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DESPRE
O democrație sănătoasă*

Vrem sau nu vrem să recunoaștem, dar de
mocrația iși conturează tot mai viguros trăsă
turile ți se afirmă pe scena zbuciuma
tă a vieții noastre politice.

Recunosc acest adevăr toți cel dornici să 
vadă cum se împlinește — cit mai grabnic! — 
cea mai generoasă idee a politicii: pe fondul 
unei democrații, po care nu o numim origina
lă, dar o dorim sănătoasă, SA PRINDĂ VIAȚA 
El ECTl'L DEZVOLTĂRII ECONOMICII Căci, 
politica, făcută doar de dragul ci, fără o fina
litate social-economică nu răminc decit o ste
rilă preocupare „de cabinet".

Nu recunosc afirmarea tinerei noastre de
mocrații toți cei puți po gileeavă, animați do 
spiritul strimt și egoist al unor interese care 
incă nu și-au făcut destul loc in viața politică. 
Deocamdată, pe aceștia nu.i interesează vreun 
țel economie sau social. Ei știu bine că o 
confruntare deschisă cu adevăratele probleme 
din întreprinderi Ic va domoli clocința. Sau, 
va anula „bunele intenții", lansate pe un fond 
muzical strident și zgomotos.

La o răscruce a Istorici se află așadar, față 
in față, două tabere potrivnice. Unii susțin că 
democrația intră in mod politicos pe ușa din 
față a vieții politice. Alții contestă acest ade
văr și incă mai pledează pentru o democrație de 
impruniut. Unii sint răbdători și încrezători in 
evoluția firească a lucrurilor. Ceilalți conti
nuă sa dea lecții, cuprinși de grija ca nu cum
va să învățăm altceva decit democrația CARE 
LE CONVINE LOR.

In rîndul celor pe caro ii socotim aflați In 
prima tabără — a oamenilor de bună credin
ță — s-a trecut cu simțul datoriei patriotice la 
muncă. Ingineri, economiști, cercetători, munci
tori, juriști, maiștri, indiferent de „culoarea" po
litică. caută soluții pentru o cit mai grabnică re
dresare a economiei. In cealaltă tabără, timpul 
continuă să fie irosit cu o stăruință demnă de 
o cauză mai bună—

Se spune că amărăciunea se naște din sen
timentul de a fi primit mai puțin decit ai 
dat. Am dat intr-adevăr mult: un vot de în
credere tuturor partidelor. Dar, din partea u- 
nora, am primit, și continuăm să primim pu
țin. Amărăciunea noastră este reală și din 
păcate, justificată.

Nu dorim să punem in discuție dacă sint 
partide multe sau puține. Eic cite-or fi! Dar 
viața pune in discuție citeva amănunte: 1) di
siparea forțelor — in locul unirii acestora pen
tru redresare!; 2) schisma dintre unclo parti
de, de aceeași orientare politică și cu platforme 
asemănătoare — in locul înțelegerii construc
tive, care ar aduce mullă onoare tuturor, dacă 
ar fi insufloțiți de țelul redresării economice!

Ion MUSTAȚA
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Din partea Ambasadei R.F.G, 
cu referire la 

solicitarea și primirea unei vize
Am primit la redacție, din partea Ambasadei 

Republicii Federale Germania (București, str. Ra
bat nr. 21) următoarea comtinicarc, cu rugămintea 
de a fi dată publicității. Răspundem cu plăcere a- 
cestei solicitări.

Ambasada Republicii să se amine cu 4—6 
Federale Germania nu săptamîni completarea 
poate prelua în momen- formularelor, 
tul de față, ca urmare a Ambasada .și autorită- 
aglomerației deosebite, țile germane se strădu- 
decît o parte dintre so- iese să îmbunătățească 
licitările ce se prezintă premisele organizatorice 
pentru viză. Ea roagă de acordare a vizei.

in vederea constituirii Coisilmlui 
municipal Provizoriu de Uniune Națională

In vederea constituirii Consiliului Provizoriu 
dc Uniune Națională al municipiului Petroșani, ca
re va funcționa pină la alegerile din luna mai, vi
neri. 16 februarie a.c, la ora 17, ¥a avea loc întru
nirea reprezentanților I'SN și ai protidelor politice 
înscrise la Tribunalul municipiului București. In 
acest sens, partidele politice sint invitate să de
semneze cile doi reprezentanți, care vor avea a- 
supra lor aclc doveditoare asupra legalității parti
delor, in vederea alegerii noului organism. (M.B.)

UNA PE 7 1

la sediul partidului șl

Desen de Vili I.OCOTA

Printre obiectivele care 
sint in atenția ICITPMH, 
în special a lucrătorilor 
din Laboratorul de teh
nologie minieră, se situea
ză și cercetările privind 
posibilitățile de creștere a 
vitezelor de avansare la 
execuția lucrărilor mini
ere orizontale de deschi
dere și pregătire.

Preocupările pentru
perfecționarea tehnologi
ilor de execuție, clasico
sau mecanizate, vizează a- 
tît organizarea muncii, cit 
și operațiile pe care le 
comportă tehnologia res
pectivă. Bineînțeles a- 
vindu-se în vedere dotarea 
tehnică existentă, și po
sibilitățile de m;?ă me
canizare. Aceste preocu
pări s-au materializat prin 
elaborarea de noi tehne- 
logii de execuție a galei î- 
ilor prin a căror aplici, 
re s-a scontat pe obține
rea unor viteze de avansa
re de 4—4,5 m pe zi în 
steril și 5—6,5 m pe. zi și 
chiar mai mult, în cărbu
ne, valori confirmate în 
practică cu mențiunea cu 
aceste rezultate nu au fost 
obținute constant. Enu
merăm doar cîtcva din 
lucrările elaborate: „Per
fecționarea tehnologiei de 
execuție a galeriilor am
plasate în roci cu rezis
tența la compresiuni mai 
mică de 600 N/cm pătrat"; 
„Stabilirea tehnologiei de 
lucru cu combina 4PP— 

211”, „Extinderea tehnolo- 
giei de lucru cu combine 
secțitfne plină (FGO—4, 
6 AGR), utilaj fabricat 
în țară"; „Creșterea gra
dului de utilizare a com
binei CI-2, prin dotarea 
ei cu instalații de per
forare hidraulică".

Problema noastră cu 
care ne confruntăm este 
că nu reușim totdeauna 
să finalizam toate aceste 
lucrări pină la experi
mentare. Fără această fa-" 
ză noi nu putem definiti
va ceea ce propunem, 
ceea ce claborăip... Este 
o fază care presupune în 
primul rînd un sprijin mai 
consistent, mai multă 
înțelegere din partea u- 
nităților miniere. Se cre
ează artificial o frînare a 
cercetării științifice, si
tuație la care contribu
ie mai mulți factori, ma

joritatea generați de si
tuația concretă de Ja 
locurile de muncă din 
subteran, unde ar trebui 
efectuate experimentările, 
de lipsa efectivă a locuri
lor de experimentare, și, 
de ce șă nu o spunem 
deschis, destul do frec
vent, de lipsa de recepti
vitate din partea unor 
unități miniere, chiar a 
unor cadre din minerit 
care sînt neîncrezătoare in 
ceea ce este nou. Dar 
cum se poate progresa, 
fără experiment, fără 
cercetare științifică rea
lă?

Pentru exemplificare re
latăm un caz concret : in 
cursul anilor 1988—1989 s-a 
proiectat și executat o 
instalație de perforare, 
dotată cu perforator hi
draulic PII-100 fabricat In 
„Steaua roșie" București 
pentru adaptarea pe com
bina CI-2. S-au făcut ex
perimentările de rigoare 
la suprafață și de vreo șa
se luni, instalația se gă
sește demontată și depo
zitată in incinta IPSRUEEM, 
in așteptarea ivirii unui 
loc de muncă dotat cu 
combină CI-2 unde să se 
accepte acest experiment 
Timpul trece, noi nu pu
tem verifica eficiența prac
tică a instalației, execu
tantul perforatorului PII- 
100, întreprinderea „Stea
ua Roșie" București ne 
solicită rezultatele expe
rimentărilor în vederea o- 
mologării instalației, iar 
investiția care, pină în 
prezent, a costat circa 
800 000 lei, stă. Altfel 
spus — timp bani și in
teligență irosiți, datorită 
lipsei de receptivitate . și 
de condiții pentru expe
rimentare. O instalație no
uă care ar aduce, un spor 
însemnat al vitezelor de 
avansare și implicit, efi
ciență economică mai 
bună în minerit, este lăsa
tă sa ruginească, în loc 
să producn. Și aceasta 
dinlr-o atitudine conser
vatoare, bătrînească. Dc 
ce ? Este nevoie ca și 
față de cercetarea știin
țifică să ne schimbăm op- 
fric.x.

Ing. Vasilc KRUPA, 
Ing. Marin BOTOROAGA

în pagina a 3-a
Fața «nwrw a mineritului

.. toi intrai alunei 
le-am spus:

— Ir.aților!
CĂRBUNE FĂRĂ VICTIME!

Șoferii au dreptate! Dar de ce Să luăm aminte la cei din
să sufere constructorii? Turnul de fildeș

£n ultimele zile, pe 
șantierele noilor locuințe 
din Petroșani, construc
torii mai mult stau decit 
rnunoesc. Oameni harnici, 
cum sint cei din echipele 
din subordinea maiștrilor 
Constantin Miliăicscti,
Gheorghe Savln și Petre 
€osma, nu pot să-și des
fășoare normal activita
tea. deoarece le lipsesc 
materialele. Cum este fi
resc, ei Se adresează fo
rurilor ierarhic superioa
re, dc conducere și Iși 
exprimă nemulțumirea că 
nu li se asigură condiții 
de lucru. Sub presiunea 
acestor nemulțumiri, con
ducerea tehnică a Antre- 
ițwizel Construcții 
taje, care este la fel 
interesată să asigure 
diții de muncă 
formațiilor, 
conducerea 
d Petroșani, 
tni rezolvarea 
lor aprovizionării, 
fără prea multe

Mon- 
de 

con- 
tuturor

precum și
brigăzii nr.

Se zbat pen- 
probleme- 

dar 
rezultate

palpabile. Și nu din vina 
lori

In fiecare dimineață, di
rectorul ACM Petroșani, 
în loc să-și rezolve pro
blemele dc pe șantiere, 
așa cum și-ar dori, este 
nevoit să se deplaseze la 
SUT Llvczeni. Aici se 
poartă discuții intermina
bile cu reprezentanți al 
Trustului de Antrepriză 
Generală de construcții- 
montajo IIunedoarn-Deva 
(în subordine» căruia se 
află SUT Livezeni), cu 
reprezentanți ai sindica
telor libere constituite, sau 
In curs de constituire. Ia

tă ce nr-;i spus ing. Ghcor- 
ghe Matei, directorul 
ACM Petroșani, in legătu
ră cu problemele cu caro 
se confruntă;

— Conducerea an 
zei noastre și-a res 
rat activitatea la 
putui acestui an, po 
analizei condițiilor 
do curci dispunem 
a ne- put

înce- 
baza 
realo 

penti u 
i continua adi

vita tea la un 
să augure un 
lucru și salarii 
zătoare 
montorilor. Oamenii 
nevoie de apartamente noi 
și dorim să construim 
partamente de bună 
tate. Nu mai sîntem 
rorizați de factori din 
fără, ca Înainte vreme, 
pentru a termina cu orice 
preț apartamentele, 
termene stabilite in 
arbitrar, care nu 
scama dc 
noastre tehnice și 
reale. Cu tonte 
nivelul activității din 
timclo zile a scăzut consi
derabil, 
mijloacele de Iran .port 
materialelor, a 
lor necesare pe

D-ci, deplasările 
tate ale directorului

nivel care 
ritm bun dc 
i corespun- 

constructorllor șl 
au

a- 
cali- 

te- 
a-

la 
mod 

țineau 
posibilitățile 

umane 
acestea, 

ul-

f anza? Lipse c 
a 

betoane, 
șantiei c.

i epe- 
A( M

Viorel STRAUȚ

(( onliniiarc in pag. a 2 .1)

In urmă cu doi ani, 
printr-o întîmplare ferici
tă, mi.a căzut în mină o 
coală de birlic xcrocopia- 
tă, conținind acel 
sinteză al Anei 
na, privind viața 
tră dc zi cu zi. 
spunindti-i viață, 
ce era, de f.ipl, 
țuire in tot 
cum trebuie 
să refacem, 
im, hiccplnd 
șine.

La exact 
după ziua de 22 decem
brie 11X19, mi-ani exprimat 
public convingerea 
schimbarea este 
trebuie să credem în 
iar piesa trebuie să 
iii adevărat fidelii 
linii de libertate, 
crație și adevăr

De nlunci citesc 
dilate ziar».-, reviste, 
țară și dm străinătate, ur
măresc emisiunile TV și, 
uneori di'.i ut < ii colegii

poem- 
Blandia- 

noas- 
Grcșcse 
dcoarc- 

supravie-
ceea ce a- 
să schimbăm, 
să reconstru. 

cu noi in

că 
reală, 

ea, 
fie 

noți- 
demo-

Cil o vt- 
di a

niel. Sincer 
pare ciudat 
ziare din 
flectă faptele și realitatea, 
comentează măsurile ^ua. 
te de pe o poziție 
tivă, punctîndu-le, și 
puțin comentînuu-le 
pe poziții de partid, 
pă interese politice, 
viitor electorat și, 
personal.

Constat cu stupoare că, 
măsurile linte de organul 
provizoriu al puterii de 
stat, de guvern, atît dc 
necesare pentru supravie
țuire, sint numite acum 
de nr-te pseudo-știuteri, ca 
dovezi dc frică, de lașita
te, de interes politic

să fiu, mi 
faptul 

Străinătate

se 
că, 
re-

obiec- 
mai 

de 
du
de 

chiar

și
multe alte a menea gă-
solnițe.

Dar dacă nu se luau
ace .te măsuri ? Trebuia
așteptat să aVem 56 dc
partide penii u a împărți
.și meritul luării acestor
dec izii?

Mai pun niște 
unora care, Iri 
muncească în 
deri, iși exprimă 
tura politică: de 
dc dreapta, de centru.

Domnilor, care vă ma
nifestați liber neîncrede
rea cu orice ocazie și 
oriunde, oare nu avem și 
noi dreptul sa ne ma
nifestam convingerea că, 
atita vreme cit avem ca
pacitatea să p„ trum că
di ul democratic, dc liber
tate și adevăr, trebuie, îri 
primul lind, sa ne' asigu- 
ram mijloacele de trai ci
vilizat, prin munca noas
tră și pentru noi înșine, 
în liniște, fură pasiuni îm
pinse pină la ura, Intr-O 
atmo ferii <|e aer-ptarc și 
înțelegere față dc țelul 
comun: buna,bir a?
Ing. loan-Nij lilac < \1’RAR, 

< C1TPSM Petroșani

întrebări 
toc s-ii 
întreprin- 

colora- 
stînga,

(Continuare în pag. a 2-a)



ZORI NOI MIERCURI. 1 I FEBRUARIE 1990

SI "■grwanni mi ~if

ASTAZI. de la 
18, o nouă ședință 
societății oamenilor 
artă și cultură din 
nnipiu, va avea loc 
Muzeu! Mineritului. 
(Al.II.)

COMTl L LIBERTA
TEA. Omenia lucrători
lor forestieri de la 
UFET Petroșani s-a ma. 
terializat, în aceste zile, 
prin depunerea in „Con
tul Libertatea" a- su
mei de 221 008 lei (34 756 
lei sectorul Iscroni, 
31 494 sectorul Lonea, 
48 486 lei, Buta, 23 985 
lei, Lupeni și centrala 
UFET, 33 377 lei). Oa
menii rămin oameni!
(MB)

RESTITUIRI. Biblio
teca Casei de cultură 
din Petroșani face un 
călduros apel către ci
titorii săi de a restitui 
cărțile împrumutate.
Slnt unii rertanțicri de 
am de zile, care au uitat 
să-și onoreze obligațiile 
către acostă instituție ce 
le-a împrumutat cu în
credere cărțile dorite. 
Sperăm ca apelul nos
tru să trezească în con- 
ștința restanțierilor spi
ritul datorie! față de 
ai astă instituție. (G.C.)

INVITAȚIE. Inlrei 
Ioana. din P.-tro-ani, 
strada Aviatorilor nr. 26, 

ap. 7, este invitată la 
administrația ziarului 
nostru să-și ridice... po
șeta eu acte pe care a 
pierdut-o ieri. O persoa
nă binevoitoare n ailus 
In redacție peșeta pier, 
dută, cu buietinul de i- 
dentitate "U tel! (S.V.)

DUPLICAT. Pentru 
a nu ajunge la recor
dul de a tnplica certifi
catul de naștere. Ludo
vic Patroș este invitat, 
«Ie asemenea, la redac
ție pentru a intra in 
posesia duplicatului pe 
care l-a pierdut". (V.S.)

SIMBATA MORȚI- 
IX>R Pensionarul Ma. 
nn Ștefan, din Petro, 
țani vine cu o propune
re privind respectarea 
datinei creștine de co
memorare a celor Ce nu 
mai slnt. Este vorba de 
Sîmbăta morților, pre
văzuta în calendarul 
creștin ortodox in ziua 
de 17 februarie a.c. Ma
rin Ștefan pune in fața 
comerțului din Valea 
.Jiului propunerea de a 
se asigura în rețeaua co
merțului alimentar o a- 
provizionare — core.pun 
zătoare pentru pomana 
după tradiție cu răcit uri 
— cu < apete și picioare 
de porc, despre care se
spune ci slnt din a-
bundenț; la abatorul
din Petr ani. (V.S.)

PRUD ’L număr al
re v.tei .România pito.
re,io. â". ?.erio nouă, a-
părut recent, are un con
ținut variat și bogat,
dm cmc desprindem o
frumoas; scriere de pe
copertă: „S-a arătat un
v - m • 1 ; e rcsc: In anul
in car. am sărbătorit o
•,iit.ă dc ani de la moar-
tea lui Einincscu, a re-
înviat, ( a □ floare de
sînge și pentru Romii-
nia, libertatea". (V.S.)

Rubrică realizată dc 
Viorel STRAI Ț

ora 
a 

de 
mu

la

PE MARGINEA PROCESULUI

Anunț matrimonial

Imagine de la parastasul oficiat duminică cu aportul credincioșilor, Ia Bise
rica ortodoxă din Lonea. Foto: Ion JURCA

Șoferii au
(Urmare din pag. 1)

Petroșani la SUT Live
zeni nu sînt deloc întîm- 
plutoare. Să vedem, însă, 
ce se în'.împlă, in realita
te. la SUT Livezeni.

Din discuțiile purtate 
cu Nicolae Bone, unul 
din reprezentanții comite
tului provizoriu al sindi
catului nou constituit al 
celor 54 de șoferi de la 
SUT Livezeni, am aflat că 
șoferii și-au întocmit un 
program de revendicări 
bine Întemeiate. Printre 
acestea se numără luarea 
unor măsuri imediate de 
către conducerea tehnică
pentru reactivarea par
cului de mașini din dota
re, ca și pentru modifica
rea unor prevederi ale 
normativelor de muncă, 
lichidarea unor abuzuri.
Revendicările șoferilor 
sînt îndreptățite, fără
îndoială. Mircea Pascu.
inginerul șef al SUT de la 
nivelul T \GCM. se află
cfteva zile permanent la 
Livezeni pentru a rezol
va doleanțele șoferilor. 
La rîndul său. ne-a de
clarat: „Problemele care

Nomenclatura a murit: 
trăiască rămășițele ei l

Printre pi imele măsuri 
luate de Consiliul Fron
tului Salvării Naționale, 
imediat după Revoluția 
din 22 decembrie, a fost 
ți acrea de a se opri in
vestițiile inutile. In Valea 
Jiului s-a hoturit de 
CMVJ și Ministerul Mi
nelor ca lucrările la Pre
parați;! Uricani, etapa a 
11-a, și l’reparația Live
zeni, etapa a 11-a, să fie 
oprite și să se treacă la 
conservarea lor. In acest 
fel s-a opr.t „hemoragia" 
a pcite 900 mdioane lei 
din banii noștri.

O lucrare executată i- 
legal, clădirea anexată 
primăriei (despre care ne 
vom ocupa pe larg intr-un 
alt articol) .continuă să 
fie finisată in interior, 
conform unor dispoziții 
cmanînd de la Județ, a. 
proape în același mod In 
care tra i indicații fostul 
mic dictator al județului, 
Popa Ion, secondat cu 
entuziasm de „napoleonul 
nostru" Resiga Ion.

Intr-o sală uriașă (15x20 
m •_= 300 mpl?) unde ur
mau sa se țină „ședințo- 
le", „analizele" și pentru 
care se prevâz.useră lam
briuri din lemn scu)ptat(ll) 
pe perete, s-a indicat de 
la Județ să se execute lam

dreptate!
sînt de competența con
ducerii noastre tehnice au 
fost și vor fi rezolvate o- 
perativ. Revine sindicatu. 
lui îndatorirea să facă 
demersurile necesare pen
tru modificarea prevede
rilor. Pînă atunci vor fi 
aplicate, în continuare, 
actualele prevederi legale".

In ziua de 8 februarie, 
din cele 18 cifaroane din 
dotarea SUT Livezeni, 
doar 4 au plecat în cursă 
pentru a transporta pe 
șantier betoanele necesa» 
re constructorilor.

Se mai mențin, deci, u. 
uncle din necazurile moș
tenite de la regimul ceau- 
șist și la SUT Livezenh 
Dar se cuvine ca și șofe
rii să înțeleagă că pro
blemele ridicate de ei nu 
pot fi rezolvate într-o zi, 
două. Este nevoie de timp 
și de răbdare. Pînă a- 
tunci, insă, trebuie să fie 
înțeles și faptul că e ne- 
noie mai mult dccît ori- 
cînd de acțiune, de mun. 
că și dăruire pentru în
vingerea dificultăților ac
tuale, pînă la rezolvarea 
tuturor revendicărilor lor 
justificate.

briuri din mozaic buciar- 
dat

Nu mai vrem să arun
căm banii noștri, domni
lor de la Județ, pe con
strucții megalitice inutile.

Apropo ile bani arun
cați: vrem să știm ce 
persoană va plăti cei 
10 000 lei cit costă rum- 
betonul pierdut sub mo
zaicul turnat In „sala de 
ședință", din care cauză 
s-a creat un penibil prag 
la ușă. Un prag de caro 
ne vom împiedica atunci 
cind vom intra in sală, nău
ciți de ideca decrepită de 
a realiza elemente decora
tive florale ți geometrice 
în mozaicul de marmură 
dintr-o sală cu destinația 
enunțată. Dacă ar fi fost 
concepută o sală pentru 
conferințe internaționale 
(dimensiunile permit), cu 
o masă rotundă, care la 
mijloc să lase s.i sc va
dă lucrări dc artă care 
denotă măiestria mește
rilor noștri constructori, 
această idee trebuie a- 
prcciată (sici).

N. RED. Ziarul „Zori noi" își însușește suges
tia colaboratorului nostru și propune pentru o dis. 
eiițic la fața locului, ziua de vineri, 1G februarie 
1990. ora 1G.

(Urmare din pag. I)

Se discută despre îm
părțirea societății între 
proști și deștepți. Mi se 
parc că unii se joacă cu 
aceste cuvinte jignitoare, 
adresate celor mai mulți 
cetățeni ai acestei țări. 
Dc fapt, în mod real, a- 
cum, societatea noastră 
este împărțită în două ca
tegorii sociale: cei care 
muncesc în întreprinderi, 
pe ogoare, cei ce muncesc 
în instituții de Invâțămînt, 
cultură, sănătate etc, deci 
cei care produc ceva, a. 
sigură existența noas
tră, cu toate laturile ei; 
• cei care produc „idei" 
politice, menite să pola
rizeze membrii societății 
pentru 20 mai și pentru 
aceasta critică totul, pun 
întrebări retorice, răspund 
tot ei, sînt mai mult sau 
mai puțin ofensivi, ac
ceptă sau contestă acțiuni, 
măsuri, forme de mani
festate, într-un cuvînt, 
caută „să nc educe poli
tic", să ne învețe ce este 
democrația.

Revenind la seriozita
tea cazului, considerăm 
că opinia publică trebuie 
să-și spună imediat și 
răspicat părerea. Pentru 
aceasta considerăm că este 
necesar să se întrunească: 
mai mulți membri ai Con
siliului municipal al
Frontul Salvării Națio, 
nale, ai sindicatelor libere 
din municipal, reprezen
tanții proiectantului IPH 
Deva, specialiști în con
strucții, reprezentanți al 
procuraturii, ai presei lo. 
cale libere.

Cei de mai sus să ana
lizeze destinația ce ur
mează să o iu încăperile, 
modul de finisare în con
tinuare (excluzindu-su ex
cesele), să decidă oprirea 
modificărilor, să stabi
lească vinovății pentru 
deturnarea fondurilor.

Fiindcă aceste fonduri 
reprezintă banii noștri, 
ai acestei țări pe care 
nomenclatura a secătuit-o.

Ing. Dumitru Florin 
ȚURNA

Persoană sensibilă, 
caut în vederea „căsăto
riei", un „satrap feroce 
și animalic” „ncantre- 
nat în probleme subti
le", care „să nu dețină 
valută, să nu dețină bi
juterii, să nu dețină do
cumente secrete de stat, 
să nu dețină valori din 
patrimoniul național", 
ci doar un „pistolet" — 
spun pistolet pentru că 
vreau să fie mai mic de- 
cît un pistol obișnuit.

Ii prefer pe cei cu ini
țialele PT. Doresc o si
tuație zilnică, completă, 
a ofertelor în vederea 
programării lor la „ma
saj" (și nu oricum, ci așa 
cum „au fost masați" 
oamenii pe străzile Ti

Turnul de fildeș
Firesc, apare întreba

rea: este citire corect ca 
unii să producă, iar alții 
să ceară fonduri pentru 
campania electorală? De 
unde aceste fonduri, dacă 
nu se lucrează? De ce 
convingerea că muncite, 
rii trebuie să muncească, 
iar alți cetățeni pot ma
nifesta, protesta, cere, so
licita? Oare nu este cazul 
să luăm exemplul mun
citorilor care au acționat 
hotărîtor în timpul revo
luției, apoi s-au retras, 
modești, să-și facă ordi
ne In întreprinderi, să 
muncească, să producă? 
Oare nu este cazul să în
vățăm de la militari care 
au luptat, unii chiar au 
murit, fiii acestei țări, 
iar acum, își fac datoria 
fără gălăgie, pentru efi nu 
vor să facă politică?

Mai ciudat mi se pare 
altceva: se manifestă ca 
multă ardoare cameleo
nismul politic, orientarea 
poli.tieă sau „magnetis
mul" politic. Vă întreb a- 
tunci: De ce numai stin
gă, dreapta ți centru ? 
De ce nu și jos sau sus?

POȘTA REDACȚ.EI
GHEORGIIE POPA, 

Hunedoara: Pretindețl
că vă exprimați „în nu. 
mele a numeroși oameni 
de bine printre care mulți 
membri PUR" și apoi fa
ceți afirmația că „FSN a 
achitat contravaloarea bi
letelor de tren pentru cei 
5000 de mineri care s-au 
deplasat la București". Re
alitatea este cu totul al
ta, și în acest caz sc 
schimbă datele problemei 
in sensul că „oamenii do 
bine" se dovedesc a fi 
doar niște jalnici provo
catori. Căutați-vă preo
cupări mai serioase la dv. 
în localitate și luați mai 
bine aminte la adevftrații 
oameni de bine ai Hune, 
doarci.

UN FOST CADRU DE 
CONDUCERE, Petroșani: 
Ar fi folositor pentru 
noi (poate și pentru dv.) 
’su discutăm mai pe în
delete. Unele subiecte pe 
care ni le propuneți se 
află în atenția noastră, 
altele nu, Oricum, vă a- 
prccicm obiectivitatea. 
Dacă nc veți vizita la 
redacție, veți face dovada 
încrederii In noi Pînă a-

mișoarei) și stabilirii 
„conținutului" lor. Du
pă care, în funcție dc 
„conținut", vor fi cu- 
suți direct cu sîrmă (că 
ața albă s-a terminat, 
din păcate) vor face. o 
saună (in acid) și apoi 
se vor nr.sjni în focurile 
„dragostei". Celor res
pinși li se vor „lua" 
smocuri de păr drept 
suvenir, vor fi ambalați 
în colete spec:ale și tri
miși legal (de ce să fu
gă peste graniță?) în 
„străinata.e".

Aștept. Aștept și-o via
ță întreagă...

Adresați telefon 13(13), 
ora II.

Pentru conformitate 
CSASZAR Monica

înțeleg prin „Jos", locuri
le de inuncâ ale minerilor, 
ale siderurgi.știlor. ale 
chimiștilor intoxicați cu 
noxe, ale petroliștilor, ale 
constructorilor de mașini, 
ale țăranilor și tuturor 
celorlalți care nu prea știu 
ce înseamnă „coloratură" 
politică, dar știu ce în
seamnă muncă și piinel 
Ca în vremuri de mult 
apuse, cei „de sus" privesc 
cu condescendență. din 
turnul lor de fildeș, spre 
cei „de jos".

Parcă mai mult dccît 
primul proces la care am 
asistat pînă tn miez de 
noapte, m-a surprins în. 
registrarca transmisă la 
TV, privind prima ședin
ță a celor ce vor să facă 
politică și să ia decizii, 
în cadrul Consiliului Pro
vizoriu de Uniune Națio
nală. Ce educație politică 
ne-au oferit C.supcrioară" 
cunoștințelor și năzuințe
lor noastre de democrație) 
mulți din cei care săltau 
dc pe scaune, precum flo
ricelele de porumb? Fac 
politică pentru că vor 
milionul produs în între, 
prinderi și pe cîmp?

tunci, Învățăm cu toții, 
să practicăm democrația.

TAMARA CALESTRU. 
Petroșani: Am dat publi
cității măsurile pe care 
Direcția comercială a ho- 
tărit să le întiepi indă pri
vind raționalizarea unor 
alimente. După rum pro
babil ați constatat, carnea 
de vită nu face parte din 
alimentele raționalizate 
și este oferită clin abun
dență cumpărătorilor. Es. 
te deosebit de utilă pro
punerea dv. pnv.nd în
ființarea unei unități de 
desfacere a produselor 
din carne pentru cei care 
suferă de unele afecțiuni 
medicale și trebuie să 
respecte un regim, ali
mentar. In aceste cazuri, 
vînzarea sa poate face pe 
baza recomandării medi
cale. Sugerăm conducerii 
ICSA-AP s>â analizeze cu 
toată obiectivitatea această 
propunere.

SIVEROPOL CRUCE. 
RU, Petroșani: Vă mul
țumim pentru sesizarea 
dv. șl promitem să-i a. 
cordăm atenția cuvenită. 
Vă așteptăm și cu alte 
scrisori.

Ion MUSTAȚA
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De la învățămintele trecutului, la rigorile prezente Răspunderea e a tuturor!
Date fiind evenimentele deosebite, carențele 

care au caracterizat activitatea productivă a unită
ților miniere din Valea Jiului, in ultimul an, din 
punctul de vedere al securității miniere ța, indeo. 
sebi. pentru a preveni evenimente grave și asigu
rarea condițiilor optime de siguranță in minele 
din bazin pe 1990, grupul din Petroșani al ISTPM 
a întreprins un control tematic la cîteva unități. S-a 
urmărit mai ales, modul cum sint realizate măsu
rile stabilite la cercetarea unor evenimente grave 
din 1989. lată cîteva spicuiri din constatările gru
pului de inspectori ai ISTPM.

Un domeniu de primă 
importanță — determina
rea regimului gazo-dina- 
mic în conformitate cu 
prevederile instrucțiunilor 
tehnologice pentru preve
nirea și combaterea acu
mulărilor de metan, la mi
nele controlate s-au con
statat o seama de nereguli: 
neefcctuarea măsurătorilor 
sistematice (trimestrial 
sau ari de cite ori se 
schimbă concentrațiile de 
metan) Ia IM Paroșeni și 
IM Lupeni, iar la IM Băr- 
băteni măsurătorile sînt 
eronat efoctuate. S-au
constatat greșeli în tra
sarea curbelor rezultate 
din măsurători ți înca
drarea incorectă a acesto
ra in domeni.le cu pericu
lozitate la minele Lu
peni, Bârbăteni ți Uri- 
cani. La IM Lupeni nici 
o lucrare minieră nu se 
situează In domeniu pe
riculos. deși In anul 1989 
s-au Înregi5ftrat un număr 
de 76 cazuri de acumulări 
de metan cu peste 2 la 
su" T • ’ : minele Lu
peni. baiuutem ți Uri- 
cani nu se evidențiază 
nici o măsură -pecială 
pentru lucrările miniere 
din punct de vedere al 
regimului jrtzo-din'imic, 
deși unele se Încadrează 
in „domeniul de atenție".

O altă deficiență cu 
caracter general la toate

— f'e mi-ai adus, dragă, 
să citesc?

— Normele de protecție 
a muncii 1

unitățile miniere contro. 
late este faptul că gru
purile de uși care separă 
curenții de aer viciat de 
cei proaspeți nu sint do
tate cu semnalizare opti
că și acustică la punct 
fix, sau cu posturi de pa
ză specială, așa cum se pre
vede In art. 21(1 din NPM- 
IM ed. 1981. Aceasta, cu 
toate că s-a cerut prin 
procesele verbale de avi
zare a proiectelor anua
le de aeraj, plasarea prin 
planul forțelor de muncă 
a efectivelor necesare pen
tru aceste posturi de pază.

rl

/1

In domeniul prevenirii 
și combaterii prafului ex
ploziv de cărbune se re
marcă l’psa pulverizatoa- 
relor aer-apă la punctele 
de deversare a transpor
toarelor, precum și cele 
din galeriile de cap, iar 
acolo unde acestea există 
nu sînt puse In funcțiune. 
Ca urmare, s-au consta
tat depuneri mari de praf 
exploziv de cărbune.

O altă deficiență cu 
caracter general și care 
se referă la măsurile de 
limitare a unor explozii 
este lipsa barajelor cu 
praf inert sau a zonelor 
de șistificare, iar acolo 
unde acestea există, ori 
nu sint recondiționate - la 
timp, ori nu sînt constru
ite în conformitate cu 
prevederile „Instrucțiuni
lor tehnice" anexă la
NPM-IM ed. 1981, atît 
din punct de vedere con
structiv cît și din punct 
de vedere al amplasării a- 
cestorai

Privind modul de res
pectare a tehnologiilor 
de lucru la toate unități
le miniere controlate, au 
fost reținute deficiențe pri
vind: susținerea abataje
lor frontale echipate cu 
stîlpi SVJ și grinzi me
talice articulate (cîmpuri 
mari, stîlpi lipsă și pozi
ționare necorespunzătoa
re); susținerea intersecți
ilor dintre abataje și ga
leriile de bază și respec
tiv de cap; neexecutarea 
șcarpelor și neband îja- 
rea acestora, nedirijarea 
presiunii pe toată iungi- 
mea abatajului, rămînînd 
zone intercalate nedirija
te.

S-au constatat deficien
țe și In domeniul între
ținerii, reparațiilor și al 
funcționării instalațiilor 
electromecanice, precum și 
în domeniul instruirii și 
controlului asupra respec
tării NPM, asupra cărora 
vom reveni. (I.D.)

In prima lună a acestui 
an, comparativ cu luna 
decembrie a anului trecut, 
la IM Petrila numărul ac
cidentelor de muncă pro
duse in subteran a cres
cut de la 7 la 12. Se cu
vine să precizăm câ este 
vorba de accidente cate
gorisite, din punct de ve
dere statistic, ca fiind 
„ușoare". Din fericire, în 
cele două luni nu s-au în
registrat accidente morta
le. De cc a crescut, însă, 
numărul accidentelor?

Analiza fiecăruia din 
cele 12 accidente din ia^ 
nuarie dezvăluie, în bună 
parte, cauzele. Mihai 
Chirvasă, vagonetar la 
sectorul I, în timp ce in
troducea în chiblă un 
stîlp metalic, din neaten
ție și-a strivit un deget 
de la mină. Neasi* 
gurind, conform nor- 

. mativelor de lucru, capul 
, de acționare al unui 
transportor, înainte de a 
lncope operațiunea de 

' lungire ți cuplare a lanțu
lui transportorului, Vasi- 
)e Marin s-a accidentat la 
coapsa dreaptă. 
In timp ce descărca 
lemn dintr-un cărucior, 

1 vagonetarul Vasile Popa a 
* scăpat un lemn de mină 
; peste un deget de In pi- 
1 cior. Arpad Siklodi, mi
ner șef de brigadă la 
sectorul V, din neatenție 

' s-a accidentat la, degetul 
; piciorului In timpii ma
nevrelor unor vagoncte. 

I Petru Ciocoi u, miner șef 
1 dc schimb la sectorul IX, 
’a suferit un accident ușor: 
i-a căzut un lemn de jug 
pe spate, în timp ce e- 
fectua o perforare. Cau
za? Nu a fost asigurat Jugul 
înainte de începerea ope
rațiunii de perforare. Iar 

; exemplele ar puu-a fi 
, continuate.-

„In declarațiile date de 
cei în cauză, ne-a informat 
domnul inginer Alexandru 

' Popescu, șeful comparti
mentului do aeraj și pro- 
tecție a muncii de la IM 

|> Petrila, cei accidentați re

cunosc că accidentul pu. 
tea fi evitat dacă ar fi 
fost mai atenți în timpul 
lucrului".

Pentru a aprofunda a- 
naliza cauzelor, ne-am 
adresat și inginerului șef 
cu securitatea minieră pe 
întreprindere, Pavel Vla- 
dislav, cu întrebarea: ce 
măsuri au fost stabilite de 
conducerea întreprinderii 
pentru îmbunătățirea pro
tecției muncit?

— Au fost suplimentate 
posturile destinate lucră
rilor de întreținere a căi
lor de aeraj. In fiecare 
sector s-au înființat cîtc 
o formație sau două cu 
sarcina de a întreține lu
crările miniere. S-au com
pletat cu afective toate ' 
posturile de măsurători dc 
gaze și măsurători de de
bite de a e r. Mai 
sînt în subteran mun
citori care n-au înțeles 
că în prezent pe primul 
plan se pune, protecția 
omului ți apoi producția. 
Asigurarea locului de
muncă din toate punctele 
de vedere, atit de bine 
precizate în normative 
se cere respectată în
tocmai, înainte de înce
perea lucrului. Există și 
cazuri frecvente de
părăsire a locului dc 
muncă pentru a ieși mai 
repede la suprafață, în
deosebi la oamenii din 
sectoarele 7 și 8, fapt 
care generează permanent 
pericole de accident în 
rampele puțurilor. Sc 
constată cazuri de refuz 
dc a ridica masca de au- 
tosHiVare la- intrarea în 
șut...

Concluzia care se im
pune e dară. Numărul 
accidentelor poate să fie 
diminuat dacă măsurile 
stabilite dc conducerea 
întreprinderii vor fi sus
ținute de toți cei ce lu
crează in subteran, prin- 
tr o atitudine mai respon
sabilă. mai atentă, da res
pectare u normativelor dc , 
lucru în procc*>ul muncii.

Viorcl NTRAUȚ

O cifră — 500 000 tone. 
Este rezerva de cărbune 
imobilizată la Lupeni din 
cauza focurilor de m.nă. 
Un fenomen care dereglea
ză de mulțl ani producția 
unităților m.mere, o con
secință directă a ritmului 
draconic impus extracți
ei, în anii dictaturii ceau- 
șiste, cînd toate posturile 
trebuiau placate lu căr
bune, cînd asigurarea șl 
întreținerea lucrărilor mi
niere, aplicarea corectă a 
tehnologiilor au rămas pe 
planul doi.

Tone, cît mai multe, vi
teze de avansare cît mai 
mari; „să facem totul" 
pentru creșterea produc
ției...", pentru realizarea 
planurilor aberante. Și toa
te In detrimentul securi
tății zăcămlntului...

Sint focuri In mai mul. 
te sectoare. Un exemplu 
din ianuarie *90, la secto
rul IV, la complexul nr, 
I al brigăzii luga. Aba-

FOCWILE DE
tajul a fo-1 Întrerupt, iar 
pierderile se ridică la 
multe nîii dc tone... De 
ce? S-a aprins cărbunele 
rămas neexploatat pe o 
grosime de 5 m in aco
perișul stratului, la zona 
intersecției cu canalul de 
aeraj. Desigur, se lucrea
ză după un program ri
guros, stabilit de comisia 
de an-beta, la curățirea 
cărbunelui, a lemnului ars, 
la innâmoli.rea prin găuri 
de sondă. Abia după ace
ea va porni abatajul, un 
frontal de maie capaci
tate...

Es’c un exemplu re
cent. Dar focuri au fost 
și sint... La sectorul VII, 
In panoul I — un abataj 
frontal tot mecanizat. La 
sectorul V aprinderea stra
tului Iri decembrie '88 șl 
ianuarie ’89 g-a transfor

Efectul
mat în Incendiu care a 
detei-minat oprirea a 3 
abataje, închiderea între
gului sector, avînd drept 
urmare, pierderea unei 
producții de peste 500 to
ne pe zi. In ultimul an 
s-au Înregistrat focuri și 
in pn abatajul complexu
lui 22 la pregătirea com
plexului 22, tot la sectorul 
IV...

Di spre cauzele genera, 
toare ale focurilor ne-a 
vorbit inginerul șef cu 
securitatea minieră. dl. 
Constantin Drăgnlescu. 
Cauzele nu sînt altele clo
cit exploatarea ii rectă 
a straielor, necm ițirca 
integrală a cărbunelui ră
mas după exploatare și 
care se autoaprinde. In 
condițiile cind minirii au 
fost plătiți exclusiv pen
tru tone șl metri avansați,

„producției cu
s-a cam uitat că nccurăți- 
rca cărbunelui e sursă si
gură a focurilor de mi
nă... Sc adaugă și folosi, 
rea In mod exagerat a 
lemnului, ca stive, la ga
leriile de cap și de bază, 
unde rămin mii de mc 
lemn de brad neriîpitc. Sc 
mai adaugă și neexecuta
rea corecta a șcarpelor, 
m ii ales la abatajele fron
tale cu susținere meca
nizată din sectoarele IV, 
VII și III,

Mai trebuie spus un 
adevăr: focurile se pu
teau prcîn’impina dacă se 
respecta prin programul 
general de exploatare în
nămolii ea profilactică a 
zonelor de exploatare, 
penii u crearea unui ta
van artificial dc bună ca. 
litate. Dar, pur și sim
plu, acest progtum nu

orice preț"
s-a respectat. Mina Lu
peni dispune doar dc 
două stații de înnămoliră, 
tărăgamndu-se de 2 ani 
construirea celei de-a 3-a. 
Dar și la cele două sta
ții în funcțiune a lipsit 
cenușa din cauza mașini, 
lor. Așa că, în loc de 200 
mc/zi pulpă de cenușă cît 
puteau produce stațiile, 
au produs abia 60—80 mc... 
la cîteva zile. Astfel, față 
dc necesități. Inc. imolirea 
s-a realizat abia în pro
porție de 60—70 la sută. 
I,a nerealizarea progra
mului de înnămoliră mai 
contribuie un impedi
ment: canalele de aeraj 
ale abatajelor care se um
plu de apă. se obturează 
și periclitează acrajnl. 
Soluția: scoaterea acesto
ra și folo.irea clasicelor 
galerii de cap.

I.a toate acestea se mai 
adaugă un rău: neexecu
tarea digurilor, așa cum 
car normativele — după 
terminarea exploauîrii fe. 
liilor. Mina nici nu mai 
are formații specializate 
pentru construirea acestor 
diguri și, mai mult, aces
tea nici nu erau prevăzu
te in planul forțelor dc 
muncă. Or, mina Lupeni, 
cu un labirint dc 300 km 
lucrări miniere, ar nece
sita cel puțin 100 de di
guri pentru includerea 
lucrărilor vechi...

D?ci, trebuie îndiguiri, 
scarfic, înnămolii i și cu 
rățirea corecta a cărbune
lui. Se impun, într-un 

cuvînt, eforturi, se cere 
răspundere, inițiativă pen
tru a repune securitatea 
minei în drepturile c> fi
rești. Asa cum nu a mai 
fost de nuilți ani, așa cum 
prevăd programele elabo
rate deja.

lonn IIUBEK
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lucrurile ședinței Consiliului Provizoriu de Uniune Națională
Marți dimineața au fost 

reluate, la Palatul Par
lamentului din Bucu
rești, lucrările ședinței 
Gotrsiliului ' Provizoriu dc 
UmuiVe Naționala, consti
tuit la 9 februarie din 
reprezentanți ai partidelor 
politico rtou create. Con
siliului Frontului Salvă
rii Naționale, uniunilor 
minorităților naționale și 
ai Asociației foștilor deți
nuți politici.

tn cadrul acestei șediiv 
țc urma să fie stabilita 
forme dc organizare și rno-+ 
dalitâțile de lucru, la ni
velul național și terito
rial, ale noului organism 
legislativ și al puterii de 
stat. Totodată, pe ordinea 
de zi figurează alegerea 
organelor de conducere ale 
Consiliului Provizoriu de 
Uniune Naționalii.

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
In Bulgaria nu vor 

renaște ideile monarhice
SțjWA 13 (llompres). — 

Intr-un interviu transmis 
peDtru prima oară dumi
nica scara dc televiziu
nea bulgară, fostul rege 
i) Bulgariei, Sun < n al

In k-g.îuirl < . inU viul 
acordat nuss-m liei bul
gare de fontul țar Sirneon 
al If-lga, Consiliul de 
.«siniștri al KP Ilulga ia 
a dat urmatoarc-a decla
rație cit ilă d .• ag : >:ț: i 
UT A.

Frtiblema orinduirii de 
•lat și forma dc guverna
re a Bulgariei ca î epubli- 
că a fost hota.ît.i du 
poporul bulgar cu o ma
re majoritate, o d.r't pen
ii u totdeauna, pe calea 
unui referendum liber. 
Alune!, poporul bulgar 
<i -a spus cuvintul in le
gătură cu rolul și răspun. 
dorea dinastici de Snxo- 
nia-Cobvcg lr,tr-o scrie de 
catastrofa naționale și 
calamități care an lovit 

bulgar iu timpul

Demonstrație a fermierilor 
din țările membre ale C.E.E.

STRASBOURG 13 (Rom- 
prcsi. — Circa 29 000 dc 
fermieri din țările mem
bre ale CF.F, au participat 
Vi o amplă demonstrațio 
organizată, luni, In fața 
Parlamentului European, 
organ consultativ al Pie
ței Comuni», cu sediul tn 
orașul francez Stra.bourg,

înainte de intrarea în 
ordinea de zi, Consiliul 
Provizoriu de Uniune Na
țională a fost informat că 
Partidul Național Pro
gresist, ai cărui repre
zentanți au participat la 
ședința din 9 februarie, 
nu este înscris legal și, în 
consecința, nu poate face 
parte din consiliu. De 
asemenea, s-a informat că 
Partidul Uniunea Repu
blicană. care s-a înscris
și activează legal ulterior
datei de 9 februarie, par
ticipă la ședința Consi
liului Provizoriu de Uni
une Națională în calitate
de observator.’

In continuare, Consiliul 
Provizoriu dc Uniune 
Națională a început dez
baterea proiectului de re- 
gulament în baza căruia

11-lea, a declarat că ești 
pata să se reîntoarcă în 
Bulgaria să acordo spri
jin țării sale. Fostul mo
narh trăiește în prezent 
in exil in Spania.

guvernării sale. Așadar, 
in virtutea constituției, 
precum și a experienței 
istorice nefaste, a efortu
rilor și speranțelor demo
crate ale poporului bul
gar, In viața socială a 
Bulgariei nu este loc pen
tru renașterea ideilor mo
narhice.

Sint stranii șl absolut 
nefondate ambițiile pri
vind așa-zisul rol în poli
tica bulgara, încercările do 
a dă sfaturi cum ar tre
bui să-ți rlnduiască po
porul bulgar probleme
le, precum și comentarea 
relațiilor Bulgariei cu alte 
state prietene prin argu
mente care eludează ade
vărul istoric șl contra, 
vin actualelor interese 
naționale ale Bulgarie:.

Manifcslanțil au pro. 
testat împotriva propu
nerilor miniștrilor agri
culturii ai „celor 12" pri
vind înghețarea prețuri
lor la principalele pro
duse agricole pentru cam
pania 1990—1991, Infor
mează agenția France 
Presse.

urmează să se desfășoare 
lucrările acestui organism 
în perioada ce a rămas 
pînă la alegeri.

Pină la alegerea, prin 
vot, a președintelui 

CPUN, dezbaterile sint 
conduse de dL Ion Iliescu.

Prinlr-o imensă majo
ritate de voturi, presa a 
fost admisă în sala do 
dezbateri. .

După aproape șase orc 
de dezbateri. Consiliul 
Provizoriu de Uniune 
Naționalii a adoptat Re
gulamentul privind or. 
ganizarea șl desfășurarea 
sesiunilor acestui orga
nism legislativ și al pute
rii dc stat, Care va funcți
ona pînă la alcgerilo do 
la 20 mai.

Printre prevederile im
portante ale acestui act 
normativ se numără: con

Stare excepționala in
DUSANBE 13 (Romprcs) 

— După cum transmite a- 
genția 'J'ASS, Prezidiul 
Sovietului Suprem al RSS 
Tadjice a holărit institui
rea stării excepționale și 
introducerea, incepind cu 
12 februarie, pe teritoriul 
capitalei țării — Dușan- 
bc — a restricțiilor dc 
circulație între orele
22.00 șl 06,00. Această 
măsură, precizează sursa 
citată, a fost luată ca ur
mare a agravării conside
rabile a situației din Du- 
șanbc, a inculcării ordi
nai publice și a manifes
tărilor dc extremism, în. 
soțite de tulburări in ma
să și pogromuri, de in
cendieri și jafuri.

In ultimele doua zile 
la f ița Sediului CG ai

BELGRAD 13 (Rom
prcs». — Potrivit unul
sondaj publicat dc ziarul 
iugoslav „Borba", Unlu.
nea Comuniștilor din
Iugoslavia — pe care mul ți 
o consideră „muribundă" 
— se bucură încă dc în
crederea majorității iugo
slavilor. Astfel, 43 la su
ta din cei chestionați și-au

U.C.I. se bucură încă de încredere

• Miniștrii economiei și de finanțe din <EEE. re
uniți la Bruxelles, au ajuns la un acord privind co
tele fiecărei țărj la capitalul Buneii Europene pentru 
Reconstrucție ți Dezvoltare a Europei Răsăritene 
(HEKD), care sc ridică la 10 miliarde unități do 
cont (circa 12 miliarde dolari).

S-a stabilit, totodată, că BERI) va finanța x cu 
prioritate dezvoltarea sectorului p;irtlcular în țările 
din Est democratizate și unele infrastructuri indis
pensabile sectorului dc stat, cum ar fi comunicațiile.

vocarea Consiliului în se
siuni ordinare o data la 
două săptămînl, anume 
vinerea și ori de cîte ori 
este necesar; Consiliul 
lucrează în prezența a 
cel puțin două treimi din 
totalul membrilor săi și a- 
doptă decrete-lcge și de
crete cu majoritatea mem
brilor prezențî; adoptarea 
hotărîrilor, punctul cel
mai controversat, se face
atît prin vot secret, cit
și prin vot deschis, pe
baza opțiunilor exprimate 
de majoritatea membrilor 
săi. S.a mai hotărît, dc 
asemenea, ca lucrările șe
dințelor Consiliului să 
fie conduse de președin

tele acestui organism sau 
do un vicepreședinte al 
acestuia.

capitala R.S.S. Tadjică
PG din Tadjikistan au a- 
vut loc mitinguri de pro
test, neauîorizate, împo
triva stabilirii pe teritoriul 
acestei republici unionale 
a armenilor nevoiți să 
părăsească orașul Baku 
— capitala Azerbaidjanu
lui. Manifestanții s-au 
pronunțat împotriva acor
dării de locuri de muncă 
și locuințe pentru refu. 
giați. Extremiști nu în
cercat să pătrundă cu for
ța în sediu. Subunități ale 
trupelor de interne au 
tras focuri de avertisment, 
după care au folosit tu
nuri eu apă și bastoane 
pentru dispersarea ma- 
nifcstanțllor. In riadul 
organelor de menținere a 
ordinii s-au Înregistrat 
victime, arabi TASS.

exprimat Încrederea in 
victoria comuniștilor la 
alegerile parlamentare din 
primăvară în diferite
le republici și provincii 
ale țării, Iar 31 la sută 
șl-au anunțat efectiv in
tenția de a vota în favoa
rea UCI •— relatează 
France Presse.

FILME 14,20 Actualități
11,30 închiderea pro-

PETROȘANI — 7 No. gramului.
iembric: Sprijiniți-l pe
șerif Paringul: Faleze 15,30 Muzică populară.
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tragic. dv...

LUPENI: Ultima noap- 16,20 Bacău — Urgența
tc a Seherezadei zero.

VULCAN: Ultimul 16,45 Teleșcoală.
războinic. 17,10 Tribuna partldeloi

LONIyA: Parada Cha- politice.
plin. il8,10 Concertul simfonic

URIGANI: Vreau sil extraordinar al
știu de cc am aripi. Filarmonicii din

PETRII,A: Munții In Munchen.
flăcări. Transmisiune dl-

ANINOASzX: Corsarul. rectă do La A te-
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10,15 Teleșcoală.
11,20 Teatru TV (relua- Departe do lumea

re). dezlănțuită.
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Hunedoara-Deva
ANUNȚAM PE CEI INTERESAȚI, 

PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, 
LARGIRFA GAMEI PRESTĂRILOR 
CE SE EFECTUEAZĂ LA CERERE 5

■ Documentații complete pentru con
strucții civile, de cult, industriale, agrozo
otehnice, lucrări tehnico-edilitare, drumuri, 

locuințe personale, anexe, instalații de orice 
iei în construcții existente, modernizări;

■ Proiecte de mobilier și decorațiuni in
terioare pentru toate genurile de lucrări |

■ Documentații pentru reparații capita
le și curente, amenajări și expertize tehni
ce ;

/

■ Lucrări topografice și geodezice;
t

■ Proiecte de amenajare a teritoriului 
și urbanism, inclusiv studii sociologice de 
fundainentaro a acestora;

■ Documentații de înstrăinare a imobi
lelor aji terenurilor, partajări etc }

■ Elemente de grafică șl design (invita, 
ții, felicitări, reclame, afișe, firme, monumen
te funerare etc) ;

Comenzile se pol depuno la sediul insti
tutului din Deva, Piața Victoriei nr. 2, cod 
2700. Informații suplimentare Ia telefon 12430 
sau 13730, interior 16 sau 40.

ANIVERSARI
CU PRILEJUI. pen'.io. 

nării doamnei Stanciu Ca
melia, colegii din cadrul 
KGCL laiperd, ii urează 
sănătate șl „l-a mul ți 
mir <107>

VINZARI
VfNf» videoca»' ‘ ■ i.i 

«cjțystrflte satelit ti-
»jal înncgiM rarei), • 

■ >n 70850. Hațeg. (171)

SCHIMBURI

SCHIMB garsonieră con
fort I, zona Petroșani 
Nord, cu apartament 2—3 
canwiX’, aceea*i zonă. In
formații Petro .p,i, s1r. 
(lon'Lmtin M .!!>•, 1>1. 6,
.i[x 32, dllp/i o- i 15. (170)

m *( a _p11 JlLlslLI ° t e
PIERDERI

PIERDUT legitimație ser. 
viciu pe numele Bătrinu 

Ioan. eliberată de IM I.i- 
vcZeni. O declar nulă. 
(166)

PIERDUT b-gitiiu «ț ■ 
specială de călătorie nr. 
232, eliberată de I <;« I.
Petroșani. O dedai nul i 
(IC‘.')

PIERDUT 
absolvire a

‘ certificat 
cursului «Iu

du
ca-

lifitair d> Ciadul II. r.e-
ria F, nr. 47650/1980, c-
liberat «I lIM Anlnoa-a. fi
declar nul. (17!)

PIERDUT legitimație dc 
serviciu pc nunele Poifir 
Ionel, eliberată de IM 
l>il|a. O declar nulă, 
(173)

DECES

COLECTIVUL atelie
rului proiectări investi 
ții suprafață al
l( I rriVIII Petroșani este 
alături de Miu Carmen 
in rnomenfdo de grea 
încercare pricinuite dc 
decesul tatălui. Since
re condoleanțe. (I6H)

PIERDUT contract dc 
închiriere pe numele Ro
șu Marin, eliberat dc 
EGCI. Vulcan. II declar 
nul. (175)

COMEMORĂRI'.

VAI,UI, uitării nu se 
va așterne niciodată 
peste amintirile frumoa
se lăsate d<> bunul soț, 
lată șl ginere

IIORVATII LUDOVICI 
(OCSI)

Ia șase luni <le la de. 
ccs. nu I vom iiitu nici
odată. Soția Monilia, 
fiicele Bcly și Ela, cum- 
nuții Tibi și IMIe, so
crii Riidolf șl Ileana.

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ 

P E T R I L A
încadrează direct sau prin transfer

— fochiști autorizați cazane presiune 
medie (13 bari)

Relații suplimentare Iu biroul ONR al 
întreprinderii.
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