am consimțit, (știind 
sau ne.știind) ca rodul dra
gostei dintre Bărbat și Fe
meie să fio stricat de vier
mii decretelor.

Doamne, ce-am văzut 7 
Nu a fost, doar un vis u- 
rît ? Dacă tu, Doamne al 
făcut toate acestea, lasă.mă 
să te blestem și blestemat 
să fii:

Doamno, suflet rece de 
martir l Nu te-ai săturat 
de-atîta sînge ? I Iar măi 
ai de făcut chilipir / pe , 
sub mină, cu cel care plin- 
ge ? I Doamne, atotputer
nic, dacă nu te dregi / O 
să te ajungă plînsul meu 
I oriunde te-ai duce să dez
legi / firul viețir unui a- 
teu...l

Luni seara, am văzut 
copu fără copilărie. Eu 
sînt un copil de 38 de 
ani, care mai bine mor 
decît să mai văd, sau să 
mai știu că există în țara 
mea, asemenea copii...

Mircea BUJORESCU

POȘTA REDACȚIEI

I-a redacție 6-a pre
zentat în audiență un mi
ner dc la I.onea, Floreâ 
Ispas, căsătorit nelegitim 
eu Elena Băduț. Ei și-au 
dorit un copil. După mai 
multe avorturi, duminică, 23 
ianuarie, Elena Băduț a 
fost dusă la spital cu sal
varea „pentr.: a naște", 
scrie soțul In reclamația sa. 
Omul n-a stat liniștit și a 
doua zi dimineață s-a dus 
la spital „pentru a afla 
vestea cea mare". Acolo 
a întilmt pe dr. Tecar, ca
re a dat telefon la mater
nitate de unde s-a comu
nicat că soția a avortat, 
la 6 luni, o fetiță de 980 
de grame. „In 31 am ple
cat la spital, am dat la in
trare țigăn BT pentru a 
mă lăsa să intru in spital. 
Supărat — spune în con
tinuare Florea Ispas — 
i-am spus soției ce-am au
zit. Soția îmi răspunde rî- 
zind că a născut o fetiță 
sănătoasă, frumoasă, dar 
era s-o piardă. De ce ?“ 
Redăm Irt continuaie tex
tul din reclamație. „După 
ce au luat-o in primire du
minica seara, au dus-o In 
sala de nașteri și au lă
sat-o acolo pe un scaun. 
Soția a născut Jos pe be
ton, nesupravegrieatâ de 
asistenta medicală, pentru 
că tov. medici se aflau la 
TV„ soția văicărindu se a 
fost auzită de femei ce 
se aflau Intimplător pe 
acolo, care au anunțat o 
asistentă ce a venit și i-a 
tăiat la copil cordonul".

Acestea sînt faptele rela
tate în scris de Elorea Is
pas. Am purces la verifi
carea lor atentă. Iată ce 
declară Barbu Ana, asisten
tă medicală la obstctrică- 
ginecologie.

— După ce a fost exa
minată dc dr. Bogdan Scp- 
timiu, gravida a fost a- 
dusă în sala dc nașteri cu 
o dilatațic completă. Am

Rcp. — De cîți ani Iu
țirăți în maternitate ?

— De 23 de ani. („Este una 
dintre fetele de bază" in
tervine dr. Scțftimiu Bog
dan, șeful secției prezent 
la discuție).

Invităm Ia discuție, dc 
față fiind și Băduț Elena, 
pe o pacientă, adusă chiar 
dc ea, pe Lucreția Matache, 
din Vulcan. „Eram în sala

Adevărul spus 
pînă la capăt

rugat-o să se urce pe masă 
și a refuzat. A spus că nu 
mai are dureri și că îi este 
frig. S-a dus in sala de tra
valiu, s-a culcat într-un pat 
și s-a acoperit < n două pă
turi spunînd ca-i este frig, 
nu naște, că n-are dureri. 
Am rugit-o «lin nou s-o 
văd in ce stare este. A 
refuzat. Vazind <ă n-are 
probleme in-am dus la o 
alta pacientă caic avea 
pusă perfuzie in braț. Du
pă un timp jiu lo t chema, 
tă dm sala dc nașteri. S-a 
fâcllt gălăgie. M am dus 
în salon, nâscuxe jos pu 
ihișlim a, am luat fătul, am 
secționat cordonul și am 
dus copilul in sala «le naș
teri.

Rep. — Unde vă afl.iți 
cînd ați fost chemată ?

— In sala de nașteri, la 
perfuzie.

dc travaliu — ni sc spu
ne — aveam pusă perfuzia. 
■Dîiisa — arată spre Elena 
Băduț — nu s-a dus în 
sala dc nașteri. -S-a urcat 
în pat și a început să vor
bească, să ridă. A venit 
doamna Am (Ana B.irliu 
— n.n.) și a rugat-o să se 
urce pe masă, să o con
sulte. N-a vrut, a zis cu 
„nu mă doare și nu mă 
urc, mi-o frig". Moașa ti 
plecat. N-a lipsit mult că 
eu aveam perfuzia și a 
venit să mă vadă. Doamna 
Băduț a plecat la toaleta. 
I- un .pus â se duca in 
sala de nașteri ca trebuie 
:.â nască. „Nn, , a nu tini 
dc nâs«ut" a Zis ea. ,,1’ăi, 
dacă nu mă durea nume" 
intervine El.’nn B.idilț. 
Cind s-a rciri'ors ti-a mai 
avut timp .i ajun,și in pal, 
a născut j'is. Trebuia • i

asculte de nicijîcul de 
gardă și dc moașă. Putea 
să nască în condiții norma
le.. Elena Băduț, care, a 
fost de față la toate discu
țiile, ne spune : „N-am mai 
avut dureri și nu m-atn 
mai dus în sala de nașteri, 
dc aceea nu m.ain urcat 
nici pc masă. Trebuia să 
colaborez mai mult cu ca
drele medicale. Dar n-am 
avut dureri"..

Iată și opinia doctorului 
Scptimiu Bogdan: „Gravi
da a fost adusă cu salva
rea de la Petrila. Avea con
tracții. La consult am cons
tatat un avort în luna a 
6-a. Lucrurile s-au desfă
șurat așa cum s-a spus 
aici. Era un avorton de 
960 de grame, la limita 
de viabilitate. Pacienta în
să trebuia supravegheata 
mai Îndeaproape. Doam
na Barbu arc experiență și 
știa acest lucru. Era de 
dorit să stea lingă ca chiar 
și în cazul unei nașteri in 
pat. A avut probleme în 
sala de nașteri și a ieșit 
puțin, pentru că femeia a 
zis ca mi are dureri. In 
prezent (la data verificări
lor noastre) fetița este 
vioaie, crește ți este bine 
îngrijită, .i început -.i ia 
în greutat1' Cojeții de l.i nou 
iiăscuți știu ce .iu d.’ In. 
< ut pentru c.i lin rin ilr a 
meargă bine".

Să conchid.un: acest i.iz 
nu d<'7«'ii.'.i „un caz" dacă 
aJevui ul < : .i '.pu . pin.i 
l.l rap.lt.

Simion l’OI»

ECATERINA BICA, Pe
troșani : Am înțeles că 
doriți să fiți ajutată pen
tru găsirea unui loc de 
muncă și repartizarea u. 
nei locuințe (garsonieră). 
Prezentați-vă la Oficiul 
forțelor de muncă d.n Pe
troșani. I-ocuința urinează 
să fie repartizată (după 
priorități), la unitatea ca. 
re vă poate asigura locul 
de munca.

MIHAI -GAVRIL POP, e- 
leetrician. Lupani: Din rin- 
durile dv. intitulate „Exi. 
latul cere drepturi" nu am 
înțeles ce doriți. Oricum, 
ați încheiat scrisoarea cu 
mențiunea „aștept măsuri 
pe plan național" și va re
comandăm să aveți răb
darea cuvenita. Zilnic, pe 
plan național se adoptă 
masuri prin care se face 
dreptate și se consolidea
ză cuceririle Revoluției.

ELENA GARTNER, me
dic pediatru, Vulcan: Aș. 
tcptâm și noi elucidarea 
cazurilor la c^re vă refe
riți, fapt ce se face potri
vit opiniei colectivelor de 
muncă.

DUMITRU f’OSTOLA- 
CIIE, Uricani: Nu știm 
nici noi cu ce se ocupă 
poetul Adrian Păuncscu. 
Poate afl.ați dacă vă adre- 
ați unui ziar central.

UN GRUP DE LUCRA
TOARE, 1C.SM l.upeni : 
După cum știm, problema 
rid.caia de (Iv. s.a rezol
vat, „șeful" re pe liv fi- 
irnl eliberat d'n funcție, 
prin voința majorității In
ii alorilor < om. . li din 
Lup mi

GHL'P DE INI i I STIVA, 
Di.i ii’.'. Nu ne ocupam cil 
palii i a . a a<.-.tiu i;.n dc 
ap. Iu. i.

OCTAVIAN BOBEȘ, Ti
mișoara: Nu deținem a- 
dresa clinicii din Paris la 
care vă referiți.

ANDOH MARCUȚ, Bucu
rești și VASILE OPREA, 
Petroșani: De la evenimen

tele despre care ne-ați scris, 
în măi multe numere de 
ziar, redactorii noștri- ea 
de altlel și un mare număr 
de colaboratori ău luat a- 
titudine in vederea întă
ririi unității naționale, 
pentru instaurarea demo
crației.

VIORICA BUDULEA, Pe
troșani: Am citit cu multă 
atenție cele scrise de dv. 
și aveți dreptate. Direcția 
comercială va întreprinde 
măsuri pentru ca mai cu 
seamă persoanele in vîrs- 
tă să-și facă cumpărăturile, 
la alimentele de bază, în 
ordine. Rugăm cu acest 
prilej vinzătoarele să fie 
politicoase cu cei în vîrs- 
tă și dacă este posibil să-i 
ajute, pentru a fi serviți 
cit mai civilizat

E. OPR1ȚESCU, Petro
șani: Persoana la care vă 
referiți nu mai este co. 
laborator al ziarului nos
tru.

DANUȚ VINTILA, I.M. 
B.ubâteiii: Al atolul trimis 
de dv. e.'e intr-adevăr ne
publicabil. Mai încercați, 
dar pe alte teme. Vă su- 
gii.im i abordați subiec
te cari: va sint cunoscute 
dm pr< prin activitate, din 
x ița orașului în care lo. 
cu.țl. dm activitatea în- 
f i prinder i, a sindicatului 
iil> r . i.

ION BODIU, Petroșani 
Laptele d. sprc care ne-ați 
s< r.s nu sint limpezi nici 
p n i ii n ' ”' ii li. dar
pv alb tenie, riia. actuale.

chinuindu.se
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
BILANȚ IN KOSOVOPerspective ale reunificării 

ceior două state germane
HAMBURG 7 (R-'mpres). 

Președintele Partidului 
Social.Democrat din RD 
Germană, Ibrahim Baeh- 
me, a apreciat, Intr-un in
terviu care urmează să a- 
pară in ediția de joi a re. 
vistei vest-germane de ma
re tiraj „Stern", că pro
cesul de reunificare între 
RD Germană și RF Ger
mană va fi încheiat în in
terval de doi ani. El a pro
nosticat, de asemenea, că 
țara sa va fi, în același in
terval, integrată în piața 
internă a Gomunității Eco
nomice Europene.

Liderul politic social- 
democrat est-german, care 
urmează să figuroze în 
fruntea listei candidaților 
PSD in alegerile generale 
programate pentru 18 mar
tie, a relevat, pe de altă 
parte, că cele două state 
germane ar trebui să se 
pregătească pentru o dezar
mare progresivă.

IN POFIDA hotărîrii Ga- 
merei Populare a RD Ger
mane de a interzice activi
tatea în această țară a 
Partidului Republicanelor 
(neonazist — de extremă 
dreaptă). Partidul Repu
blican din RF Germania 
este ferm hotărît să acti
veze pe întregul teritoriu al 
RDG — a anunțat purtăto
rul de cuvînt al acestui 
partid vest-german, Harald 
Ncubauer.

POLIȚIA din Africa de 
Sud a cerut Congresului 
Național African (ANG)

Criza de benzină 
o problemă creată artificial

(Urmare din pag. I)

/.prezintă dccit 30 la sută 
din totalul producției. Iată 
de ce se poate afirma că 
problema benzinei a fost 
in trecut artificial creată, 
nemulțiimin I miilți cetă
țeni, d«i cantitățile erau 
suficiente pentru a satis
face toate cererile, dar 
.e ncglij ci In mod abuziv 

o-voile <•’ -.•mr-ntare ale 
; -pulației în favoarea ex. 
portului.

In alt.l ordine de idei, mi
ni.irul indir-.riel chimice

SPORT VARIETĂȚI
BELGRAD 7 (Rompres). 

Me*iiil retur dintre Parti
zan Belgrad și D>namo 
București, contînd pentru 
sferturile de finală ale 
„Cjpei Cupelor" la fotbal, 
se va disputa probabil la 
Stutgart (RFG), anunță a- 
genția Reuter, care citea
ză un oficial al clubului 
iugoslav Stoiance Ristevski; 
„Cred cu facem o bună a- 
legere cu orașul vest-ger- 
rnan, deoarece, după cum 
se știe, In această regiune 
lu :reaz.i foarte mulți , ce
tățeni iugoslavi, care vor 
6U ,ține echipa lor favorită" 
9 spus 8. Ristcvski. După 
cum se știe, Partizan Bel
grad a fost suspendată de 
L’EFA, fiind obligată să 
Joace un meci la o distan

„Deși apreciez drept po
sibil ca cele două blocuri 
militare — NATO și Trata
tul de la Varșovia — să 
fie dizolvate în următorii 
zece ani, consider necesar 
ca puterile învingătoare 
(în al doilea război mondial 
— SUA, URSS, Franța și 
Marea Britanie) să rămînă 
prezente în mod simbolic 
din punct de vedere militar 
pe pămintul german pentru 
o lungă perioadă de timp, 
In timpul și după încheie
rea procesului de unifica
re", a declarat M. I. Boeh- 
me.

El a relevat, pe de altă 
parte, că RD Germană 
poate deveni „țara unui 
miracol economic", dar că 
pentru aceasta ea are im
perios nevoie de sprijinul 
economiei vest-germane, re
latează agenția France 
Press.

SCURTE ȘTIRI
să depună armele, măsură 
reclamată ca urmare a 
hotărîrii președintelui ță
rii, Frederik de Klerk, de 
a legaliza gruparea popu
lației de culoare — infor
mează agenția tunisiană 
TAP, citind surse din Pre
toria.

AGENȚIA PAP anunță 
că Banca Internațională 
pentru Reconstrucție șl 
Dezvoltare (BIRD) a acor

și petrochimice a subliniat 
că, in prezent, se depun e- 
forturi pentru a Îmbunătăți 
calitatea benzinei, adu- 
cînd-o la nivelul la care 
a fost cîndva pe piața ro. 
mânească, astfel Incit ea 
să reflecte fidel cifrele oc
tanice de 98 sau 90, li 
care este livrată. In para
lel, există preocuparea pen
tru micșorarea adaosului 
de tetraetil de plumb, cu 
scopul de a diminua polua
rea cu plumb a atmosferei.

ță de cel puțin 200 km ‘de 
Belgrad.

*

BERLINUL OCCIDEN
TAL 7 (Rompres). „Gupa 
campionilor europeni" la 
hochei pe gheață (echipe 
de club) a revenit, la ac
tuala ediție, formației so
vietice ȚSKA Moscova. In 
ultimul meci hocheiștii 
moscoviți au învins cu 
scorul de 5—1 (3—0, 2—1, 
0—0) echipa DJurgaardcn 
Stockholm, din Suedia. 
Clasament final, ȚSKA 
Moscova, Djurgaardcn 

Stockholm, TPS Turku (Fin
landa) și RB Itoscnhelm 
(RFG).

PRISTINA 7 (Rompres). 
Kosovo; din cei 25 de 
morți Înregistrați oficial in 
urma confruntărilor, ma
joritatea erau In vîrstă de 
16—25 de ani. Nouă țărani, 
șase muncitori, patru șo
meri, trei copii și un stu
dent — aceasta este con
cluzia la care a ajuns po
liția provinciei, poziție 
relatată de agenția Taniug, 

Intre cei 94 de demonstranți 
răniți prin foc de armă, 
60 sînt sub vîrsta de 25 de

DIZOLVAREA SECURITĂȚII STATULUI 
IN BULGARIA

SOFIA 7 (Rompres). Lu- 
înd cuvîntul în țața parti- 
cipanților la dezbaterile din 
cadrul „mesei rotunde", mi
nistrul de interne al Bul
gariei, Atanas Smerdjiev, a 
declarat că structurile tra
diționale ale securității sta
tului au fost dizolvate — 
transmite agenția BTA. Pe 
de altă parte — a arătat 
vorbitorul — sînt în curs 
de creare Serviciul na

dat Poloniei două îm
prumuturi Insumînd 360 
milioane dolari. Fondurile 
sînt destinate modernizării 
industriei poloneze și a 
complexului alimentar.

PREȘEDINTELE Liba
nului, Elias Hraoui, a a- 
dresat comunității interna
ționale apelul de a inter
veni In vederea opririi lup
telor crîncene, care au 
loc, de o săplămînă. In 

întreprinderea de 
industrializarea laptelui 

Hunedoara — Deva
ÎNCADREAZĂ urgent

penii ii fabrica de Produse Lactate Petroșani 
— Livezeni

următorul personal :
— 3 lăcătuși mecanici întreținere și re

parații
— 2 electricieni întreținere și reparații >
— 1 mecanic frigotehnist
— 1 sudor autogol și electric
— I strungar
— t mecanic auto
— 2 zidarl-zugravl
Condiții, conform Legii nr. 12/1971 și 

Legii nr. 57/1974.
Informații suplimentare la sediul fabricii, 

telefon 41823.

ÎMRII'HIMHIUA MINIERĂ
IMM 1)1 lllll/l

I
inccpiiid cu data de 5 februarie 1990 

nu mal face angajări pentru nici o 
categorie de personal.

ani — 30 șomeri, 29 copii, 
19 muncitori, 17 țăranL Din 
aceleași surse oficiale se 
apreciază că, la demonstra
țiile din ultimele două săp- 
tămini, au participat circa 
50 000 etnici albanezi. Au 
fost distruse numeroase lo
cuințe, clădiri publice și 
autovehicule. Circa 1 000 de 
demonstranți au fost reți
nuți de organele de ordi
ne, iar 200 au fost condam
nați, după procese sumare 
— relatează Taniug.

țional de culegere a date
lor și Serviciul de pază, 
care se vor subordona în 
mod nemijlocit șefului sta
tului. Direcția securității 
statului, care a existat pî- 
nă în prezent, își reduce e- 
fectivele cu 70—80 la su
tă. In același timp se cre
ează și noul Serviciu națio
nal pentru apărarea Cons
tituției.

cartierul creștin al Beiru
tului. Trebuie să se in
tervină pentru „a se pune 
capăt dramei poporului li
banez și pentru a salva Li
banul" — a declarat pre
ședintele Hraoui.

GITIND surse oficiale, 
agenția France Presse in
formează că grupul de i- 
mobile din Berlin care 
au adăpostit Securitatea 
de Stat (STASI) din RD 
Germană (dizolvată In de
cembrie) va fi transformat 
Intr-un centru medical.

FILME

PETROȘANI — Tarin- 
gul: Steaua Sudului; 7 
Noiembrie : Cei care plă. 
tesc cu viața ; Unirea ; 
Drumul oaselor.

LUPENI: Noiembrie, ul- 
ultimul bal.

VULCAN: Hibernatus
LONEA: Vreau să știu 

do ce am aripi.
URICANI : Munții In 

flăcări.

T.V.

10,00 Actualități.
10,15 Teleșcoală.
11,20 Muzică populară.
11,40 Telecinemateca. (re

luare)
13,35 Opinii, opinii, opi

nii...

Mica publicitate
VINZARI

VIND casă și grădină 
Lupeni str. Calea Brăii nr. 
40. Informații Lupeni str. 
T. Vladimirescu, bl. 74/84. 
(93)

VIND Dacia 1310, telefon 
44587. (92)

SCHIMBURI

SCHIMB apartament 
două camere decomandate, 
etaj II, zona Pieții Petro
șani, cu similar Oradea. A. 
dresați Petroșani, Vasile 
Roaită, nr. 5A. (94)

SCHIMB garsonieră Pe- 
trila, str. Prundului, bl. 
1, sc. 1, ap. 7, et. I, cu 
similar In Petroșani etaj 
I, zona Carpați — Petro
șani Nord. Informații, marți 
și vineri între orele 16 și 
18 în strada Vasile Roaită, 
bl. 7, ap. 8. (95)

SCHIMB apartament do
uă camere cu apartament 
3—4 camere zonă centrală. 
Telefon 43046 după ora 
18. (IOD

DIVERSE

TINERETUL liber din U- 
ricani organizează vineri, 
9 februarie 1990, orele 17,

DECESE

SOȚIA Elisabeta, fiii 
Mihai, Ghcorghc, nurori
le Lcnuța și Aurelia, 
nepoții Cristina. Florin 
și Acli anunță cu adîn- 
că durere încetarea din 
viață după o scurtă su. 
ferință, a celui care a 
fost un minunat soț, ța
ță și bunic

STELESCU 
CONSTANTIN

Inmormintarea joi, 8 
februarie 1990, ora 11. 
Lonca str. Prieteniei. In 
veci nu to vom uita ! 
(99)

FAMILIILE Burdan 
și Ilitter silit alături de 
familia Miclea Ia grea
ua inccrcaro pricinuită 
do decesul celei care a 
fost o bună prietenă 

MICLEA MARTA 
Sincere condoleanțe. 

(100)

S1NTEM alături de 
familia Morarii din 
Constanța la încercarea 
grea pricinuită do dis
pariția fulgerătoare din 
viață la numai 33 de 
ani n celei care a fost 

MOllARU (STINGĂ) 
SILVIA

Chipul ci luminos ți 
lilind va răminc veșnic 
in inimile noastre. Fa
milia Nemccsck.

13,50 Actualități.
14,00 închiderea progra

mului.
15.30 Opinii, opinii, opi

nii...
16,00 Teleglob.
16.25 Muzică Ușoară.
16,45 Panoramic econo

mic.
17.15 Curs de limba en

gleză. (reluare)
17.40 Adevărul literar șl 

artistic.
18.40 Tribuna partidelor 

politice.
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Să vorbim despre 

libertate.
20.25 Reflector.
20,55 Pro-musica.
22.25 Opinia sportivă.
22,45 Actualități.
23,05 Nocturnă.

In cadrul Casei de cultu. 
ră Uricanl video-disco. Su
mele încasate se vor văr
sa In contul „Libertatea 
1989". (102)

PIERDERI

PIERDUT legitimație pe
riodice pe numele Slejuo 
Liviu, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (80)

PIERDUT legitimație pe
riodice și carnet student 
pe numele Buda Valentin, 
eliberate de Institutul do 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (83)

PIERDUT dovadă porumb 
nr. 01499 pentru 150 kg, 
pe numele Bîrlida Ghcor- 
ghe, eliberată de ClC Pe
troșani. O declar nulă. (84) 

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Gornă- 
țanu Nicolae eliberată de 
IM Dilja. O declar nulă. 
(97)

PIERDUT legitimație 
de serviciu pe numele 
Lachainar Bella, eliberată 
de IPSRUEEMP. O declar 
nulă. (98)

PIERDUT repartiția nr. 
38 pe numele Gemene Co
fița, eliberată de Liceul in
dustrial Petroșani. O de
clar nulă. (96)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Vaum 
Bela, eliberată de UP Pe- 
trila. O declar nulă. (91)

PIERDUT legitimațio 
serviciu pe numele Ștefă- 
nescu Gheorghe, elibera, 
tă de IM Livezeni. O de
clar nulă. (90)

PIERDUT legitimațio 
bibliotecă (periodice) nr. 
7779, eliberată de Insti
tutul de m;ne Petroșani. O 
declar nulă. (75)

COMEMORĂRI

SOȚUL Avei, fiul 
Gelu, nora Dorina a- 
nunță împlinirea unui 
an și jumătate de la 
fulgerătoarca dispariție 
a scumpei noastre so
ție, mamă, soacră și bu. 
nică, care a plecat pe 
drumul fără întoarcere

IACOB ECATERINzC
Tristul ei mormlnt va 

fi udat de lacrimi și 
jale. Nu o yom uita 
niciodată. Dumnezep s-o 
ierfe. (62)

VALUL uitării nu se va 
așterne niciodată peste 
amintirile frumoase lă
sate de bunul ți în
țeleptul soț, Lată șl bu
nic

SOBA JIANU
La doi ani de la de. 

cos, aceeași dragoste șl 
prețuire. Monlca.
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