
Ninge ca intr-o filă de abecedar
In suflete ne ninge cu durere
Ne-au nins atfyia ani dar în zadar
Condiții am avut, dar austere.
Ninge ca Intr-un vis urit de reunmli. 
in suflete a-nflorit o mătrăgună.
Intr-o lume plină de ostateci
Glndul ne e liber, inima nc e bun i
Ninge ca bi iad, ninge și e bine
Ninge cu durere peste mine !

Mîtcea BUJORESCU

1 NLVAI FA DF BRAZI

„Din luna iunie, rentabili!“
Inginerul Ia viu Florea, 

lirector tehnic producție, 
la IM Valea de Btazi : 
D'atre minele Văii țiu

lui, plătim cel m-.i mare 
amortisment p«-ntru utila
je". Rcp. : „Și cu ce efi 
i'?nțâ?“. Inginerul LF.: 

„Avem 3 complexe ( MA 
’H In subteran, piu-, unul 

rezervă. Dintre cele trei 
unul produce. în medie 
GOO tone de cărbune pc zi, 
unul r.u ren-im i-l por
nim. ar r. 1 dc a'. treilea
d-a terminat ex pi--darea 
ie [janoid 3 Noi l si 
in curs dc mutare în 
noul 2 Nord". IV-p 
ponte vorbi. în ,i—. 
de rentabilitate ?“ 
ncrul L.F.: „Ca 
rentabili, prcxhi'-ția 

ă ar trebui .să lie 
j.rnximativ 1 tno de

A tfel a debutat analiza 
•_ onomică de li mina Va
lea de Brazi. A reliefat.

t

e te 
pa- 
„Se 
caz.

Ingi- 
fim 

zdni- 
de a- 
tone".

ca cum că ace.i ‘ i mină, 
In prezent nerent. ibilă. 
ponte deveni în scurt timp 
n-ntabilă. Și iată di- ce

Prima problemă — for
ță de muncă p "egătită pe 
structuri de meserii. La 
Valea de Brazi nu se mai 
fae angajări. Numărul dc 
personal prevăzut a fost 
atins. Dar acești oameni 
— mulți nou încadrați — 
nu au atins nivelul de ca-, 
lificare cerut. Lipsesc mi
nerii, combainicni ț.a. O 
soluție c venirea unor mi
neri buni de la alte mine, 
precum l.upeni. Sînt șase 
mineri. între care și cu
noscutul șef de brigadă 
Costică Eic, fost la IM Lu
peni, care muncesc acum 
la Vali , de B azi. Dar nu 
este suficient. De aceea, F 
calificarea personalului la I 
nivelul cerut de gradul dc I 
mec mizare a minei con
stituie un obiectiv perma- g 
nent. Tot legat dc forță de I 
muncă: disciplina. Semne j 
llorațiu XI i;.x IN’DRESCU I

( o î id i a iî . . aui n <1 e |> c n d c n t al | i «a fi ii i

ANUL I, NR. 15 JOI. 15 FEBRUARIE 1990 4 I’ACINI — 50 B'NI

EXPUNERE DE MOTIVE
Iluzia că știm ce este 

democrația o avem, mai 
ales acurn cînd cu toți fa
cem politică. Suferind 
str-însoarea dictaturii am 
visat atita democrația in- 
cît, ca orice vis, ca și-a 
pierdut clarele contururi. 
Am privit-o ca pe un pa
radis al societății, și, în 
rarele momente cînd am 
Încercat să ne-o reprezen
tăm, am văzut-o ca pe o- 
pusul, inversul dictaturii.

Acum ne convingem că 
nu este așa. Indurlnd. 
ne-am inchipuit că sufe 
rinț.1 datorată dictaturii 
va înceta odată cu clști- 
garea libertății. Acum ve
dem că suferința datorată 
lipsei democrației nu e 
mai mare decît cea a cău
tării drumului spre ea. Re
voluția ne-a adus liberta
tea dar ne-a împovărat cu 
sarcina de a ne construi 
singuri democrația. Și noi, 
care credeam că libertatea 
înseamnă automat ți de
mocrație, ne vedem obli
gați să ne punem Între

•••eeeeeeo
< ițiți neapărat in 

pagina a treia „Dosare
le adevărului’'. Mărtu
rii despre activitatea 
organelor de securita
te împotriva minerilor.

Spicuiri din dosare, 
t otccopii.

In pagina a ll-a, a- 
precieri la adresa tna- 
xidezbaterilor din mi- 
nlparLiment. Sperăm 
să vă placa I

(Continuare in pag. a 2 a)

bări, să căutăm răspunsuri.
Tot mai dci se spune că 

democrația trebuie învă
țată, că avem nevoie acu
tă de cultură politică.

Se por te învăța demo
crația ? Există o pedago
gie a democrației ?

Răspunsul ar putea ft 
negativ pentru că demo
crația este una din fru
moasele iluzii ale omenirii. 
Răspunsul este mai ales 
pozitiv și asta legitimează 
încercarea noastră teore
tică asupra democrației ca 
formă de organizare a so
cietății. Societățile nede
mocratice trăiesc o misti
că a democrației. Dar de

Quod
Am mai scris despre 

răspunderea afirmațiilor 
făcute in scrisorile trimi
se redacției. Ea aparține 
exclusiv autorilor scriso
rilor. Volumul mare pri
mit zilnic ne împiedică să 
verificăm chiar totul. Noi 
am înțeles că în noile con
diții de democrație nu 
mai operăm sub imperiul 
cenzurii. Dar cerem Imna 
credință din partea tutu 
ror celor ce ni se adresea
ză. C izul lui Nicolae Jo- 
sza din Lupeni este sem
nificativ pentru abdica
rea d<- la acest principiu. 
Verificiml afirmațiile sale 
la adresa plt maj. de po
liție Tachc Dulăi am con
statat că acestea conțin 

mocrația n-o putem cu
noaște prin ii.'iire și reve
lație, ca fapt moral, de
mocrația trebuie preceda
tă de cunoaștere. Poate 
fi învățată pentru că are 

și un eșafodaj teoretic ca
re poate fi expus ți învă
țat. i

Democrația e condițio
nată dc cunoaștere și pen
tru că actul democratic 
este un fapt de cultură, 
afirmația filozofului nos
tru Mxhai Ralca este o 
evidență ce nu necesită 
argumentări: „Toate țări
le civilizate sînt democra
tice; toate țările scmicivi- 
lizate ori primitive sînt 
dictatoriale". In mod cert.

crat dcmonstrandum
multe neadevăruri. Noi 
nc ccrcm scuze față dc 
domnul Dulăi. Ilesi acest 
lucru trebuie să-l facă Ni-

Dospre răspunderea 
afirmațiilor

___ ___*__ t ___  _
colac Josza. Afirmațiile 
și acuzațiile sale nu ne 
aparțin nouă. Să fon bine 
înțeleși. Democrația exis
tă în noi și pentru noi 
Deci și celor caic ni se a 
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cunoașterea, ei act de cul- 
turiț, este f nit declanșator 
al actului democratic.

Este însă cunoașterea 
condiție suficientă a În
făptuirii democrației? Nu' 
Cunoscând, parcurgem doar 
Jumătatea drumului. De
mocrația este și un princi
piu moral, o stare a con
științei, un act de interio 
rizan? și responsabilități 
morală. Dincolo de cu 
noașterea și învățarea de
mocrației apare problema 
opțiunii și asta ține dc 
personalitatea culturala 
și morală a fiecăruia.

In dicționare democra 
ția este un substantiv fa 
ră sinonime, tocmai pen
tru că este un fapt moral 
șl moralitatea nu acceptă 
surogatele. In numerele vi
itoare, sub acest generic 
nu dăm și nu primim lec
ții despre noțiunea de de
mocrație. Pentru că, de 
fapt, Iubirea, democrația, 
înaltul sînt simple noțiuni 
oaie nu .există.

I’rot. Vasile D1XCL 

dresează. Am constatat cu 
surprindere că orice afir
mație critică naște replici 
mai mult sau mai puțin 
fondate. Nu intoleranța 
este esența democrației. A- 
cest fapt nu e înțeles de 
unii. înainte de a cerc ce
va, înainte de a face o a 
firmațic, haideți sfi gin 
dim cu toții. E mai ome
nesc și e mai necesar. Nu 
avem dreptul să împroș 
căm cu "noroi oricum și pe 
oricine 1 (G.C )

■■■■îmbibi• bbbbbvsbbbbsbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiibb

Pot fi limpezite apele Jiului ? (I)
I.itu, Intr-adevăr, o pro-
-mă care-ți a.-te.ip’.a re

zolvarea de foarte milt 
timp. Și-au pus-o probabil 
toți locuitorii Vad Jiului 
Dar, oare, specialiștii și au 
pus-o’ ? Iar d.u . și-au 
pil 6, cum -au a-ițlonat ? 
f a ce rezultate a a ajuns? 
Pun- m ac .te întrebări

satt In ap Ie Jiului sini 
zgura și cenușa de la UE 
Paroșc ni (900 tone pe oră), 
sulfatul de zinc (150 kg pe 
zi) și uleiuri r.iincrale (200 
kg pe zi) de la IFA „VIs- 
coza" Lupeni, care nu se 
valorifică In prezent și

extras din unele cariere, 
• valorile limită admise 
pentru substanțele poluan
te în apele reziduale dc 
la preparații sînt stabilite 
la 0,035 grame la litru, 
dar n-au foet atinse nici 
odată, • un exemplu con

-ritru că situația este 
'le-a dreptul alarmantă 
V i m'-rim doflr riteva

O chestiune nu numai de interes local —

illtc n- cunoscuta pulili- 
ulm: • în Val< i Jiului

■ -tă 31 airsc de j-oluarc. 
are -devei ,e<- î ape uza- 

t'.- i ' Iu triale și tnen. |<"e 
In tiu. Dintre riC» g’ 'j;u 
10 an “>‘atii do epurai ' co-
r- •piinz.1to.irr, la II nu
funcționează la [M1 arui 
'rii proie-t.iti, iar 13 nu
ni deloc stații d> -purarej
• principalele n înrslijri

i. t-intc r"zidni1r ne
i ifiratc ■ e trd 1, ■

elndent — nivelurile eon 
ceiitiației medii în anul 
trecut au fo .1 de: 4j g, 
la litrii la l’i trila, 18 gr la 
I ivi-zeni, I I,'J la C'orocști, 

.12,1 gr li Lupeni, Iii,.3 gr 
I i Ut icani (Liră a mai pu
ne la socoteală eventualele 
„reliisuri" ale datelor ra
portate; 9 deși 1< ge i o- 
bliga unitățile economice 
care folosesc apa în sco
puri Indir.tri.il’- ă o eco 
noml ■■a’/'ă prin ie, ircii

larc sau folosire upetita, 
doar la două preparații se 
respectă aceasta prevedere 
— ( ororști (79 la sută pro
cent 'de recirctilare, cel 
m ii bun) și Lupr-ni (71 la 
.■Jitii) —. Li celelalte, <1 n 
cauza nefin ihzării inves
tițiilor. apa nu se recir- 
< ulâ, îniegi trindil -e un 
con'-um exagerat; • din șl.i 
mul rezultat in procesele 
de preparare a cărbunelui 
se pot fabrica cca. 'U)0 000 
tone de tui te, care pot fi 
utilizate în imlir tria ma
terialelor dc con tiucții 
(in pi i z„-nt ■ iul Ijvnefii'i.u i 
doar | 'litiu .320 000 tone).

.Sini doar cili va argn 
mente In favoatea prote- 
liuli apelor împotrivii po
luării. Deși cxi'.tă mai 
liniile acte uni inati<• e In

( omfanliii IOV Wl M I

(< <uiliiiil.il i hi |>a^ a l-.i)

1..1 imăto.iri'
— Așn c hini', mult iuliile a sliili.il- 0". pe

se dinte
Desen de \ .iii 1 O( Ol \

\ XII ICXOIÎ <■•(<■ s Ud, nl l i I. (dul ii <1.
mine din l’i'lro am. I.oitln :■ in X 11I..1.1. i i il.it
(și le ,i lu.it) toate ex.umilii N<i ;m. < >. .. i >m 
participă la mitinguri, nu d.i liuzna <i ci»n t d
vin/Atori si cir . iumat i. I i uni. li S> .i. mult
umor. După ce jjiudeșt •, ilMCIwaitft. Merită O expo
ziție de caricatură ! <31.II.)

iliiiil.il
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PARLAM
Dcșț nu ne am aliat intr-una din 

lojile rezervate presei, iată citeva 
„parlamentari'* pe marginea ultimei 
sesiuni a mini-parlamcntului țării. 
Dacă tot am lăcut o noapte albă 
marți s-pre miercuri ! • Democrația 
începe să se așeze; Deocamdată o 
cerțitudine: provizoratul Consiliu
lui • provizoriu durează doar pînă in 
20 mai (ziua alegerilor); • și încă 
■na, ședințele se vor ține vinerea 
(probabil bilunar, dacă nu apar ți 
■rgențe); • Dacă tot rămine bătută-n 
cuie ziua do vineri (atenție, multe 
asemenea zile au cruce ncagră-n 
calendar, intre timp mai c și Vine
rea Mare), sperăm «ă nu ni se ră
pească timpul pentru Denia Proho
dului. Sau poate se legiferează mai 
repede săptămîna eu cinci zile de 
lucru (n-am mai fi obosiți simbăta, 
după îndelungatele ședințe); ■ Nu 
supunem la vot pentru că încă nu-i 
clar — c vot secret sau vot deschis 
(oare de cine se feresc ?); • Poliția!
• Z.ice-se că unii parlamentari nu-și 
dau scama • de importanța uriei pro
bleme dccit după ce o votează (apro
po, să interzicem bancurile Joia la 
cooperativă, S-ar putea să ne umfle 
rîsul tocmai la slujba de duminică);
• O părere: fiind mulți juriști în 
parlament (parcă era vorba că ju
riștii nu mai fac politică !), abținc- 
ți-vă de la divorțuri, s-ar putea să 
rămineți fără avocați; • „Lambada 
politică** (vă amintiți emisiunea de 
duminică de Ia TVRL) continuă să și 
păstreze locul In top și după a doua 
ședință; • Fiecare cerc dreptul la 
inițiativă, dar oare, nu-l prea mult 
ca fiecare să inițieze eite o lege ? ;
• Atenție la interpelări, se vrea a fi 
formulate în scris (Se primesc și a- 
nonime ?) ;' • Pe bună dreptate, se 
cer stipendii, propunem o chetă (că 
tot se poartă). ( inc participă ? ;
• Aminarea alegerilor era legată, 
chipurile, de începerea șampaniei a- 
gricolc, deși n-am văzut nici un ță
ran în sală (sau n-am fost atent?). 
Oricum. 20 mai cade într-o dumini
că. iar țăranii au frică do Dumnezeu, 
nu vor ieși la cîmp; • Cine dorește 
să învețe mitologic, trebuie să ur
meze obligatoriu cursurile liceului 
„Spiru Ilaret'* din capitală; • Mini- 
parlament fără președinte ? Altfel 
cum să înțelegem contestația ca șe
dințele să fie conduse de președinte;
• Rolul de arbitru, pare-sc, îl vor 
avea naționalitățile conlocuitoare. In 
ce limbă se vor înțelege ? ; • Tor
sionării din sală n-au fost salutați 
(o fi lipsă de respect !) ; • S-a pro
pus și politică la f.f. Ar fi o soluție;
• Dintre numeroasele mașini solici
tate, doar o formațiune politică a 
cerut „Dacia 1800“. Nu credem că 
cere prea mult. Să i se dea; • Și to
tuși, s-a gîndit cineva și la guvern, 
care trebuie să fie numai din tehni
cieni. Era și cazul !; • Pentru poli
ția sălii a fost propus președintele. 
O avea grade militare ?; • Semanti
ca ți semiotica, iată ce trebuie să

avem In vedere domnilor; • „Nu vă 
feriți de fotografii !*’, s-a zis. Oricum 
vi se vor face, zicem; • „Parlamen
tul** este inoperant" (!!). Oare, o fi 
fost glumă ? ; • Intre timp unii mai 
cască în sală, treaba lor; • Pînă la 
noua Constituție, trăim după reguli
le vieții. Viață, afirmă-tc!; • Unii 
susțin că lucrărilo sesiunilor să se 
desfășoare continuu. Și cînd mai lu
crăm ?; • Nu cred că la această 
ședință s-au prezentat toți (ex.: n-am 
mai zărit politicianul do 18 ani). 
Propunem să se strige catalogul ;
• Intrucit în sală se face curent se
propune închiderea ușilor. întrebăm: 
presa Ic poate deschide din cînd în 
cînd ? (Fără a atenta la sănătatea 
parlamentarilor, bineînțeles!); • Se
propune interzicerea aplauzelor în 
timpul ședințelor de parlament. Dar 
dacă ședința devine un spectacol ? 
Rezon, coane... ; • Se parc că votul 
va fi pus pe calculator și afișat pe o 
tabelă electronică. Dașă tot n-am 
montat-o noi la stadionul „Jiul", ce-ar 
fi s-o cedăm parlamentului ? Ca ac
țiune umanitară, de ajutorare; • „Sîn- 
tem sub privegherea poporului** 
(sic!). Nu cumva sub privirea?;
• E o criză acută de sedii. Aviz con
structorilor ; • Locurile în sală vor 
fi numerotate. Sînt curios cine va 
sta pe ultimul loc. Propunem să ră- 
mină în permanență liber. Poate mai 
apare vreun întîrziat; • Prea puțini 
tineri printre parlamentari. De unde 
aflăm media de virstă ? ; • O nouă 
definiție — votul deschis este oglinda 
propriei conștiințe ; • Unii* vorbesc 
de mai multe ori, pînă sînt auziți. 
Soluție : creșterea numărului de mi
crofoane (ptiu drace !); «Domnilor 
dascăli băgați de seamă — „pentru 
a învăța matematica, vă dau un a- 
becedar*’ ; • Minorități naționale 
sau naționalități conlocuitoare ? Este 
într-adevăr, o întrebare; • Iți fac a- 
pariția doamnele. Mai mult respect, 
domnilor ! ; • întrebare sau interpe
lare ? S-ar putea ea dc-acum încolo, 
la semnalele critice ale ziarului, să 
vă interpelăm și noi ; • Și totuși, a- 
mendamentclc sc fac în scris. Vorba 
volant, scripta manent ! ; • „Cum
speculăm noi, juriștii...", zicea o voce. 
La ce s-o fi referit ?; • Iit (.'PUN 
se poartă și amatorismul. Sau o fi 
campanie electorală deghizată?;
• „Stai Jos !", vroiau să spună mai 
mulți parlamentari cînd ascultau 
aberații ; • Nimeni nu vrea să fie 
prostul clasei; • Mulți spun că știu, 
dar arată că nu știu; • Fără geamuri 
sparte ! Să fim serioși, nu este un 
parlament al babelor euin insinua 
cineva;, • Sînt descoperite chiar și 
grade nedeclarate. „Armata e cu 
/ioi"!; • Cultele nu participă la par
lament. Dumnezeu să ne aibă în pa 
ză .' ; • Se tot propun comisii. Unele 
sînt chiar utile. Numai să nu atingă 
numărul membrilor biroului; • Cine 
pe cine neagă și de ce ? ; • Parla
mentul c cu noi !

Constantin IOVANESCU

Un
Poate cînd veți citi a- 

ceste rînduri, nu le veți 
crede. Omul lucrează la 
SUCT, secția Petroșani și 
se numește Traian Drăgan. 
Iată ce a pățit; trăind In 
concubinaj cu o doamnă, 
«ceasta nemaiînțelegîndii- 
se cu el l-a dat afară din 
locuință. Datorită acestei

„Din luna iunie, rentabili!"
(Urmare din pag. I)

bune, nici. In luna decem
brie, o medie de 70 de ab
sențe nemotivate pe zi. In 
luna ianuarie, numai 30 
de nemotivate pe zi. Și 
numărul lor < te în scă
dere. Vorba interlocuto
rului: „au început să vină 
oameni buni și la noi". Co
lectivul se stabilizează, 
sc sudează. Toiul cu e- 
fectr benefice asupra pro
ducției.

A doua pioblemă: me
rită zăcămînf.iil efortul fă
cut pentru exploatarea 
lui 7 Special *ii minei re--

E N T A R I

om locuiește intr-o cobi
situații el a rămas fără 
adăpost, și s-a gîndit, cum 
o altă soluție nu avea, ca 
mașina pe care lucrează 
să-i fie și... garsonieră. De 
aproximativ 6—7 luni a- 
cest șofer doarme în ca
bina mașinii. A făcut ce
rere la conducerea SUCT, 
a apelat înainte de Revo
luție la organele p.c.r. și

pund unanim: „Da. Este 
cărbune cocsificabil în 
totalitate, cărbune bun și 
rare, pe piața externă cos
tă bani grei. Așa că tre
buie să-l folosim pe-al 
nostru. Este mai rentabil. 
Investițiile prezente și ce
le care vor urma au aco
perire reală. Cu mecaniza
rea existentă mina poate 
deveni o întreprindere e- 
ficii ntă. Dar această me
canizare fără de care nu 
se concepe mineritul, im
plică asigurarea pieselor 
de schimb, folosirea inten- 
•îi pentru revizii și repa- 
r .1i■, a /il,-lor "im! nu lu

1

ă I
la sindicat. Degeaba, ni
meni nu l-a ascultat, ni
meni nu l-a înțeles.

Acum acest .șofer va 
găsi, cu siguranță, înțele
gere la noul sindicat liber 
al șoferilor, ca el să pri
mească o locuință pentru 
a-și trăi viața în mod ci
vilizat.

Vaslle BELDIE

crează minerii, nstfel îneît J 
opririle de producție să I 
fie minime. Mina se con- 
fruntă cu problemele teh- i 
nice, precum calitatea mo- I 
(oarelor, a redactoarelor, | 
a altor echipamente. Fie- 1 
care defecțiune este un 
gol în producție. Deci timp I 
și bani pierduți. Nu se 
mai poate accepta lucrul i 
cu pierderi, indiferent de ' 
ce natură ar fi ele.

Reținem afirmația ingi- l 
norului Liviii Florea, în J 
momentul cînd nc-am ț 
strins miinilc; ,,Dm luna | 
iunie, sigur — 1-1(10 tone i 
p zi" D- i r-'Ol il ii li

SCURTISSIMS

Viață de cabanier
Lunca Florii. Acolo este o cabană. Frumoasă. 

Bine dotată. Căutată. Se hotărîsc ca noul ei caba
nier să fie de fapt vechiul său gospodar — Tiberiu 
Illes. Toată lumea din Valea Jiului îl cunoaște. Om 
de munte, cu mult bun simț și cu spirit comercial. 
Numai că hotărîrca a fost spulberată de „lucrătu
ra" unora care au interese meschine. Chipurile, s-ar 
fi primit ordin de la pripiăria județului (hopa, iar 
primim ordine de la județ) pentru ca la această 
cabană să fie înscăunat sudorul (a se reține, sudo
rul I) Vasile Jitea Unu: se încalcă Legea 22/1969, 
articolul 3, aliniatul 1, cu privire la încadrarea, con
form pregătirii dc specialitate, a lucrătorilor co
merciali. Doi: Se umblă cu „inverse" la adresa u- 
nui om, Tiberiu Illes, apreciat de colectivul minei 
Petrila, căreia îi aparține cabana. Trei: Se merge 
pe principiul „care dă mai mult’*.. Domnilor de 
la Petrila, nu aveți dreptate I Legile sînt legi și nu 
le faceți dumneavoastră l Multă grijă și vigyaz I

JVIircea BUJORESCU

Iarnă blinda
Tată că sîntem în fe

bruarie, lună blindă pînă 
mai ieri, cu gheață ■ doar 
în perioadele mai întune
cate.

Astronomii an trecut do 
la galaxii Ia numărarea 
fulgilor de nea. zYplaudați 
de copii .și blamați de cei 
eu amintiri intacte despre 
luări dureroase de contact 
cu zăpada aplatizată a 
iernilor trecute. Clinii be
neficiază șl ei dc noile mă
suri de aprovizionare, cîș- 
tigă progresiv în greutate 
și dimensiuni, sub directa 
ocrotire a celor plătiți să 
umple cu aer curat con
tainerele pline de surplu
suri inutilizabile pentru 
speța umană. Ba unii mai 
miloși, ca să nu le cadă 
greu la stomac sărmanilor 
cîini resturile de carne, le 
prăjesc. Adică dau foe la 
ingredientele din mult so
licitatele recipiente. Totul 

JUDO, O. K. !
Duminică, 11 februarie a.c., s-a desfășurat la 

Deva etapa județeană de judo-juniori I și II. AS 
Jiul Petrila a participat cu patru judokani din care 
doi au obținut locul 1. Premianții sînt Cristian Lu- 
pea (56 kg) și Alexandru Scafariu (68 kg) (în prim- 
plinul imaginii dc față), calificați la faza supcrloa- 
la (zona) care va avea loc tot la Deva. De reținut: 
condițiile în care s-au antrenat acești sportivi ai 
secției de judo au fost deosebit dc modeste, Și, to
tuși, se poate ' pune că rezultatele sînt [ieste aștep
tări. Locurile 1, 2 și 3 la clapele Județene și de 
zonă susțin p. deplin acest fapt, ('a să nil mai a- 
mintim că în finala pe țară la judo feminin de 
anul trecut jlidokana lima Bolohan a obținut me
dalia de bronz.

Daca in ace'tc condiții s-au obținut atitea lo
curi meritorii, acum se r.imt schimbări in bine. Și 
în a< t sen", trclmic precizat ajutoiul nemijlocit al 
președinți lui AS jiul din Petrila. domnul inginer 
I. Iszlay și al președintei Ui secției, domnul Dumitru 
Amaricai.

Acești copii instiuiți de un minunat >i inimos 
dascăl, Ioan Cordea — unul mn puținTi profesori 
care se antrenează concomitent cu elevii — vor 
situa ora ul Petrila pc un toc onorabil în țară și 
în artele marțiale.

Ion I ICII1

cu... containere 
spre necazul porcilor „a- 
parținători" și bucuria oa
menilor care (deocamdată) 
au scăpat dc trichinoză.

Dar preaplinul acestor 
■ rematorii ad-hoc, împrăș
tiat pc jos, rămine de „Să- 
rnînță" șl „îngrășăminte- 
le“ rămase după ardere 
vor face, ca viitoarea „re
coltă" să fie și mai boga
tă la... era să zic la hectar! 
•Deci, o nouă formulă de 
ciciu biologic și, cum mul
te descoperiri s-au făcut 
din întîmplare, de ce să 
nu fie brevetată și aceas
ta, făcută din neglijență 7 
Cum iarna este blîndă, ar 
trebui să fie mai „dezghe
țați" și cei care se ocupă 
de curățenia orașului. Sau 
așteaptă după oamenii de 
zăpadă echipați cu mături, 
care să le fie solidari în 
nemișcare ?

I iig.-n ( UCU

VEDEM .și noi tc ațî 
văzut și dv. stimați cititori 
care nc-ați sesizat că zil
nic în spatele halelor «ic 
Ia piață un grup numeros 
de oameni (o fi o asocia
ție autorizatăl) spală sute 
cau chiar mii de sMclc 
și borcane în vederea va
lorificării acestora ia cen
trele specializate. Aceeași 
senzație de repulsie o a- 
vcm cind știm că aceste 
ambalaje sînt adunate în
deosebi dc la gunoaie, sui 
feră o sumară clătirc cu 
apă din pîrîul Maleea sau 
alțl „afluenți" oi săi (mai 
ales canale), după ea re, a- 
junge în circuit, Je cum
părăm cu diferite lichide, 
mai ales de consum în ca
să. Mai vede cineva ? Poa
te ia și măsuri I

EA LONEA, în apropie
rea stației de autobuz do 
la cap de linie, persoane 
particulare comercializea
ză băuturi alcoolice, făril 
a avea autorizație de pro
ducător .și nici viza orga
nelor sanitare. Cum occi
dent^'grave bauzate dc 
consumul unor băuturi,

făcute din cine-ștle-cc, s-au 
mai întîmplat, sugerăm 
organelor în drept să iu« 
tervină pentru a nu exis
ta pericolul unor Intoxi
cații. (Al. II.)

SIMIGERIE. Se înregis
trează o mare afluență do 
cumpărători la simigeria 
deschisă recent în centrul 
orașului Petroșani — uni
tate aparținînd ICSA-AP, 
Zilnic, între orele 7 și 15, 
sc pot servi aici delicioa
se preparate calde dc pa
tiserie, covrigi și cornurL 
(Al. II.)

MAI PIERDE OMUL. Iu 
zona Petroșani Nord a 
fost găsit un portmoncu 
verde din vinilin. Doamna 
Ecatcrina Gîrgă, care nl 
l-a adus, s-a gîndit la 
Molnar .Csaba și Miklou 
Katilin, ale căror acte 
sc găseau în portmoncu. 
Unul dintre ei trebuie să 
fie păgubașul. II așteptăm 
Ja „biroul de obiecte pier
dute", cum a devenit, ad- 
hoc, administrația ziaru
lui nostru.

ÎNSCRIERI. Zilnic, la 
fostul sediu al CMEFS diu 
Petroșani, după ora 16, so 
fac înscrieri dc membri 
susținători pentru echipa 
dc fotlxil „Jiul". Eh, acum 
e acum I Să vedem cine 
este cu adevărat susțină
tor al echipei I Nu numai 
cu vorba. (M.B.)

DE LA ȘOFERI I>A ȘO
FERI. Autobuzul dc po 
ruta Aeroport — mina Dîl- 
ja nu mai circulă, intm- 
cît întreprinderea minie
ră și-a luat autobuze în 

convenție. Dc acestea Insă nil 
beneficiază și personalul 
de la garajul SUCT. Deși 
autobuzele cînt de aici. 
Este chiar așa de grea re
zolvarea acestei probleme?

ZAPADA. Pentru schiori, 
.și nu numai, anunțăm că 
stratul de zăpadă în Pe
troșani este de 7 cm, iar 
în Paring de 19 cm, după 
cum ne comunică meteo
rologul Maria Șerban. Ieri, 
temperatura aerului era 
de minus un grad, la Pe
troșani, și minus 8 grade 
sus în Parîng. Condiții 
favorabile pentru sport 
(Al. II.)

Rubrică realizată de 
Constantin IOVANESCU
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Dizidența minerilor și securitatea (I)
Se vor împlini, in su

rind, 13 ani de la cutremu
rul infricoșitor din 4
martie 1977. Dar tot in 
acel an avea loc un alt 
cutremur politic și social: 
greva minerilor de la în
ceputul lui august 1977. 
Era o primă breșă in sis
temul de o nerușinată ți 
triumfalistă minciună cc- 
aușistă Ia care vegheau o- 
chii ți urechile ubicue ale 
securiștilor.

Greva o fost urmată de 
o tot mai accentuată o- 
pozjție a minerilor la 
„binefacerile" comuniste. 
Și acest adevăr l-am des
coperit intr-un dosar cil 
Inscripția „Securitatea", 
cuprinzînd adrese, Infor
mări și rapoarte din anul 
1931, toate avînd inscrip
ția „secret*,’ sau „strict 
.secret", multe în stilul 
agramat al vigilentilor a- 
părători ai „valorilor* 
trîmbițate de dictator. II 
apărau de.., popor. Nemul
țumirile minerilor — și 
nu numai ale lor — se am
plificau. Sc pare că seeu- 
riștii (pe unde or fi ?) a- 
veau cam mult de lucru.

„Din datele verificate — 
se Arăta fn adresa „servi
ciului municipal de secu
ritate nr. 012213 din 22 ia
nuarie 19U1" către „tov. 
Prim Secretar al Comitetu
lui orășeiicse PCR Vul
can" — pe care le dețin 
organele noastre, rezulți 
că numitul l-’ilichc Ilie. 
fost șef de brigadă Ia IM 
Paroșcni (.... ), creează în 
rlndul muncitorilor o stă
ri’ de .pirit negativa, in- 
(lemnindu-i ' ■ părăsească 
întreprinde: • i și sa i gă- 
■ > nr<a alte locuri di mun- 
• a".

Ne amintim > ne cr.a 
pentru ;••••-uriști conținu
tul sintagmei „clari de 
pi it negativa" -i cu cita 

blindețe susțineau o tena
ce muncă de „lămurire". 
Alte ..aspecte do nemul
țumiri" (așa cum citim în 
adresa nr. 0012507 din 10 
februarie 1931) erau la 
Uzina electrică Paroșeni, 
fiind nominalizați maiș-

DOSARELE ADEVÂRULUI

trii Reisz Bela, Șerban 
Mircea, Slăvei Miliai, Mun- 
teanw Viorel, Drăghici Io- 
niță, Csato Alexandru, 
Domio Carol, Boncea Ion.

De la astfel de chestiuni 
de natură economică, se- 
curiștii s-au confruntat cu 
altele, de ordin politic, 
deosebit de semnificative 
pentru starea de spirit a 
n»inerilor în primăvara lui 
1981. Intr-o informare ci
tim: „Numitul Pizariu 
Marcel, maistru transport 

I

ii

iirntuK ifb •.,£ uflh-ftia. 
a a i î x a ‘ ÎS»,

sectorul XI (IM Vulcan — 
n. red.) membru PCH, lu
crat informativ cu apro
barea tov. priin-secretar ca 
suspect de răspîndire a 
unor documente cu conți
nut dușmănos. Face afir
mații ca de exemplu; „Po-

Jitica internă a statului 
român nu este în confor
mitate cu principiile sta
tului socialist. Nu se face 
planul niciodată pentru că 
șeful statului și-a bătut 
Joc de muncitori și îți ba
te joc ți în continuare. In 
rîndul organelor locale 
din Vulcan sînt oameni in
capabili, care nu pot face 
față sarcinilor actuale 
și nu merită să fii corect 
și conștiincios astăzi". Se 

,‘T rfnu,
r s ăl

exprimă cu expresii „ho
ții ăștia" și altele asemă
nătoare.

Meticuloasele piese din 
dosarele adevărului — pe 
care le vom descoperi rînd 
pe rînd —, ținute sub o- 
broc atîția ani, demonstrea
ză indubitabil că în Valea 
Jiului a fost o permanen
tă opoziție a minerilor și 
altor oameni la minciuni
le ceauțiste. .Și securitatea, 
cu ajutorul delatorilor 
strccurați pretutindeni, 
„muncea". Opoziția ră
bufnea — cu 8 (opt) ani 
înaintea Revoluției din 22 
decembrie 1989 <—, înfrun- 
tind teroarea din beciuri
le securiste. Minerii au 
suferit pentru convinge
rile lor, pentru adînca se
te de libertate, adevăr și 
sinceritate.

Tibcriu SP/1 TARII

în șwr#
* (a
S’- t

SĂ FIM CALMI!
După atîția ani de tot felul de privațiuni, se 

pare că unii cetățeni uită de normele civilizației. In 
unități comerciale cumpărătorii, dar .și cei din do
meniu, mai sînt sub influența vechilor metehne. De 
aceea se mai constituie comisii ad-hoc de control. 
Un exemplu tipic s-a petrecut alaltăieri la magazi
nul universal „Jiul" din Petroșani. Nerăbdători și 
iritați, cumpărătorii au dat buzna prin magazii, 
unde lucrătorii primiseră marfă, fiind ateuți la 
operațiunile specifice în astfel de situații.

Se cuvine să uităm de răposatele garnisii de 
control, preocupate mai întii de propria aprovizio
nare a membrilor. Să fim calmi și să avem mai 
multă încredere unii în alții. Comerțul n avut și 
are implicații sociale. Dar ți economice. Mai nime
rit este să sc organizeze astfel îneît să nu se în
chidă raioanele cînd se primește marfă. Ața cum 
s-au petrecut lucrurile la „Jiul" cînd în loc să se 
pună în vînzare, operativ, marfa, s-a creat o stare 
de tensiune. Este punctul de vedere al poliției, al 
cărei sprijin l-a cerut magazinul.

>Și să nc concentrăm atenția la felul cum sîn- 
tem primiți în magazine, dacă este corectitudine, a- 
naabilitate și bunăvoință.

Să fim atenți dacă se mai practică — și sîntem 
informați că da — vînzărilc preferențiale sau do-, 
sirilc de marfă. Este nevoie de sinceritate, din par
tea tuturor, comerciali și cetățeni, astfel îneît să 
nu ne mai suspectăm unii pe alții.

T. SPATARU

POȘTA REDACȚIEI
TODA II„ARIE și locata

rii din blocul D5A Uricani: 
Problemele ridicate de 
dv. necesită intervenția ur
gentă a primăriei orașului 
Uricani, a EGCI. Lupcni 
și a constructorului — bri
gada 1 Deva. Am luat cu
noștință de ele la fața lo
cului și au fost transmise 
forurilor în măsură să le 
rezolve.

TURBATU VIRGIL, Lu- 
peni, bloc 30: Din lipsă 
de cablu electric a fost fă
cută improvizația de către 
secția Lupeni a CDEE. O- 
dată cu primirea unor 
cantități suficiente de ca
bluri electrice se va. re
media situația.

BELCIUG FLOREA și 
ZEGHEA MIIIAI din Pe- 

trila: A'm intervenit la 
sing. Popovici de la EGGE 
Petrila și a promis rezol
varea doleanțelor îndrep
tățite ale dv.

JUGANARU VICTOR. 
Uricani: Cele sesizate de 
dv. le-am constatat la fața 
locului .și au fost aduse la 
cunoștința primarului o- 
rg. ului Uricani.

SCORȚAN IOAN, Lu
peni, Calea Brăii, bloc 
B4/3: Solicităm răspuns 
din partea IGCI. Petro
șani, sector apă. Cînd se 
vor remedia înln-ruperi? 
le zilnice de apă potabilă. 
Blocul in care locuiește 
minerul Scorțan benefi
ciază doar 4 ore pe zi ,de 
apă. Pin.i cînd ?

Teodor RUSU

Apele Jiului
(Urmare din pag. I)

,r. t sen*. — Legea apelor 
nr. 8/1974. Decretul 411/ 
1979, Legea nr. 9/1980 pri
vind gospodărirea rațio
nați, protecția și asigura
rea c.ihtâtn apelor (noua 
lege a .apelor) — situația 
nu a cuno'eut nici o ame
liorai". Deși legiuitorul a 
avut In vederi și sancțiuni 
de natură disciplinară, ma
terială, civilă, contraven
țională si penală, dupfi caz. 
Nu reținem atenția și cu 
numeroasele amenzi date 
pentru încălcarea acestor 
acte normative. Chiar și 
numai acestea ar putea 
proba dimensiunea feno
menului de poluare la ca
re asistăm. Nu ecte de mi
rare, deci, că sint amenin
țate cu dcpariți.i flora și 
fauna acvatice, din prici
na șlamului depus pe fun
dul albiei și, datorită tul
burelii mari, imposibili
tății pătrunderii razelor 
‘clare necesare fotosinte- 
z> i.

Pe parcursul mai multor 
• irticole vom da un răs- 
puns complex la tot atit 

complexa în'rcbare 
..l’ot fi limpezite apele Jiu
lui ?". Aneasta, bineînțe
les. cu sprijinul cercetă
torilor de la K’ITPMH, de 
la Institutul de mine și, 
nu Jn ultimul rind. al bc- J 
ncficiardor din produc- I 
tie, în cazul nostru al pre- I 
părătorilor. ”

„Casa de cuitură
Intr-im reportaj difuzat la televi

ziune, intre altele se reproșa ( asei 
de > ulturâ din Petroșani că nu-șl 
fa<e simțită prezența in viața spiri
tuala a municipiului și, mai ales, ea 
nu oferă tinerilor posibilitatea do 
a-și petrece timpul liber in mod spe
cific. ( liiar a doua zi redacția noas
tră a primit, din partua directoru
lui așezăinintului, profesorul Ion l)U- 
lămiță, o scrisoare caro începea cu 
afirmația : „Casa do cultură există!". 
Nu este locul să reproducem argu
mentele — pentru simplul mo(iv că 
situația este do domeniul trecutului, 
fie el apropiat. Totuși, reformulind 
puțin, s<’ impune întrebarea legitimă: 
in ce fel există casa de cultură ?

O dovadă concretă silit serile <Te 
vidcodiscolccă. Au cea mai marc au
diență, dar sint și cele mai cu... cin
ice. Tinerii vin in număr marc — 
duminica trecută s-au vindut 810 dc 
bilete dc intrare. Să notăm că orga
nizatorii sc străduiesc să ofere ulti
mele noutăți muzicale. Dar nu sc 
poate trece cu vederea un fapt in
contestabil: atmosfera nu este, în
totdeauna, dintre cric mal civilizate. 
I’n grup restrins <Ic persoane care sc 
pot număra pe degetele de la două 
iniini... strinso pumn și a căror „ocu- 
pați«" <lc predilecție a devenit de
monstrarea mîiestiii i pugilisticc pro
voacă scandal din te miri ce. Am 
tost martorii, inii una din zilele tre
cute, unei asemenea scene caro n are 
nimic comun (și ne exprimăm cu 
maximă bli nlcțc) eu o comportare 
decentă, t drept, dau asigurări or
ganizatorii, în ultimul timp aseme
nea împrejurări regretabile sint din 
ce in ce inai rare. I)e altfel ei in
tenționează ca. in viitorul apropiat, 
să găzduiască serile dc videodiscolc- 
că intr-un alt spațiu (sala mică a 
casei dc cultură), a cărui ambianță 
este cu totul alta (Incit cea a actin-

există!“ Dar cum ?
lului perimetru dc la subsr/I.

O casă dc cultură nu sc poate, în
să, rezuma doar la aceste seri dc 
dans și audiție muzicală. Instituția 
sc află și ca la ora adevărului, la 
ora căutărilor spre actul dc cultură 
autentic. Domnul director Ion Dulă- 
miță ne-a vorbit despro nsFmenca 
cristalizări ale intențiilor, care se 
regăsesc și in strădaniile actuale. 
Funcționează, de pildă, nouă cercuri 
cu diverse profiluri — ți însuși a- 
cest fapt este o probă a audienței Ia 
public, Cursanții — între care sc 
află mulți tineri și tinere — învață 
aici croitorie sau dactilografic, artă 
culinară sau depanare radio-TV. Și, 
desigur, este un lucra cit se poate de 
bun că. in absența, deocamdată, a 
altor posibilități, casa de cultură o- 
feră șansa însușirii unor cunoștințe 
și deprinderi folositoare.

Datoria cea mai marc pe care o 
arc, însă, casa dc cultură față de 
sine și față dc viața spirituală n 
municipiului este in sfera actului 
artistic. Nu numai în agricultură, ci 
și in cultură, raportările falsificatoa
re de formații, spectacole si „ac
țiuni educative" deveniseră un scop 
in sine. IVIi'.tifii arca nu s a produs, 
din păcate, numai in (dan statistic. 
Poluarea actului de cultură a fost 
sistematică și perseverentă. l:i a 
viciat, prin „vizionări" și „aprobări", 
repertoriile formațiilor, dind cale 
liberă spre scenă unor prefabric de 
care nu aveau nimic rnmim, in cele 
mai multe' caznei, cu aria. In numele 
unor tradiții folcloric e, de pildă, s aii 
adus „inovații" r ari1 sint f.dsiu i, ce 

iu insinu it perfid, ptinfr o contu
zie deliberai<’i a v;|l<>> >loc, m inlimi- 
t ițea actiil’ii arfistie adevărat. Xsii 
pra acestor aspecte vom reveni, pen
tru că pciltrarca acidei dc cultură 
este, ea să s|>uii>'>n ;r..i, reni tnenl.i.

( . I. DI ’ <>\U

DACA VĂ INTERESEAZĂ...
Programul de funcționare a unităților 

de Poliție din Valea Jiului
Intr-o convorbire cu 

domnul colonel Nicolae 
Mitea, șeful Poliției mu
nicipiului Petroșani, am 
aflat noutăți de larg inte
res despre programul de 
activitate al organelor 
de poliție din Valea Jiu
lui.

— Pentru a veni în în- 
tîmpinarea solicitărilor ce
tățenilor, organele dc po
liție și-au schimbat pro
gramul zilnic de activita
te. Acesta începe la ora 
7,30 și se încheie la ora 
18. Sîmbăta programul se 
încheie la ora 13.

— Care sînt orele pen
tru relațiile cu cetățenii, 
respectiv programul la c-

vidența populației ?
— Evidența populației 

va lucra zilnic între orele 
8—10, iar joia și de la 
13 la 21.

— Care va fi programai 
la pașapoarte 1

— Cererile dc pașapoar
te și depunerile de acte 
se pot face luni intre o- 
rele 8—10, iar joia de 
la orele 13 la 21.

— Cui se vor comunica 
sesizările după ora 16 ?

— După această oră, ce
tățenii pot face sesizări, 
despre fapte care nu su
portă amînare, fie ofițeru
lui de serviciu, fie tele
fonic, la Petroșani, numă
rul 41212. (Si m Ion POP)

Contractele sint valabile
Va ’.a fisfacem dorința,

d-le llenius Marius Ga-
vrii eseu (lin Vulcan. In
numi le in.ti multor sute
de tiu -i i no iți rugat să
nc intci dai a mai

t sfiit val Vile contractele
1 p- care Ic .t i încheiat cu
1 linitâțili mi n ieie, ca timp
> dc cinci ;m i cit lucrați • i
ft nu s iii 1 IC-'ț > tai’inl nn-
J l.tar.

in 1 ; înipliniiea
<■ x 11 .lei ( .? 2i. dc au i > a pi 1-

miți li utili inilit.ii !)>•
“ ’a >11. 1 m i lori lin > ’l.

din cadrul Centrului mi
litar ai municipiului Pe
troșani. aflăm că deocam
dată nu s-au primut alte 
or line, deci rămîn fn vi
goare vechile reglemen
tări. Ar fi fost și păcat. 
Mai ih ; in cazul dv., care 
ați ele>-tiiat deja |>at.ru ani 
și |iu vitale din acest con
ți art. v ați căsătorit în 
\ alea taibii, aveți un co
pil (să v,ă trăiască !), Iar 
a- iun ați primit și un n- 
piit.imon'. Sii-l slăpînițl

' 1 I1.’ I.)

at.ru
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Lucrările ședinței Consiliului Provizoriu de Uniune Rațională
Marți scara s-a Fnchelat 

cea de-a doua ședință a 
Consiliului Provizoriu de 
Uniune Națională.

Pupă adoptarea Regu- 
l.imcnLuiui de organizare 
șt funcționare a CPUN, 
despre care am informat 
anterior, participanții la 
reuniune au aprobat con
stituirea comisiilor per
manente ale Consiliului 
Provizoriu de Uniune Na
țională : Comisia de recon
strucție, dezvoltare econo
mica și comerț exterior; 
£i misia pentru agricultu
ră; Comisia pentru tineret; 
Corni ia pentru politică ex
ternă; Comisia pentru ști
ință și tehnologie; Comisia 
pentru învățftmint; Comi- 
-ia pentru cultură, Comi- 
■ ia pentru mediu și echi
libru ecologic; Comisia 
pentru minoritățile națio
nale; Comisia pentru ad
ministrația locală; Comi
sia organizatorică;' Comi
sia națională pentru re

zolvarea sesizărilor și do
leanțelor cetățenilor țării 
care au fost victime ale 
dictaturii; Comisia de să
nătate; Comisia constitu
țională și pentru drepturi
le omului; Comisia pen
tru muncă și ocrotiri so
ciale și Comisia pentru 
cercetarea abuzurilor co
mice de vechiul regim.

In Închiderea lucrărilor 
ședinței s-a trecut la ale
gerea organelor de condu
cere ale Consiliului Pro
vizoriu de l niune Națio
nală. S-a hotărit formarea 
unui Birou Executiv, 
alcătuit din 21 persoane: 
un președinte, 5 vicepreșe
dinți, un secretar și 14 
membri.

Partidele șl formațiuni
le care au făcut parte din 
Consiliul Frontului Salvă
rii Naționale și-au desem
nat cei 10 reprezentanți tn 
Biroul Executiv al CPUN. 
Aceștia, împreună cu cei 
10 reprezentanți care au 

alcătuit Biroul executiv al 
Consiliului Frontului Sal
vării Naționale, vor for
ma organismul executiv al 
CPUN.

In urma acestei proce
duri, a fost ales Biroul E- 
xecutiv al Consiliului Pro
vizoriu de Uniune Națio
nală cu următoarea com
ponență: Ion Iliescu — 
președinte; Ion Garamitru. 
Cazimir Ionescu, Carol Ki- 
raly, Radu Cimpeanu, și 
Ion Minzatu — vicepreșe
dinți, Dan Marțian, — se
cretar al Consiliului, Cor
nel iu Mănescu, Dan Hâu- 
lică, Radu Nicolae, Mir- 
cea Dinescu, Alexandru 
Bîrlădeanu, Gheorghe Ma- 
nole, Toma George Maio- 
rescu. Serghei Mesaroș, 
Virgil Andrei Vâță, Radu 
Ciuceanu, Ion Diaconescu, 
Constantin Gurilă, Vincze 
Janos și Dumitru Nicolae 
— membri.

După încheierea ședin
ței, care a durat aproape 

12 orc, președintele Con
siliului Provizoriu de U- 
niune Națională, Ion Ilies- 
cu, a subliniat, în cadrul 
unei declarații făcute zia
riștilor români și străini, 
că această a doua reuniu
ne a marcat un progres 
evident, fapt ce constituie 
o satisfacție pentru între
gul consiliu. Ședința a 
avut un caracter larg con
structiv, de lucru și s-a 
concretizat prin adoptarea 
Regulamentului de func
ționare și organizare a 
Consiliului, alegerea nou
lui Birou Executiv ți a 
membrilor săi. Rezultate
le concrete de astăzi au 
dovedit că, in ciuda deose
birilor de vederi și a plat
formelor diferite existen
te, partidele și formațiuni
le politice au ajuns la un 
consens general, In măsu
ră să asigure conducerea 
țării plnă la viitoarele a- 
legeri libere.

(Romprcs)

FILME

PETROȘANI — I’arîn- 
gul: Faleze pe nisip; 7 
Noiembrie: Sprijiniți-1
pe șerif; Unirea: Rocky I.

LUPENI: Hibernatus.
VULCAN: Cartea jun

glei.
LONEA; Parada Gha- 

plin.
URICANT: Vreau să 

știu dc ce am aripi.

T.V.
10,00 Actualități.
10,15 Teleșcoală.
11,20 Telecinemateea (re

luare).
13,30 Opinii, opinii, opi

nii...

Institutul de cercetare, 
inginerie tehnologică și proiectări 
miniere pentru huilă Petroșani 
anunța concurs, pentru ocuparea unul post 

de Jurist, in data de 22 februarie 1990,
Relații privind actele necesare la în

scriere se pot primi la Institut sau Ia telefon 
41463 Petroșani.

13,50 Actualități.
14,00 închiderea progra

mului.
15,30 Teleglob,

Australia necunos
cută.

15,55 Muzică ușoară.
16.15 Panoramic econo

mic.
16.45 Teleșcoală.
17.10 Tribuna partidelor 

politice.
18.10 Concertul simfonic 

extraordinar al Fi
larmonicii din Mun. 
chen.

20,00 Actualități.
20.45 Reflector,
21.15 Muzică populară.
21,35 Adevărul literar 

și artistic.
23.15 Nocturnă.

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
S-a incheiat Cnnferința pentru „Cer deschis''

OTTAWA 1 1 (Rompres). 
Miniștrii de externe parti- 
-ipanți la Conferința pen
tru ..Cerul deschis" (,,O- 
pen Skies"). de la Ottawa, 
au adoptat un comunicat 
tn care se arată:

Miniștrii de extern- sa
lută accelerarea tendinței 
.pre deschidere și reduce- 
■ea tensiunii pe plan in- 
'crnațional. In acest con
text. ei au subliniat că, 
Ieși regimul ..Opcn Skies" 

nu înseamnă nici control 
al armamentelor, nici mă- 
ură rie verificare prin si

ne însuși, înfăptuirea sa 
u j rcccs va încuraja o 

deschidere reciprocă din 
partea statelor participan
te: Regimul va duce la 
întărirea încrederii între 
acestea, la reducerea ris
cului de conflict, contri
buind la cunoașterea in 
prealabil a activităților 
militare ale statelor par
ticipante. In final, el va 
ontribui Ia procesul de 
ducere și limitare a ar

mamentelor, concomitent 
u măsurile de verificare 

stipulate In acordurile de 
limitare și reducere a î- 
r:armărilor și cu capacită
ți le d«. supraveghere exiș
ti a‘.» Miniștrii nu conve

MOSCOVA ll(Rompre-) 
In concursul internațional 
le patinaj vit'Ză desf.lșu- 

r it la Klrov, sportiva ro
mână Mihael.i Dascălii s-a 
•itu.st pe locul al doilea 

l i poliatlon (109,139 punc- 
1 •). fiind precedată dc so- 
victui Lludmila Titova 
(185,828 puncte). Ileana 
Ifordobc-țiti n ocupat locul 

cu 191,231 puneți' Dc 
. .«-menea, Mihaela D.i că
lii .i <xup.it două locuri 
trei la 1000 m r3l"03/ 
100 i la 3060 m 3‘00” 13/ 
lOh

I coiiiii;-ui m.i din.
Zoltnn U liu (Ihimiini.i) s a 
l.i at p- locul 21 la 000

rn. £U 43 “,10/100 <|p, 33
'« con mi-n',i

Vineri, 'I fibniiiH Li 
ora 1 4,00 va aven l<><, la 
(■•□sa l’reei I.' rlin
( apîtală ( d i p| i. n ,i) a 
«I mar a goricr.’iliî de ■-on
'.itilir • o A ociați-'i zi i-

nit asupra uianătoarclor :
— Regimul „Opcn Skies" 

va fi Înfăptuit pe o bază 
reciprocă și echitabilă ca
re va proteja interesele 
fiecărui stat participant 
ți. în conformitate cu a- 
eca >ta. statele paricipan- 
te vor deveni deschise ob
servației aeriene. Regi
mul va asigura descinde
rea maximă posibilă și 
restricții minime pentru 
zborurile de observare;

— Fiecare stat partici
pant va avea dreptul de a 
efectua și obligația de a 
accepta zboruri de obser
vare pe baza unor cote a- 
nuale ce vor fi determi
nate prin negocieri, astfel 
Incît să sc asigure o acope- 
riiv echitabilă;

— Acordul va conține 
prevederi cu privire la 
dreptul de a efectua zbo
ruri de observare prin u- 
tilizarea de aeronave șl 
echipamente neînarmate, 
capabile In toate împre
jurările să îndeplinească 
obiectivele regimului;

— Statele participante 
vor examina favorabil par
ticiparea posibilă la acest 
itgim a altor țări, în pri
mul rind europene.

In încheierea comuni

SPORT ■ PORT
riștiior [xiitivi, ce va fi 
afiliată la .Societatea zia
riștilor din România. Se
va alege comitetul de con 
ducere Sînt invitați re
dactori sportivi din presa
scrisă ți audio vizuală din 
întreaga țară, cu mandat 
din partea redacțiilor res
pectivi

ROMA li (Rompre-.) Co
misia de organizare n 
Campionatului mondial de 
fotbal a liotărit să scliim- 
l<< oi a dc începere a două 
in'ilniii din grupele pre
liminare A tfel. meciul 
I! m,mia Cnmurun pro
gramat la 1 I iunie. 1.1 
B■ iri. v i îivi |,<■ la ora 1 7,00 
(ora locală) și nu la ora 
21.00 cum fir r ■ ■ iabilit
inițial, a«c.'i'.f,i p ntru a 

cartului este salutată invi
tația Guvernului Unga
riei ca cea de-a doua par
te a conferinței, consacra
tă încheierii negocierilor, 
să aibă loc la Budapesta, 
In primăvara acestui an.

★
OTTAWA 14 (Rompres). 

La încheierea reuniunii 
ministeriale a Conferinței 
pentru „Cerul deschis" de 
la Ottawa, ministrul de 
externe al Canadei, Joe 
Clark, a declarat că mi
niștrii de externe al celor 
23 de state participante au 
căzut de acord asupra re
ducerii contingentelor for
țelor armate ale URSS șl 
SUA, staționate în Europa 
Centrală, la nivelul dc 
195 000 trupe de fiecare 
parte. Această înțelegere 
elimină cel mai important 
obstacol în calea unui a- 
cord asupra limitării for
țelor convenționale în Eu
ropa și constituie un im
puls foarte important In 
direcția concretizării mă
surilor de dezangajare și 
destindere militară pe con 
tinent.

•Ă
OTTAWA 14 (liompres). 

Ministrul afacerilor exter
ne al României, Sergiu Co

o
evita concurența cu întll- 
nirca Italia — SUA. De 
asemenea, partida Emira
tele Arabe Unite — Co
lumbia dc la 9 iunie, la 
Ilologna, va debuta la ora 
17,00 (ora locală), In loc 
de ora 21,00.

Pînă !n prezent au fost 
vlndutc peste un milion 
de bilete de intrare la me
ciurile campionatului mon
dial dc fotbal încasările 
fiind de 82 miliarde lire 
italiene. Biletele pentru 
finala programată la 8 
iulie, la Roma, vor fi pu 
se In vînzare la 10 martie, 
fiecare spectator puțind 
cumpăra maximum 2 bi
lete', pe b I7.a mici cărți 
de identitate.

ifir
flAMII.TON 11 (Rom 

pre ). Reprezentativa de 

lac, a avut o intîlnire cu 
ministrul energiei, mine
lor și resurselor naturale 
al Canadei, Jake Epp.

Au fost discutate In prin
cipal probleme legate de 
colaborarea româno-cana- 
diană în domeniul ener
giei nucleare. De ambele 
părți a fost exprimată do
rința continuării și inten
sificării conlucrării pen
tru punerea In funcțiune, 
Intr-un termen cit mai 
scurt și In condiții de ma
ximă siguranță, a centra
lei nuclcaro-electrice de 
la Cernavodă.

Au fost abordate, de a- 
semenea, alte domenii de 
interes reciproc In care 
este posibilă extinderea 
cooperării dintre cele do
uă țări.

Tot la Ottawa, ministrul 
afacerilor externe al Româ
niei. Sergiu Colac, a avut 
întrevederi cu Roland 
Dumas, ministrul aface
rilor externe al Franței. 
Krzysztof Skubiszcwski, 
ministrul de externe al 
Poloniei șl KJel Megne 
Boudcvik, ministrul de 
externe al Norvegiei.

fotbal a SUA, calificată la 
Campionatul Mondial Ita
lia ’90, a susținut un meci 
de verificare In compania 
echipei insulelor Bermude.
Partida s-a încheiat Cll
scorul dc 1—0 (0—0) în
favoarea Jucătorilor nme-
ricanl. A marcat Chris
Suilivan (min. 53).

țV

STOUKIIOLM 11 (Ilom-
pre;). Uniunea europeană 
dc fotlr.nl (UEFA) ți Piața 
Comună au căzut de acord 
asupra numărului maxim 
de Jucători străini din e- 
chipcle de club din Euro
pa de vest, stabilind acest 
număr la 5.

l’e de alții parte, UEFA 
a precizat că fotbaliștii 
nu pot fi asimilați munci
torilor In sens larg, arvtud 
o activitate profesională 
m ii scurtă șl uparțintnd J 
unor întreprinderi netipice.

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ 

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

— fochiști autorizați cazane presiune 
medie (13 bari)

Relații suplimentare la biroul ONR al
Întreprinderii.

Mica p u b I i ci t a t e
ANIVERSARE

„La mulți ani I" Dorica 
Nica, mamă și soție minu
nată. Iți oferim In dar dc 
ziua ta toți ghioceii pri
măverii. Costel și Angela. 
(178)

V1NZAR1
VIND Drujbă, cu piese 

dc schimb. Bărbăteni, stra
da Mierlcasa nr. GA, Mă- 
ncsc Ioan. (185)

VIND video Player cu 
telecomandă (și 12 V). Te 
lcfon 42589. (187)

VIND casă, dependințe, 
două grădini, Aninoasa, 
strada 23 August nr. 95. 
Informații, telefon 41938. 
(186)

SCHIMBURI
SCHIMB garsonieră, zo

na piață, cu apartament 
cartier Carpațl sau zona 
piață. Informații, telefon 
■11938. (188)

CĂUTĂM femeie îngri
jire copil 2 ani, Petroșani. 
Republicii, bloc 65, op. 15. 
(181)

DIVERSE
SI NT Popa Florica șl 

trăiesc datorită omeniei 
de care au dat dovadă me
dicii Dițoiu, Turcii, Radu 
V. Radu și cadrelor medi
cale dc la interne șl car-’ 
diologic. Vă pot considera 
părinții moi pentru că 
mi ați redat viața. Vă 

1

mulțumesc șl să vă dea 
Dumnezeu numai bine I

DOAMNA Indrei Ioana 
mulțumește călduros per
soanei care a adus poșeta 
la redacție, dovedind o 
deosebită omenie. (179) 

MATRIMONIALA
PENSIONAR, bogat, caut 

femeie pentru întemeie
rea căsătoriei. 50—60 ani. 

* Adresați, Măruță, Schela 
GorJ. (183)

PIERDERI
PIERDUT autorizație nr. 

319 pe numele Pinczcș A- 
na, eliberată de Consiliul 
popular municipal Petro
șani In 1988. O declar nulă.

PIERDUT contract în
chiriere pe numele Croi
torii Ilie, eliberat de EGCL 
Petroșani. II declar nu). 
(176)

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 64 pentru 136 kg. 
pe numele Paul Rusalin. 
eliberată dc CIC Petroșani 
O declar nulă. (18 4)

DECES

COl.Tf TIVUL labo
ratorului epidemiolo
gie Petroșani este ală
turi dc domnul dr Bog
dan Scptiiniu in dure
rea pricinuită dc pier 
dorea tatălui său (182)

Redacția șl ivlmmhtiațla i Petroșani, str Nicolae Bllccscii, tir f i 1 cicloane t secretar tal i 41662 ) secții i 41663. I2IC4. 
Tiplimlt Tipografia Petroșani, vtr Nicolae llălcesc'l nr Z, telefon 11365.

fotlr.nl

