
Zimbchil tinereții — lin soare pe care it poți 
privi.
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Singura finalitate econimica rațională
Rentabilitatea

Mineritul se așează în 
friaUa sa fireasca. Este un 
început ale cărui ramifi
cații vizează, însă. în ma
re măsură, .și perspectiva 
acestei activități interesan
te. Din acest punct de ve
dere, ni s-au părut și o- 
[rmiilc de față, consemna
te la IM Paroșeni.

Inc. Gheorglie IJâlcka: 
,,A.ș privi din mai multe 
iingluurl problema pusă 
in discuție. Od iții, e te 
vorba de înlocuirea for
ței de muncă. resp« tiv a 
minerilor care ies la pen
sie Nu din lipsa do jx?r- 
sonal care să ia locul ce
lor ce vor fi pensionați. 
Problema se pune in pri
vința calificării temeini
ce a noului angajat. Un 
Alt punct distinct este a- 
'ela al deschiderii și pre
gătirii capacităților de pro
ducție care să le înlocuias
că pe cele vechi. Apoi, in
discutabil, po prim plan 
va trebui Să se :-.:tu zc ca
litatea producției extrase. 
Aceasta prin evitarea u- 
nor accidente t itonicc ca

re pot afecta noile ca
pacități. Nu lipsită de in
teres cred că este urgen
tarea modalității de a ne 
îi pusă la dispoziție do
cumentația necesară intro
ducerii de noi tehnologii 
existente pe plan mondial, 
privind extracția de căr
bune în condiții similare 
nouă. O revenire: pentru a 
da cărbune do calitate cred 
cti e.țte necesara mecaniza
rea doar în condițiile la 
care ea se pretează. Toate 
acestea converg spre un 
scop: rentabilitatea. Aceas
ta este finalitatea efortu
rilor noastre''.

Sin". Dor«I Tămași: ,,Da
că nu mă-nșcl, am mai 
zis-o. Nu poți face minerit 
dacă nu respecți regulile 
de bază ale acestuia: core
larea descinderii, a pre
gătirii noilor capacități de 
produc ți • și exploatarea a- 
ccstora. Asta c la baza

Opinii consemnați <l" 
Glu-oighc Ol.TI. \NI

(Continuare în pag. a 2-a)
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A fost aprobat
Uii nou și

Am fost vizitați la re
dacție, miercuri dimineața, 
de colaboratorul nostru 
Pompiliu Comșa și Gheor- 
ghe Barbu, mineri de la 
două sectoare ale I.M. Vul
can. împreună cu doctorul 
Octavian Mușat, directorul 
Spitalului orășenesc din 
Vulcan, tocmai sosiseră de 
la București. In 6 februa
rie a.c. au fost primiți de 
domnul Petre Roman, pri
mul minstru al Guvernu
lui, căruia i-au prezentat 
un memoriu al minerilor 
din Vulcan cu privire la 
posibilitățile foarte mo
deste ale actualului spital 
(înființat în 1910) care face 
față cu greu pentru îngri
jirea stării de sănătate a 
minerilor și familiilor lor. 
Deosebit de receptiv la ce
rerile îndreptățite, domnul 
Petre Roman le-a comuni
cat că s-au aprobat soli
citările susținute de 
delegați, fiind 
îndrumați spre Ministerul 
Sănătății, unde au fost 

intîmpinați cu aceeași bună
voință. l’rof. dr. Dan E- 
năchescu, ministrul sănătă
ții, a aprobat construirea 
unui spital cu dotări și 
servicii moderne, inclusiv 
a unei secții de recuperare 
a capacității de muncă. 
Investiția, de peste 25 mi
lioane lei, se va efectua cu 
contribuția nemijlocită a 
Ministerului Minelor, Mi
nisterul Muncii și Ministe
rului Sănătății. De servici
ile secției de recuperare 
vor beneficia toți minerii 
Văii Jiului.

D< spre situația actuală în 
îngrijirea m inielor și co
piilor, cei trei delegați au 
vorbit cu dr. Bogdan Ma 
rinescu, ministru adjunct 
la Ministerul Sănătății. A

modern spital
fost aprobată o dotare, prin 
UNICEI1’, în valoare de 
1902,44 dolari, constînd în 
aparatură medicală, medi
camente, amenajarea unui 
dispensar medical. Cei trei 
delegați s-au^gindit și la 
ortacii lor din Lupeni pen
tru care s-a aprobat un 
ajutor similar în valoare 
de 321,10 dolari.

Am fost informați că 
Spitalul din Vulcan solici
tă sprijinul celor două în
treprinderi miniere din o- 
raș pentru a contribui cu

romania
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In acest sens, structura spltolulu* urmează o i 

stabilita în funcție de necesitățile sole

la Vulcan
mijloace de transport, la 
aducerea acestor ajutoare 
oferite cu generozitate mi
nerilor și familiilor lor.

Felicităm în mod căldu
ros inițiativa celor doi mi
neri și a medicului din 
Vulcan. Cit privește dota
rea obținută de această 
delegație, ea denotă felul 
cum este ascultat cuvîntul 
minerilor, dornici să tră
iască și să muncească in 
condiții cît mai bune, în 
deplină sănătate.

Tilxriu SI’ATARU

| I.a închiderea ediției

I Austria nu poate 
I acorda nici aiil 

politic, nici locuri 
do muncă

\ IENA 9 (JJompros). A 
dresîndu-se Agenției de 
presă Komprcs, Serviciul

| de presă și informații al o- I cașului Vicnai a exprimat 
rugămintea ca în presa 
română să apară următo-

- rul comunicat: „I.a Vicna, 
| în ultimele zile, au sosit 
Imai mulți cetățeni români, 

mai ales cu trenul, fără 
bani sau alte mijloace fi

I nanciarc, cu speranța că 
IViena, sau mai bine, zis 

Austria, le poate da bani. 
Mulți dintre ei vor să-și

■ continue drumul spre ■ RF 
• Germania, dar rid au viza I necesară. Credeți-rie, Vie- 

na nu este în'stafe să se

I ocupe de toți acești oa 
meni. Vă rugăm:tilrno inj țelegeți greșit. Orașul Vic- 

• na va face tot ceea ce î> j stă in putință penh.u-ar a- 
| jnta poporul român, așa 
Icum a făcut-o și plnă, în 

prezent, cu mediei, medi
camente și pe plan, Jținan

Iciar. Dar Austria nu poa 
te să acorde cetățenilor ro-

, mâni nici azil politic, nici 
j locuri de munca".
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Ne lipsesc multe, dar nu inițiativa
— Stația no® ti î asigu

ră transportul și utilaje
le necesare la punctele 
de lucru.ale Brigăzii com
plexe Petroșani a Antre
prizei Generale de Cons
trucții și Montaje Mi
niere Cluj. Mai precis a- 
sigurăm utilajeli1 n cesare 
ți transportul pentru 
punctele ele lucru de la 
minele Iscroni, Petrila- 
Sud și Arunoa i. Cit de 
bine reușim să o facem, 
aceasta-i o altă proble
mă. Și nici într-un caz nu 
este vina muncitorilor 
pentru că noi nu am în
cetat nici un moment 
munca. Trag- m, pur și 
simplu, consecințele de
zorganizării rare s-a ac
centuat puternic în ulti- 
timli ani »' regimului 
trecut".

Cuvintele apiflțin dom 
nulul Glieorglie Groza, șef 
de atelier la S.U.T. U

i r-ronl, unitate aparținlnd 
do TAGCM București, îm
preună cu <a • am ana

și nici dorința de a 
munci mai bine !

lizat situați i dotării teh- 
nico-materiale a stației, 
modul în care se acțio
nează pentru lichidarea 
nc ijun .urilor, masurile 
ce se impun de urgență.

— Cu ce dificultăți vă 
confruntați ?

— Eipsă acută de pie
se de schimb pentru bas
culante „RAIIA"; pom
pe dr injecție, compresoa- 
re, cilindr ambreiaje, 
motoare. Ne lipsesc, de 
asemenea, anvelopele și 
acumulatorii. Din nece
sarul di? anvelope pe'1989 
am primit circa 40 la su
tă, iar la acumulatori — 
30 la sută. Cum îți poate 
închipui cineva că o ma
șina poit' circula fără 
cauciucuri? Ne lipse c, de 
asemenea, uleiurile hi

draulice și pentru mo
toare. Din cauza lipsuri
lor, timpul de staționare 
a utilajelor și a mașini
lor a crescut nejustilicat, 
cu implicații asupra be
neficiilor, asupra ciștigu- 
lui lucrătorilor și asupra 
respectării termenelor de 
realizare a obiectivelor 
la care lucrează antrepri
za.

— Aceste piese de 
schimb și accesorii au 
fost solicitate din timp?

— Cu mult timp îna. 
inie de a apare penuria, 
dar, inutil. Din tot ceea 
ce aveam nevoie într-un 
an pentru a răspunde așa 
cum trebuie constructo
rilor. am primit cantități 
atit «le «nici îneît le «•pui- 
zam In dourt-trcl luni.

Restul ? Descurcă t<- ro 
mâne !

— Improvizații, cirpili 
pe ici pe colo?

— Și încă un aspect, 
Reparațiile capitale fă
cute la IRA Craiova sînt 
sub orice critică. După 
întoarcerea unei mașini 
din reparație capitală, re
începem la noi în ate
lier, o nouă reparație, ca
re mal durează, în me
dio, o lună, timp în 
care mașina stă și nu pro
duce. In schimb IRA Cra- 
iova încasează banii, su
me importante aruncate 
in vîntl Ba, mai mult, 
s-a făcut tot posibilul 
pentru a se încărca ne- 
ju.tificat factura, ceea 
ce afectează prețul de cost 
al lucrărilor noastre. Du
pă cîte știu, de calitatea 
submediocră a reparați-

II. AI.EXANDRESGU 
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TELEFOANE. De la O- 
ficiul PTTR din Lupeni 
sîntcin informați că pes
te 90 la sută din posturi
le telefonice situate în ve
chiul centru civic au fost 
repuse în funcțiune. Ur
mează ca pe măsură ce se 
va primi cablul necesar, și 
celelalte posturi ale a- 
bonaților să reintre în fo- 
losință. Pînă atunci cei 
de la poștă roagă, abonații 
să mai aștepte. (G.C.)

SOLICITARE. Maria Stoi
ca din Petroșani, strada 
Aviatorilor, bloc 42 A/3 so
licită ajutor pentru a i se 
instala un post telefonic 
la domiciliu, care îi este 
necesar. Din păcate, după 
cum am mai informat, da
torită lipsei de capacitate 
a centralei cetățeana va 
trebui să mai aștepte o 
bună perioadă de timp.

NU-I UITAȚI ! Cadrele 
didactice de la Școala ge
nerală nr. 4 din Vul
can nc-au semnalat în
grijorarea lor văzind cum 
gunoiul menajer se revar
să din containerele insta
late in curtea școlii, ame- 
n nțînd să transforme în 
maidan terenul de sport. 
In multe zone ale orașu- 
lui, aspectele neplăcute, 
ale mormanelor de rezi
duuri menajere, au început 

să dispară. E te un semn 
bun din partea EGCL. ru
gămintea celor de la Școa
la 4 este ca nici ei să nu 
fie uitați. (Gh. O.)

DEPUNERE. De la dom
nul Mihai Baliga, reprezen
tant al cultului religios 
penticostal din Petrii», am 
aflat că frații credincioși 
ai ars -tui cult au depus în 
Contul „Libert ițea" suma 
de .. i mii de lei. Acești 
bar... spune domnia sa, sînt 
<k> iți din'toată inima bu
ni, r credincioși pentru a- 
jutorarca familiilor care au 
avut de suferit. (V. Beldie) 

CHEI. In seara zilei ele 
)->i, 8 februarie, in fața 
cinematografului „Parîn- 
gul" d.n Petroșani a fost 
găsită o legătură de chei. 
Păgubașul le poate ridica 
de la redacție. (Al. II )

PARC. I-a Uricani, prin 
gr . ia P' măr ei, In zona 
centrală a orașului se lu 
crcaza Ia amenajarea unei 
pa ări pen' u autovehicu
le și a unui muii-parc, O 
mină de ajutor dau cetă
țenii care locuiesc in zonă.

P \Gl BAȘ. Cristina I’o- 
tîncu ne-a adus la redac
ție un buletin de identi
tate găsit In Piața Victo
riei. Păgubașa Liliana Pă
dure, d.n Uricani. strada 
Republicii bl. 9/13, este 
așteptată la a iministrație 
să-și ridice buletinul. Fe
licitări adm ătoarei pentru 
gestul ei onest.

INVIT Vl’iE. Handicapa
ți din Valea Jiului Mnt 
invitați duminică, 11 fe
bruarie 1990, la sala mică 
a Casei de cultură din Pe
troșani, pentru constitui
rea unei asociații proprii și 
discutarea problemelor 
pecifire. Semn.-.iză In nu

mele comitetului de ini
țiativă, Ciulei Viorel.

GE PROPUN OAMENII? 
O casă de comenzi pentru 
alimentele raționalizate. 
Adică o măsură de care 
ă poată beneficia oamenii 

in virstA, bolnavii, femei
le cu mai mulțî copii și cu 
ervici... deci ccj cărora le 
este imposibil să aștepte 
la rlnd pentru n primi 
mărfurile la care an drep
tul. Oamenii nr plăti taxe
le ruvenite pentru a bene
ficia de un serviciu civilj- 
■at. Ar fi omenește! (I.D.)

Rubrică realizată de
Gbeorghe < HIHVASA

Scrisoare către redacție
Nereguli în organizarea 

unei activități comerciale
Ne lipsesc multe, 
dar nu inițiativa

Sîntem un grup de mun
citori de la ICSA-AP Pe
troșani, mai precis de la 
secția de carne și prepa
rate din carne. Vă scriem 
nemulțumiți de unele ne
reguli care, cu toate că 
Revoluția a adus multe 
schimbări în bine, la noi 
continuă să persiste, pentru 
că sînt vechi, și oamenii, 
și mentalitățile unora.

In urmă cu vreo 10 ani, 
secția noastră de carne a- 
vea un primitor-distribuitor 
și doi-trei bărbați care lu
crau numai la carne. La 
mezeluri, adică la pre
parate, fiecare mașină a- 
vea cîte doi-trei distribui
tori. Dar de cîțiva ani șo
ferii au devenit adevărați 
mandatari ai ICSA-AP și 
Se luptă care mai de care 
să ajungă la mașinile pen
tru mezeluri. Dar numai la 
mezeluri Pentru că la măr
furile perisabile (organe 
etc) nu se îngrămădesc. 
Aici, la marfa unde nu 
este perisaj sîntem buni 
noi, muncitorii secției.

In ultimul timp nici nu 
am mai lucrat la mașinile

( c înțelegeți <lin această dezordine? Aspect de 
la făliri, a <lc pune din Bărbâtcni.

UN GRUP DE MINERI, 
l iricani: N mulțumirile
dv., pe cai le exprimați 
și in sens, au avut ciștig 
de cauză. Aflăm dc la con
ducerea IACCVJ că la ce
rerea sindicatului liber al 
m norilor dc la IM. Uri
cani, prin liotărirea Con
siliului de administrație al 
întreprinderii de cantine, 
domnul C. Barna, șeful 
cantinei de Ia Uricani, a 
fost schimbat din funcție. 
Urmează ca, după reveni
rea sa din concediul me
dical, să se facă inventa
rul gestiunii de prcdarc- 
primire.

TOROK IRINA, Petrl- 
la: Avem tot resjxeclui pen
tru opiniile dv., ca fe
meie în virstă. Asemenea 
opinii au avut și alții. Dar 
trebuie să admitem că și 
doamna Doina C'ornea Iși 
arc opiniile ei. la exprima
rea cărora are tot dreptul.

GRUP DE MINERI, Vul
can: Scrisoarea dv. a fost 
adusă la cunoștința Con
siliului municipal al F.S.N., 
domnului V. Costinaș. Am 
(ost asigurați că vom pri
mi răspuns la scrisoare.

IOANA BUD, Aninoasa: 
Repartizarea In muncă a 
persoanelor care solicită 
acest lucru se face prin 
Oficiul municipal pentru 
probleme de muncă și o- 
crotiri sociale, căruia vă 
sfătuim sâ vă adresați.

MICII JOAN — Aninoa- 
s»' Intr-adevăr din comerț 

cu mezeluri. Acestea ve
neau cu marfa direct de 
la Timișoara, iar șoferii 
angajau ei oameni, cunoș
tințe, fără vizită medicală, 
pentru a-i ajuta la descăr
cat Astfel, șoferul Mol- 
nar Augustin lucrează de 
șase luni cu un pensionar 
și un muncitor de la 
IPSRUEEM. Așa au pro
cedat și șoferii Crișan Va
lentin și Nistor Bernea. Și 
domnii șoferi plăteau oa
menii angajați de pe stra
dă, iar noi lucrătorii în
treprinderii... rezemam pe
reții. Desigur, șoferilor le-a 
convenit acest sistem în- 
trucît la fiecare cursă de 
Timișoara le-au ieșit cel 
puțin 1500 lei perisaj, mai 
primeau un spor de 400 
lei de primitor-distribuitor, 
plus salariul de la I.T.A. 
Intre timp noi eram tri
miși la depozit, la descăr
carea de vagoane și am 
fost solicitați numai la ne
voie, pe la ora prînzului, 
cînd eram buni de lucru 
pînă noaptea tirziu. Despre 
aceste nereguli am sesizat 
conducerea întreprinderii 

lipsesc lamele de bărbie
rit, bateriile II. 20 și alte 

asemenea produse, care 
sintem asigurați vor fi &- 
du.se cit mai repede. In le
gătură cu restituirea ga- 
ranțidor oprite in anii din 
urmă, singura în măsură 
să vă rezolve această pro
blemă este întreprinderea 
la care ați lucrat

POȘTA REDACȚIEI
SUSAN A LOY, Petro

șani: Dc la circa financia
ră a municipiului nl se 
spune că nu a venit încă 
nici o dispoziție legală pri
vind sistarea reținerilor 
pcnti-u cei care nu au co
pii. Să sperăm că se va 
da o lege și în această 
direcție.

GAROL USCAI, Vul
can: Sintem asi
gurați că în orașul Pe- 
trila prin care ați trecut 
recent s-au luat măsuri
le necesare pentru organi
zarea în mod corespunzător 
a activității unităților co
merciale. SA sperăm cA 
aspectele semnalate do 
dumneavoastră au fost izo
late și cu totul Intîmplă- 
tonre.
CONSTANTIN BAllGAN, 

I.M. Pctrila-Sud: De Ia 
primăria orașului Petrii» 

noastre, ni s-a spus că 
vor fi luate măsuri, dar... 
nu s-a schimbat nimic. Nu 
s-a schimbat spunem noi, 
pentru că și domnii din 
conducere aveau nevoie de 
serviciile acestor șoferi...

Pentru reglementarea lu
crurilor și respectarea le
galității privind distribui
rea mărfurilor alimenta
re propunem următoarele: 
fiecare mașină de carne să 
aibă un delegat al ICSA- 
AP, care să fie ajutat de 
doi-trei bărbați și nu de 
femei care nu fac față so
licitărilor. La preparate din 
carne să fie pus cîte un 
delegat din partea ICSA- 
AP, că doar avem oameni 
capabili. Deoarece noi nu 
avem un program fix de 
lucru, solicităm să fim plă
tiți după volumul de mar
fă distribuită sau să ni se 
plătească orele suplimenta
re.

In încheiere, nu dorim 
altceva decît să se lucreze 
și în sectorul nostru con
form legislației, să se ter
mine cu abuzurile și cu 
ciubucăreala pentru unii și 
alții, deci să se termine o- 
dată cu mentalitățile și 
practicile din fostul re
gim.

I.azăr Magdalena. Florin 
Hcrcuț, llodica Butnarii, 

Neîa lonescu, Sara 
Volonea, Petru Lazăr, 
Nicolae l’orumbescu 

dc la ICSA-AP Petroșani

Solicitare
Ghcorghe Stoia, miner 

la IM Vulcan, are 4 copii. 
Printr-o scrisoare adresa
tă ziarului ne comunică a- 
larmat faptul că nu i s-au 
dat și lui ajutoare pentru 
cei 4 copii. Deși a solici
tat de mai multe ori acest 
lucru nu a găsit înțelegere 
la Consiliul orășenesc al 
FSN. Sugerăm acestui or
gan să aibă în vedere și 
această familie. Cei patru 
copii au și ei nevoie de 
ajutoare. (G.C.) 

ni se spune că întreprin
derea la care lucrați are 
un număr mare de apar
tamente repartizate, iar ta
belele întocmite înainte dc 
22 decembrie 1989 rămîn 
valabile. Vă sfătuim să 
vă adresați sindicatului 
liber de la I.M. Petrila- 
Sud și conducerii Întreprin
derii, singurele care pot 
decide atribuirea unui a

partament familiei dum
neavoastră care are tot 
dreptul la acest lucru.

EMILIA SAUCA, Vul
can; Sînlcțl nemulțumită de 
ajutoarele care vi s-au dat. 
Vă sfătuim să vă adresați 
Consiliului orășenesc al 
FSN pentru a vă rezolva 
problema în maniera în 
caic doriți. Sperăm să gă
siți înțelegere.

LAUR A GOȘOREANU, 
Petroșani; După cum ni 
se spune de la conducerea 
AUTL Petroșani, toate au
tobuzele dc transport In 
comun nu obligația să o- 
preaseA în toate stațiile de 
pe traseu. Dacă unii con
ducători auto nu opresc, a- 
ce.ștla încalcă dispozițiile 
date dc conducerea uzi
nei. DacA aveți exemple 
concrete vă rugăm să ni 
le furnizați pentru ■ în

(Urmare din pag. I)

llor capitale de la IRA 
Craiova se plîng mai toa
te unitățile de transport 
tehnologic.

— Adică bani dați la 
Craiova și „alți bani, al
tă distracție" cheltuiți la 
Petroșani, pentru a lua 
de la capăt ceea ce s-a 
făcut La Craiova. Repa
rațiile capitale nu se pot 
face în atelierul stației 
dumneavoastră, fără a 

mai deplasa utilajele sau 
mașinile ?

— Cum să nu ’ Cu chel
tuieli mult mai mici. Spe
cialiști avem. Dacă ni se 
asigură piesele de schimb, 
le facem pe loc și sîntem 
direct interesați să le

Singura finaiitate economică rațională
Rentabilitatea

(Urmare din pag. 1)

întregului minerit. Deo
camdată, problema efecti
vului din sectorul nostru 
este rezolvată. In momen
tul de față, insistăm pe 
punerea la punct a căilor 
de acces din sectoare și 
rezolvarea problemelor de 
întreținere a lucrărilor mi
niere. Evacuăm fierul 
vechi, care s-a depus pe 
galerii, în urma avansării 
abatajelor. Facem ordine 
și în privința asta. Este, 
de fapt, încă un mod de 
a gîndi cum trebuie acțio
nat pentru a fi rentabili. 
Noțiunea este mai largă. 
A fi rentabil, ca idee, în
seamnă ca producția re
zultată și vîndută să aco
pere toate cheltuielile. Tre
buie să mai rămînă și be
neficii. Pe această cale 
trebuie insitat In continua
re".

știința conducerea in vede
rea luării măsurilor disci
plinare ce se impun.

LEJA NICOLAIE, Uri
cani: Abonamentele la
presă se fac și ele în- 
tr-un anumit termen. Da
că factorul poștal Rădoes- 
cu nu vă servește cores
punzător, rugăm pe aceas
tă calc pe dirigintele poș
tei din Uricani să facă or

dine. Cît privește scoate
rea aparatului dc radio 
din evidențe, vă sugerăm 
să mai faceți o cerere, să 
o depuneți și să solicitați 
numărul dc înregistrare.

ALEXANDRU MOZEȘ, 
Petroșani. Comisia la care 
vă referiți a fost înființată, 
pentru rezolvarea scriso
rilor șl sesizărilor celor ca
re au avut de suferit de 
pe urma revoluției. La ni
velul primăriei municipiu
lui este organizat sistemul 
dc audiente continuu, la 
orice oră din zi.

ANONIM, Petroșani: In
teresant ce scrieți, dar fă
ră acoperire în lapte. Ș-a- 
poi, nu vă semnați. Anoni
mele nu le luăm în con
siderare.

VASS ZOLTAN, I.M. Dîl- 
Ja: Problema pe care o ri
dicați trebuie adusă la cu

facem repede și bine. Am 
reduce costul unei re
parații cu cîtcva zeci de 
mii de lei. Rentabilitatea 
noastră ar crește substan
țial. In sistemul actual, 
reparațiile capitale sînt 
așa... ca să fie.

— Credeți că in 1990 
veți fi Ia nivelul cerut dc 
constructori ?

— Da. Dificultățile a- 
mintlte pot și trebuie să 
fie rezolvate. Avem oa
meni competcnți — buni 
meseriași. Rămîne ca fo
rul nostru tutelar să în
țeleagă prioritățile în a- 
provizionare. Nu cerem a- 
cum de toate, ca să a- 
veni ce risipi, ci pentru 
a presta lucrări de calita
te. |

Maistru minier Cheor- 
glic Savin: „Minefitul este 
un lucru foarte serios. Eu 
zic că a fost și rămîne o 
meserie bărbătească Și 
pe viitor, cred că știm co 
trebuie să facem. Să recu
perăm materialele caro 
zac în mină. Să ne auto- 
gospod.îrim. Multe din 
materialele astea erau a- 
runcate pentru că „n-au 
ținut". Erau de slabă cali
tate. Aș face un apel la în
treprinderea din Vaslui ca
re face ventilatoare și tur
bine pentru TR-uri. Să fie 
de calitate. Eu zic că ce
va s-a schimbat în bine și 
în om. Lucra forțat Acum 
o face din conștiință. îna
inte, maistrul trebuia să 
strige la oameni să facă 
treabă. Eu așa văd 
munca noastră: după cum 
muncim — și am dovedit 
că știm s-o facem — așa 
să f c și salariile".

noștința Ministerului Mun
cii care poate lua măsuri 
dc rezolvare.

BOBU LUCIA, Propara- 
ția Coroești: După cum 
bine știți, ați beneficiat de 
o mărire a salariului ceea 
ce a făcut să vi se schim
be și alocația de stat pen
tru copii. Pentru alte lă
muriri, adresați-vă servi- 
ciului contabilitate de la 
preparație, doamnei Ciura, 
unde de fapt trebuia să vă 
adresați de la bun început.

CIUD1N CORNEL. Un- 
cam: Conform I1CM nr. 
880/1965, încă în vigoare, 
nu se plătește concediul 
medical angajatului în
cadrat pe o perioadă dc 4 
luni.

URSAC1IJ NISTOR. U- 
ricani : Pentiu a răspun
de celor trei întrebări 
neam adresat domrulul 
Ion Lupșa, șeful Oficiului 
asigurări sociale șt pensii 
dc stat al Județului Hu
nedoara care ne-a făcut 

cunoscute următoarele: pen 
sionnrii care lucrează 11 
luni consecutiv în cursul 
unui an au dreptul la con
cediu plătit. Pensia su
plimentară so bazează pe 
principiul mutualitățil. 
Toate persoanele înca
drate contribuie pe baza 
acestui principiu cu cota 
parte, respectiv 3 la sută, 
la pensia suplimentară. 
Pensionarii reaugtțjați nit 
fac excepție.



S1MBATA, 10 FEBRUARIE 1990 ZORI NOI 3

Dreptul de a alege șl de
Sistemul electoralSistemul electoral sub 

vechiul regim de dictatu
ră comunistă suferea de o 
gravă meteahnă: cei che
mați la urne votau (doar), 
nu alegeau. In condițiile 
în care candidaturile c- 
rau impuse, iar alegerile 
rr> uluite (pentru obține- 
nerea faimoaselor procent 
te de 99,9 la sută), aseme
nea opțiune nu era decît 
un simulacru de drept, iar 
alegerile, o veritabilă far
să politică.

Noul sistem electoral ce 
ni se propune prin proiec
tul în discuție, reprezin
tă cu totul altceva. Rcd 
al conclucrării dintre spe
cialiști din diverse do
menii, el exprimă princi
pii politico-juridlce cum 
slut: forma republicană de 
guvernămint, separarea pu
terilor în stat, statornici
rea unui sistem democratic 
pluralist d" guvernare, or
ganizarea d-* alegeri libere 
— menite să asigure ins
taurarea unei democrații 
reale și să garanteze de- 
săvlrșirea Revoluției popu
lare din 22 decembrie 1989.

Valorificînd cele mai 
teune tradiții democratice în 
materie electorală, 
tul de lege conține 
va inovații, 
principiul 
ții privind 
parlament 
nulităților, 
tru scrutinul uninominal — 
în locul scrutinului de 
listă — și alegerea, in mod 
direct de către popor, a 
președintelui țârii, numirea 
unor senatori 
tîrd armata, 
subvenționării 
e.
str ■ nătate etc.

Elaborată într-o perioa
dă de tranziție, noua lege 
eiectora.a se înscrie în an-

samblul reglementărilor, in
clusiv cu caracter constitu
țional, adoptate după Re
voluție, ea oferind, din 
această cauză, doar cadrul 
legal de formare a Adună
rii Constituante care, sin
gură, va hotărî asupra vi
itoarei Constituții.

Plecind de la aceste ca
racteristici, succint enume
rate, și în ideea de a adu
ce unele îmbunătățiri — 
cel puțin în privința mo
dului de redactare a unor 
texte — vom face, în con-

In dezbatere, 
proiectul Legii 

electorale

tinuarc, cîtcva observații 
critice și propuneri cu re
ferire specială la dreptul 

'i ales.de a alege și de a fi 
Astfel :

1. Cel 
zența 
miji 
mata, 
cipiului

pre- 
nu- 
ar- 

prin- 
art.

proiec- 
cîte- 

cum sînt: 
proporționalită- 
reprezentarea în 
a tuturor națio- 
opțiunea pen-

reprezen- 
inte’-dicția 
campaniei 

torale cu fonduri din

puțin aparent, 
senatorilor 
reprezentînd 
contravine 

înscris în 
9 din proiect și art B din 
Decretul-lege nr. 8/1989, 
potrivit cărora militarii nu 
fac politică. Dacă nu este 
o inadvertență ci o excep
ție de la unul din princi
piile fundamentale (al ale
gerii prin vot), să se ex
plice în cadrul Expunerii 
de principiu.

2. Dreptul de a alege și 
de a fi ales sînt drepturi 
politice, incompatibile, 
deci, cu calitatea unor per
soane ce dețin anumite 
funcții în activitatea de 
stat, prevăzute de Dc- 
cretul-lege 8/1939: magis- 
trații, cadrele militare și 
personalul civil din M.A.N. 
și M.I., diplomații, precum 
și personalul opere iv nl

Foto: I. ȘTEFĂNESCULa altiiudi/ic, zăpezile își mai păstrează farmecul.

potrivit 
proiect, incom- 

doar

televiziunii, 
art 9 din 
patibilitatea apare 
parțial, redusă la persoa
nele care nu pot face par
te din partidele politice și 
numai la dreptul de a fi 
ales — nu și la dreptul de 
a alege al acestor persoa
ne. înseamnă, oare, că a- 
celorași persoane nu li 
se refuză aceste drepturi 
în situația că ele aparțin 
altor organizații, neconsti
tuite ca partide — cum ar 
fi, de pildă. Frontul —' dar 
care sînt totuși organizații 
politice? Clar ni se pare 
răspunsul doar în cazul 
magiStraților și diplomați- 
lor, datorită principiului 
sepărării puterilor în stat. 
Considerăm, deci, util să 
se precizeze incompatibili
tatea persoanelor mențio
nate („depolitizate"), prin 
completarea art. 9 din pro
iect, în așa fel îneît 
nu existe nici un dubiu 
privire la dreptul de a 
lege și de a fi aleși, 
acestora.

3. Ne raliem opiniei 
lor care consideră că 
bilirea atribuțiilor 
dintelui țării, în art. 
din proiect, nu-și găsește 
locul cel mai potrivit 
tr-o lege electorală, o 
semenea prevedere 
vînd nimic comun cu 
gerile.
' Sîntem de părere, deci, 
să se scoată din lege a- 
ceastă prevedere, ea avînd 
caracter constituțional ce 
trebuie înscrisă în Consti
tuție — lege fundamentală 
— și nu într-o lege obiș
nuită, chiar dacă această 
lege este elaborată într-o 
perioadă de tranziție post
revoluționară.

Să se știe !
să 
cu 
a- 
al

ce- 
sta- 

preșe- 
ÎG

în- 
a- 

nea- 
ale-

David MANIU, 
jurist

Prin diferite canale de 
informație aflăm că vreo 
cîțiva domni, care n-au 
transpirat muncind ți cu
nosc prea puțin din chi
nurile scrisului, au început 
să ne caute bube-n cap, 
să ne conteste pe noi, jur
naliștii. Spre știința aces
tor stîlpi de cafenea, ne 
simțim datori să le spu
nem că de la simpla miz- 
gălire a unui „articol" și 
pînă cind vede lumina ti
parului este o cale lungă. 

Oricum articolul trece prin 
faze succesive de lucru in
tens, în care ziariștii cola
borează cu cei mai apro- 
piați prieteni: tipografii.

Sîntem amenințați 
un miting de protest, 
adeverește, astfel, că 
cești domni lipsiți 
scrupule dar însetați 
putere, atentează la
mai sfint drept omenesc : 
libertatea de gindire și ex
presie. Minerii 
rat să mai fie 
și îndoctrinați, 
lăsați în pace, 
că ei înșiși?

Avem nevoie de liniș
te. De aceea, spre satisfac
ția cîtorva colportori de 
bîrfe și zvonuri, am soco
tit nimerit să ne cunoașteți 
opinia. Gîndurile noastre 
sint limpezi decantate în 
articole, îngenuncheate 
tîția ani de per de la 
primeam o avalanșă 
gogomănii și „indicații 
țioase". Să se știe de 
tă lumea și să nu mai fim 
suspectați de cîțiva domni.

cu 
Se 
a- 
de 
de 
ccl

Poliția ne informează
C IT COSTA O... 
PLIMBARE ?

Ni-

In calitate de șef 
Maternității I.upeni 
dator cu o precizare 
nota critică intitulată „Mai 
multă atenție", apărută în 
cadrul rubricii „Cotidiene" 
realizată de domnul Con-* 
stantin Iovăncscu, în nu
mărul din 6 februarie 1990, 
pagina a doua, a ziarului 
„Zori noi".

Tăvălugul distructiv și 
dezorganizator al ccaușis- 
mului, al „savantei", a tre
cut -,.i peste personalul a- 
cestei maternități. zMtăda- 
tă, potrivit normativelor. In 
maternitate lucrau patru 
medici, plus unul în cabi

netul de obsteir,că-ginccolo- 
gie din policlinică. A- 
cum, toată activitatea este 
asigurată de doi medici de 
sp cialitate.

Depunem eforturi ;u to
tul deosebite pentru asi-

al 
slnt 

la PRECIZARE
gurarea unei continuități a 
serviciului. Există situații 
care nu pot fi rezolvate 
decît în echipă — și, din 
păcate, In cazul amintit. 
In detrimentul muncii dc 
policlinică. Mici multele 
noastre gărzi, nici munca 
d:n policlinică nu sînt re
tribuite. Cu toate acestea, 
în spiritul unei de înțeles 
omenii privitoare Ia asis
tența omului suferind, fie 
în staționar, fie In policli
nică, muncim cu prețul u- 
nei extraordinare oboseli. 
Sîntem întrutotul de acord 
cu domnul Mihai Vancea, 
pclentul informației, că și 
t.mpul domniei sale este 
prețios și 11 asigurăm că 
noi dorim să respectăm

timpul tuturor oameni
lor, dar există deocamdată 
această gravă moștenire — 
penuria de personal medi
cal cal,ficat, care nu poa
te fi rezolvată de azi pe 
mîine.

S-au sătu- 
manipulați 
De ce nu-i 
să gîndcas-

Dr. Viorel MOPARU, 
medic primar

N. Rcd. Dorim să adău
găm, la aceste rinduri, con
vingerea noastră bazată pe 
cunoașterea probității me
dicilor și întregului co
lectiv ai maternității din 
Lupei,. — că in această u- 
nitate spitalicească îngri
jirea acordată pacienților 
va fi mereu însoțită de 
omenie și bunăvoință. Cu
noaștem, de asemenea, că 
în prezent tratamentul în 

spitale și policlinici se face 
cu mult efort, în ore în
delungate de muncă.

Cetățeanul Neag 
colae, muncitor necalificat 
la I.M. Livezeni, 
ani, se întorcea 
spre casă după 
cam un litru și 
de vin. Dacă-și 
drum nu era nimic, dar a 
văzut lîngă punctul ter
mic nr. 3 de pe strada Oi- 
tuz autoturismul 1 SM 1209 
(IMS) și i s-a făcut de 
plimbare. A forțat ușa din 
dreapta, a făcut niște le
gături pe dedesubtul bor
dului și., la drum. S-a tot 
plimbat cu mașina piuă 
s-a plictisit Cind se în
torcea să lase mașina de 
unde a luat-o, în dreptul 
stației de autobuz Car- 
pați i-au ieșit în cale două 
persoane în stare de 
brietate. Pentru a le 
vita a virat brusc a 
ga și s-a— răsturnat, 
abandonat mașina și a 
git. După două ore și 
mătate s-a prezentat la 
liție unde a aflat că, 
fapt, a furat mașina,' 
condus fără permis și 
șters-o de Ia locul acci
dentului.

Prea mult îl va costa... 
plimbarea.

de 22 de 
deunăzi 

ce băuse 
jumătate 

vedea de

e- 
e- 

stîn-
A 

fu- 
ju- 
po- 
de 

a 
a

CINE N<J PRICEPE 
DE VORBA BUNA...

a- 
carc 

de 
pre- 
toa-

Tibcriu SPATARU

Să a SANATATEA ORAȘULUI!

Așa s-a întimplat 
Boca 
ma dată din raionul 
sport al magazinului „Jiul" 
niște bibelouri. Să tot fi 
fost în valoare de 100 de 
lei. O nimica toată, 
zice. A fost prinsă și 
vertizată de poliție. 
Boca Olivia s-a 
cu... raionul de sport. Du
pă patru zile iar a trecut 
pe acolo. A luat o scurtă 
de fiș și a intrat în ca
bina de probă. De acolo 
a ieșit fără fiș. Vînzătoa- 
rele din sală au găsit în 
cabină un umeraș gol.

cu
Olivia. A furat pri- 

de

veți 
a- 

Dar, 
învățat

Prinsă în flagrant nu n 
mai avut ce face, a tre
buit să golească sacoșa și 
să scoată a doua scurtă de 
unde era ascunsă. A fost 
trimisă în judecată, urmfnd 
să-și primească pedeapsa.

■Dacă n-a priceput 
vorbă bună—

oe

c
DE LA CINE 

CUMPĂRAȚI DE BĂUT ?

Au apărut în ultima vre
me în piețrfe agroalimen- 
tare un soi de „cîrciumari 
ambulanți". Vînd vin și 
țuică, vinul cu 40 de lei, 
țuica cu 100 și peste. Cu 
consum mai ales pe loc. 
direct din sticlă, așa, unul 
de la altul. Cine sînt „cîr- 
ciumarii ambulanți ?" Se 
numesc Nemțoiu Ion din 
Frîncești — Vîlcea, Sichi- 
tiu Elena din Turcineștî — 
Gorj, Șoba Victor din 
Bumbești Jiu — Gorj, O- 
laru Ilic din Dăgruțc.ști — 
Gorj, Ciobanu Constantin 
din Turcinești — Gorj, 
Popa Gheorghe din Tg. 
Jiu și Albuică Velică din 
Slătioara — Vîlcea. Tutu
ror li s-a confiscat „mar
fa" și au fost amendați de 
la 500 la 1500 lei. Că s-au 
știut cu musca pe căciu
lă o demonstrează faptul 
că toți au plătit amenda 
în 48 de ore. .Aveau de 
unde.

Mai este încă o pro
blemă. In timp ce poliția 
își făcea datoria unii „ch 
enți" au protestat în loc 
să sprijine organele d«*
ordine publică. V-ați gîndit 
oare, dumneavoastră cei
care ați dat apă la moară 
„cîrciumarilor" 
diții 
cută 
fi și 
dusă
V-ați 
tut

în ce con- 
dc igienă a fost fă- 
țuica, băutura puțind 
toxică dacă este pro- 
în cazan de plumb? 
gîndil că v-ați fi pu- 

Imbolnăvi și încă grav?

Rubrică realizată cn 
sprijinul Poliției 

municipale Petroșani

O la regimul dictato
rial, măturat definitiv de 
Revoluția maselor, nc-au 
rămas enorme distrugeri e- 
conomice și sociale. Ca me
dic, mă voi referi la una 
dintre ele: salubrizarea ți 
igiena orașelor.

In ultimii ani orașelor 
Văii J.ului li l-au alocat 
fonduri neînsemnate pen
tru întreținerea fonaului 
locativ, gospodărirea și sa- 
«brizarea localităților. Stră
zile, punctele gospodărești, 
împrejurimile blocurilor 
au devenit tot mai murte- 
r*>, adevărate focare de 
infecție. Curățenie se fă
cea In cea mai mare parte 
cu elevii șl aceștia scoși 
de la orele de curs sau ac
tivități practice. Dar du
pă rtteva zile situația era

la fel, din lipsă dc utilaje, 
motorină, personal care să 
acționeze pentru curățenie. 
Din păcate, nici unor ce
tățeni nu le place curățe
nia, nu își păstrează In 
condiții de igienă locuințe
le ți gospodăriile anexe. 
Toate acestea In timp ce 
contribuțiile finaciare și 
de muncă obligatorie creș
teau permanent.

Mă Întreb, unde se folo
seau acești bani ?

Ca medic, m au determi ■ 
nat să scriu aceste rinduri 
efectele lipsei de curățenie 
și salubrizare a orașului, 
repercusiunile acesteia ■- 
supra oamenilor. In ultimii 
doi ani, o boală bintuie cu 
regularitate orașele Văii 
Jiului — trichinoza. Toți 
cetățenii de pe meleagurile

noastre știu acum că a- 
ceastă boală se produce 
prin consumul de carne 
de porc. Este vorba dc a- 

cei porci infestați de șo
bolani. Aceste rozătoare au 
inundat blocurile și sub
solurile, cotețele ți toate 
improvizațiile pentru creș
terea porcilor. Otrăvurile 
împotriva șobolanilor lip
sesc. Paralel cu lipsa otră
vurilor, spitalele duc încă 
lipsă de medicamente pen
tru tratarea acestei boli 
păcătoase. Dacă In urmă 
cu 2—3 ani se înregistrau 
3—4 cazuri cu această boa
lă, In prezent anual cifra 
depășește o sută de cazuri.

Aj zelul nostru, al medi
cilor, ți slnt convins, al 
tuturor cetățenilor, oste ra 
primăriile, Intrep m bi h»

de gospodărire comunala și 
locativă să dezvolte de ur
gență serviciile de salu
brizare ți igienizare. Să 
se organizeze acțiuni, nu 
de formă ca în anul trecut, 
de stîrpire a șobolanilor, 
cum de fapt au făcut și 
alte orașe din țară. Uni
tățile de gospodărie co
munală și locativă să fie 
dotate cu materiale, ma
șini și personal de spe
cialitate ți, împreună cu 
cetățenii, să facem orașe
le frumoase, cu oameni să
nătoși.

Aceasta cu cit mai cu- 
rînd, cu atît mai bine pen
tru toți I

Dr. IMtll TUI« U, 
Spitalul municipal 

Petroșani

A vrut „să se dea mare“!
Unde duce alcoolul con

sumat fără măsură ? O 
poate spune Constantin 
Mureșan, din Vulcan. Sim- 
bătă, 3 februarie, după ce 
a „culbutat" 8 halbe de 
bere, 200 ml dc Vodcă și 
200 ml de lichior la Com
plexul de alimentație pu
blica din localitate, s-a 
îndreptat (pe maj multe 
cărări) spre bucătăria u- 
nității „să verifice" dacă 
mai este ceva de mîncare 
Era ora 19,45, ora Inclu
derii localului. Bucătărea
sa șefă i-a spus că n-are 
ce căuta acolo. Enervat, 
M C. a lovit-o, a început 
să spargă vesela și să răs
toarne mesele din inox An

intervenit cițiva cetățeni 
aflați în local. Intre timp, 
a apărut și o patrulă for
mată din polițiști și mili
tari în termen. In loc să 
se (auto) liniștească. M.O. 
l-a lovit cu piciorul pe u- 
nul dintre militari, celor- 
lați le-a adresat injurii. 
Oamenii în uniformă nu 
s-au lăsat intimidați. L-au 
înșfăcat și dus acolo unde 
îi este locul.

A vrut „să se dea ma
re"? A reușit. Dar nu așa 
cum a vr.it cl. Opinia pu
blică a reacționat prompt. 
I„i fel și organele de stat. 
Așa de fapt cum trcbuiel

Glicnrglie OLTEANU
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De la Ministerul Învățămîntului

DECLARAJ IE A 
GEORC

WASHINGTON 9 (Rom
pres). Intr-o alocuțiune ros
tita cu prilejul unei în
tâlniri cu membri ai Par
tidului Republican, care a 
avut loc la Universitatea 
din Columbia, statul Ohio, 
președintele Georgc Bush 
a apreciat ca „foarte pozi- 
tive“ rezultatele întrevede
rilor avute, la Moscova, cu 
oficialitățile sovietice de 
secretarul de stat, James 
Baker. Președintele a ex
primat totodată, speranța 
că, în urma acestor con
sultări, se vor realiza „pro
grese semnificative" pe 
calea încheierii unui tra-

CONVORBIRI SOV
MOSCOVA 9 (Rompres). 

In cursul d’nvneții de vi
neri, la Moscova au fost 
reluate convorbirile din
tre Eduard Șevardnadze, 
ministrul de externe al 
URSS, și Secretarul de stat 
al SUA, James Baker, aflat 
într-o vizită oficială în 
capitala sovietică.

In cadrul rundei de joi, 
cei doi miniștri de exter
ne au stabilit structura or
ganizatorică a Intîlnirilor, 
nu soluționat problemele 
de procedură și au conve
nit crearea grupelor de lu
cru de experți pentru pro-

EVOLUȚIA RELAȚIILOR DINTRE ARMENIA 
.ȘI AZERBAIDJAN

MOSCOVA 9 (Rompres). 
Li legătură cu situația ac
tuală din RSS Armeană, 
agenția TASS relatează că 
tn republică situația este 
complexă, datorită faptului 
că dinspre RSS Azerbaid
jan continuă să nu soseas
că garniturile de tren, iar 
calea ferată respectivă a- 
sigitră peste 80 la sută din 
materialele șl mărfurile cu 
care se aprovizionează 
Armenia. Din cauza lipsei 
•Jc carburanți și de ma

FILM 1
I 'i/1 ItOȘANI — P.irin 

gul; Steaua Sudului; 7 
Noiembrie: Cei care plă
tesc cu viața; • nirca : 
Drumul oaselor.

I.UPENI: Noiembrie,
ultimul bal.

VULCAN: Ihbernatu
I.ONEA: Comisarul Gnr- 

done în acțiune.

PREȘEDINTELUI 
?,E BUȘII

tal privind reducerea arse
nalelor nucleare strategice 
(START).

Pe de altă parte, referin- 
du-se la schimbările in
tervenite în Europa răsă
riteană, George Bush a 
apreciat că „revoluția din
1989 se prelungește și in
1990 și se extinde, poate, 
chiar și la Uniunea So
vietică". Prin recentele dc’- 
cizii luate la Moscova, în 
URSS ,,s-a făcut primul 
pas spre pluralism, spre 
un sistem multipartit" — 
a spus, de asemenea, pre
ședintele.

IETO-AMERICANE
blemele dezarmării, conflic
telor regionale, relațiilor 
bilaterale, aspectelor uma
nitare, problemelor trans
naționale și economice. In
tr-un cerc mai restrîns — 
relatează agenția TASS —, 
Șevardnadze și Baker au 
examinat pe larg proble
mele securității și dezar
mării. Prioritare sînt a- 
cum activitățile de elabora
re și pregătirea pentru 
semnarea în acest an a a- 
cordului dintre URSS și 
SUA de reducere cu 50 
la sută a armelor nuclea
re strategice ofensive.

terii prime nil funcționea
ză numeroase întreprin
deri industriale, în depoz.- 
te s-au acumulat sute dc 
mii de torte le produse, 
iar problema încălzirii 
școlilor, spitalelor, grădi
nițelor de copii devine d.n 
ce în ce mai acută.

Din cauza lipsei de ma
teriale nu pot continua lu
crările pe șantierele de re
construcție din zonele a- 
fectate grav de cutremurul 
din anul 1988.

URICANI; Ultimul răz. 
Iioinic.

PETRII.A: Sprijiniți 1
pe șerif.

ANINOASA Colo.ui
■Im Rodos. 1 II.

r.v.
10.00 Actualități.

RETRAGERI DE TRUPE STAȚIONATE IN RFG
IIAGA 9 (Rompres). O- 

landa a hotărît unilateral 
retragerea unei părți din 
contingentul său staționat 
în RF Germania, dar a pri
mit, aposteriori, aprobarea 
NATO — a declarat, la 
Ilaga, un reprezentant al 
Statului Major al Armatei 
olandeze.

Ministrul olandez al a- 
părării a anunțat, recent, 
retragerea a 750 de militari 
dintre cei 5 500 de infan

LUCRĂRILE SESIUNII
VARȘOVIA 9 (Rompres). 

Vineri la Varșovia s-au 
deschis lucrările sesiunii 
Seimului Poloniei. Pe or
dinea de zi figurează, în
tre altele, dezbaterea pro
iectului de lege vizînd 
schimbarea stemei, drape
lului și imnului Republi
cii Polone.

REUNIUNE CONSACRATA ROMÂNIEI
GENEVA 9 (Rompres). 

La Palatul Națiunilor dc 
la Geneva a avut loc o 
reuniune consacrată asis
tenței internaționale ofe
rite României după Revo
luția din decembrie 1989. 
Au participat reprezentanți 
ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor care au oferit 
și au în vedere să ofere 
in continuare ajutoare pen
tru țara noastră, ai orga
nismelor de asistență so- 
cial-umanitară din cadrul 
ONU, ai organizațiilor gu
vernamentale și neguverna- 
mentale internaționale, re
gionale și naționale, ex

• BUDAPESTA 9 (Rompres). La Muzeul de 
etnografie din Budapesta a avut loc vernisajul ex. 
poziției de fotografii și materiale video dedicate me
moriei victimelor Revoluției române din decembrie.

La deschiderea expoziției a luat cuvîntul pasto
rul Laszlo Tokcs — relevă agenția MTI.

10.10 Einisune în limba 
maghiară și germa
nă.

11,20 Film artistic, (relua 
re) Tema

12.50 Actualități.
13,00 Oiă de muzica.
11,00 Caleidoscop.
17,00 Ferestre spre lume.
17.50 Bun găsit tinerețe.
18.10 Tribuna partidelor 

politica 

teriști staționați în RFG
— amintește agenția France 
Prcsse. Această retragere va 
avea loc eșalonat, pe o 
perioadă de doi ani (1991— 
1992) — precizează agenția
— și este „direct legată" 
de semnarea unui prim 
acord asupra dezarmării 
convenționale — a subli
niat la rîndul său, într-o 
declarație făcută presei, 
generalul olandez de infan
terie Folmer.

SEIMULUI POLONIEI
Se are în vedere, de a- 

semenea, dezbaterea pro
blemelor legate de pro
iectele de legi vizînd apă
rarea securității și ordinii 
publice, delimitarea sferei 
de acțiuni a Ministerului de 
Interne, crearea poliției și 
a Direcției apărării statului 
transmite agenția PAP.

perți, corespondenți de 
presă. Reprezentantul ro
mân, dl. Vădim Aroneanu; 
a exprimat recunoștința 
poporului și autorităților 
din România pentru ajutoa
rele acordate și pentru sen
timentele de solidaritate 
manifestate dc întreaga co
munitate internațională în
că din primele zile ale 
Revoluției.

In cadrul reuniunii a a- 
vut loc o dezbatere, cu 
largă participare, care a 
evidențiat forme și căi con
crete de acordare a ajuto
rului în etapele următoa
re.

■19,10 Desene animate.
19,30 Actualități.
20,15 Telccncielopedia. 
21,00 Film artistic.

Inspectorul Uran- 
ningan.
Producție a studiou
rilor americane, 
1974.

22,45 Actualități.
23,00 Vidco-discoteca.

Cooperativa „Straja" 
L u p e n i 
ÎNCADREAZĂ.

— contabil șef
— paznic (bărbați)

Condițiile de încadrare sînt cele prevă
zute în Legea nr. 12/1971 și Hotărîrea nr. 
4/1988 a UCECOM.

Relații suplimentare se pot primi la bi
roul personal-învățămînt al cooperativei, 
precum și prin telefon 60312 — 60593.

Susținerea examenului 
de verificare de către stu
denții fostei Facultăți de 
Ziaristică (anii I, II, III, 
IV — cursuri cu frecvență 
și anii I, II, III, IV, V — 
cursuri fără frecvență) va

SPORT VARIETATI
4

YAOUNDE 9 (Rompres). 
Selecționata de fotbal a 
Camerunului, „colega" , de 
grupă a echipei României 
la turneul final al campio
natului mondial, și-a în
ceput pregătirile, jucînd 
două partide, în capitală. 
Yaounde, în compania for
mației sovietice Kuban. 
Fotbaliștii camerunezi au 
obținut victoria în ambele 
meciuri, cu același scor, 
1—0, prin golurile înscrise 
de Emmanuel Runde și, 
respectiv, Richard Abena, 
transmite Radio Camerun.

Pînă la „Coppa del 
Mondo" însă, „Leii neim- 
blînziți" vor fi prezenți la 
o altă competiție oficială, 
în luna martie, cînd se va 
disputa „Cupa națiunilor 
Africii", în Algeria, unde 
vor evolua într-o serie cu 
Zambia, Senegal și Ke
nya,

DUBAI 9 (Rompres). Tur
neul echipei Danemarcei 
în țările Golfului l’ersic 
a continuat cu un meci 
amical în compania selec
ționatei Emiratelor Arabe 
Unite, fotbaliștii danezi ob- 
ținînd o victorie clară, cu 
5—0 (4—0), în fața unei 
echipe care, cum se știe, 
este calificată la turneul 
final al campionatului mon
dial. Autorii golurilor: 
Jakobsen (min. 2), Larsen 
(min. 16), Svinggaard (min. 

avea loc Ia - sediul fostei 
Facultăți de Ziaristică, in 
Corpul A; etajul 6, înec» 
pînd cu data de 19 februa
rie 1990. Detalii se pot 
obțino la telefonul 317800/ 
182.

36). Risom (min. 42) :,.i
Hogii (min. 77).

ROMA 9 (Rompres). E 
cliipa dc fotbal a URSS 
a disputat, în Italia, tn 
meci de verificare în com
pania formației Alessan- 
dria (din divizia C), pe ca
re a Invins-o cu scorul de 
3—1 (3—1).

BAGDAD 9 (Rompres). 
Aflată in turneu In Irak, 
selecționata olimpică do 
fotbal a Danemarcei a !n- 
tîlnit la Baedad *fcF”'.c;ien' 
tativa țurii-gazdă. Fotbaliș
tii irakieni au obținut vic
toria cu scorul de 2—1 
(2-1).

OSLO 9 (Rompres). I,a 
Trodheim (Norvegia), echi
pa de hochei pe gheațh a 
țării-gazdă a întrecut cu 
scorul de 6—3 (4—1, 1—i, 

■1—1), selecționata olimpică 
a Canadei.

BONN 9 (Rompres). Du
pă cum relatează agenția 
DPA, cunoscuta jucătoa
re vest-germană ' de teniș 
Stefi Graff. a suferit un 
accident (ruptură de liga
mente) în timp ce schia 
într-o stațiune elvețiană dc 
sporturi dc iarnă. Există 
temeri că Stefi Graff va 
fi indisponibilă pînă în 
luna aprilie.

ANIVERSARI

ACUM cînd prinzi it) 
de al 18-lea trandafir în 
buchetul vieții dragă Al- 
bescu Adriana, mama, ta
ta, Adi șl Mircla Iți urea
ză multă fericire, bucu
rii în viață și „I a mnlțl 
•ni"! (131)

ASTAZI, cînd lui Mihai 
Duma ti bate la poarta vie
ții al 43-)ca an, familia fi 
urează un sincer „La mijiți 
ani I" (113)

SOȚIA, fiica, ginerele- 
șl nepoatele urează scumpu
lui lor soț, tată șl bunic 
Radu Petru multă sănăta
te, fericire șl „I-i mulțl 
anii”, cu ocazia aniversă
rii a 55 de ani și a Ieșirii 
la pensie. (193)

VINZMti

VIND AR(> 1(1, l--; i, 
excepțională. Vulcan, tele
fon 70872, după ora 17.

VIND video Plcycr șl 
casete înregistrate, conve
nabil. Telefon 41286. (56)

VIND Dacia 1310, ncri- 
dicată. Telefon 50933, Pe- 
trila, între orele 18—20. 
(124)

VIND casă Vulcan — 
Valea Ungurului, strada 
Seciului. Informații, Pe
troșani — Hcrmes, strada 
Șt. O. losif, bloc 2A, ap. 
37, zilnic, după ora 16. (123)

VIND urgent și convena
bil Ca ,s DEK Unitra și 
— sau — stație 2x40 V/, 
tuner electronic, Petroșani 
str. Independenței, bloc 2. 
ap. 14, intre orele 13,30-- 
16.30 (122)

S( IIIMBI R|

.SCHIMB garsoniera, con 
fort I, zona Stadion Jiul, 
cu apartament doua cn- 
rnerc, zonă centrală. In

M £ ca__ publicitate
formații, Petroșani, Aicea 
Trandafirilor, bloc 4, t,c. 3, 
ap. 27. (130)

PIERDERI

PIERD! T dovadă porumb 
nr. 1008 pentru 142 kg, pe 
numele l’opescu Marcu, e- 
liberată de CIG Petroșani. 
O declar nulă. (109)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă și periodice nr. 
6675, eliberate dc Institutul 
de mine Petroșani. Le de
clar nule. (111)

PIERDUT contract :,ub- 
în'-hirierc pe numele Du
mitru Gheorghc, eliberat 
dc Consiliul popular oră
șenesc Aninoasa. II declar 
nul. (112)

PIERDUi' legitimație ser
viciu pe numele Ro:.za Vio. 
rica, eliberată du UE Paro- 
șeni. (i declar nulă (116)

PIERDUT ștampilă con
trol financiar preventiv 
nr. 5, eliberată de IACMM 
Petroșani. O declar nulă.
(117)

PIERDUT contract în
chiriere pe numele Mocanu 
Lama, eliberat de IGCI» 
Petroșani. II declar nul.
(118)

PIERDU f legitimație 
serviciu pe numele Vasilo 
(.aurcnțiii, eliberată de 
1PSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (125)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Mun- 
teanu Grigorc, eliberată de 
JFA Viscoza. O declar nu
lă. (128)

FII RDUT legitimație 
serviciu pe numele Mikloși 
Eugen, eliberată de I.M. 
l’aroșcnl. O declar nulă 
(120)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Calin

Gheorghc, eliberată de IM 
I’aroșeni. O declar nulă 
(121)

DECES t;

FAMILIA anunță cu 
adincă durere încetarea 
din viață după o lungă 
și grea suferință a celui 
caro a fost scumpul 
nostru

GUIA VIOREL
înmoi militarea arc loc 

azi, ora 15. Cortegiul 
pleacă de la domiciliu 
din strada Aloca Popo
rului, Petroșani. (126)

COLEGII dc muncă 
«lin cadrul 1( TITMIl 
Petroșani regretă pro
fund dispariția prema
tură a celui care a fost 
uti bun coli g

C.U1A VIDREI
Sincere condoleanțe 

familiei. (129)

SOȚIA mulțumește 
rudelor, colegilor și 
tuturor celor care au 
fost alături de ca la în
cercarea grea pricinui
tă dc decesul soțului 

MOTROC ADRIAN 
(127)

FAMILIILE îndurerate 
exprimă mulțumiri tu
turor acelora cârc, prin 
prezență, flori' și ' la
crimi au fost alături de 
noi în dureroasa' des
părțire de

MICI.KA MARTIIA
Nu o vom uita nici- 

odată! (132)

COLECTIVUL' sec
ției ti Autoservicc Pe. 
troșani, sintein alături 
de colegul nostru Staicu 
Gheorghc în momentele 
do grea încercare prici
nuite de decesul mamei 
șale. Șincerc condolean
țe. (111)

Redacția >1 administrația j Petroșani. «Ir. Nicolae fUlccscn. nr. ? t Telefoane: «rrrebthf! 41662) secții i 11663 F>161 
Tiparul; Tipogiifu Petroșani, «Ir Nlcolnr IIV,.,..i r». n • .


