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Drepturile le-am primit, 
să dăm cărbunele promis

Intrcprimlerca minieră l’etrila, este tina dintre 
minele cu cele mai constante realizări și ritmice 
depășiri ale prevederilor de plan medii zilnice. De 
la începutul acestei luni colectivul minei a obținut 
un plus de .‘1188 tone. Președintele sindicatului li
ber al minei ne prezintă cîteva din preocupările 
sindicatului și alo conducerii tehnice pentru men
ținerea ritmurilor atinse.

— In primul rînd vă 
punem o întrebare care, 
in ultima vreme, aproape 
că nu lipsește din nici un 
zjar. Cine sinteți domnii 
io președinte?

— Mă numesc Gheurghc 
I; I și sînt miner.

-- Ce întreprindeți pen
tru menținerea 
ei medii zilnice la 
ridicate atinse pură 
eum?

producți- 
cotcle 

a-

transport. S-au stabilit 
măsuri de înlăturare a 
necazurilor și de încadra, 
re în dceastă activitate 
unui personal cît 
competent. Problemo ne-a 
ridicat 
parația 
piu: 
preluat 
vut o 
gă cu inginerul șef al prc. 
parației și activitatea s-a 
reluat imediat. Deci se 
putea. Atunci de ce să se 
ajunga la cearta'.'

a
mai

pre-
Un exem- 

ne-a 
a-

RENTABILITATEA
inițiativa, efort pentru calitate

și ne ridică
Petri la. 

trei zile nil
producția. Ani 

discuție mai apri

— S.au constitui* 
n. di din membri al 
clientului liber și < 
tehnice care se 
ză și analizează, la 
Jocului, amănunțit, 
țiu 
că. 
tru eliminarea oricărei 
bateri de la normele dc 
prc,tccție a muncii. Vreau 
să precizez că sint trași 
la răspundere cei vinovați, 
fie că sint cadre de con
ducere, fie mineri șefi dc 

• brigadă sau dc schimb.
Aceasta este uni dintre 
marile probi ne pe care 
trebuie să o rezolvăm cit 
mai grabnic: îmbunătă
țise.,'. stării de siguranță a 
mr.ei, a 
„uMeran 
lui. Cărbunele 
ait .i culoarea lu: 
negru să f,».
Acum avem timp să 
ocupăm mai serios 
protecția muncii. I’.a 
a fost așezat pe baze 
ale șl nc-am angajat 
fața guvernului că-1 
face. Necazuri avem 
transportul, cu fluxul dc

co- 
sin- 

cadre 
depl .isea ■ 

fața 
situa- 

ficcărui loc de mun- 
Se dispun măsuri pen- 

a-

— Crearea unor 
ții sociale optime 
buie efectiv la 
producției do 
Ce intreprindeți 
tă direcție?

cotidi
enii tri- 

creștcrca 
cărbune,

in aceas-

privește 
cu

nu
pro- 
sînt 

„Am

muncitorilor din 
și a 7-n iunmtn- 

trebuie să 
firească, 

nu roșu. 
ne 
de 

nul 
re
ia

vom 
cu

— In ceea <■' 
aprovizionarea 
duse alimentare 
probleme deosebite, 
primit In urma solicită
rilor cantități suficiente. 
G’u locuințele sînt încă 
probleme. Avem 7G5 de 
cereri și am primit pină 
acum 12 apartamente. De 
fapt de primit, am primit 
doar două, celelalte 10 nu 
sint terminate. Așa ni s.au 
mai promis 40 de garso
niere, dar nici acestea nu 
sînt gata de recepție. Con
structorul, primăria 
șului trebuie să 
ze mai ferm. Dăm 
ne, dar ne trebuie 
di ți i omenești de

oru- 
acționc- 

i cărbu- 
și con
vin țâ.

Interviu realizat
Dorin GHEȚA

rle

(Continuare in pag. a - a)
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Uzina de preparare a 
cărbunelui din Lupeni, în 
pofida faptului că lucră
torii săi au muncit 
a încheiat 
un bilanț 
gativ. Mai 
tuielile au 
proximativ 
loarea producției 
obținute. In orice 
economic, a accepta să lu. 
crezi cu pierderi înseam
nă, în grai popular, „să 
dai faliment pur și sim
plu". Cheltuind 11-11,2 lei 
la 1000 de lei producție 
marfă, preparația de căr
bune din Lupeni a fost în 
anul 1989, falimentară! 
ceasta

Aici 
te de 
făcut?
nitatca? Nici 

fi pusă 
ceasta 
nirea mineritului în 
lea Jiului și, implicit, 
întregii economii 
nalc. Și atunci? 
rația trebuie 
rentabilă.
bile 

de domnul 
Geamănu, directorul 
nei. Sînt idei care au re
zultat în urma consultă
rii democratice care a 
vut loc la preparație 
la care au participat cele 
mai competente 
din uzină. Iată i 
declarat domnul 
Geamănu:

„Va trebui să 
zăm preparația. 1 
ba, de 
toacele 
asigure 
permită 
cărbune 
sificabil 
mal ieftin. In acest fel și 
lucrătorii preparației noas-

anul 1989 
economic 
precis, 
depășit cu
15 la sută 

marfă 
sistem

bine, 
cu 

ne- 
cliel- 

a- 
va-

A-
este realitatea.
însă muncesc 

oameni. Ge este 
Să fie închisă 

nu poate 
în discuție! A. 

ar însemna stînje- 
Va- 

a 
națio- 

Prepa
să devină 

Soluțiile posi- 
ne-au fost precizate 

ing. Tudor 
uzi.

su- 
dc
u-

n
și

i cadre 
ce ne-h 

inginer

rentabili*
E ‘e vor- 

le fapt, de a găsi mij. 
firești care să ne 
eficiența, să 
prepararea 
energetic și 
tot mai bun

lie 
unui 
coc-

Și

tre vor obține venituri 
mai mari. De aceea vom 
reduce in primul rînd căi
le dc risipă. Mai puțin 
vom „umbla" la energic 
și apă. Nu constituie o 
soluție reală. Vom redu
ce cheltuielile plătite 
pentru amortismente, ca- 
sind de urgență toate uti 
lajele vechi, devc’iite o 
povară pentru beneficiile 
unității. Nu vom măi con. 
tracta iu rări de repara
ții cu alte întreprinderi, 
decât în măsura în care 
aceste lucrări nu. ie pu
tem face noi. Este mai c- 
ficicnt de «irea' 10 ori 
să convocării pentru re
parații o echipă dc lucră 
tori dc.ai noștri, chiar în 
zi de odihnă, plălindu-i 
dublu pentru timpul su
plimentar de muncă, de- 
cît să contractăm repara
ții cu alte unități, care, 
lucrează scump și .la un 
nivel c.1 , 
ori, mediocru.
menea, 
niinum 
lor și 
de la 
ardentă pentru noi este a- 
ceea de a învăța „să tră 
im pe propriile j#cioare".

Uzina de preparare a 
cărbunelui din Lupeni a 
dovedit, în ultimii ani că 
poate fi rentabilă. In 
nul 1988, cu 
nii decembrie, a fost 
labila. In anul 1989, 
în luna septembrie 
na a fost rentabilă, 
o experiență bună' 
Nu se pornește la 
de la 
zează 
zării, 
tonței

calitativ, de
Dc

vom reduce 
numărul 

mașinilor închiriate
SUCT. Problema

rnultc 
ase- 

la mi 
utilaje.

a- 
excepția lu- 

ren- 
•pînă 
uzi- 

Deci 
există. 
. drum

nimic. Se prcconi. 
pe linia rcntabili. 
îmbunătățirca 1 asis- 
tehnicc în fir-t'pa
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Gîndurile unui
Intru un bărbat 

sobru. Cu mîini 
voase și-a scos portmo- 
neul, apoi a spus: „Da, 
sînt miner pensionar, de 
fi ani”.

Face o pauză după ce. 
le spuse pe 
și continua, 
Scrutător: 
ce am venit 
voastră... Dar, vreau 
vă întreb: v-ați i 
aseară la televizor? 
ce părere aveți? I".

I’înă să 
ce să-i răspund, dă sin
gur răspunsul: „Nu mi-a 
plăcut A fost mai mult 
dccit revoltător, 
erau niște vulturi 
zili la pradă — 
ghiarelc, cu dinții, 
tru ce? Sii 
lioanelc pentru 
în lupta pentru 
Nu mi-a plăcut, 
adus aminte dc 
noastră, do luptele 
altă dată, tot 

putere".
Musafirul, 

înalt, sobru, cu 
rea omului care 
prin multe, era 
de cele văzute, 
precis do ostilitățile 
ragialc.ști, din 
sesiune de lucru a 
siliului Provizoriu 
Uniune Națională...

Minerul pensionar 
Petrila, originar de 
părțile Brăilei nc-a 
bit dc învățămintele is
torici. Știa 
nit unii și 
i '. Și mai

înalt, 
ncr-

nerăsuflate 
privindu-mă 
„Iritfl de 
la dumnea- 

i să 
uitat 

Și

mă hotărăsc,

l’arcă 
repe. 

cu 
Pen- 

apucc mi- 
alcgeri, 
putere.

Mi-a 
istoria 

dc 
pentru

barb.ltul 
înfățișa- 
a trecut 

mihnit 
mai 
ca- 

prima 
Gon. 

de

di ii 
prin 
vor-

au ve-

miner
mod. Știa și de rolul di
feritelor partide și de 
„binefacerile" lor. Sini, 
bunicul i-a căzut în 
răscoala din 1907... 'Fa
tal i-a pierit după ce 
au venit, comuniștii la 
putere, în timpul colec
tivizării, iar mama, vă
duvă, cu o familie grea, 
n.a mai rezistat 
obligatorii și a | 
ea, lăsînd în 
fanii...

Unul dintre
nea Theodor Costache, de 
6 ani pensionar, după 
27 de ani de muncă în 
mină. După ce a aștep
tat cu toți concetățenii 
pieirea dictaturii și du
pă ce s au bucurat 
izbînda Revoluției, 
preună cu toți oamenii 
de bine, se întreabă în
grijorat: ce se va în. 
timpla cu această țară, 
cu acest popor care du
pă atlția ani de suferin
țe, umilințe ar merita o 
soartă mai
trecut 
promitea... 
sarea, iar 
muniștilor, 
„epoca de 
mai bine să 
Coșmarul a

Incertitudinile 
rului pensionar sint, 
fap»; gir lurile, 
și speranțele 
lui — oamenii 
lui, oamenii 
care.

munca și viața lor 
binemeritatul ( 
demnității., l^o. 
ace.ști -------- :

atlt de
îi

A 
‘V

: cotelor 
pierit 
urmă

șl 
or-

orfani e

dc 
îin-

cîștiga 
tribut al 
vadă că 
nu sînt 
precum 
cineva la televizor, ci 
fost primii care 
răsculat și-4a. ’29 
cepului anilor marii cri
ze economice, și în ’77, 
moment ce *a inaugurat 
declinul dictaturii 
șiste — sfîrșitul 
ei comuniste în 
nia.

Și că acești 
simpli Știu ce vor, 
chiar intransigența 
mă — și de loc 
știentă — cu care 
vesc

oameni 
reduși, 

categorisea 
au

. s-au 
la în-

ccau- 
utopi- 
llomâ-

I

!
* 
I I

i bună. Și în 
fiecare partid 

marca cu 
iri timpul co- 
i,m ajuns în 
aur"... Dar 

nu vorbim. 
trecu1.

mlne- 
dc 

temerile 
semenilor 

Văii Jiu- 
adîncurilor, 

ca și toți cetățenii 
țârii speră ca, In fino, 
ca după anii de marasm 
și mascaradă ceatișis'.ă,

oameni 
este 
fer- 

incon- 
pri- 

spre cățărătorii a- 
vizi, ce dau în aceste 
zile năvală spre vîrful 
piramidei puterii, cu to
ții „In numele poporu
lui". Dar. cum ne spu
nea musafirul, minerul, 
pensionar Theodor Cos- 
taclie, „știm din istoric, 
toți conducătorii, fie că 
au fost înscăunați din... 
Est sau din Vest, care 
s-au rupt de popor, și 
iau uitat mtercselc au 
avut un sfirșit Jalnic. Eu 
n-am fost și nu-s cu 
nici un partid. Un sin
gur luciu aș dori: să fie 
democrație cu adevărat, 
iar partidele, cei 
vor conduce, să 
pala li Să treacă 
de in'. ’ri .ele lor 
te șl sa serve,rcă, 
d- Girat popoml român...'

care ne 
fie că
ci încolo
Cgois.
cu li

lumi Ol Bl l<

4

l 
I
I

I
I

I
*

1



2 ZORI NOI VINERI, 16 FEBRUARIE 1990

APA POTABILA. In 
urma lucrărilor hidroteh
nice executate la rezervo
rul de 500 mc din Băr- 
bâteni, s-a realizat un 
racord de legătură Intre 
conduct,, de aducțiune și 
rețeaua de distribuire. S-a 
reu it, astfel, mărirea de
bitului d? apă potabilă în 
cartierul Bărbăteni, mai 
precis în blocurile din 
zona puiului Mierlcasa. 
In urma lucrărilor, apa 
potabilă ajunge și la eta
jele 3 și 4. Pentru satis
facerea integrală cu apă 
potabilă a blocurilor din 
Bărbăteni, ne preciza mai
strul principal specialist. 
Ion Ulafi, șeful sectoru
lui ape — Jiul de Vest, 
este necesar ca brigada 
Luper.I a ACTT s;ș termine 
lucrările de are la 
rezervorul d... Bărbăteni 
pentru a fi predat IGCL 
Petroșani.

FLORĂRIE. La parte
rul blocului nr. 41 de pe 
bulevardul Victoriei din 
Vulcan se află In curs 
de amenajare o nouă flo
rărie, aparținind de între
prinderea de sere din 
Arad, Urmează dotarea

wnitâții cu mobilierul 
necesar, asigurat tot dc 
întreprinderea din Arad. 
•Deschiderea florăriei este 
prevăzută pentru saptă- 
mlna viitoare.

AJUTOARE. I-a paro
li a romano-catolică din 
I.upc-ni a sorit un autocar 
ru ajutoare constind din 
medicamente și alimente, 
din partea credincioșilor 
din Paris. Medicamente
le au fost distribuite Spi. 
talului orâ,en -se din loca- 
litr.'.e, laptele praf pen
tru maternitate, iar ali
mentele unor familii ne
voiașe.

BILETE PENTRU LI
TORAL. I-a filiala de tu
rism Petroșani ți punctul 
turi-tic I.upeni ale O.IT 
s-au pus in vinzarc bile
tele de odihnă și trata
ment pentru litoral pe pe
rioada Întregului sezon 
estival.

MEDICAMENTE. Ieri 
s-a prezentat la redacție 
domnul Carol Ven. din 
Petroșani. Nemulțumirea 
lui; In 14 februarie a 
alergat prin toate formâ
nd* d;n oraș pentru a 
procura medicamentele în
scrise pe o rețetă elibera
tă pentru fiul său de 2 
ani și 4 luni. I-a nici una 
din cele trei farmacii nu 
a putut fi servit: lipsesc 
ampicilina injectabilă, 
kanamicina ți miofillnuJ. 
Sa. nu mai vorbim de alte 
medicamente indispensa
bile bolnavilor. Se mer
ge tot pe _ selecția natu
rală? Cine-i rezistent ie
se și din Iarna asta?!

O PRECIZARE nece
sară pentru a evita une
le confuzii ți discuții ne
plăcute. Magazinul JOI 
„Carne" din Petroșani 
Nord are ți regmi mic- 
gros, primind produse 
pentru cantinele grădini
țelor ți crețelor. Cu fac
turi separate. Produsele 
sînt uneori diferite de
ci! cele la vlnzare liberă.

IN LEGĂTURĂ CU 
PENSIONĂRILE. Răs
pundem pe această cale 
<-elor re ni s-au adresart, 
pentr lămuriri, cu pri
vire la noile reglementări 
despre pensionare. Cere
rile r adresează condu
cerilor întreprinderilor. 
Cl« vor fi soluționate, In 
mod eșalonat, in cele ța
țe juna. (V.S.)

Rubrică realizată de 
Joan DUBI K
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Despre „Unele nereguli din comerț" Dorim să se spună adevărul I
Conducerea ICSA-AP Pe

troșani a luat cunoștință 
de conținutul articolului in
titulat „Nereguli in or
ganizarea unei activități 
comerciale", apărut in 
numărul din 10 februarie 
1990 al ziarului „Zori noi".

Sîntem de acord că in 
activitatea noastră există 
unele nereguli mai mult 
sau mai puțin dependente 
de noi, trebuie să înțele. 
gem că și în comerț ca și 
in toate domeniile de ac
tivitate este nevoie de 
timp pentru asanarea tu
turor lipsurilor și ridica
rea comerțului la nivelul 
actual ai cerințelor popu
lației. Cu toate acestea nu 
putem să ne declarăm de 
acord cu conținutul a- 
ceskui articol care a stîr- 
nit vii nemulțumiri în co
lectivul nostru și a con
dus la deteriorarea bune
lor relații între întreprin
derea noastră și ITA Pe
troșani. Susținem cu toa
tă fermitatea că In acest 
articol sînt multe neade
văruri.

In primul rînd șoferii 
au dreptul șă ridice și să 
transporte singuri marfa. 
Acest lucru elimină pre
zența al’or persoane care 
pot efectua lucruri mai 

(li mare din pag. 1)

Orarul centrelor de pîine 
pentru duminică

rație, dar făcută cu for
țe proprii. Caz. contrat: 
benzile de transport. Mai 
bine să cheltuim 20 000 de 
lei [K-ntru înlocuirea u- 
nor role uzate sau a altor 
accesorii dccit o jumăta
te de milion pentru înlo
cuirea benzii de cauciuc 
care, datorită neîntreți- 
nerii corespunzătoare, se 
i ape cu ușurință.

„Incepind cu anul 1990 
— ne spunea interlocuto
rul, — preparația va de
veni rentabilă. Cărbunele 
livrat trebuie să fie tot 
mai bun și mai ieftin". De
ja cel livrat în acest an 
are o putere calorifică su
perioară, după cum o re
cunosc și energeticicnii, și 
cei de 1a cmscrii. Teh
nologia care se aplică In 
prezent, da este corect 
aplicată, i sigură rentabi
litatea. Nu înseamnă că 
nu este loc pentru unii 
bine. Totul se reduce la 
muncă, inițiativă, compe
tență, spirit gospodăresc 
și deschidere pentru tot 
ceea ce este noj — luptă 
continuii, conștientă pen
tru calitate, pentru ren
tabilitate, deci pentru mai 
bine în uzină și mai bine 
ta casele preparatorilor 
și familiilor lor, 

Iarna revine in actualitate. Deocamdată iti lapoviță... șl ploaie.

Foto: I. I l( IU

utile în această perioadă. 
Apoi cei care au semnat 
acest articol, cu excepția 
a 3 persoane, nu recunosc 
acest lucru, nefiind con
sultați

Din cercetările noastre 
rezultă că inițiatoarea ar
ticolului este Șiara Va- 
lonia, care în înțelegere 
cu Porumbescu Nicolae 
și Lazăr Petru, au consi
derat sA conceapă acest 
articol, probabil în scopul 
unei răzbunări personale.

Spunem aceasta deoa
rece Șiara Valonia In pe
rioada cit a lucrat la noi 
a sâvirșit mai multe aba. 
teri de la disciplina co
mercială, inclusiv minu
suri în gestiune, benefi
ciind de înțelegerea con
ducem întreprinderii de 
a fi menținută în colectiv 
la depozitul de alimente. 
De asemenea, Șiara Va
lonia arc Ia activ o con
damnare de 5 luni pentru 
neglijență în serviciu, 
precum și o altă condam
nare de 2 ani pentru uci
dere din culpă, ambele 
pedepse grațiate prin cle-

Din partea Sindic
Glieorghe SE: 

Dorel NE

Aflăm de la Direcția 
comerciala a municipiu
lui Petroșani că dumini
că, 18 februarie ac. vor 
fi deschise, după orarul 
redus din zilele de odih
nă, unele unități dc des
facere a pîinii.

Unitățile care vor asi
gura desfacerea, pe loca

Să dăm cărbunele
(Urmare din pag. 1)

— Domnule președinte, 
om citit un afiș po ușă, 
prin care personalul TESA 
al minei iți expune liotă, 
rirca să meargă la Bucu
rești cu unde revendicări.

— Nu au plecat încă, 
deși au mar* dreptate. 
Noi, minerii am obținut
numeroase avantaje, drep
turi care erau ale noas
tre. In schimb personalul 
TESA a rămas tn aceeași 
situație din perioada 

mența legii. Deși a pro
dus si alte pagube între
prinderii noastre, ținînd 
cont de situația ei famili
ală am menținut-o in ser. 
viciu.

Articolul înaintat re
dacției nu este dccît con
cepția acestei persoane, 
care s-a folosit dc buna 
credință a celor doi co
legi ai ei, la care a adău
gat și semnătura celor
lalți fără ca aceștia să-și 
exprime sonsimțămintul.

Considerăm că Siara 
Valonia nu are dreptul 
moral și nici profesional 
să întineze onoarea co
lectivului nostru și nici a 
acestor șoferi care aduc 
comerțului servicii deo
sebite.

Solicităm, de asemenea, 
ca In toate situațiile re
feritoare la activitatea co
mercială să fie consultată 
conducerea Întreprinderii 
și sindicatul liber deoare. 
ce și noi sîntem la fel de 
interesați in eliminarea 
tuturor neajunsurilor din 
activitatea noastră.

Vă mulțumim.

aiului liber al ICSA-AP
REȘ. vicepreședinte, 
AM'fU, secretar

lități, sînt următoarele; 
Petroșani nr. 22, 32, 131, 
17 și 37. Potrila 24, 92,
150. Aninoasa: 39. Vul
can 56, 77 ți 140. l.u. 
peni 271, 271, 277, 278.
Uricani 219, 236.

Unitățde vor fi deschi
se rtitre orele 7—11.

ceaușistă. Nu-i drept Un 
miner șef de brigadă răs
punde de soarta a 20 de 
oameni, să spunem, dor 
un șef de sector dc 20 dc 

brigăzi, plus alte sarcini. 
Or, fără un personal teh
nic ingineresc bine pre
gătit, dar și mulțumit, nici 
minerii nu pot face marc 
lucru. Am discutnt aceste 
probleme la întrunirea 
președinților 
libere de la 
iile miniere 
înaintate 
rioarc

forurilor 
pentru

sindicatelor 
întreprinde- 
și uu fost 

Bupe-
razolvare>

In ziarul „Zori noi" dc 
simbătă, 3 februarie a.c., 
a apărut articolul „O pa
gubă reală produsă de 
autori fictivi", semnat de 
Pompdiu Comșa. Mai în- 
tii dorim să lămurim ti
tlul. După înțelesul lim
bii române „autori fictivi" 
înseamnă închipuiți, adică 
inexistenți Așa că nu se 
potrivește de loc „paguba 
reală" cu „autori fictivi". 
Articolul informează des
pre desfășurarea unei a. 
dunări publice a colecti
vului IC Vulcan, la care 
au participat reprezen
tanți ai MIU și ai Consi
liului orășenesc al FSN, 
De fapt, „au fost" domnul 
Nicolau de la MIU și ma
iorul Prodea de la
COFSN. AUt!

Se spune că s-au anali
zat două memorii. Adică 
au fost prezentate „selec
tiv" cele două memorii 
semnate de noi, dar ci
tite de o persoană „neu
tră"; ing. Gabriela Slă
bii. In ce mod s-a consta, 
tat obținerea frauduloasă 
a celor 55 de semnături 
de pe primul memoriu ? 
De ce nu s-a consemnat 
în ziar numele celor care 
au semnat cel de al doi
lea memoriu? Pentru a-i 
discredita dacă nu au 
spus adevărul!

„După mai multe luări 
de cuvînt, s-a trecut prin 
vot secret la alegerea con
ducerii unității" — se 
spune in continuare.

Cum s-a confirmat ne
temeinicia memoriilor din 
spusele unei singure per
soane (nu mai multe luări 
de cuvînt) și a încă uneia 
întreruptă cind a amintit 
fapte concrete? De ce nu 
s-a consemnat in ziar re
marca maiorului Prodea, 
care de la prezidiul adu
nării a făcut nebuni și 
inconștienți pe cei 4 sem
natari ai memoriului? De 
ce nu s-a reprodus în

promis
I.a muncă și responsabili
tate egală și salarii egale.

— V.n influențat ritmi
citatea producției retra
gerea militarilor «lin sub
teran?

— La mina noastră, nu! 
Am lu.it măsuri, din timp 
pentru stabilizarea șl 
pregătirea personalului 
civil. Așa că nu vom a.
vea probleme. Cărbune, 
ăsta-i cuvlntul de ordine 
acum. Drepturile le-am 
primit, trebuie să dăm 
căi bunele promis. 

articol, fie și parțial tex
tul memoriului pentru a 
face publice „neadevăruri
le" pe care le susțineam? 
Cîte persoane au părăsit 
sala văzînd mascarada 
pusă la cale? Clubul din 
Vulcan are în Jur de 300 
locuri. Poate cineva ex
plică, de unde un total 
de 565 voturi? S-au păs
trat ele pentru a putea 
oricînd dovedi obiectivi
tatea și democrația reală 
a acestor alegeri? De fapt, 
ce pierdere de producție 
a fost înregistrată dacă 
planul lunii a fost depă
șit cu 147 000 lei? Și da. 
că Intr-adevăr s-a înre
gistrat o pierdere de pro
ducție, acest lucru nu se 
datorează celor care au 
anunțat organizarea adu
nării prin stația de radio
amplificare a întreprin. 
derii? Domnule Comșa 
Pompiliu! Ne puteți răs
punde la aceste Întrebări? 
Tot ce ați scris în acest 
ziar reflectă cunoștințele, 
obiectivitatea și cultura 
dv. generală? Nu știți 
nici măcar atît că direc
toarea este economistă, 
directorul adjunct, ingi
ner și nu invers? Pentru 
a ne spulbera curiozitatea 
și a ne „rupe gura", nouă 
și multor altor cititori ai 
acestui ziar. spuneți-ne 
cine sînteți dv., domnule 
Pompiliu Comșa? Cum ați 
aterizat în Valea Jiului 
și ca ce chestie? Ce stu
dii academice aveți? Sau 
poate „oglindiți" im trist 
exemplu al epocii dicta
toriale?

Dacă susținem un a. 
devăr „fictiv", așteptăm 
dreapta judecată a tu
turor oamenilor de bine 
din cadrul IC Vulcan.

Constantin RADI RARU, 
jurist. Venera ENESCIJ, 
economist, Anjjela BU- 
DAlANU, Ecatcrina

DRULA, merceologi

Scrisoare
Studenții camerei 412 

din căminul nr. 3 se a- 
dresează pe această cale 
domnadui Constantin Ti. 
țescu, pe marginea scri
sorii „Puțină omenie" 
publicată In ziarul nos
tru șt spun printre alte
le: „Noi cei din camera 
412 nu credem eâ v-ați 
documentat bine. Came
ra sc tiflă la etajul III și 
nu IV cum ați afirmat, 
iar In cameră la noi nu 
ținem minte să se fi făcut 
vreun chef dc la începu
tul anului universitar". 
Scrisoarea este semnată 
de studenții Adăscfilițci 
Paul și Tcmoiu Gabriel.

Publicăm aceste rînduri 
din dorința d«» a restabili 
adevărul adevărat. Dom.
nul Constantin Tițescu 
este cunoscut în cartier ca 
un cetățean onest și este 
respectat ca atare. Nu 
punem la îndoială faptul 
a* de la etajele superioa- 
nc — poate nu de la ca
mera 412 — s-a aruncat 
ru lwrcanul cu pricina 
și apoi cu sticle. De alt
fel, cel doi studenți scriu 
textual: „Vă Înțelegem in
dignarea asupra celor în- 
tlmplatc în acest cămin și 
vă spunem sincer că nici 
noi nu sîntem de acord cu 
toate". N.ar trebui să vii 
faceți ordine In propria 
casă (șl In jurul cil nu
să aruncați cu sticla goa
le după cetățenii car* 
trec pe ake ? , -___ »
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.Democrația presupune 
ți impune integrarea i- 
deilor, faptelor și eve
nimentelor istorice în 
cadrul unor valori, in
contestabile și eterne ca
re, prin funcția lor de 
înnobilare a ființei uma
ne, devin scop in direc
ția formării globale a 
portretului religios-mo- 
ral al unei persoane, în 
particular, și al unui 
popor, în general.

Etnogeneza poporului 
roman exprimă inega
labilul adevăr al exis
tenței credinței crești
ne, în fondul său spiri
tual, sub forma unui 
liant aproape bimilenar, 
ce a unit sufletul româ
nesc de pe versantele 
Carpaților pînă la Du
năre și Mare.

In decursul istoriei, 
funcțiile sociale, cultu
rale, filozofice și juri
dice n’e elementului 
religi roș ti n ortodox 
și-au lu^ut amprenta în 
tradițiile poporului, ce 
se identifică Bisericii, 
exprimate prin „obiceiul 
pămîntului", „legea ță
rii" sau „legea româ
nească", argumentînd 
peste veacuri memoria

Noi nu avem 
nici un dubiu !

IU-.pund-m unui cititor, 
Gheorghe Aron din Pe- 
trua, care are tmele ne
dumeriri cu privise la 
flipte despre tare s-a mai 
sens:

„Ne bncuă că acor
dați o atenție deosebită 
rtiriior economice apăru
te In ziarul nostru. D,n 
pA ate, aprecierde dum- 
ncavoa tră sirt eronate. 
Cifrele pe va e le-am pu
blicat fn ziarul de joi, B 
febrila..:- sînt reale. Ele 
ne-au f<st furnizate de 
per ane competente din 
CMVJ. Cit privește ■ .n- 
titatea exă marți, 6 
februarie de m.ner.i din 
Valea Jiului, ca este de 
25 068 tone de cărbune 
brut. Și încă o precizare, 
mai multe unități minie
re au lucrat și în zile li
bere pentru a compensa 
pierderile de producție 
cauzate de deplasarea la 
București. De aici. apa
rente semne dc întreba
re asupra cifrelor publi
cate". 

vie a istoriei poporului 
nostru în ortodoxia ro
mânească.

împletirea în ființa ro
mânului a specificului 
său natural cu factorul 
creștin a creat o sinteză 
nouă în lume, un mira
col european. Este rea
litatea românească in 
toată unitatea și splen
doarea ei, materializată 

A FI ROMÂN...
în originea latină de 
factură orientală orto
doxă, exprimată prin 
ospitalitate, omenie, spi
rit de înțelegere și recon
ciliere, conviețuire paș
nică cu omul de bine 
de la Răsărit și Apus.

Românul autentic s_a 
născut creștin prin 
Darul lui Dumnezeu și 
smerenia vieții lui, do- 
bîndind o „aureolă" u- 
nică bine conturată, o 
identitate creștină.

Analizînd istoria vie
ții spirituale românești, 
nu se pot constata mo
mente de „criză" reli
gioasă, dovadă că popo

In atelierul electromecanic nl Prcparațicl I.ivczcni. Președintei,, sindica
tului liber al preparației, Aurel Potoroacă informează muncitorii despre 
drepturile obținute in urma discuțiilor purtate cu ministrul minelor, dl. Ni- 
colae Ilicit. 1 oto: I. I IC IU

rul nu a creat erezii 
și nu a importat cre
dințe și culte noi, rămî- 
nînd credincios așeză
mintelor strămoșești i- 
mortaliz.ate în lemn și 
piatră, îmbinate cu mă
iestrie artistică, in mo
destele altare și biserici 
ca lăcașuri sfinte de for
mare și cristalizare a 
conștiinței de neam, de 

limbă și spațiu geografic, 
argumente de continui, 
tatc pe Sfînta Vatră 
Străbună.

Patriotismul românesc, 
ca mod de expresie al 
conștiinței istorice de 
neam, de ginduri și de 
simțăminte al pMioru
lui nostru, este creator 
și deschis progresului, 
plin de bunătate, gene
ros și iertător, jertfitor 
și altruist, niciodată îm
brăcat în hainele ireden
tismului, șovinismului, 
naționalismului și dis
criminărilor etnice și 
religioase.

Ecumenismul româ
nesc, pe plan internați-

onal, național și local, 
are ca platformă de ac
țiune comandamentele 
moralei creștine conju
gate cu specificul națio
nal-, care ne-au înnobi
lat existența în istorie 
și o vor înnobila și în 
perspectiva viitorului.

. A FI ROMAN în
seamnă a avea o conștl. 
ință ortodoxă, a detesta 
cu putere spiritul epi- 
gonic, a birui forțele 
răului pri i binele su
prem și adevărul abso
lut care este Dumne
zeu. înseamnă a te an
gaja plenar în acțiunea 
permanentă de promo
vare a marilor valori 
revelate de Ințelepciu- j 
nea Divină: Calea — un i 
drum nou cu orientare 
spre Adevăr; învierea — )
actul creator și restau- i 
rator al demnității urna- 
ne și a potențialității | 
ci; Viața — dar supra- < 
natural al lui Dumne- - 
zeu, înnobilat printr-o | 
ordine morală desăvîr. I 
șită în lume șî prin l 
progresul material ni ’ 
României. >

Preot Ioan POGAN, 1!
Bărbăteni _ I.upcni , 

)
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UN COLECTIV dc săla- 
riați de la ICRA Petro
șani: Dacă nu aveți cura
jul să ne dați măcar un 
nume, pentru a putea să 
verificăm cele spuse de
dumneavoastră n-am fă
cut nimic. De fapt, este 
bine să știți că, întrucit 
ne vin la redacție zilnic 
numeroase sesizări, ano
nimele nu le luăm în con
siderație. In condițiile de
mocrației și libertății de 
caic ne bucurăm cu toții 
este normal ca scrisorile 
soațe la redacție să fie 
semnate de cei ce ni le a- 
dreseazâ. Este un act de 
lipsă de demnitate să a- 
runci acuzații asupra unor 
oameni cinstiți prin scri
sori anonime, care nu sînt 
confirmate de fapte.

CIRȚU NICOLAE. Ce
rerea de înscriere la pen
sie limită de vîrstă s-a 
aprobat cu data de întîi a 
lunii următoare îndepli
nirii condițiilor. Alte e- 
ventuale lămuriri le pri
miți de la Oficiu] de pen
sii.

DUMITRU M \NICI, Pe
troșani: Consemnăm pă
rerea dv., formată după 
apariția la TVRI, a am
basadorului Iranului la 
București, potrivit căreia 
nu credeți ca' acesta să 
fi avut legături cu dicta
torul Ceaușescu Nicolae, 
dar n-am reținut opinia 
în legătură cii teroriștii 
aduși în țară. Dacă pu
teți fi mai explicit, aș
teptăm.

UN BINEVOITOR, Băr- 
bdteni (?!): Ne spuneți 
că „sînt unii mineri căro
ra le place să tragă chiu
lul, luînd foi de boală 
fără să fie bolnavi". Dacă, 
într-adcvăr, sînteți bine
voitor e bine să vă de
clarați identitatea, pentru 
a stabili pînă la capăt 
dreptatea și adevărul la 
eare ne solicitați spriji
nul nostru. In felul acesta 
l-ați putea ajuta și pe or
tacul dv., despre care 

spuneți că „solicită me
reu concedii medicale 
pentru a-și rezolva anu. 
mite probleme personale, 
luînd în derîdere pe alți 
mineri". Poate omul este 
bolnav cu adevărat. Ar 
putea fi ajutat chiar și 
cu medicamente sosite din 
străinătate. V-am putea 
ajuta și pe dv. pentiu a 

vă înv ng frica, s;. 1 e- 
ventual pentru a v* vin
deca de boala de a scrie 
anonimi. N-am verificat, 
dar trebuie să fie și ase
menea ni rd eamente.

ADRIAN APOSTOL, 
București: Ne scrieți des
pre impresia buna care 
v-au lăsat-o <<ri 5000 de 
mineri care au venit la 
București. Ne relatați
despre ordinea și disci
plina ce i-a caracterizat 
pe mineri în timpul de
monstrației lor, dar și în 
timpul întilnirii cu con
ducerea țării. Ne oucură 
aceste aprecieri. Aseme
nea lucruri bune, credem, 
veți auzi întotdeauna des
pre minerii Văii Jiului, 
despre unele puteți lua 
cunoștință și din ziarul 
nostru. In plus, vă pu
tem spune că in prezent 
ei își fac conștiincios da
toria, lucrează cu multă 
tragere de inimă, s-au or
ganizat in sindicate libe
re, care le apără intere
sele și garantează des
fășurarea normală a pro
ducției.

LăZAR LIVIU, ‘ TI
MIȘ N1COARA, Lu- 
peni: Ceea ce am primit 
ultima oară de la dum
neavoastră este mai mult 
un fel de ceartă cu o altă 
persoană, decît un caz 
care necesită o investiga, 
ție a ziarului. Credem că 
divergențele ru persoana 
căreia îi adresați r.ndu- 
rile respective se pot a- 
plana și fără interve iția 
noastră. Vă stăm la dis
poziție, așa cum de altfel 
am făcut-o, ori dc cîte 
ori este într-adcvăr ne
cesară intervenția iclac. 
ției. (Gh.O.) 

GHEORGHE 
Petroșani: Am 
sizarea dv. cu 
iluminatul public 
in mare sitferințn 
strada Viitorului,

BUFTEA, 
reținut se- 
pnvire la 

aflat 
pe 

Aero-
port. Sugerăm CDLE să 
vadă despre ce e te vor
ba. De asemenea, sugerăm 
comerțului și cooperației 
să rețină următoarele 
două aspecte: • In cartie
rul Aeroport trebuie îm
bunătățită aproviziona
rea cu unele produse aii 
mentarc. • Tot In acest 
marc cartier, trebuie dez
voltată activitatea unor 
prestări de servicii ale 
cooperației (depanări ra
dio, tv ș.a.j.

POLIȚIA NE INFORMEAZĂ ■ POLIȚIA NE INFORMEAZĂ il POLIȚIA NE INFORMEAZĂ
k’U-L MAI AȘTEPT IȚI. 
UN TIMP NL MAI
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Or fi îngrijorați orta
cii lui Palade Constantin 
de la mina Dilja că nu 
mai vjne la lucru. Câ 
nu-i prea plăcea lui »ă 
muncească, asta-i altce
va. IX- data asta nu mai 
vine, e la loc sigur, nki 
clinii nu-1 mușcă. Ați în
țeles, este In arestul Po
liției. Cum a ajuns acolo? 
Simplu. Intr-uaa din zile 
a intrat în toaleta gării 
Petroșani, e drept beat 
bine. Aici a Început să 
înjure pe cine-i ieșea în 
cale, în cele din urmă a 
.part geimul încăperii în
grijitoarei. A fost chema, 
‘ă Poliția T F. Subofițe
ri au Încercat sâ-l ducii 
la sediul Poliției. A în
jurat, a lovit. In sediul 
Poliției a lovit cu picio- 
role în subofițer, a iăs- 
teirnat un birou. I’înă la 
urm . a f<, '„ domolit ți 
încătușat. Acum stă < u- 
ininlc-cumințel In arest 
așteptînd sentința ce se 
va pronunța după pro
cedura de urgență. Stă și 
face socoteli, pentru . ,i 

a mai fost condamnat 
pentru furt din avutul 
obștesc In 1989. In ia
nuarie „a ieșit", dar i-;wj 
rămas 1078 de zile, la 
care se adaugă ce va 
primi pe măsura... dez
lănțuirii lui. Așa că de 
la Dilja va lipsi o bună 
bucată de timp.

N IRAVUI. DIN I IRE
Un proverb spune că 

năravul dm fire n-are le
cuire. Oare așa să fie? Ia. 
tă faptele; Nistora Marin 
din Petroșani, muncitor 
ne calificat la IM Dilja, 

s a dus în ziua de 11 fe
bruarie prin piața agroa- 
limentarâ din Petroșani. 
A cumpărat un litiu dc 
țuică (ăștia nu se învață 
minte, deși după „o țuică" 
băută în piață Iți vine 
■A ți nrun. i capul de-a 
dura), a băut o Jumătate 
de sticlă ți... Ce a ur
mat e greu dc relatat. A 
înjurat pe cine a.ntilnit 
In cnle, a devenit agresiv. 
Au încercat oamenii . â-1 
potolea'/’ă, dar n-au 
avut pe cine. Cetățenii au 
anunțat poliția, care, ca n- 
totileanna, a răspuns 
prompt. Oaminil urau 

indignați de comporta
mentul iresponsabil al lui 
Nistora. Actun așteaptă, 
treaz, în arestul poliți'i 
Judecarea -lupa procedu
ra de urgentă. Pentru cl 
arestul nu-i noutate. A 
mai fost condamnat în 
1987 la 3 ani Închisoare 
pentru tîlhărie, in 1988 
a fost amnistiat. De a. 
tuuci n-a lucrat fiind 
întreținut de mama lui. 
Are un copil nelegitim, ca
re va fi marc <ind va 
ieși tatal lui dc la „răcoa
re", unde va trebui ai 
execute și pedeapsa am
nistiată.

ȘIT|I l’L UNDI VA 
ÎNNOI’I I IZ \ 
M ÎȘiMI I ?

In nopțile de G spre 7 
și 7 spre 8 februarie s-a 
organizat un raid nocturn 
avincl ca temă parcarea 
auto vel ii ci lie lor proprie
tate dc stat. Au fo-t găsi
te zecj de mișiru sustra
se — acesta e < uvîntul — 
controlului unităților de 
care aparțin. Numai in 
cartierul Aeroport (riră- 
zile Aviatorilor, Unirii, 
Venus, Viitorului, O tuz 
șl Saturn) au fo't gâdile 

peste 20 de mașini grele 
parcate la domiciliul șo
ferilor. Dintre acestea, u- 
nele In mod repetat. Prin
tre ele se numără 21 UD 
1323, 21 UD 4332, 21 UD 
2660, 31 HD 1056, toate 
de la SUCT, Un grup 
de autovehicule au fost 
găsite parcate la IM Li. 
vezeni. Se pare că șoferii 
lor locuiesc în zona stră
zii Unirii. Au fost de
pistate mașini ale 1GCL 
(31 HD 5557 și 31 HD 
( 103), IACMM (31 IID 
4803), trei remorci ale 
1LSLF, mașini nle JTA 
Petroșani (21 11D 1771)

Este clar, șefii de ga
raje trebuie să ia măsuri 
de verificare a parcului 
in fiecare scai A.

IlOfl I. TRI B! 11
PRINS!

In Ultimul timp poliția 
a fost sesizata de sparge
rea mai multor mașini 
dm care s au furat di
verse obiecte. In noap
tea de Si spre 10 februarie 
din municipiul Hune
doara ș.a furat autotu
rismul Dacia 1300" cu 
numărul de înmatricula
re 2 11D 7178, care n fost

grav avariat pe raza
municipiului Petroșani, 
iar apoi părăsit In auto
turism au fost găsite mul
te bunuri fprate din auto
turisme. (Pouția invită |X' 
cei ce le-au fost sparte 
autoturismele să se pre
zinte pentru a-și recu
noaște lucrurile). Unul 
dintre cei care au furat 
și abandonat mașina se 
numește Oprea Emil Mir- 
cea, eliberat din peniten
ciar în 17 ianuarie 1990, 
unde ispășea o condam- 
nare tot pentru furt. A-
dicâ cum? Muncești 0
viață să-ți cumperi o ma
șină și să vină unul sa
ți-o fure? Numai că O-
prea, împreună cu prie
tenul său au reușit să fu
gă. Cine știe pe unde se 
ascund și pun la calc al
te liirturi. Trebuie prinși 
și puși după gratii cu a- 
Jutorul nos'.'-j al tuturor!

pi; (ini; siidați?
Avem îa Petroșani o 

zona dc' citeva sute de me
tri unde te poți plimba 
liniștit, pe „calea marc", 
circulația autovehieu'elor 
fiind — deocamdată — 
int< zisă Majoritatea co

vîrșitoare respectă sem
nificația indicatoarelor pla
sate între Piața Victoriei 
și intersecția de lingă bi
serică. Spunem „majori, 
tatca", pentru că unii 
fac din democrație ce vor 
ei. Cine sînt? Unul este 
Slovenschi Teodor care 
conduce o mașină parti
culară ce nu-i ap irțiiie 
— 3 1ID 96BG, alții sînt 
Popa Radu, ospătar la 
Parîngul, cu 4 HD 986, 
Ciuca Oscar, cu 3 HD 10'"' . 
care mergea la... librărie 
(50 metri), Fnucă Ion,
cu cisterna (?!) 31 B 1080
a IUGCCF secția Petro
șani, Căpâțîna Aur#l, ca
re conduce mașina 4 HD
140 (acesta nu cunoaște 
alt traseu spre și de la 
Piața Victoriei). Toți a- 
ccștia au fost găsiți in 
flagrant în mai puțin dc 
o ora. l’e cine sfidați dom
ni.or? Democrația nu vai 
permite să încâlciți le
gea! Legea circn’.iției, 
n-a fost abrogată, trebuie 
respe'cta'ă. Altfel..., Vă 
priveștel

Rubrică realizată 
m sprijinul l'oliției 
ni ii nici pi u lui Petroșani
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actualitatea INTERNAȚIONALĂ
AZERBAIDJANUL, ÎNCĂ SUB 

SEMNUL TENSIUNII
PENTRU O ECONOMIE SOCIALĂ DE PIAȚĂ

„Glasul adincului"

MOSCOVA 15 (Rom. 
preș). — In legătură cu 
evoluția situației din A- 
zerbaidjan, agenția TASS 
informează că aceasta 
continuă să se afle sub 
semnul tensiunii accentu
ate, deși nu s-au consem
nat cazuri de tulburări. 
In același timp, Insă, con
tinuă grevele într-o seri<» 
întreagă de întreprinderi. 
Potrivit datelor statistice, 
la Baku nu funcționau, 
miercuri, peste 30 la sută 
din Întreprinderi. Pierde
rile sc ridică, în monaen-

■180tul de față, la circa 
milioane de ruble.

Pe de altă parte, agen
ția TASS relatează cu nu 
încetează atacurile asu
pra patrulelor militare. 
Pentru încălcarea 
tricțiilor de circulație 
fost reținute alte 18 
soane.

In regiunea 
Nahicevani nu 
ză peste 80 la 
întreprinderi, 
conomică fiind 
complexă.

res- 
au 

per.

autonomă 
funeționea- 
sută dintre 
situația e- 
deosebit de

SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM
AL R.S.S. LITUANIENE

BERLIN 15 (Rompres). 
— La Berlin a fost 
publicității programul 
nomic al Partidului 
cial-Democrat din 
Germană (creat în 
octombrie anul trecut 
care are In prezent 60 000 
de membri), intitulat 
„Dreptate și libertate — 
pentru o economie soci
ală de piață, orientată 
din punct de vedere eco
logic". Franck Bogisch, 
membru al conducerii 
PSD, a declarat cu acest 
prilej că principalele o- 
bicctive ale partidului șînt 
crearea unui stat federal 
german într-o Europă u- 
nificată, în cadrul grani
țelor actuale, o uniune
monetară și economică

dat 
eco-
So-
RD 

luna
Și

Și 
pentru 

va 
econo. 

pia- 
i asi- 
cores- 

P. 
soci- 

să 
fie finanțat de o astfel de 
economie

La rîndul său, Lothar 
Pawliczak, membru al 
grupului pentru economie 
al PSD, a apreciat că toți 
cetățenii RDG trebuie să 
găsească în principiu, de 
lucru, dar că nu poate fi 
garantat un loc 
muncă pentru 
persoană în parte.

între RDO șl RFG 
securitate socială ] 
toți. PSD din RDCr 
acționa pentru o ■ 
mic democratică de 
ță în care statul să 
gure cadrul legal 
punzător, a precizat 
Bogisch. Un sistem 
al puternic ar urma

de 
fiecare

(Ttom- 
• s-au 

celei 
So- 

RSS 
exa

MOSCOVA 15 I 
preș). — La Vilnius 
încheiat lucrările 
(le-a 17-a sesiuni a 
victului Suprem al 
Lituaniene, care a 
minat un mare număr de 
probleme și a adoptat ho- 
tfirlri. Astfel, în hotărîre3 
întitulată „Cu privire la 
tratatele sovieto-germane 
din 1939 și lichidarea con
secințelor lor pentru Li. 
tuania" se statuează că 
declarația Seimului Popu
lar al Lituaniei din 21 
iulie 1940 privind intra
rea Lituaniei în compo
nența URSS nu exprimă 
voința poporului lituanian, 
(und „ilegală și nulă".

I’rin aceeași hotârîre 
se propune URSS anga
jarea de „negocieri bila, 
terale privind restabili
rea independenței statu- 
i’ii lituanian".

Un grup de legi cu ca
rat ter ceonomio adoptat 
la sesiune se referă la 
formele de proprietate în

RSS Lituaniană, 
du.se că, alături 
prietatea de stat 
lectivă existentă în republi
că se legiferează și proprie
tatea particulară.

La sesiune a fost adop
tată și o lege privind 
sa și alte mijloace 
informare în masă, 
care se stabilește că 
loacele de informare 
masă „sînt libere și 
sînt supuse cenzurii".

A fost Înființată, totoda
tă, Banca Lituaniei, care, 
potrivit legii, „are dreptul 
exclusiv de a pune 
circulație moneda 
blicii, dreptul de a 
chide filiale In străinăta
te și de a participa la 
organizațiile financiare 
internaționale".

O altă lege, declară că 
„prezența forțelor arma, 
te ale URSS pe teritoriul 
RSS Lituaniene djte ne
fondată din punct de ve
dere juridic".

preerzin- 
de pro- 
și co-

pre
da 

prin 
mi !-

In
nu

în 
repu- 
des-

r I I) M T ‘
PETROȘANI - I’a.

I ringul: Faleze de nisip;
7 Noiembrie: Sprijiniți-l 
po șerif; l'nirca: Rocky 
I.

LUPENT; Hibernatus. 
VULCAN; Bucii Cas- 

sidy șl Sundance Kide.
LONEA: Mihai Vitea

zul. I—II.
URICAN1: Gomisaul

fcirdone In acțiune.
PETRILA: Sandokan.

ANINOASA: Tiinase
Scatiu, I—II.

N.R Eventualele mo 
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

r.v.
Actualități.
Muzică populai u 
Opinii, opinii, opi
nii...

Unitatea forestieră de
exploatare și transport 

Petroșani
cu Sediul iu strada 6 Martie nr. 36, 
11820, 41521, angajează pentru CSPI 
câni, următorul personal muncitor j

lelelon 
Ori

— sudor
— \trunuar

al

STAREA CRIMINALITĂȚII IN UNGARIA
BUDAPESTA 15 (Rom

pres). — Potrivit datelor 
prezentate In cadrul unei 
conferințe de presă la Bu
dapesta de către șeful po
liției ungare, în cursul 
anului 1989 nivelul gene
ral al criminalității a în
registrat o creștere în Un
garia față de anul pre-

cedent. Astfel, în 1989 
s.au consemnat 225 000 de 
încălcări ale legilor, ceea 
ce reprezintă o creștere cu 
circa 40 000 de cazuri fa
ță de 1988. In mod deose
bit . criminalitatea a 
cut în regiunile din 
tul Ungariei șl 
pesta.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Slatele Unite vor acor

da României un ajutor u- 
manitar in valoare de 80 
milioane dolari. De ase
menea, vor acorda un a- 
jutor medical de peste 
1 milion de seturi de 
testare pentru depistarea 
sindromului SIDA la co
pil români. Acest lucru a 
fost precizat do dl. Gris- 
topher Smitli, membru al 
Comitetului pentru afa
ceri externe al Congresu
lui SUA șl al subcomite
tului pentru Europa, Orl-

11,05 Tro-musica.
Partea a Il-a.

12,25 SOS Copșa Mim (II) 
(reluare).
Desene animale.
Actualități.
închiderea progra
mului.
Glasul 

lui.
Studioul

ușoare.
Gong.
Aventura 
terii.

12.15
13.15
13,30

15,30

16,00

16,30
16,50

la

cres- 
ves- 

Buda-

entul Mijlociu 
turile omului, 
conferinței de 
fășurată, joi, la sediul am
basadei SUA din Bucu
rești. Aflat pentru a tre
ia oară în România, dl. 
Smith a ținut să sublini
eze transformările care au 
avut loc In țara noastră, 
subliniind că speră că 
reformele vor continua în 
același ritm. Situația este 
foarte încurajatoare a 
spus el,

(Romprcs)

Și 
în 

presă, des-

17,10

18,10

19,10
19,30
20,15

pâmintu

muzici

Ciinoa

20.25

Drep- 
cadrul

în limba

partidelor

animate.

Emisiune 
germană. 
Tribuna 
politice.
Desene
Actualități.
Să vorbim despre» 
libertate.
Film artistic
Pas în doi.
Producție a Casei 
de Filme Patru. 
Gaudeamus,
Actualități.
Nocturnă.

[ întreprinderea minieră Paroșeni
unga)e<iz<î direct sau prin transfer

Încadrarea și salarizarea se fac în con
formitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 și 
57/1971.

li U 
muncitor 
suprafața

mai face angajari de personal 
pentru ariivilățile de subteran și 
incepiiid cu 15 februarie 1990.

Un ziar care va promova libera opinie, 
libera inițiativă, competiția de idei, compe
tența și principiul concurenței în toate do
meniile de activitate.

Contribuiți la editarea primului ziar al 
orașului Vulcan, depunind orice sumă în 
contul nr. 5541 deschis la Agenția CEC Vul
can.

De pe acum vă considerăm ,,prietenii 
ziarului" și vă mulțumim I (163)

Mica publicitate
DIVERSE

(Ku marc bucurio 
nunțărn căsătoria 
nostru Călin 7'’ 
cu Any Oltean, 
nia va avea loc 
de 17 februarie.

Le urăm ani 
fericire. Lili, i 
familiile.

ANIVERSARI
GU OCAZIA aniversă

rii zilei de naștere, ne
poțelul Florin-Răzvan u- 
rează dragei lui bunici 
Maria multă sănătate 
„La mulți anii". (190)

VINZARI
VIND radiocasctofon 

blu caset Sharp 6F 
performanțe deosebite, 
troșani, Gh- Barițiu, 
22.

VINO video 
marcă japoneză 
informații telefon 41568. 
(194)
. VIND convenabil pian 
vienez. Telefon 43151. 
(196)

VIND schiuri Atomio 
1,30, legături Marker Ju
nior. Adresați adminis
trației ziarului. (200)

PIERDERI
PIERDUT dovadă 

rumb nr. 1010 pentru 
kg, pe numele Trfiilă 
mitru, eliberată de 
Petroșani. O declar nulă. 
(186)

PIERDUT legitimație ser
viciu. pe numele Vitez 
Nicolae, eliberată de UPS 
Petrila, O declar nulă, 
(191)

PIERDUT legitimație, pe 
numele Brîndău Elena, e- 
liberatii de IPI, Deva. 
O declar nulă. (193)

PIERDUT autorizații dc 
circulație ITA Hunedoa
ra, cu numerele 184111, 
184440, 0931321. Le de
clar nule. (197)

a. 
fiului 

Mirlogeanu 
Ceremo- 

In ziua

i mulți 
mama

DECESE

Și

du-
800, 
Pe.
nr.

Playcr, 
„Osio",

po-
152 

Du- 
GIQ

1
SOȚIA Elena, fiii 

Marcel, Adrian șî Mo. 
nica, ginerele Cornel, 
nora Elena și nepoții a- 
nunță cu adâncă dure, 
re, încetarea din viață 
după o scurtă suferin
ță a celui car0 a fost

MOINA MIRAI
Inmorminl.'irca va ti

vea loc în 17 februarie 
ora 15,30. Cortegiul 
funernr pleacă <lc 
domiciliu din str.
dependinței, Petroșani. 
(195)

ia
In-

COLECȚII EL Ma
ternității Petroșani este 
alături cu tot sufletul 

de medicul șef de sec
ții; dr. Bogdan Septi- 
miu, Ia marca durere 
pricinuită d< moartea 

tatălui său.
Sinceri! condoleanțe 

familiei îndoliate. (198)

Redacția ș| Nicolao Bâlecscn. nr. 2 , Tcklonne . secretariat , <1663 » secții i 11663, 42I6L
Iip.iiu). 1 ipo„t.itio IcItOșani, str. Nicolao Bakcscu nr, 2, telefon 41369,

SOȚUL Nicolao, fiul 
Dumitru, nora Lucre- 
ția, nepoții Liliana și 
Alin depling cu durere 
nealinată dispariția ful
gerătoare) din viață a 
iubitei lor

DRAGAN MARIA
Cit a 

t.o, cil 
plânge, 
ierte.

Inmormîntarca 
loc simbătă, ora 15,30. 
Cortegiul funerar plea
că de la domiciliu, str. 
6 August, nr. 12, Pe
troșani.

trăit am 
vom trăi o
Dumnezeu

iubi- 
vom 

S-o

aro

FIIC A Elena, nora 
Marin și nepoții Car
men, Mariana și Ci- 
prian anunță încetarea 
din viață a mamei 

DRAGAN MARIA ♦.
a cărei inimă a încetat 
pentru totdeauna să 
mai bată.

A fost și va răinîne 
io inimile și sufletele 
noastre cea mal fru
moasă și mat 
mă și bunică 
mc.

Nu te vom 
odată.

Dumnezeu s-o 
neascfi în pace.

bună ma- 
din iu-

uita nicî-

odili-

FIICA Ana, ginerele 
Coste], nepoții Adi, So
rina și Dani Bălan de
plin" cu nețărmurită 
durere trecerea în ne. 
ființă a scumpei lor 
mamă, soacră și buni
că

DRAGAN MARIA
Nu te vom uita nici

odată. Dumnezeu s-o 
ierte.

FAMILIA Uie esto a- 
lături dp nașii șl cum. 
nații lor, familia Dră- 
gan în greaua pierde
re pricinuită de decesul 
mamei

DlfAC.AN MARIA

și transmite sincere con
doleanțe. Nu o vom 
uita niciodată.

COMEMORĂRI

fe- 
a 

du
de

ELENA — soție, Geor. 
go —■ fiu cu familia, co
memorează la 18 
brunric „împlini rea 
6 săptămâni de la 
reroasa despărțire 
dragul lor

MCIIITA ACREI, 
mereu prezent în ini
mă și gînd. Pios oma
giu de prețuire. Cei ca
ro l.ați cunoscut. dă
rui ți o clipă do aduce
re aminte, 
să-l ierte și să-1 odih
nească. (177)

Dumnezeii

■


