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unor liber- 
inclividuale sau colec- 
Ijilmocrația aste Ie
de existența dreptu 
umane în general.

SENSURI SI
am auzit-o 

ultimelor

veseli 
unde 
mun- 

schi 
entu- 

a-

Paringd-fo
Sa ne destindem, 

meni buni 1 Să Fim 
și optimiști 1 Și 
altundeva dccît la 
te, pe pîrtiile de 
vedem mai mult 
ziasm. D: ocamdntă, 
cest scaun gol de la Telc- 
scaunul din l’arîng este 
o invitație, 
este realizată 
fănescu.

Apropo d 
Eugen I’eterffy 
formează câ in

I’otogrnfia 
de I. Ște-

prof.
in-

sebi,
ne

Paiing

vor avea loc două mari 
competiții de schi: finala 
campionatului cluburi
lor școlare din țară (10— 
13 martie) și 0 etapă din 
„Cupa României" (15—
18 martie), cu participa
rea celor mai buni 
schiori din țara. Totoda
tă, arbitrii de schi 
Valea 
marți, 
18. la 
șani.

din 
Jiului sini invitați 
20 februarie, ora 
sediul CSȘ 1‘ctro-

Mircea BUJOREM t

Nu-i o altă noțiune po
litologică nu exercită atîta a- 
tracție precum cea de demo
crație. O pronunțăm zilnic 
fiecare dintre noi, o 
sim in denumirile 
delor politice și în 
programele și platforme- 
lo lor. O folosim pentru 
a ne Justifica exercitarea 
măruntelor libertăți per
sonale, sau ca etichetă fal
să pentru crîncene dicta
turi (vezi „statul democra
ției muncitorești revolu
ționare", de pînă mai ieri), 
interpretată în cele mai 
diverse feluri (explicata 
de politologi chiar ca dia
log sau ca prosperitate), 
această noțiune s-a diluat 
mult, mai ales prin apli
carea ci.la alte 
dccît cel al 
Uitîndu-se că 
este un concept prin exce
lență politic. Avînd sensul 
de suveranitate, putere 
poporului (în greacă 
mos — popor și 
— putere), noțiunea 
buic înțeleasă ca 
nînd un mod de organiza
re și conducere polii.că' ' a 
societății care proclamă șî 
asigură exercitarea pute 
i ii de către popor, suvera
nitatea politică a acestuia.

Din perspectiva strictți 
conotații a termenului, 
i xpresia „democrație poptl- 

domenii 
politicului, 
democrația

a 
dc- 

kratos 
trc- 

desem-

lară“, pe care 
des iu cadrul 
dezbateri mini sau maxi- 
parlamentare este pleonas
tică, democrația f i i ii d 
populară in substanța ei. 
Așa stîncl lucrurile ca nu 
este nici populară, nici 
burgheză sau de altă natu
ră.

Forma concretă, princi
pală a democrației este 
democrația reprezentativă, 
cuprinzînd sistemul orga
nelor reprezentative ale 
statului, care asigură par>- 
ticiparea maselor prin re
prezentanți aleși la orga
nele puterii de stat. Inlîl- 
nim chiar și în studii 
politologic expresiile: 
mocrație economică, 
mocrație socială sau 
mocrație culturală, 
care se desemnează 
rin unor condiții care 
asigure dreptm i 
ce, sociale sau 
< or, ideiurn impioprii 

do 
de- 
dc- 
dc- 

prin 
c roa

să 
econom 
culturale.

a •

scmenca expresii, pentru 
că democrația politică le 
implică pe tonte acestea, 
prin faptul că ea este ca
drul organizatoric, formal 
al exercitării 
lăți 
tive.
cată 
rilor 

organizare i politică de
mocratică avind, cel puțin 
teoretic, ‘Obiectivul asi
gurării tuturor drepturi
lor umane. Ea țintește a- 
sigurarca pentru toți ce
tățenii a condițiilor mate
riale pentru exercitarea 
celorlalte libertăți. Nejus- 
tificata este și folosirea 
termenului de democrație 
culturală, pentru că în 
spațiul cultural democra
ția nu c un termen func
țional, singurul și supre
mul criteriu care operează 
aici fiind valoarea.

Ce exemplu poate fi 
mai evident pentru aceas

tă afirm i',ie docil mega- 
lomanic'.il festival națio
nal „('întarea României", 
producător de pr -udo-va- 
lori și impostura artistică.

Tabloul efervescenței 
politice din țara . noastră 
evidențiază n cesitatca 
ințelpgerii realității câ de
mocrația înseamnă trans
fer de la popor la institu
țiile politice. Drepturile 
pc care le conferă demo
crația nu int nemijlocit 
drepturi în serviciul 
soanelor, ele fund, 
cum scria sociologul 
cez. G. Bourdpau, 
instrumente caic înlesnesc 
introduccr.. i ordinii în 
viața juridică, economică 
și socială. Democrația, în- 
țclcai â în acest mod rftmî- 
ne singura cale de insti
tuire a ordinii (cealaltă 
fiind violența și dictatura). 
E unica alternativă a in
staurării ordinii- absolut 
necesare pentru stabilita
tea organismului social 
Graba de a construi de
mocrația trebuie înlocui
tă cu înțelegerea exactă 
a sensurilor ei, eliminarea 
ambiguităților și efort spo
rit de realism și rațiune. 
Pentru că democrația nu 
exist,i în mod natural, ea 
este un organism social 
caic trebuie construit.

Prof. A.isilc DlNCU
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I,umeri ne-a înțeles necazurile. Ne ajuta 

toate părțile și in toate felurile, dovadă că poporul 
român se bucură de simpatia și înțelegerea celor
lalte națiuni. Săptămina trecută, la Petroșani, a 
sosit, pentru a doua oară, domnul doctor AI.OIS
GREII,, directorul administrativ al Clinicii
JOSEI’IIINt AI din R.F.G. A adus medicamente, a- 
paratură r . ’icalâ, alimente și îmbrăcăminte.

Alături e domnia sa, au venit și reprezentanții 
firmei AUTO-Ill MBI.RGI.it JEEPS și Sl’ORTC ARS. 
Dumnealor doreau inițial să se îndrepte spre Sibiu. 
Cunoscind insă Valea Jiului, vorbindu-li-sc despre 
munca minerilor și despre problemele lor, au con 
venit să sprijine activitatea medicală de la Spitalul 
municipal Petroșani. In acest sens, spitalului 
fost donată o ambulanță „RĂNGI.-ROA’I R“, 
va fi folosită de serviciul de urgență.

Danke, BRD !
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0 dijmă greu plătită —amortismentele
pentru utilaje care nu produc

Vna dintre furnizoarele importanți de 
cărbuni- cocsificahil pentru cocseriilc ță
rii, mina Uricani a intrat in acest an, in 
acest început do an, in rindul întreprin
derilor caro depun strădanii continue pen
tru îndeplinirea prevederilor stabilite, 
nicnținînd la cote ridicate producția rea- 
liz ilă. t iteva cifre despre hărnicia colec
tivului : plusul la producția de cărbune 
extras depășește 3000 toile de la începu
tul anului, la producția d< cărbune net. 
ceea ce demonstrează și intense preocu
pări pentru încadrarea in indicatorul de 
calitate. I a care s-a obținui o reducere 
a conținutului de steril in cărbune cu 
2,5 puncte față de norma admisă.

Drept urmare mina a primit bonifica 
ții de 1099 tone in ianuarie și 1161 
în februarie. Deci se muncește și

Ioni; 
mult, 

și bine. Retragerea militarilor din subte
ran nu s-a făcut simțită la fronturile di
rect productive, deși efectivul lor ajun
gea la 100. Disciplina și ordini a au în
ceput să se stabilizeze. Numărul absențe
lor ncmolivate a scăzut, în medie, 
ceasta lună cu 50 la sută 
precedentă.

Și totuși, mai sini unele 
trebuie să stea în atenția 

ei Uricani.
la folosirea 
o influență
și eficienței economice, 
întreprinderii. Din trei complexe 
nizale se află in funcțiune doar 
cil care so obține o producție medic zil
nică de... 250 tone pe zi și aceasta in con
dițiile cînd complexul utilizat est» un 
('Ml 511 (de mare înălțime). De ce afit

în a-
față de lilna

probleme care 
conducerii mi- 

Problemo care se referă
tehnicii din dotare care arc 
deosebită asupra producției 

a rentabilității 
men

ținui

de puțin l’cnlru i â este folosit intr-lin 
abataj situat intre alte două panouri ex
ploatate și arc o lungime a liniei de front 
de numai 50 in. Presiunile sini excesive. 
( ăile de acces și aeraj trebuie reprofila
te continuu. Prin urmare, un utilaj de 
mare valoare este folosit in condiții care 
nu-i asigură eficiența. Celelalte două com
plexe: unul este in conservare (in subte
ran), altul se pregătește pentru evacuare.

Situația nu este inai bună, dimpotrivă, 
nici in ceea ce plivești folosirea combi
nelor de înaintări. Mina arc una dintre 
cele mai mari combine din Valea Jiului 
și din țară, care este oprită și urmează 
a fi introdusă, cind vor fi condiții, la un 
alt loc de muncă. Alic două combine, 
folosite la lucrările de pregătiri, SC află 
tot in subteran. /Ambele așteaptă pină se 
vor executa luci ari care să permită folo
sirea lor. Este foarte adevărat, mina Uri
cani are condiții tectonice deosebite, dar 
tot atit de adevărat este că pentru procu
rarea sau producerea acestor utilaje s-au 
cheltuit bani grei din averea poporului. 
Și se vor mai cheltui, pentru eă ele tre
buie plătite, amortizate. Asta ar fi nece
sar să se facă din rezultatele obținute 
prin folosirea lor, nu pe scama cărbune
lui extras cu tehnologiile clasice.

și in acest domeniu ar trebui sfi se fa 
că mai multă—ordine, așa cum s a făcut 
și in alte ramuri industriale 
lăți economice. Este nedrept 
fi le muncii oamenilor să fie 
plata amortismentului pentru
nu produc și încarcă doar prețul de cost.

sau activi- 
ca rezuUa- 

dilmtiitc de 
utilaje care

Dorin GIIEȚA

MBI.RGI.it
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APA SIMBETEI SCURTISSIME
Pentru un pumn de cartușe

MILIOANE PE
A-.luzi, sii bală, .vă vom informa 

cum se duc milioane de lei din ave
rea poporului pe apa simbetei. N-o 
«■. i lungim vorba. I.a stația de epu
rare Dâiiuțcni, aparținind IGCL Pe
troșani, imaginea e jalnică. Aici se 
află cimitirul utilajelor și mașinilor 
de la firma cea mai controversată și 
rea mai puțin receptivă din cile sint 
la dispoziția oamenilor. In prealabil, 
l-am consultat pe domnul director 
Bogdan, în legătură cu mormanele 
de mașini și utilaje de la Dănuțoni. 
Ne a asigurat că sint (unele) in con
servare, -altele casate. Și că se află 
in pază. Nu este așa, domnule di
rector ! Noi am intrat cu un ARO-10 
In incinta cu pricina ca la noi acasă 
și nu ne-a întrebat nimeni ce hram 
purtăm și ce vrem. In sebimb, am 
văzut- și ne-am minuuat cum IGCL- 
ul apreciază averea poporului. Un 
adevărat cimitir : motoare lip Sa- 
vicn, altele fabricate la Brașov pen
tru Rabc, care au majoritatea piese
lor bune, băi, blocuri motor, pompe 
de injecție, cutii de viteze. Șoferul 
nostru de pe ARO i-i face cruce și 
ne spune că, dacă ar ști de existența 
acestora mecanicii de la SUIT Pe
troșani, in două ceasuri locul ar fi 
„curățat". Un motor nou costă cam 
40 0:10 lei. Pentru o pompă de injec
ție se dau 2000 lei. Tot felul de ast
fel de piese căutate zac aici arunca-

Chioșcul <!._■ ziare din 
z.ma „Dacia" — car
tierul Aeropo-t Petro
șani este în iiis de cî- 
teva zile. Eară nici o 
explicație. Geamul este 
tapetat cu ziare (vechi, 
bineînțeles), iar presa 
se difuzează alături la 
unitatea de „mărunți- 
ști.unde ci.-z le a- 
t.g d joii dimensiuni 
impresionante. Situa, 
țin nu este de domeniul 
ui ditului, dar ar pu
tea figura cu succes

Prin efort propriu
Aprdap. iumiit. I • din 

pt idui ți.i minai Lttpeni sc 
e u< .iz.i t u ;,j norul lo- 
coin-,t velur clccti >■ e cu 
tri leu. J',. orizonturi
de l> •„ — 400 ,| (■-/) su. 
jJiai.iță. tracțiunea con- 
v.'.-ialoi de vagonele se 
realizează cu ac loco
motive. întregul sitli-m de 
tran poit cu locomotive e- 
lectri'.e depinde insa nc- 
miilocit de funcționarea 
redresorului de curent... rc- 
fîic-.or ■ ne a devenit în 
ul'imii am tot mai „obo
sit". mai nefuncțional. De 
ce ? Din simplul motiv 
ca din 1529... anul In c irc 
a fi.-.'t dat in funcțiune și-a 
fa ut datoria, și in’.nr-iiirca 
lui cu unul nou s-a imp'h 
cu ll,V>|l lt-‘.

I.i'.î de ce, in 1983, a 
f” t ,'d'i dc l.i ..Electro- 
fiuteii" f'raiova un redre
sor p nti.i t> >I<• 11,riz»A 
fu * adu iar piua la ,fîr- 
șitnl ann ii a și fost mnn-

fruritat în a ru probleme 
în ceea ce plivi-.to asigu
rarea condițiilor punerii 
In fiHicțiuno, mai alcș In

Lr Iii., ‘ se fana p,t-
sul ii: m . si r -| m n im.
port ml i li<‘ pus In
flIIH-l ill Fiind in a vur-
1; :i lin itil; | un a* pu-
m r i in . ■inefiUHC tubiiia
solnțion . i d ț,jx?<a iliștii
uzi iei p lui alo. re, im
pr ‘tina, d. sigur, cu ^ame-
nii minei. Dar echipa ser-
vie d' la ..Ea '-f ■opuhu-e"
a ajur ; la I up“ni abia în
decembrie Jtll >. S au con-

• • •
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te. In alt loc au fost 
aduse mașini și utilaje a căror va
loare este de ordinul milioanelor de 
lei. Este adevărat, guvernul a liotă- 
rit casarea unor mașini, dar acestea 
erau încă complete cinci au fost a- 
du ,e aici in luna ianuarie și au fost 
aruncate exact lingă drum. Acum nu 
mai sint complete, dar încorporează 
multe piese și subansamblc de va
loare. Dovada clară că parcul e 
al nimănui și nu c de nimeni păzit 
este că aici il găsim pe Viorcl Borș, 
mecanic la Trustul de construcții 
din Cluj. ..Ochise" un rcductor de 
CIl'AROM și s-a gindit că n-ar fi 
rău să-l subtilizeze de aici. Oare la 
IGCL nu trebuia ? Zice dinsul 
— „Dom’Ic e nenorocire ce e aici. 
Om m-aș face să le am eu ! Iată 
tractorul acesta D-Î010. Cu o in
vestiție minirdă, c bun. Să mi-1 dea 
mie și 1 cumpăr !". Mai stăm ce mai 
stăm și vedem un convertlzor la o 
autocisternă. „Ptiu drace, după unul 
din ăsta nc-ain dus pînă la Craiova 
și-am cheltuit 120 000 lei".

Nu mai continuăm. E inutil! Dom
nilor de la IGCL, democrația vă dă 
dreptul să desconsiderați averea 
I ■ i- ilui ?

Mircca IJUJORESCU

O 
U

Mărunțișuri... mari
intr-o rubrică a ci
tului divers".

De ani de zile ne-am 
obișnuit (!) cu bilețele 
explicative de diferite 
nuanțe și eh ar culori, 
prin care se atrăgea a- 
tenția onorat publicu
lui cnitor că respectiva 
dugheană este (tempo
rar și... motivat) închisă.

Deseori, biletele nu-și 
av-.au rostul, fiind în
locuite cu halbe care 
re lafăiau pe tejghea
ua (") chioșcului, cu 
bere de proveniență

realizai'a controlului au
tomat al rezistenței de 
izolație, mt.suraica auto
mată a diferenței de po
tențial Probi me... intru- 
î it ei i vorba de un pro
totip, a căror soluționare 
necesita, spunem craio- 
venii, contribuția nemij
locită a unor specialiști.

Dar, pentru că timpul, 
respectiv, cerințele pro
ducției, siguranța tr ins- 
poitnliii au devenit pre
sante, oamenii Lupeniuiui 
au hotarit 'ă-și concentre
zi eforturile creatoare și 
.- i solnțion zc ei înșiși, 
cu toate prohb melc ivi
te. durea în funcțiune a 
redresorului

Dopa ti'H 7il<. de con: in
trare, de efort de inteli- 
g ița, redresorul a fost 
pu în funcțiune. A mers 
o pei i'i.tda cu sup, a veghe- 
rci nemijlo.'rtu de către 
‘ jiceialiști, tar din ace; ,tă 
•uptăminu funcționează cu 

\iipi a veghere automată. Spe
ciali Iii c iie au avut cu- 

ij'il inițiativei, după cum 
ne ■ puni a șe ful s- ctorilbli 
XII psni'.port, iug. Ihe 
Stepăn- .i, și căror i Ic 
apnr’.iri" reușita nil sint 
alții de' it un grup de c- 
lectrlcieni și maiștri ener
geticii iii; Maiius lușan, 
Iulius lîegcnl, Gheoighe 
Suiiijcan, Alexandru Cher- 
ti, Tibet iu Vome, Gheor
ghe Toa<li<- .și Josif Costin.

Ioan DURI K

Ne relatează cpt. Adam 
Munteanu, șeful poliției 
din Uricftni: „In 9 februa
rie, in urniu unei acțiuni 
polițienești organizate in 
căminul de nefamiliști D9 
din localitate, a fost iden
tificat Cioban» Tudor, 27 
de ani, din județul Olt, ca
re deținea ilegal 17 cartu
șe de război, model TT, 
avînd inscripția pe tuburi 
22—82, din care două e- 
rau cartușe război model 
pistol mitralieră. . calibrul 
7.62 mm. Toate în stare 
nouă. A declarat că le de
ține din timpul Revoluției 
și că nu le-a predat la 
termen (apelul care avea 
ca termen lim<ă data de 
28 decembrie, ora 17), de
oarece intenționa să con
fecționeze din ele... brelo
curi de clici, pe care să 
le dăruiască familiei.
. — De fapt, continua It. 
Dumitriu lacob, am fost 
sesizați din 2 februarie, 
tind doi cetățeni au venit 
să ne predea 'două cartușe 
primite de la C.T. Acesta 
era la București. Geanta 
cu diferite lucruri ale lui 
C.T., în care se găsea și 
un pachet de „Snagov" 
conținînd cartușele — pe 
care le-am ridicat de a- 
tunci — a fost lăsată ad

autohtonă, respectiv de 
la restaurantul cu au
toservire aflat la cîțiva 
pași.

Da, oamenii vor să 
citească, să fie infor
mați, chiar dacă o fac 
la o bere, nu strică 
nici una, nici alta.

Dar, ce te faci cu 
„Adevărul" care se 
vinde la „mărunțișuri" 
sau, ce se intîmplă cu 
„mărunțișurile" când 
adevărul iese la iveală?

Eugen CUCII

Sesfzare confirmată
Din partea mai multor 

cetățeni din Vulcan (pen
sionarii Alexandru Popa, 
Ioan Kiss, Mihai Sima, 
Maria lonașc, Amold 
Schulcz și muncitorul Ale
xandru Moldovan), am 
primit sesizarea că la uni
tatea nr. 17 a ICS Mixtă 
responsabilul Nicolae Go- 
ia, cunoscut sub porecla 
de „măcelarul", permite 
prezența în magazia uni
tății a unor persoane par
ticulare (Franț Esler, Ioan 

tului de naștere al unuia din copii (unde 
este cazul). I se stabilește impozitul și i se 
va ininina procesul verbal de impunere 
privind impozitul datorat, act care stă 
la baza exercitării acestei activități. Pro
vizoriu, impozitul a fost calculat la im 
venit net anual de 60 000 lei, căruia ii 
corespunde un impozit anual de 21 090 
lei. Pentru cei încadrați in muncă sc a- 
plică o reducere de 10 la sută, respectiv 
venitul este de 3G000 lei, la care impozi
tul este do 11 290 Iei. Plata sc face tri
mestrial. Adică 5273 Ici/trim. (1<;>7 lei/ 
lună), fără reducere, sau 2823 Ici/trim. 
(910 lci/lună) la cei cu reducere. In vc- 
derua tarifelor, am recomandat s3 se res
pecte cele de stat, practicate de AUTE. 
Dacă un solicitant dorește să întrerupă 
activitatea, tiebuie să ne anunțe anticipat 
prin inscris. Atragem atenția că sc sem- 
nali ază i va zi un.’ fiscală, in mai multe 
domenii de activitate. Măsurile ipipotriva 
acestora sint: amendă contravențională 
de la ttliH) la IDlli) Ici și stabilirea retro
activă a impozitului pe anul in curs și, 
inclusiv, cu doi ani in urină.

— Pentru celelalte activități :1c ■ ?r\ i-
cii 7 ..

— I a o lună după publicarea in Moni
torul oficial a Ecgii privind organiza’- a 
■i desfășurarea unor activități economice 
pe baza liber, i inițiative vor apărea in
strucțiunile de aplicare și vom demara 
și (-elelalle activități prevăzute in lege.

U.A. \O1NES<TI

N.R. — Tarifele practicate de Al TI. 
sint itrinăloarelc : 5 lei pornirea, G Ici/ 
km rulat. Drumul in gol nu 1 suportă cli
entul deeit dacă face comandă telefonică. 
După verificarea de rigoare la telefonul 
de tinde s a sunat, se (axează distanța 
de drum in gol.

Mai mulți cetățeni ni s-au adresat ce- 
rindu ne lămuriri cu privire la t ixe, im
pozite și posibililățile <le manifestare a li
berei inițiative in domeniul serviciilor. 
Pentru a clarifica aceste probleme ne-am 
adresat domnului Ioan I.azăr, șeful cir
cumscripției financiare a municipiului Pe
troșani, care a precizat:

— Populația trebuie să știe că pinâ la 
ora actuală impozitele și taxele au rămas 
nemodificate și că termenele de plată 
sint aceleași, Impozitele pe clădiri și te- 
renii i proprietate personală, prima tran
șă, se fac, piuă la 31 martie, caz in care 
pot beneficia de o bonificație de 5 la 
sută. I.a fel, Iiber-profcsioniștii pot be
neficia de 7 la sulă dacă plătesc piuă la 
28 februarie și de 5 Ia șutii, pină la 30 
aprilie. Ti-rmunul pentru impozitul pe 
venituri din nicliiiiei, este 31 martie, pi 
nă la care bonificația este de 7 la sută, 
iar pină l:i 15 mai, de 5 la sulă. In cazul 
mijloacelor de transport, primul termen 
de plata, care reprezintă 50 la șutii din 
impozit și. respectiv, primele de asigura 
re prin efectul legii, este 31 martie, dală 
după care se percep majorări de 2 la 
șutii. De altfel, depășirea tuturor terme
nelor arătate mai sus conduce la majo
rări in acest cuantum.

— Ce ne puteți spune despic noutățile 
adu o de aclcle normal iv,' plivind libera 
inițiativă ?

— Deja avini o mulțime de <•< reri pen
tru diverse activități privind serviciile 
eălrc populație (auto-moto, electrotehni
ce, repaiații de uz casnic, gogoșerii, virșlă- 
rii, hoinbonării, taximetrie etc). Deocam
dată, doar pentru taxinulrie rnn denia 
ral această activii,ale prin impunere pro
vizorie. Persoana caro dorește să desfă
șoare o nscmcnca activitate <|i pune o 
cerere I.a noi, însoțită de copia ceilificn-

ministratorului de cămin. 
In 7 februarie, C.T. a a- 
părut din nou, dar, cînd 
a auzit că-i căutat de po
liție, a dispărut. A revenit 
in 9 februarie. Iși lăsase 
geanta la bagaje de mină 
în gara Petroșani. Am luat 
legătura cu TF-ul. Din fe
ricire, nu s-au mai găsit 
alte cartușe. Pentru, că, 
bănuiam noi, drumurile 
astea la București ar fi 
avut, poate, acest scop. In 
fine, a fost chemat și cer
cetat.

— Acum regretă că a 
gîndit copilărește, intervi
ne domnul căpitan Mora- 
ru. Să vă spun drept, nu 
pare rău intenționat. Știe 
că a încălcat legea și că 
va fi pedepsit pentru asta. 
Mai rău îl doare, mi-a zis, 
făptui că, la mină (unde 
l-am ajutat să se angajeze) 
cîțiva au strigat după el 
„Uite teroristu’ !“. Desigur, 
la aplicarea pcJepaei vom 
solicita să se aibă în ve
dere circumstanțe ate
nuante, dat fiind poziția 
sinceră a lui C.T. în tim
pul cercetării. Fapta ră- 
mine însă faptă, încrimina
tă de articolul 279, alinia
tul 3 al Codului Penal.

Gheorghe OLTE.ANU

Gulek, -Ioan Hunyadi și 
Vasile Căpitanu), care 
consumă băuturi alcooli
ce. Ba mai mult, aceștia 
își permit să vîndă mărfuri 
clienților, fără a avea drep
turile necesare. Deplasîn- 
du-ne la fața Jocului, s-au 
confirmat cele sesizate. 
Așteptăm replica condu
cerii ICS Mixtă Vulcan 
pentru intrarea stării de 
lucruri pe făgașul normal. 
(Pompiliu COMȘA)

CLARIFICARE. La 15 
minute după ce ne-ați te
lefonat ieri dimineață, 
doamnă ing. Eugenia Melt- 
zer, spunindu ne că la a- 
limentara de la p:ață se 
vînd găini fără o pulpă, 
am și clarificat situ iția. 
Din cantitatea de 897 kg. 
primită anterior de la Min
tia, 226 kg aveau preț de 
22 lei/leg (cele fără o pul
pă, iar 671 kg cu prețul 
de 25 lci/kg. După cum 
ne-am convins, este ex
clus ca lucrătorii comer
ciali să execute o opera
țiune de tranșare inter- 
meoiară. Sugerăm totuși 
celor care se ocupă de a- 
provizionare ca prin re- ■ 
partizarea aceluiași sorti
ment la o unitate să evite 
asemenea ciudățenii. (C.J \

OMENIE. Pensionarul 
Corne] Buică, din Petrila, 
str. Tudor Vladimirescu, bl. 
37, sc. II, ap. 19, îl așteap
tă pe cel care, în seara 
zilei de 15 februarie, în 
jurul orei 18, i-a lăsat, 
pentru cîteva momente, o 
plasă Ia berăria din com-

plexul de alimentație pu
blică din Vulcan. „Omul 
a zis să i-o țin pentru cî
teva clipe, dar a plecat 
cu cîțiva prieteni să lă
murească o problemă. Eu 
îl aștept să-i înapoiez pla
sa cu lucrurile din ea", 
ne-a relatat Cornel Buică. 
(G.O.)

ȘI-A OFERIT SERVI
CIILE de hingher Ihe Flo- 
roiu, servicii care nu se 
poate spune că nu sînt 
necesare. IGCL sau primă
ria ar putea analiza și lua 
o hotărîre. Cîiiri sint mulți, 
din păcate, nu pe toți i-ar 
putea stîrpi I.F., dar cel 
puțin de cei cu patru pi
cioare am putea scăpa. 
(D.G.)

AN 1 IGF.I • ! . te un a> t 
de curaj pentru un pose
sor de autoturism sâ gă
sească antigel. Nici co
merțul și nici cooperația 
(prin unitățile de auto-scr- 
vicc) nu catadicsesc să se 
ocupe de aprovizionarea 
cu acest produs. Se așteap
tă și aici libera inițiativă? 
Sau este vorba de inerția 
ridicată la rang de princi
piu ? Prea mult îl lăsăm 
pe bietul cetățean să se 
descurce singur ! (C I.)

FOTBAL. Mîinc, dumi
nică, de la ora II, echipa 
de fotbal „Jiul" Petroșani 
va susțin.- o partidă de 
pregătire in comp.inia 
conjudețeiu i Mnrcșui De
va. După meci va avea 
loc o î tilnire a supoi teri
lor cu ju atorii și con lu- 
cîitoiii clul’iihii.

PIERD!. I.UMEV PIER
DE I Pali I i<. și-a pier- 
duit ccrtifii .ital de absol
vire a cui iihii cb- califica
re în meseria do miner, 
piecuni și două fotocopii 
ale acestuia. Dacă ii mai 
trebuie, le poate gări la 
admini; trați.i ziarului.

Rubrică realizată <lc 
Mircca nU.IORESCU
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ION CREANGĂ — scriitor clasic (II)
Jovial prin structură, în

zestrat din naștere cu ha
rul vorbirii țărănești. 
Creangă imprimă povești
lor și basmelor sale un 
caracter scenic, cel mai 
adesea dramatic, in care 
personajele devin simbo
luri general umane. Ast
fel, capra simbolizează 
tipul feminin vorbăreț și 
certăreț, cocoșul din „Pun
guța cu doi bani" tipul 
isteț, revendicativ în spi
ritul dreptății și adevăru
lui, Harap Alb întruchi
pează bunătatea, vredni
cia. vitejia în opoziție cu 
Spinul. reprezentant al 
vicleniei, răului, Înfumu
rării și răzbunării. Eroii 
Însoțitori ai lui Harap Alb. 
câindu-se ca niște țărani 
din Humulești, sînt simbo
lul slăbiciunilor omenești 
• lintotdeuna.

„Amintiri din copilărie" 
— a doua operă capita
lă a scriitorului — confi
gurează „primul roman al 
copilăriei țărănești în lite- 
ratuixf noastră" în care 
Creangă „povestește copi
lăria copilului universal" 
(G. Călinescu). Inlăturînd 
orice element de organiza
re riguroasă a povestirii, 
stricta cronologie a eveni
mentelor, scriitorul lasă 
totul să se succeadă după 
capriciile memoriei și a-

ccasta dintr-un imbold su
fletesc bine cristalizat : 
conturarea unei viziuni 
unitare, asupra vîrstei fe
ricite a copilăriei, in uni
cei sul satului moldovean 
de la mijlocul secolului 
trecut. Povestitorul rămî-

r.e același spirit jovial, per- 
siflînd lucrurile grave, așa 
cum procedase și în bas
me, izvor de fapt al ace
lui „umor împăcat" care 
se tiansformă in sarcasm 
remarcat de criticul Tu- 
doc Vianu la omul matur

care evocă, cu detașarea 
pe care i-o impune matu
ritatea. satul și copilăria.

Evenimentele se succed 
pe două mari coordonate 
care țin, unele, de viața 
mai generală a Humuleș- 
tiului, iar altele de viața 
eroului-povestitor. Sînt
evocate astfel tradiții și 
obiceiuri, instituții. mo- 
mente-clicie din viața co-' 
pilului. Ca pretutindeni, și 
aici elementul fundamen
tal al limbii lui Creangă 
îl formează limba vorbită. 
Expresiile și cuvintele 
populare. proverbele și 
zicătorile sînt prelucrate 
cu meșteșugul artistului 
conștient de valorile este
tice pe care vrea să le 
realizeze.

Opera sa, devenită sim
bol al optimismului vigu
ros. al respectului pentru 
cinste și dreptate, înțelep
ciune și perseverență, hăr
nicie și dlrzenie, este ope
ra unui scriitor cu ade
vărat clasic, „expresie mo
numentală a naturii uma
ne, fn ipostaza ci istorică 
ce se numește poporul 
roman, sau, mai simplu, e 
poporul român însuși, sur 
prins intr-un moment de 
genială expansiune". (G. 
Călinescu).

l’rof dr. Vasile GORAN

DUMINICĂ Cu gindul la Nichita

Lumina ochilor
O mamă am pc-accst pămint 
Cu ochii — cer de primăvară. 
Dar mama a orbit plîngind 
Că holda noa.tra milenară 
S-a tot sălbăticit fiind 
Mormint de pline pentru țară... 
Și mama a orbit plîngind 
Cînd boii cei plăvani 
La carul nenorocirii țărănești. 
Fiind siliți să tragă jugul, 
Au fost minați să are brazda, 
Au fost siliți să tragă plugul 
Prin curtea casei bătrinești... 
Și mama a orbit plîngind 
Durerea că nici ea, nici tata 
Nu au putut să-și vadă fata 
Mireasă spre Altar pășind... 
La vremea Știutului Colind. 
Ea nu-și mai vede azi nepoata 
Cu drag icoanele privind... 
Lumina ochilor prea limpezi 
Precum un cer de primăvară 
S-a stins încet-încct plingind 
Rușinea pentru Neam și Țară

l.ctiția COZ A

De ce atîta dor...?
De cc atîta dor de-un cîntec de baladă ? 
Dc ce atîta dor de năimi și de ploi ?
De cc atilea doruri risipite-n stradă 
Cînd toate sini, de fapt, în noi.
Ydincul nostru c pătruns de ele, 
De ani și ani și-n veci vor fi. 
Au strălucirea și statornicia unei stele 
l’e bolta inimii și-n glasuri de copii. 
Noi știm să ascultăm a riului cințarc 
Și cîntecul c născocit și dus de ploi 
Ce se revarsă azi cu-atita-nverșunarc 
fn tot cc am fost și sintem noi.

Maria GORAN

£ £ ,1 f A* 4 n / Vocra Unirii
Iubito, văd cum zarea se despoaie 
lumina cade după deal, în negru, 
de cenușiu, răsar in ochi integru 
si teamă ini-e c o facem iar de oaie. 
De nervi retina-n seară se îndoaie 
șuvoi de stele bate-n amintire 
adu-mi de-acolo purpura de mire 
să dorin cu ca-n maidane, pe gunoaie. 
Mă stringe ușa Timpului, iubito, 
cireeii duri îmi rup din mușchi fișii 
rămii să vezi! inai bine să nu știi 
cum pana vieții n
\h, iată clina! Ne om lega-n privire 
ca să păstram lumina peste noapte 
vom împleti grea funie dc șoapte 
să r iniirim. cu ca, întru Iubire.

lună am infipl-o.

D.n caravanele norilor
încărcate cu semne 

curge Intîiul, cel Mare 
Curge V-ul 
lirăzdind țaiîna nroșită a istoriei. 
Igi etajele înalte ale cerului 
Semnele spală aerul mirosind a gloanțe. 
I)'- undeva, triști, ochii Poetului 
privesc întrebători:
„Te gîndești tu oare
Ia repausul pe care nu La avut
p-'porul acesta
p ntru a-și plinge martini

Ești cu noi. Mihai... I’e ape 
Mai trec păsări să se culce, 
Mai aproape, mai ap "oapc 
Veacul ce-a trecut lc-aducc. 
l-lori dc tei cădca-vor rinduri 
Troienind pămintul țării.. 
Peste noaptea ta dc patimi 
Nu cad florile uitării.
Iți citim cu-nfiorare 
I’rea alesele cuvinte 
Și ca fagurii de miere s 
Paginile cărții sfinte. 
Universul tău de ginduri, 
Glas al neamului
Generații, noduri,
II pătrund, il înțele

întreg, 
rilidllri,

S-

l.D. BAI.AN

POSTA REDACTiEI> *
MARGARETA CIOBA- 

N , Vulcan: Știrile „sigu
re" p- care ni le-ați scris, 
de- pic împărțirea prefe
rențiala a ajutoarelor, in 
urma verificărilor de pe 
tei n nu s-au confirm.it a 
fi sigure. Dimpotrivă Chiar 
dumneavoastră ați 
fi'-iat dc ajutoare, 
p lista priorităților, 
i - .i cc privește cazul 
serviri „preferențialii"

tot democratic. de a 
curs amenințării.

da

Ion Pascal VI.W
Camelia JUI.A. elevă.

Școala generală nr. 1, l’elroșani

AVEM NEVOIE 1>E

1990
Dureros fiind
Niciodată nu ai primit 
mai tinere semințe 
SÎngcrînd
Pămint românesc.
Dorul luminii
Ți-a albit pletele.
Jertfa semințelor 
izvorînd, 
tărie proaspătă fie 
cu înfățișare de Pace.
Astfel încoronat 
tînăr v i l'i.

OUĂ?

i

I

Ion DICU

bene- 
fhnd 

In 
do 

4 
bu'i'.U'ilnr alcoolice la ros
tui- uit'.ll C.A.P.

cuvine să ști’, 
de
eh.- 
n î 
al< •ol cetățenilor aflnți In 
st'-e de ebrietate In □- 
< ■■ t context, întrebarea re- 
loiicî.
toată lum-xi 
ac'-st luciu", 
cereți 
mod democratic", 
dește o Înțelegere 
tă a noțiunii 
țin. In finalul s'-rborii 
amenințați că, dacă nu 
publicăm, a doua scrisoa
re, similară, va ajunge la 
București. Aveți dreptul.

Vulcan 
i c i este 

•I i'oria chelitei dor și 
r a poliției s.î in'ervi- 
poniru a nu se servi

, de cc să nu be i 
care dorește 
pe care ne 

,i o publicăm, „in 
dove- 
greși-

dc deinocra- 
ne 

o

Fam NEACȘU VIORI
CA i Angliei, Petroșani, 
încadrarea dumneavoas
tră in mun ă se află în 
atenția Oliciuhii pentru 
probi-mele forței de mun
că și o' - liri srx-i-'lc, dc 
me c , s-a oferit o solu- 
t e. In }>!■< •.nt la nivelul 
Jti li-țu’ui sz inventariază 
toate caturile han lic.ip.iți- 
l"r, cu scopul dc n li sc 
a--gura le.uri de muncă, 

lor
' tai li fi- 

’ Sinteți 
in acest 

mai a-
ți răirJar..- Puteți să vă

ira pregătirii 
.nule și a 

a fiecăruia.
în evidență 
Trebuie să

rezolvare a 
pi obl'.'ine- 

intincii care 
din 

regi-

pe m 
proL 
zice 
biați 
SCi.p, 
V
a Ire iți și Corni ii guver- 
naincntale do 
doleanțelor ți 
lor oaini nilor
au avut de stifeiit 
cauza abuzurilor lu 
m il dictatorial ccaiișist. 
avind în vcdeie cazul dum
neavoastră. (V. STRAUȚ)

z\u existat și mai există 
încă discuții despre utili
tatea sau inutilitatea fer
mei „Avicola" lscroni, in 
Valea Jiului Xrgnmente- 
le împotrivii se leagă In 
general de lipsa unei ram
pe de încărca, e-descărca- 
ic C'FR, de lipsa unor fa
brici specializate pentru 
nul' ețuri- și chiar <le lip ,a dc 
tradiție in această activi
tate in municipiul iiusiiu. 
Desigur, argumentele par 
viabile. I a fel cum sint 
și cele pro. Intre care pli
ni ază necesitatea apro
vizionării, din sui'.ii loca
lă, cil ot> i a populației din 
V ' i Jiului. Dar, ferma 
-a fîicut, există si pro

duce. ('a ea nu produce la 
nivelul prevăzut, nule foar
te adevărat. Mai mult 
der-ît atit, in ano) 
datorita aondițiilor 
g.-, au mm ii in jur 
l'.O 0i)0 pâinii,
la un preț de nimic, 
stare de cadavT .», 
abator. D u ace ta est. 
cui. Iii as-menca 
te, <k tul de delicată, 
xistă și pierderi. Dar 
vedem cc este acum 
fermi avicolă din 1 croni

optimist 
Motivele 

ultimul 
furaje dc

Inginerul Ioan Nistor, șe
ful fermei este 
privind viitorul, 
sînt multiple. In 
timp s-au primit
foarte bună calitate și In 
cantități corespunzătoare. 
Efectul sc resimte In pro
ducția dc ou i. Cele 40 000 
de găini existente produc 
pinii la 26 000 ouă pe zi,

Deci vor fi 70 000 
ouâtoare care vor 
să producă din 
decadă a lunii 
Vorbind despre 
de ouă relevăm 
in luna ianuarie
ținut 670 000 oua, iar pînă 
în prezent, în februarie, 
peste 270 000. Pariul cu ci 
înșiși al lucratorilor fer-

păsări 
începe 
ultima 
martie, 

producția 
faptul că 
s-au oh-

cea a dejecțiilor, 
paturi de uscare,

AVICOLA ISCRONI

trecut, 
v i‘. i e

de 
valorii ici’e 

in 
către 

i ris- 
activita- 

e-
*A 
la

pcri.indii-se dc la 16 000 
dc oua pe zi cit se obținea 
tri linte de sositei lilr ițe
lor. Se spera ca piuă l i 
sfirșilul lunii In cin să 
' t ajungă ,1a 30 000 oii.-i pe 
zi. Deci un proc'iit de 
produci ivit ite sen' Uit f .ir - 
te bun. In prezint p.itiu 
din halele d pro ’ii -ție e 
xistenlc sînt ik populate. 
Primul lot de pă .ii i și-a 
încheiat ciclul productiv 
liin.l livrate spre saerill- 
cai.-. Popul ire.i v.i începe 
din 19 febril irv. Sini c m 
tractate ('>0 000 pic uri dc 
la Mintia și se duc trata
tive pentru ob'uier< i a 
Î!vă 10 099 dc la S'hiu

a obține 690 000
Si Ic

mei (iste di 
ouă ut aci i .’a luna, 
dorim

Dar. 
optimi ni. al celor de ai 
la l'rm.i 
tncii 
toi ii, 
Dev.i 
și-au tnrilizit lucrul, 
dccembi ic 
ZA nimeni, 
lipsa unor 
fin.
pimrt t-‘i mic pri pi ui. ram
pă (T'R și alb ie. Unele 
eu efect? dimie a lipra 
imidițnlor dc microcli
mat din b ib'le pro bi tise. 
D.ii cea mai ni ire p <>ble-

suceeș, 
dincolo de acest

i.
exista.avicola

n. ijiin-iu'i. Con-.trii.
respectiv In .ga l i 2 

,a 'IC 1 Iun ■ 'o o .i. nu 
l)m 

nu r.i.u liicre.i-
S simte acut 
• ililită’i spect- 

Nil e’.r la p<" t Tr.ifo,

mă este 
Neavînd .
acestea se depozitează în 
niște bazine special ame
najate (proiectul inițial 
uitase cu totul de ele). A- 
ccst aspect a dat și dă 
multă bătaie dc eap ingi
nerului Nistor. Bazinele 
sini aproape pline și încă 
nu există nici o soluție dc 
a scăpa dc ele. Poate 
nele irulăți agricole 
nevoie dc .r rm.-nea în 
șa.ninle. l-’eima din 
croni are s.i: .cionte 
tilâți si c-le dispusa ■ 
ofeie oricui are iviok 
eb . Siateri de pareie 
da: a a' c i t i l-JI lllâ 
esislă și «-au cheltuit 
in-' imporl uite penii u con 

neț ic. i fio fin.»l iz.it. 
mai grabnic. Adi-' a
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Cheltuieli militare in BulgariaRelragrerea trupelor sovietice 

din Cehoslovacia
l’ltAGA 16 (Rompres). 

Unități ale armatei sovie
tice staționate în Cehoslo
vacia dc la intervenția 
militară a celor cinci țâri 
membre ale Tratatului de 
la Varșovia în august 1968 
vor începe să fie retrase 
Tncepînd de luni, 2G februa
rie, a convenit grupul de 
lucru al unei comisii co
mune sovieto-cehoslovace, 
ta Praga.

Confirmarea falsificării alegerilor

Prima fazii a retragerii 
trupelor sovietice din Ce
hoslovacia se va încheia 
la 31 mai. -

Data încheierii retrage
ri»- definitive a trupelor 
sovietice din aceasta țară 
va fi discutată la cea cle-a 
doua sesiune a celei de-a 
doua runde a negocierilor 
dintre cele doua părți, ca
re ar putea avea loc săp- 
tămina viitoare

SOFIA 16 (Rompres). Du
pă cum a declarat șeful 
Marelui Stat Major al ar
matei bulgare, generalul 
colonel Ilristo Dobrev, 
cheltuielile militare ale. 
Bulgariei au însumat în 
1989, 1 605 milioane de leva, 
ceea ce reprezintă 6,37 la 
sută din bugetul de stat 
pe același an. In anii pre- 
cedcnți înccpînd cu 1986, 
pentru nevoile militare ale 
țării s-au cheltuit respec
tiv, 1713, 1728 și 1751 mi
lioane leva anual. Astfel, 
cheltuielile pe anul 1989 

au reprezentat o scădere 
considerabilă fața dc ni
velul perioadelor anterioa
re.

Pe de altă parte, Ilristo 
Dobrev a arătat că efec
tivele armatei bulgare se 
ridică în prezent la 
107 000 militari. In vede
rea imprimării unui ca
racter defensiv al forțelor 
motorizate se preconizea
ză reducerea cu circa 30 
la sută a numărului ele 
tancuri și cu 10—30 la 
sută a numărului transpor
toarelor blindate.
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gul: Faleze de nisip; 7 
Noiembrie: Cei care plă
tesc cu viața; Unirea : 
Rockv I.

LUPENI: Uibernatus.
VULCAN: Buch Cas- 

sidy și Sunuance Kidc.
LONEA: Mihai Vi tea-' 

Zlll, I-II.
URICANI: Comisarul

C^rdonc în acțiune.
PETR1LA: Sandokan.
ANINOASA-. Tunase 

Scatiu, I-Il.

T.V.
10,00 Actualități 
10,10 Rubrici din emi

siunile în limbile

maghiară și germa
na (reluare).

11,20 Film artistic (re
luare).

13,05 Actualități.
13.15 Ora dc muzică.
14.15 Caleidoscop.
17,00 Ferestre spre lume.
17,50 Bun găsit tincrcțel
18,40 Tribuna partidelor 

politice.
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități. . .
20.15 Teleenciclopedia.
21,00 Spectacol dc varie 

tați.
22.30 Actualități.
22,45 Film artistic. , 

Creierul. ,
Coproducție fran-
co-italiană.

BERLIN 1G (Rompres). 
Fostul conducător dc 

partid și de stat est-german, 
Erich Honecker, a recunos
cut, pentru prima oară, că 
ultimele alegeri din RDG, 
scrutinul comunal de la 7 
mai 1989, au fost falsifica
te, a anunțat la televiziu
nea din Berlin un mem
bru al guvernului.

Rainer Eppelmann, mi
nistru fără portofoliu și 
membru al Mișcării dc Re
înnoire Democratică, a 
dat citire unei declara

(alin relalix in Azerbaidjan
HAKII 16 (Rompres). Si

tuația din capitala Azer
baidjanului este relativ 
calmă, deși nu e poate 
vorbi despre deplina ci 
normalizare. In numeroase 
Întreprinderi industriale 
continuă grevele. Potrivit 
datelor furnizate de Comi
tetul de stat pentru sta
tistici al republicii, citate 
de agenția TASS, numai 
3f' la uUî dintre întreprin

Situația din Kosovo
l’RISTINA |g (Rompres). 

f sența problemelor din 
Kosovo o constituie națio- 
i alismul velico ilban z, 
șovinismul și separatis
mul, care au ca scop se
pararea acestei provincii 
și a altoi regiuni dc Iugo
slavia — a declarat pre
ședintele Prezidiului CG 
al UCI, Milan I’anccvski, 
rcspinglnd orice dialog In 
problema suveranității și 
integrității țârii și a re
publicilor sale, precum și 
transformarea provinciei

CURIOZITĂȚI CURIOZITĂȚI r CURIOZITĂȚI
LONDRA (Rompres). 

Pe nn șantier din Liver- 
oool a fost descoperită, la 
sfîrșitul săptâminii trecute, 
o bombă de fabricație ger
mană, cîntărind 200 de kg 
și flatlnd din anii celui 
do nl doilea război mon
dial.

I’este 500 de locuitori din 
clădirile aflate în apropie
rea locului unde se afla 
bomba și-au petrecut noap
tea de sîmbătâ spre dumi
nică la... prieteni, pentru 
a da posibilitatea artificie
rilor de a lucra la deza
morsarea pericuR. uhii o- 
i-iect.

IK>NN (Ronripn ) lin 
ci'tiițean vest-german și 
unul italian sînt, potrivit 
revistei „Der țpiegel", ica- 
lizatoril unei peiformanțc 
unice: atingerea Bolului 
Nud după o călătoria cu 

ții a lui Iloncckcr în care 
acesta arată: „îmi asum 
răspunderea politică pen
tru criza în care statul 
și populația RDG au in
trat. Aceasta include cir
cumstanțele care au con
dus în cc-lc din urmă la 
falsificarea rezultatelor 
electorale dc la 7 mai 1989”, 
se arată în declarația a- 
mintită.

Confirmarea falsificării 
alegerilor îl pune în cauză 
și pe Egon Krcnz 

derile orașului Ikiku func
ționează. Pierderile pro
vocate dc staționările ne
productive sînt estimate 
la aproximativ 430 milioa
ne ruble. In Republica 
Autonomă Nahicevan si
tuația rămîne încordată; 
peste 80 la suta dintre în
treprinderi nu funcționea
ză, iar activitatea trans
porturilor este paralizată, 
menționează sursa citată.

Kosovo in republica, ceru
tă de separatiștii albanezi. 
P.irticipînd la ședința lăr
gită a Prezidiului Comi
tetului-Provincial al UC 
din Kosovo, relatează a- 
genția Taniug, Milan Pan- 
ccvski a apreciat ca total 
inacceptabile și lipsite de 
temei afirmațiile [re baza 
cărora aplicarea normală 
a Constituției șl legilor, 
dar mai ales apărarea in
tegrității sînt calificate 
drept rspreSalli.

schiurile, fălii sănii cu 
motor sau trase dc ciini. 
După parcurgere i a 2100 
km în răstimp dc * trei 
luni de zile, cei doi au a- 
juns la baza neozeelandezii 
Scott, din Golful Murdo, 
luni 12 februarie, la ora 
8 GMT, cu cîleva zile mai 
tirziu decit prevăzuseră. 
Ei au plecat in temerara 
călătorie in octombrie 1989 
și au parcurs aceeași rută 
ca și celebrul lor predece
sor, Robcrt Scott, care, îm
preună cu patru explora
tori, și-a găsit moartea în 
împărăția alba In anul 
191?

ANKARA (l’ompre.'.). 
Fără doar și poate că vî- 
n.itoarca reprezintă un 
hobby prezidențial, iar pa
siunea (citește 
devine aUt dc 
toarc, îneît mi

„mania") 
acapara- 

m ai

SCURTE ȘTIRI
DEMOGRAFICA. Intr-o 

scrisoare comună adresa
tă participanților la o con
ferință națională asupra 
planificării familiei, s-a 
subliniat că dacă nu vor 
fi adoptate măsuri eficien
te pentru controlarea creș
terii populației, China va 
întîmpina dificultăți și
mai mari în acțiunea sa 
de modernizare și în e- 
forturilc de îmbunătățire 
a nivelului dc trai,

_ STATISTICA SUMBRA. 
Comisia pentru drepturi
le omului din Salvador a 
informat că G 233 de civili 
au fost asasinați, seches
trați sau arestați, în a- 
ceaslă țară, în 1989.

LUPTE PUTERNICE se 
desfășoară între trupele 
Frontului de Eliberare al 
Eritreei și unității..' guver
namentale etiopiene pen
tru exercitarea eonlrolu 
lui asupra portului Massa 
wa, de la Marea Roșie.

IN CADRUL ședinței gll 
vcrnului federal al Ceho
slovaciei de miercuri a 
fost aprobat proiectul legii 
privind alegerile in Adu
narea Federală a RS6, pro
iect ce vizează un sistem 
pluripartit, relatcazfl CTK.

O NOUA I’l TEHNICA 
furtună a bîntilit, miercuri 
și joi, in vestul Europei, 

poate scăpa dc ca nici 
cînd se scapă de președin
te. Iată dc pildă că fostul 
președinte turc Kenan E- 
vren, aflat la pensie, a 
fost amendat, recent, cu 
suma — aproape simboli
că — dc 100 000 lire tur
cești (10 dolari), după ce 
a fost surprins în flagrant 
delict dc braconaj. Dom
nul Evreu vina In regiunea 
Marntaris, la coasta Mării 
Egce, potiruichi gri, pă
sări în curs de dispariție 
și protejate de lege.

l’rcsa turcă a publicat 
Juni o serie de comenta
rii semiumori 4ice pe n- 
ccst subiect; a Hei, ziarul 
liberal „Guncș" reamin
tește că Kenan Evreu „ti 
vînat deja 55 milioane de 
pă'ări rare (aluzie la 
populația Turciei) șj nu a 
fost amendat niciodată". 
Agenția Franco Bresse 
mențiuni azu, în acest con

afectînd și Franța. Pe te
ritoriul francez, furtuna 
a provocat moartea a șase 
persoane și rănirea, altor 
cinci. De asemenea, au 
fost înregistrate pagube 
materiale.

UN AUTOTURISM „Ja
guar” de tip E a fost vîn- 
dut, recent, la o licitație 
organizată la Londra pen
tru suma dc 1,075. milioane 
lire sterline (1,8 milioane 
dolari). Recordul pentru 
o astfel de mașină („Ja
guar" tip D) nu a fost, ca 
urmare, bătut, el rămînînd 
stabilit la 1,2 milioane lire.

PREȘEDINTE. Sam Nu- 
joma, președintele Orga
nizației Poporului din A- 
frica de Sud-Vcst (SWAPO), 
organizație care a militat 
vreme îndelungată pentru 
eliberarea poporului na- 
mibian, a fost ales, vineri,, 
președinte al viitoarei Na- 
mibii independente.

FALKLAND. T.a M Jrid 
au luat sfîr.șit tratativele 
argon t in iano-britanice pri
vind normalizarea depli
nii a raporturilor bilatera
le. Delegațiile celor doua 
state au anunțat semnarea 
acordului, în 18 puncte, 
care consemnează, în esen
ță după 8 ani de la „răz
boiul Malvinelor” (Fal- 
kland). reluarea relațiilor 
diplomatice dintre Argen
tina și Marea Britanic.

text, că dc la lovitura dc 
stat din septembrie 1980, 
circa 150 000 dc extremiști 
au fost aruncați în închi
sori pentru „restabilirea 
ordinii", într-o țară deve
nită pradă anarhici tero
riste.

V?

RABAT (Rompres). Cu 
picioare încă nesigure, su- 
portlnd dificil cele zece 
kilograme, un pui de hi
popotam caic a văzut lu
mina zilei, duminică, în " 
parcul zoologic Ternara, H 
din capitala Marocului, | 
sc simte bine și evoluează | 
normal sub atenta supra- B 
veghere a specialiștilor. I 
Fericitul eveniment este " 
cu atîl mai important, cu B 
cit esto vorba de prima 1 
naștere a unui pui de hi- I 
popotam în captiviiate nu • 
numai în Maroc, ci în în- 
trcag.i Africă de Nord.

imiwu minim
11 H11

nu mai face angajări de personal
muncilor pentru aclivil<i|ile de subteran și 
suprafața incepind cu 15 februarie 1990.

Autobaza uzina de transport 
tocai Patrona™ r

strada Lscroni nr. 3
angajează direct sau prin transfer :

— revizori tehnici
— conducători auto categoriile B, C, D, E
— mecanici auto de la categoria 3 în sus
Salarizarea și încadrarea se vor face con

form Legii 12/1971 și Legii 57/1974.
Relații suplimentare Ia sediul unității, 

telefon 43328—43622.

Mica publicitate
A\IV ERSARI

CU OCAZIA aniversă
rii zilei dc naștere, dorim 
Sănătate și fericire scum
pei noastre mame și bu
nici KecskeS Ana, și „L . 
mulți anii”. Eli. (214)

VINZ \RI
VIND magnetofon „KiiMi- 

tan", cti cap dc rezervă. 
Lupeni, telefon 60451, in
terior 149 (dimineața). (210)

DIVERSE
EFECTUEZ transport cu

AHO 244 și remorcă, în
toată țara. Informații, tc-
lcfon 41560, după ora 14.
(211)

PIERDERI
PIERDUT legitimație ser

viciu pc numele Nagy De- 
zideriu Marius, eliberată 
de UP Corocști. O declar 
nulă. (2081

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
6102, eliberată dc Institu
tul dc mine Petroșani. O 
declar nulă. (212)

PIERDUT legitimație ser
viciu pc numele Poianccs- 
cti Vasile, eliberată de IM 
Paroșcni. O declar nulă
(201)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Pope, cu 
Ștefan, eliberată dc IM 
Lupeni. O declar milă.
(202)

PIFJIDi T contract în
chiriere pc numele Colda 
Cornel, eliberai de EGCL 
Vulcan. II declar nul.
(203)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Ifrimov 
Nicolac, eliberată de IM 
Paroșcni, O declar nulă.
(204)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă periodica pc nu
mele Ilalasz Marius, eli
berată dc Institutul de 
mine. O declar nulă. (205)

PIERDUT contract în
chiriere pc numele iBisocca- 
nu Nicolac, eliberat de 
EGCL Vulcan. II declar 
nul. (207)

DECESE

SALARLVȚII din ca
drul ACC F Petroșani 
sînt alături dc familia 
Bogdan la marca dure
re pricinuită dc dece
sul celui care a fost 
maistru principal spe
cialist
NICU BOGDAN-TOPO 
din Grecești, județul 
Mehedinți, suflet ales 
și om dc înalt profe
sionalism.

Ii vom păstra o nc- 
șlcnrsă amintire. (299)

COLECTIVUL res
taurantului 319 „Parîn- 
gu)“ este alături dc 
colegul Drăgan Dumi
tru în greaua pierdere 
pricinuită do decesul 
marnei sale.

'Transmitem sincere 
condoleanțe. (213)
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