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Ce știm și ce nu știm despre democrație?

CAPCANE ȘI RISCURI
Oricit ar fi fost de doriți 

și elogiată, democrația a 
avut și are parte de nu
meroase critici, atît din 
partea fundamentului el 
identic, cit ți din cea a 
realizării practice. Aceste 
critici slnt izvorlte nu a- 
tlt din repudierea ei (ea 
fiind recunoscută drept 
forma cea mai avansată 
le organizare > ■cială) ci 
iin obligatoria reflecție 
critică la care este supus 
si-temui social din partea 
fi zofSel. Este încă o do
vadă că democrația prin 
■a însăți nu este o soluție 
pentru toate problemele so. 
iale și aici are o deosebi

tă reii vanță un gind al lui 
Gnbrirl Liiceanu: „Tnfer- 
r. si unei societății este să. 
și tncnipuie că poate fi 
p.ir.vjisrtțacft'’. I’o ibihtatca 
riticilor apare datorită 

faptului că între '«.'finirea 
teoretică și traducerea 

In practică. Intre j oicctul 

Ideal ți realizata ei ca șl 
construcție socială apare o 
dificultate insurmontabi
lă de ordin funcțional. Su
veranitatea poporului nu 
se poate exercita In mod 
direct, declt printr-un 
transfer de suveranitate la 
instituțiile democratice, 
neputlndu-se realiza un 
parlament In care să in
tre tot poporul".

Majoritatea criticilor vi. 
zează personalizarea ac
centuată a puterii, sisteme
le prez! lenținle fiind cen
trate pe personalitatea u- 
nui om, campaniile elec
torale fund o luptă In 
care nu întotdeauna sc 
iau In calcul problemele 
majore ale societății. O- 
biccUile privitoare la per
sonalizarea puterii se con
jugă cu cele referitoare la 
sistemele electorale, unde 
mulțl sociologi Ți politologi 

obiectează că poporul se 
rezumă să-și exprime În
crederea într-un ideal. In
tr-un program de acțiune 
destul de general sau In
tr-un om. De cele mai 
multe ori. alegătorii nu 
deliberează Intre progra
me și priorități, ci între 
persoane. „Democrația este 
sistemul politic în care 
poporul exercită suficient 
control pentru a fi capabil 
să schimbe conducătorii, 
dar insuficient pentru a 
conduce el însuși", scrie 

politologul l’icrre IJirnbaum, 
iar cunoscutul Alvin Tofflcr 
are o obiecție de aceeași 
natură: „Corpul electoral 
este periodic admis să a- 
leagă Intre candidații dați, 
după care mașina demo
cratică formală este redu
să la tăcere".

Trof. V. DfNt II 

(Continuare în pag. a 2-a)

„Minunile” iernii, sus 
la munte, departe do 
lumea dezlănțuită.

I oto : V. I’OLI.AK

Preparația Uricani 
nu întră în conservare !

o soluție: declasarea !
Depozitul c?n‘ial „Var- 

al Baze, ie Aprovi- 
zi nare a Combinatului 
Minier Valea Jiului. Sing. 
Vas.livâ Vladis’av, coor- 
lonator al acestei imp >r- 

’.aate unități economice 
pentru acivitatea de ex
tracție a cărbune! ii, ne
Însoțește In virila pe care 
o întreprindem prin incin
tă. Nu sc poate spune că 
nu -c voie mină dc gospo
dar. Deși tot ața dc bine, 
nu se r->ite .nune că toa
te sfnt In ordine și la lo- 
ul lor M -tivul 11 aflăm 

de ia sing Vladislav ..Spa
țiul Insuficient 3în- 
’em InghesulțL Nu avem 
pațiile acoperite nrcc»a- 

re denaeitării unor piese 
le schimb care 
’nt »au pot fl de

gradate fie intemperii. 
Pentru a le proteja, totuși, 
recurgem la uncie Impro
vizații Mica mec'iniz-are 
pentru manipularea pic

S'.lor și subansamblelor 
este aproape inexistentă. 
Și un alt aspect: avem
multe p ese «le schimb șl 
subansamblc fără m șcare”.

De fapt nici dor, .im să 
ajungem. Un exemplu In 
această privință II constl 
tuie tamburele de tăiere 
pentru combinele de aba
ți] aduse din import, din 
URSS (pTn.1 nu demult, 22 
decembrie 1981, nici nu a- 
veam voie '-1 amintim .!> 
acest lucru).

3înt fără mișcare, ș'. 
le-am văzut. 25 bucăți de 
tambure pen'-u combina 
2K52 ți 33 bucăți pentru 
KS3M. D c ama catego
rie o singură bur.ită costă 
In medie 3.'> 000 Ici, iar 
din a doua categorie 
105 000 lei. In totul suma 
Imobilizată sc ridică ia 
peste 6 320 OvO lei. Și să 
nu ti.Ulm că au fast cum 
părate p«i valută In con

dițiile clnd, cu greu, foar
te greu, sc putea procura 
ceva In valută. Toate a« 
ccstca au fost aduse Incc- 
pind cu anul 1986.

Ce implicații arc nrcastă 
neregulă (pentru că nere
gulă este) ? In primul 
rind a fost cheltuită inu
til, ptnă acum, după cum 
sc vede, valută care putea 
fi folosită pentru procura
rea altor piese dc schimb 
mult mal urgente. In al 
doilea rlnd, Baza de apro
vizionare ic-a plătit fumi- 
zorului, ți a rămas cu ba
nii dați, pentru că nesoli- 
citlndu-le nimeni nu au 
de la cine recupera sume
le investite. Și In al trei
lea rlnd. Imobilizează spa
țiile din depozit

Ce măsuri s-au luat to. 
tuși, pentru lichidarea a- 
ccstci anomalii 7 Deocam- 
«lată una singură. S-a a- 
pelat la actele normative 
de curtnd intrate In vi
goare și s-a trecut la de

clasarea lor, respectiv la 
scăderea prețurilor pen
tru... schimbarea tehnolo
giilor dc lucru In subteran. 
Este foarte adevărat că nu 
la toate întreprinderile 
miniere sc mai folosesc ast
fel de combine, dar ele, 
totuși, se folosesc. Oricum 
există un act normativ ca
re reglementează astfel dc 
soluții și 'este bine eind 
e te folosit.

Dar rămîn totu?i două 
Întrebări la care așteptăm 
răspuns; cum s-au putut 
achiziționa pentru Valea 
Jiului un număr atit de 
marc dc tamburl de com
bine? Care a fost gîndirea 
de per pcctivă, cit de bine 
nu cunoscut situația șl e- 
voluția tehnologiilor dc 
lucru cei care au cheltuit 
banii poporului pentru pro
curarea lor, iar acum pen
tru a acoperi diferențele 
dc prețuri 7

Dacă vom continua. șl 
•>< nm, tot așa..

Dorin Glii | \

I ziua de preparare Uricani care are mijloace 
fixe in valoare dc peste 1 179 090 090 lei era, la lin 
moment dat, în pericol de ii intra în conservare. 
• Aproape H'*0 de oameni își puneau întrebarea 
„l ode o să lucrăm • Meseriașii vechi au in 
ceput să-și ceară transferul. Dar cu cei noi ce (a 
cein ? • In urma analizei competente a specialiști
lor CMV.I, situația s-a normalizat.

Un exemplu elocvent al 
politicii economice deșăn
țate a regimului apus este 
ți preparația din Uricani. 
inexplicabila grabă a pu
nerii In funcțiune a aces
tui obiectiv a determinat 
erori de proiect și, Irnpli 
cit — după intrawa in 
prixlucție — a dus la si
tuația de a nu funcționa 
niciodată la capacitate. Ca
pacitatea Inițială «le pre
parare era de 2,9 milioane 
de tone (>c an. cu un du
bit de 500 tone pe oră. la 
cărbune cu un conținut de 
54 la sută cenușă, Capaci
tatea aceasta nu s-a atins 
nlclod.rtă, Intrueît prop.r- 
rația nu preia dcsdt un

oră, iar comisa --a ridicat 
ia 70 la sutu (?!).

Care sînt cauzele acea 
tor nereguli ? Dm discuți 
dc purtate la lata locuim 
eu S|X?cialiștii. am reținut 
următoarele aspecte. In 
primul rind ciururile -'are 
sint utilizate, fabricate de 
IMMUM Baia Marc, au 
fost introduse în funcțiune 
I Alt A A II OMOLOGATE. 
Ele nu fac față soli. itări - 
lor. In al doilea rind, dacă 
la toate p-eparațiile ali
mentarea cu cărbune brut 
sc face In mod continuu 
(<u benzi), la Uricani ali
mentarea se efectuează dis 
continuu (cu lanțuri). Tio 
I.uiiea aci ista a l'ost lua

iflircea IB JOItI SCU

debit dc circa 200 tone pe (< iiiitinii.n •- >n pitg. .i l-a)

U NA PE ZI ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

li. «. II «I. l Ulii II tltl I | IV

Of-urile cercetătorilor de
In numărul trecut al 

ziarului nostru am căutat 
a reliefăm doar preocupă

rile pentru dezvoltarea cer
celul ii In domeniul limpe
zirii apelor și cauzele ca
re grevează această activi 
tale. Nu am insistat mal 
d< loc asupra necazurilor 

u caie se confruntă cer
cetau: a și proiectarea din 
ICI1PT.1II Petroșani, in- 

itut subordonat Combi
natului nunier Valea Jiului.

Ib-zillt ițele mode te In 
vedere i limpezirii apelor 
•r datorează, după cum 
am afiat, și caracteristici
lor apelor r'z.iduab' diri 

Vulca Jiului. Ace te.r au 
niște paituailaritiili .ip.»t 
te laț» de apele >hn in- 
dusli la ctirbnnifvră a altor

Pot fi limpezite 
apele Jiului ? (V)
țăii, care deja obțin re 
zilll.ill* Iurne cu rvact i vu 
. in ■ folii și In pre- 
I ii . •>!>- noastre. Iteactivl 
rare fac f.ițu In alte țări, 
nu ,u același randament 
In ' .1 i .huliri ('un I inutili

la Petroșani
i idleat de m ib i i il ul 1 > <i 
fin atgdos i te deosebit do 
mare — țx?ste Ci) la sută 
in Valea Jiului pioccnt de 
maleri.il i.tib 19 microni, 
față «le 3J la : ulii in bazi
nul I.imbiirg (Olanda) sau 
17—30 la r.uui in l’as dc 
Calais (pranț.i). Di aseme
nea, In timp ee ronț mutul 
de acizi Inimici este foarte 
i idicat (.<—- • grame la li
tiu). Înrăutățind procesul 
dc limpezire, conținutul 
de sărur i în apă i- te des.

< onslanl in IOV IM SI I

(( nnlinii.ii i in baj. a 2 a)

maleri.il
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Măsuri legale de profund umanism SCURTISS1ME
A>a semnalam in

numiirul trecut al ziarului, 
mier eu ri s-a des. 
iașurat instruirea inspec
torilor de personal din 
Întreprinderile și institu
țiile municipiului nostru. 
Instruirea a fost făcută 
de reprezentanți ai Direc
ției județene pentru mun
că și ocrotiri sociale.

Subiectul instruirii l-a 
■constituit lămurirea mo
dalităților practice dc a- 
plicare â' prevederilor Dc- 
cretelor-lege, emise în ul
timul timp do către gu
vern în legătură cu unele
probleme menite să îmbu
nătățească condițiile de
■lucru ți de viață ale oa-
incnilor.

Astfel au fost <is<:nt,’- 
’te prevederile Dccrctiilui- 
Lege nr. 51/1JJO privind 
vechime^ ,in muncă a so
ției salariate care iți ur
mează soțul trimis în mi- 
s'țupe;pi*rpianentu în stra- 
natale;' De retul-I.ege nr. 
31/1990 privind acordarea 
concediului plătit pentru 
îngrijirea 'copilului; De- 
cJreful-Lcge nr. C-S/199D 
pt ivind eliminarea unor 
inechități în salarizarea 
personalului; De'Tct»! -Le
ge nr. 14/1090 privind re- 
partizarea absolvenților de 
la cursurile de zi; Decre- 
tul-Lege nr. 60/1900 pri
vind pensionarea cu reihi- 
Cerc de virstă a onor sala- 
riați; Decretul-! »g< nr. 
70/1990 privind modifica
rea unor reglemi n'Ar'i in 
legătui’ă cu încadrarea în 
grupele de muncă.

Au fost prelucrate in
strucțiunile Ministerului 
muncii ți ocrotirilor -<>- 
ciale privind atestarea 
Calificării în muncă a sa- 
lariaților încadrați în u- 
nitățile economice crin 
repartițiile făcute conform 
noilor reglementări. Toa
te aceste dccrcte-legi aduc 
elemente dc noutate pri
vind problemele puse în 
discuție în sensul că ele

Of-uriie cercetătorilor 
de la Petroșani

(Urmare din pa". I)

tul dc scăzut (100 mg la 
litru), motiv pentru care 
nu se formează punțile 
de coagulare, infhiențind 
nefavorabil limpezirea, la 
toate acestea se adaugă 
prezența unui mineral din 
grupa coalinitului, cit ți 
conținutul mare de cenușă 
In cărbunele brut extras 
din subteran, cu influente 
deosebite asupra întregu
lui proces de preparare, 
ilar mai ales al celui de 
limpezire a apelor

Ar putea fi înlăturate 
toate aceste efecte nedori
te ? Fără îndoialA. Numai 
eâ cercetarea In mineritul 
Văii Jiului a devenit, încă 
cu mulți ani înainte. o 
CCriuȘăreasa. Fondurile mici 
pentru cercetare nu au 
mai permis o acțiune de 
perspettivA. An fost recla
mate rezultatele imedia
te, ceea ce în cercetare 
«•ste un non sens De a- 
proape 15 ani institutul nu 
a mai primit nici o insta
lație, fiind privit Ca o u- 
nitate secundară nu a be
neficiat de dotarea cor» s- 
punzdtoare. S-a mers pe 
imel.-iți fond de dotare 
din iiiitiA cu doini decenii. 
J.,a a'-c-.t mod distructiv 
de a privi lucrurile s-au 
adăugat numeroa le mu
tă, j ale r,'diu]ui, institutul 

prezintă avantaje în folo
sul salariaților care intră 
sub incidența acestor re
glementări. Spicuim din 
multitudinea de elemente 
doar cîteva mai semnifica
tive, cu specificația că 
serviciile de personal din 
întreprinderi și instituții 
pot oferi oamenilor toato 
amănuntele care îi intere
sează. Ceea ce este mai im
portant, este că guvernul 
manifestă o deosebită gri
jă pentru oameni, pentru 
problemele lor de muncă 
ți viață, reglementările 
legale la care nc referim

Instruirea inspectorilor 
de personal

avînd menirea să creeze 
•in climat de încredere, 
de justă apreciere a mun
cii oamenilor, dc îndrep
tare a unor nereguli pro
movate de vechiul regim 
in detrimentul oamenilor.

iată in acest sens numai 
cîteva exemple: concediul 
plătit pentru îngrijirea 
copilului se extinde pină 
cind copilul are vîrsta de 
un an. Concediul de 112 
zile existent pină acum 
răminc valabil, cu specifi
cația că nu mai este obli
gatoriu să fie neapărat 
post-natal. După epuiza
rea acestuia, mamele pot 
opta pentru lucrul de 6 
crp sau pentru un conce
diu plătit, în procent de 65 
ia sută, pină la un an. Op
țiunea pentru una din a- 
?c«te variante se face pe 
bază de cerere adresată n- 
n tații in care mama lu
ci cază.

O altă noutate deosebit 
dc avantajoasă p. litru oa
meni este cea a reducerii 
virstei de pensionare în 
condițiile decretului nr. 
C0/19J0. Vechimea in

ncavînd o clAdirc proprie. 
Nu întrebăm acum cine 
poartă răspunderea pen
tru nepromovarea la timp 
a investiției noului insti
tut de cercetări și proiec
tări al mineritului Văii 
Jiului. Pină va fi construit 
un nou sediu, dacă mai 
intervine o mutare (în 
prezent partea dc cerceta
re este găzduită într-un 
cămin de nefamiliști al
minei Dilja. parcă ar fi 
institut de cercetări pen
tru problemele tineretu
lui), deci încă o mutare și 
se duce de rîpă și bruma 
dc dotare pe care o mai 
are instituția care ar tre
bui să cantoneze eminența 
cenușie a mineritului Văii 
Jiului ți, de ce nu, a țării 
în domeniul huilei. 
ICTTPMII Petroșani este 
unicul dc acest gen din 
țară. Unicitatea nu ar pu
tea consta și în volumul 
fondurilor și al dotării 7 
Altfel nu putem avea pre
tenții prea mari de la sin
gurul furnizor de cărbune 
< ocsificabil al țării.

Acea'‘a nu scuza însă 
cercetătorii și proiectan- 
ții din in tihit, al căror 
aport la dezvoltarea șl 
îmbunătățirea activită
ții trebuie u fie mult mai 
unire,

(Va urma) 

tegrală stabilită este de 30 
de ani la bărbați și 25 dc 
ani la femei. Fiecare an 
peste această vechime re
duce vîrsta cu un an, dar 
nu mai Jos dc limitele de 
55 și, respectiv, 50 ani. Cei 
care au doar vechimea in
tegrală se pot pensiona 
la cerere cu 2 ani mai de
vreme sau cu patru ani 
în condițiile decretului.

Totodată, înccpînd cu 1 
martie a.c. pensionarii dc 
gradul III nu mai sînt o- 
bligați să lucreze și bene
ficiază de o pensie de CO 
la sută, față de 30 la sută 
cit era pină acum, din 
pensia pentru gradul I de 
invaliditate. . Bineînțeles, 
posibilitatea de a lucra nu 
este exclusă, dar în condi
țiile prevăzute de lege.

Totodată, s-a stabilit că 
și copiii handicapați, cu 
Invaliditate survenită î- 
nainte dc 16 ani, beneficia
ză de pensie de urmaș, în 
condițiile prevăzute dc 
lege.

Sint doar cîtcva dintre 
exemplele semnificative 
pentru noul mod de abor
dare a problemelor oame
nilor, care denotă larga 
deschidere a guvernului, a 
noii societăți democratice 
din România Liberă de 
după Revoluție, în care 
Intr-adevăr grija pentru 
om se materializează în 
acte normative de adevă
rat umanism.

Ghoorglic CIIIIIVASA

Și fosta familie pieziib nțială avea doi ciini. Cei 
din imagine nu sînt aceia. Ei silit paznici.

CAPCANE Ș! RISCURI
(Urmare din pag I)

Experiența democrației 
occidentale a scos la lu
mină și contradicți i din
tre libertate șl egalitate, 
existența unui raport in
vers proporțional intre 
aceste două fenomene. I i- 
hertaten, înțeleasă ca li
bertate de acțiune, duce 
inevitabil la inegalitate, 
la rîndul ei, egalitatea in- 
scmnînd o limitare a li
bertății. Este evident că 
ll> baza democrației sint 
așezate principiile consen
sului politic și al egalității

Cine
„Eram în Piața Victo

riei din București, 
la vreo 35—40 de me
tri dc incident — spuno 
electricianul Anghcl An- 
drițoiu, din sectorul IV al 
IM Vulcan — Am văzut 
un CIFAROM, cu cabina 
roșie, apropiindu-sc de 
grupul de mineri. La un 
moment dat, ușa s-a des
chis și un tip a sărit din 
mașină. Mașina a continuat 
să meargă. Cineva dintre 
noi a sărit în mașină și 
a tras frîna dc mînă. 
CIFAROM-ul continua să 
înainteze .zvlcnind, ți nu 
s-a oprit pînă nu i-a luat 
contactul. In cabină s-au

Rămășife
Moda iMipopoțonării stră

zilor cu lozinci sforăitoaro 
ți fraze aberante în care 
ni se vorbea despo „ferici
rea dc apoi" s-a încheiat 
pentru totdeauna. Panouri 
care au costat sute dc mii 
dc lei — bani grei, chel- 
tuiți inutil, cu sau fără 
acte Justificative — încer
cau să ne inoculeze uto
pice idei despre, vezi doam
ne, o socictato mai dreap
tă care va să vie. Cit do 
dreaptă, am simțit-o pc 
pielea noastră timp de 
peste patruzeci de ani ’

l’C bună dreptate, acestc

politice, egalitatea econo
mică nefăcînd obiectul 
practicii democratice. Din 
perspectiva individului, 
aici apare unul dintre ris
curile democrației, conclu
zia fiind cea după care 
într-o societate democra
tică răspunderea pentru 
inegalitate n-o suportă so
cietatea, ci individul. In
tr-un conflict libertate-c- 
galitalc, sistemul democra
tic dă cî.știg de cauză li
bertății. (deziderat dorii 
cel mai mult do către In
divizi).

Nu trebuie să uităm că

erau ?
găsit două sticle goale. U. 
na de vin și alta de bitter. 
Minerii au pus mîna pc 
individul care sărise din 
mașină și care dădea să 
fugă. L-au predat poliției. 
Mașina o mai stat acolo 
vreo zece minute. Apoi, au 
venit un polițist și un șo
fer și au luat-o dc acolo. 
Ni s-a promis că se va 
cerceta cazul și vom fi 
înștiințați".

Fapta unui iresponsabil 
nu trebuie să rămînă ne- 
pedepsltă. Șl, pe bună 
dreptate, minerii așteaptă 
răspunsul.

Glicorghe OI.TF.ANU

forme dc îndoctrinare ăn 
fost înlăturate. Dar nu 
pesto tot. Un astfel dc pa
nou există încă în imedia
ta apropiere a primăriei. 
Altul —- vitrina cu așa- 
zisa „întrecere socialistă" 
a IGCL Petroșani, aflată 
în parcul teatrului. Și a- 
ceasta în condițiilo în care 
afișajul artistic și sportiv, 
precum și reclamele turis
tice și comerciale nu fost, 
practic, sufocate do lozinci.

Propunem Primăriei mu
nicipiului, instituțiilor in
teresate — OJT-ul, IlTT-ul, 
Teatrul de stat. Casa do 
cultură. Clubul .Jiul", Mu
zeul mineritului, cinema
tografele, precum și între
prinderilor comerciale să 
preia aceste panouri exis
tente. A se vedea parcul 
teatrului, z.ona casei dc 
cultură. Piața Victoriei ș.a. 
și să li se dea cuvenita 
destinație. (II.D.)

Cum rămîne?
Știut fiind că un număr 

de unități dc alimentație 
publică din Petroșani a- 
parțin de Întreprinderea 
comercială de stat pentru 
mărfuri Industriale, cores
pondentul nostru V. Ungur 
nc întreabă cum rămînc 
cu acestea. Vor aparține 
în continuare dc IC'SMI 
sau vor fi reintegrate la 
locul lor firesc — ICSA-AP 
— și care a fost logica 
trecerii lor la actuala în
treprindem. l’iincm și noi 
aceste întrebări Di ccției 
comerciab' a municipiului 
Petroșani.

democrația nu înseamnă 
libertate absolută, că li
bertatea este o dominare 
n impulsurilor. In proble
ma libertății gîndirva lui 
Hegel este pilduitoare : 
.... în comunitate cu alții 
(libertatea) trebuie să fie 
sacrificată, ca să fie posi
bilă libertatea tuturor fi
ințelor raționale care se 
găsesc în comunitate u- 
ncle cu altele; și comuni
tatea, la rîndul ci este o 
condiție a libertății. Li
bertatea trebuie să se su
prime pe sine pentru a fi 
libertate".

PROPRIETATE. Unită 
țile cooperației mește.șu 
gărești nu pot fi cumpăra . 
te sau închiriate în nici 
un fel de condiții dc către 
alte persoane (cum sperau 
unii I) decît de membrii 
cooperatori. Și aceasta nu
mai cu aprobarea adunării 
generale, potrivit statutu ■ 
lui cooperației meșteșugă
rești. Amănunte Intr-un 
număr viitor al ziarului 
nostru. (C.I.)

INVITAȚIE. Casa do 
cultură din Petroșani lnvi ■. 
tă sîrrrbătă și duminică tR 
norii la obișnuita discotc- 
că. Conducerea are însă 
o rugăminte: tinerii să 
vină direct la Casa de eul<- 
tură și să nu mai treacă 
pe la „vecinii" de unde 
unii își cam „umplu ca ■ 
pul".

ANIVERSARE. Astăzi
se împlinesc 305 ani do 
la nașterea marelui com
pozitor german, Georg 
Friederich Ilaendel, auto
rul citorva sute 
instrumentale și 
strumențale — 
cantate, suite, 
ș.a. (Al. II.)

de lucrări 
vocal-in- 
oratorii, 
concerto

IN ZIUA de 6 martie, 
la Petroșani, va avea loo 
„Gala Mărțișor ,90". pri
ma manifestare organiza
tă sub egida societății oa • 
menllor dc artă și cultură 
din Valea Jiului. Biletele 
se pun în vînzarc la Mu
zeul mineritului, înccpînd 
de marți — 27 februarie. 
In program, vernisajul 
unei expoziții colective do 
artă plastică, recital do 
muzică și poezie, mărți ■ 
șoare artistice oferite fe
meilor de creatorii profe
sioniști și amatori din mu 
nicipiu. (Al. II.)

SPECTACOLE. Luni, do 
la ora 17, la clubul din A- 
ninoasa, și de Ia ora 20 
la Casa de cultură din 
Petroșani va avea loc un 
spectacol muzical coregra
fic intitulat „Cîntec drag 

f în țară nouă", prezentat 
f dc ansamblul „Paringul". 

Spectacolul are ca Invitai 
pe I’ctre Săbădeanu.

CARTE. La librăria „Ion 
Creanga" din Petroșani 
poate fi procurat volumul 
„Flot.iția" apărut sub sem
nătura lui l’ar.tschiv Hie
in Editura tehnica S-a
pus, dc asemenea, în vin- 
zare „Atlasul școlar" so
licitat de elevi. In Editura 
muzicală a apărut volumul 
lui Pcrrc Jeno I’iry „Ca- 
lass — o tiață". In aceeași 
editură a apărut volumul 
„Maria Tunase-" de Mano 

' Roșea.

SEMIN i'E. Deși nu spu
nem, ne gindim la zicala 
cu... ianuarie, fe... martie. 
Ba nc și pregătim. La 
magazinul nr. 7 dc legumo 
și fructe din cartierul Pe- 
troșani-Nord se pot cum
păra semințe pentru pri
măvară: salată, sfeclă ro— 
șie, păstirnac. roșii, gulii, 
morcovi și alte legume.

CHEI. Un nou set da 
chel (pînă acum avem co
lecționate aproape... 2 kg) 
se iflă la administrația 
ziarului nostru. De inelul 
garniturii este prinsă și O 
marcă de alamă cu însem
nul „Rulxn 119". Proprieta
rul poate arc nevoie do 
ele, iar noi nu avem inten- 

5 țla dc a le prinde în co
li lecția noastră.

I Rubrică realizată dc 

Simion POP
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în direct cu țara minerii își spun cuvintul

Aceasta 
Jiului.

loc.

con- 
noi 

i fă- 
un 
in. 
do 
și

După ce întreaga țara 
a fost pur și simplu zgu
duită de întîmplările pe
trecute în București în a- 
cea dqminică de groază, 18 
februarie, foarte inulți 
oameni își puneau speran
ța că trebuie, neapărat să 
opară, chiar dacă așa ca 
prin minune, o forță care 
să aducă lucrurile la nor
mal. Șl a apărut 
s-a numit Valea
Minerii Văii Jiului, ba nici 
24 de ore (ah, de-ar fi 
mai aproape capitala țăriiI), 
în Piața Victoriei din 
București se aflau mii de 
•mneri din Valea noastră, 
l-a simplul anunț al tele
viziunii că se va transmi
te în direct, din acel 
mitingul de protest șl în- 
tîlnirea minerilor cu < 
ducerea țării, pentru ’ 
dar și pentru întreagă 
ră,' cred, a însemnat 
moment de stabilitate, 
s’aurarea unui chmat 
liniște interioară, dar 
generală. Or fi fost și din
tre cei care au crezut că 
se va lăsa cu gilceavă, sau 
chiar cu vărsare de sînge. 
Dacă chiar au fost, 
cu siguranță, ăștia 
cunosc pe minerii 
Jiului. (Nu voi 

că 
ușa 

în

a păi 
nu-i 
Văii 

pierde 
timp acum să le spun
minerii au intrat pe 
din față a istoriei și 
•29, dar ți In '77, devenind 
precursorii Revoluției din 
decembrie '89. Las istorici 
dreptul de a marca locul 
•’uvenjt, cît șl dimensiunea 
•neee-ară evenimentelor a- 
mintitc).

Vreau să spun, doar, că 
-int multe dovezi care 
■ iau autoritatea morală 

minerilor Văii Jiului să 
epura respectarea tinerei 
democrații. Chiar și nu
mai prin acel simplu, gest 
din scara zilei de luni ne- 
au dat siguranță. Oameni 
buni I Ne-ați redat din nou 
echilibrul pe care ni-1 
zdruncinaseră huliganii, 
manipula fii. Prin aceasta 
v-ațl impus în fața țării. 
Ați adus acel dram de sta
bilitate atît de necesar a_

Oaza de liniște

cum. V-ați asumat chiar 
răspunderea, enormă, de 
a asigura securitatea gu
vernului și a parlamentu
lui țării, ceea ce n-au pu
tut face poliția și, nici 
chiar, armata țării, în cî- 
îeva împrejurări. Prin a- 
ceasta v-ați atras simpa
tia întregului popor ți, în
drăznesc să spun, poate 
chiar a lumii. Nu v-ați 
speriat nici de politicieni. 
Mai mari sau mai mici, 
mal vechi sau mai noi. 
Decent, cinstit, le-ați ți
nut piept fără cuvinte 
meșteșugite. Ați afirmat, de 
fapt, că nu vă pricepeți 
la politică Singura politi
că pe care o știți foarte 
bine este cea a muncii pen
tru țară. Aceasta ar tre
bui să fie politica pe care 
trebuie să o învețe și să 
o practice întreaga țară. 
Și le-ați mai spus-o ver- 
dc-n' țață (ne-a uns la ini
mă) că dacă în București 
sau în țară nu se găsește 

un loc liniștit pentru ca 
guvernul și par
lamentul să lucreze în 
liniște, mai există, totuși, 
unul. Acest loc este Valea 
Jiului. Oaza noastră de li
niște. Oaza de liniște a 
țării.

Mulțumim dragi mineri 
pentru acest minunat dar. 
Și vă mulțumește întreaga 
țară. Stau mărturie la re
dacție sutele de telefoa
ne și telegrame primite în 
zilele și nopțile trecute.

— Nu m-ar mira 
dacă s-ar găsi și dintre 
cei care să conteste aceste 
rlnduri. Ba chiar să insi
nueze cine știe ce manipu
lări și să intenteze vreun 
proces de intenție (ziaru
lui sau autorului). Nu ne 
sperie. Avem martori miile 
de mineri care, în haine 
de șut, au ajuns în Piața 
Victoriei. Acestora, fără 
îndoială, li se vor alătura 
toți minerii Văii Jiului. Și 
vor fi de-ajuns. De-aceea 
nu ne-ar fi rușine dacă 
într-un viitor parlament 
am vedea și am auzi vor
bind oameni ca Horea Pij_ 
iu, Miron Cozma, Ionel 
Pușcaș, Vasile Tulbure, 
Constantin Ilinescu, Emil 
Fulea, Lucian Iftimie, Ma- 
rius Moldovan, Luis Bi- 
can, ea să amintim doar 
cîțiva dintre cei care au 
purtat discuții la sediul 
guvernului. Oricum, dis
cuțiile de luni, credem, au 
lost diferite de cele din 
recentele ședințe ale par
lamentului. Au avut mai 
multă demnitate, mai mul
tă sobrietate.

Constantin IOVÂNESCU

!

Preparația nu intră în conservare!
(Urmore din pag. 1) ’

tă, din aceeași grabă, de 
„capete luminate" caro 
acum nu mai sînt ! In 
al treilea rînd, clasele de 
masă minieră trebuie supu
se unei operațiuni de de
pistare. La Urieani nu so 
face deloc această deșista- 
re. Toată cantitatea de 
cărbune de clasă 15—80 
se introduce intr-o cuvă 
„Disc-a". Aceasta are impli
cații serioase, fiindcă nu 
.*■> păstrează mediul den:, 
la valoarea de 1,4 densita
te.

Poșta redacției
SIMONA GABRIEI.A 

MATEI, Vulcan: Sînt
impresionante faptele po 
care ni le relatați. Scri
soarea „nu e de lepădat*'. 
Lipsa de spațiu, însă, nu 
ne permite să o publicăm. 
Oricum, dezaprobăm a- 
titudinea șoferilor care 
nu au oprit pentru a a- 
eorda ajutor colegilor lor 
străini care au avut un 
accident de circulație. Mai 
ales că veneau cu ajutoa
re în România. Era bine 
dacă ați fi &vut și un 
exemplu cel puțin. Ape? 
Iul dv. ar fi fost mult 
mal convingător.

PENTRU O CITITOARE 
de la mina Petrila: Reve
nim la răspunsul în pro
blema „Doinei Cornca" șl 
precizăm că ziarul nostru

Toate aceste deficiențe 
tehnice conduc la o extrac
ție scăzută în cocs. De aici, 
o scrie întreagă dc proble
me. Oamenii nu-și luau sa
lariul. De aceea, în ultime
le două luni au plecat a- 
proape 100 do muncitori 
buni. In pofida necazuri
lor, în luna februarie s-au 
Îndeplinit deja, din ziua 
de 15, sarcinile conform 
hlci de plan la cărbune 
sortat, rcnlizîndu : o chiar 
peste 200 tone dc special, 
deși nu era prevăzut in 
plan.

jiu susține punctele de ve
dere exprimate de această 
politiciană din Cluj. In
tr-adevăr, răspunsul ini
țial nu a fost destul de 
limpede. Cert este că pozi
ția ziarului a reieșit și 
din alte articole pe tema 
de mai sus. Vă mulțumim 
pentru sesizarea dv telefo
nică.

Intr-o scrisoare adresa, 
tă redacției de locatari din 
Petrila, se spune: „Nu în
țelegem de ce în perioada 
15 decembrie — 2 ianuarie 
am avut căldură și apă 
caldă și după aceea nu". 
Nici noi nu înțelegem. Ca 
urmare conținutul scriso
rii, a fost adus la cunoștin
ța conducerii EGCL Petri
la și Primăriei orașului, 
care au promis măsuri.

Mai sînt și alte proble
me. La flotație au fost 
prevăzute filtre de vid o. 
mologate p< ntru minereuri, 
nu pentru cărbune. Ele 
n-au funcționat niciodată. 
IJn asemenea filtru costă 
doar... -129 C93 lei. Și sînt 
patru !

Cum spuneam, situația 
s-a normalizat. CMVJ a 
intervenit și sprijină în 
continuare acțiuni.';». Ce
ea re c .te foarte bine, în- 
trucît pr. parația din Uri- 
eani nu trebuie să intre 
în conservare.

Politia 
ne informează

NOROC CU ȘOFERUB
Așa au unii noroc, st* 

aibă de-a face cu oameni 
cumsecade, care Înainte de 
toate respectă legea. Așa 
s-a întîmplat in ziua de îl 
februarie în preajma mo
telului Gambrinus, în timp 
ce Bălău Ion din Vulcan 
conducea, in jurul orei 17 
și 10 minute, autoturismul 
3 IID 38G1. I-a ieșit în cale 
cetățeanul Onasa Fflnel de 
24 de ani din Petroșani, 
salariat al IM Iâvezeni, în 
stare evidentă de ebrieta
te. Omul de la volan a 
făcut tot ce a putut, dar 
l-a acroșat totuși provocln- 
du-i leziuni la piciorul 
sting. A scăpat cu vjațft 
ca prin minune numai 
datorită atenției șoferului 
și atitudinii preventive 
cu care acesta își conducea 
mașina. Cum s-ar spune, 
Onasa a avut noroc cu., 
carul.

TOT O ACROȘARE...
Pe strada Dorobanți din 

Vulcan autosalvarea 31 HD 
7616 a acroșat cu partea 
dreaptă față pe tînăra 
Obroja Violeta de 19 ani. 
Proiectată pe carosabil a- 
■’easta a ales cu leziuni 
ușoare. Cauza ? Neatenția 
pietonului și neatenția șo
ferului care, în funcția pe 
care o avea era- dator să 
ocrotească pietonii, chiai 
dacă aceștia mai și greșesc. 

Rubrică realizată cu 
sprijinul Poliției

municipiului Petroșani

Imagine din imifirul'* de mașini și

utilaje ap.irținiml IGCL Petroșani. \i< i, la Dănil- 
țoni, ori-inc dorcșle să gă mw,'i piese de schimb bu
ne poale să s- autoserveasi â. I’.ir, ul nil e păzit.

I Oto I. I l< ft'

Ateii cuvînlul
Vju'.i'l să .>■!>»•’ I-i '.unoș- 

tmța celor fn <1 --pt, hi. 
oratorilor ’• țim dc apă 
și i.-inal a ÎGt'L - A fn - 
chiul WC piibbo din ța 
c- n idla ciin I’et.ir ini < o 
p<c.;e o luna <!e /.do <. m i 
apă continuii, zi n < \

l •ile slnt încln 'oii
tic. itorii caic p.i î pe 
lingă ușile fn h.șe și i 
zim apa curglnd ne-..m pus 
Întrebarea: p>ața n ire 
gerpodan’> Nimem n i -oa- 
te lua măsuri pentru a 
opri ri ipa foan- marc de

i potabilă 7

fn multe bloeuii sînt 
.■ipirt iin- nt--, mai ale:. la 
e'.ijot .apei io.ure unde 
nu >rii ă id- i apa pot 'bilă

i u'.'-i apa caldă. Nu urcă 
(■ ntrn < ii nu aia presiune. 
I' nttu - ăldura In aparta- 
irient' tielj iie d< a •■menea, 
p nn.' la in .taiațiib’ de 
l.i pui !<-|e termice din 
J .' d I ■ o' Jor din tră- 
zile Aicea Ti ,ih J.'.fjr i lor 
și V r iie iu.. .■ a, '[.' bl lie 
(Iar... nu • • te I Și cc.Tt.a 
din cau a a’ mei, a r, |, 
jrii/'t. Nu o bine I

Plini GtINA,
P' ;> ion ir, l’elroș.ini

Primim de la Fabrica de morărit și panificație
In numele celor aproape 800 de oameni ai muncii 

dr la I 'II* J’efro' ini, brutari si morari care muncesc 
zi și noapte pentru ca noi să avem piinc pe masă, 
am primit următoarele.

C'alitalea piiiiii pentru minerii Văii Jiului in \im. 
i i in primul rînd culoarea plinii, de-i culoarea fainii. 
Pi ste 80 la iută din făina folu'-itu la f ibriearca plinii 
ejc pindiră de moara Barbiiteni, coir’ruilă in tim
pul dictaturii, cu utilaje aprovizionate înainte de a 
fi Apatii fundația acestei . Timp de peste trei ani 
utilajele au stat sub cerul liber, fapt ce inl'hicnțeazu 
negativ desfășurarea i ormală a proi’esului tehnologic 
(ne referim în sper ini 1 ! utila jele din curățătorie) De 
la pornire am fntimpinat greutăți privind .c.igtii ire.i 
eu piese și mater: i)o de schimb ca: moto,ne, curele, 
rulmenți, conductori email iți, eh'. gr>p1iiți care per- 
:.i:.ta și in prezent, în ciuda eforturilor depme dc noi.

I'iiri a aștepta arlieolele din ziar, încă d<- la in- 
i epntul lunii ianuarie am intreprins mă'uri de apre- 
sizionarc a acestor malcri ih ți pie de '.i himl>, ur- 
mind ca pe mu.ura ap oviziouarii lor -â punem in 
funcțiune iitilijelc d ■|o..•^e, prim itaie fiind: tariful,
tiiorul, .eparatoarel. înrii'.iu tlcr-, decoptnarele, mașma 
dc spălat gi iu f ’.ilit itea 'laimirilor obținute la moara 
Barbati n i , fo'r și i le ud lui nț ala in cont ou i ii e d" 
ealit.il'.i m.dcriei prime rec.pț c inaic, precum fi de 
faptul i ,ip. oviziiin a i i ițiiu la ut tu alinii, 
lli'plllindu ' , igllia '.Io. II C,| e a pi-rrnila O caii
t ile omogena .a i'ițiilin m.i ni.il, Lind . ..........a li"’ "iți
-i imn iii.im gi ni < u indici • ditativ tb i’A.S și
cu pror a, mu le Loali" ai -,e. Iabi i'• 11 • a pilim
înseamnă ie pi ei.o reț'. lolni de bibi ' aii", S'l AS.
urdor și noi' (•■'oi i<il> iii- i' 'i in vig i.aie ',i m l> .,i

carora ain executat și programul dc aprovizionare. 
Din proprie inițiativă s-au introdus în fabricație sor
timente de gramaj dublu față de sortimentele exis
tente in nomenclator, la unitățile unde dotarea teh
nica a permis acest lucru (Bărbăteni, I.upeni, Vul
can, l’etrila). Unitatea unde nu s-a putut realiza fa
bricarea acestor ovtim'iîTte este unitatea din Live- 
zeni, care, spic regretul nostru, aprovizionează cu 
piin.' muideipiul Petroșani. Datorită benzii metalice 
a cuptoarelor, fabricată cu economie de materiale 
în epoca de tri'-tă amintire, temp i itura necesară 
coacerii nu se păstrează, fapt ce influențează negativ 
calitatea plinii. Din necesarul dc 21 000 buc. lăzi 
navetă, la ora actuilă există in stoc 14 000 buc. ceea 
ce coriduee la o ambalare și depozitare necorespun- 
zătoare a piinii și face posibilă livrarea în rețeaua 
• •omereială a unor produse deteriorate (cu defecte 
dc formă) deși aii fost fabricate in mod corespunzător.

întriicit fabrica dc pime din Petroșani a fost 
opiita in im ul lunii septeiubi ie 1989 pentru moder
nizare, iar capacitățile cx’islenle și ajutorul primit 
din județ mi ,r igiu mi acoperirea necesarului zilnic, 
de pim<-, am fo't obligați a redeschidem unitatea 2 
I imeni, unde ini1 adevăr condițiile do muncă sînt 
Io ntc vitrege, . liiir improprii, dar cate o situație 
pa agei a puia l.i rcpimcri i in l'.inctîîme a fabricii dc 
I a ii i ’ di n I ’ct i. i ai > i.

Nu eon.-iil'’rărn i <■• I '■ ! itatc mai sus sînt de 
n.itma -ă de' imiii" o nntnin:. .al ire bl oscă a calită
ții piniii, d ii penliii iiitremiea ui x'.iriiloi și infor- 
m ni I Iii op .ICI pol,lire rugăm '.'1 publice 
pi • ia t. in . i. u i d „Zoi 1 1 Oi'',

i :. A lor ii .i T ’■ K S, director
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DECRE
privind modalitățile de restituire

T - L E G E
a părților sociale ala salariaților

Consiliul Provizoriu de 
Uniune Naționala 
decretează:

ART. 1. — Restituirea de 
■iitre unitățile economice 

de stat â părților sociale 
depuse de salariați se va 
va face integral, în mod 
eșalonat, plnă la 31 de- 

■mbrie 1990.
ART. 2. — Pentru pre. 

v- nirea unor dezechilibre 
in bugetele de venituri 
o cheltuieli ale unităților 

■onomice de stat și în 
rculația monetară, cu 
ordul depunătorilor, păr. 
’e sociale se vor resti- 
>. astfel:
a) prin depuneri la 

■ EC pe libretele existente
upra beneficiarului de

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
ALARMA FALSA. Pro

gramul de actualități din 
eara zilei de ieri a televi

ziunii cehoslovace a fost 
transmis cu o întârziere de 
25 de minute, ca urmare a 
i ecepționării unor apeluri 
telefonice repetate în care 
se formula amenințarea 
că studiourile vor fi a- 
runcate în aer. După eva- 
< uarea personalului tele
viziunii, controlul minu
țios efectuat de specialiș
ti ai Ministerului de In.
terne nu a dus însă la
descoperirea vreunei bom
be și emisiunea a fost re
luată.

DELINCVENTA. Potri
vit datelor furnizate agen
ției PAP de Procuratura 
Generală Poloneză, în 1939, 
în Polonia au fost comise 
647 589 de infracțiuni, 
respectiv cu 72 316 (15,2 la 
sută) mai multe compara- 
•v cu 1988. Cea mai con-

FILME
PETROȘANI — l’arîn- 

țul: Jandarmul la plim
bare; 7 Noiembrie: San- 
dokan; Unirea: Monte
Carlo, I-H.

LUPENI: Cri care plă
tesc cu viața.

VULGAN Steaua Su
dului.

LONEA: Alerg după 
o stea.

URICANI; Tănasc Sca
tiu, I-II.

PETRI L.A: Trei zile șl 
trei nopți.

ANINOASA: De e are 
ulpea roadă 7

IV.
10,00 Actualități.
10,15 Muzică populară.
40,45 Pro-Musica.
42,05 Desene animate.
42,25 Actualități.
12,40 închiderea progra

mului.
13.30 Glasul pămlntuîul. 
16,00 Muzică populară.
16.30 Patrimoniu.
16,50 Știința azi.
17.10 Emisiune în limba 

germană.
18, J0 'tribuna pariidcloi

politice.
19.10 D<-cnc animate.
19. R0 Actualități.
'0,15 Să vorbim despic 

libertate.
0,25 Film artistic.

Tema.
’ .',00 Gaudeainu*: 
.1,00 Actualități 
1.20 Telc-top. 

părți sociale, la termen sau 
la vedere ;

b) prin depuneri In 
contul curent personal la 
CEG ;

c) Prin depuneri In con
turi personale la unitățile 
Băn.'rt Naționale a Româ
niei, Băncii pentru Agri. 
cultură ți Industrie AII. 
montară. Băncii de Inves
tiții și la cooperativele de 
credit.

Pentru sumele depuse 
din părțile sociale se vor 
acorda dobînzi sporite fa
ță de cele actuale. In a. 
cest scop, guvernul va 
prezenta. In termen de 15 
zile, propunerile corespun. 
zătoare ;

d) In numerar de la 
bănci.

SCURTE ȘTIRI SCURTE ȘTIRI
siderabilă creștere a de- 
lincvenței a fost înregis
trată în voievodatele Lodz, 
Varșovia și Plock.

DESCHIDERE. Statele 
Unite urmează să continue 
politica lor de „deschide
re" față de China, în po
fida publicării de către 
Departamentul de Stat a 
unui raport în care este 
aspru criticată violarea 
drepturilor omului în sta. 
tul chinez — transmite a- 
genția France Prcsse.

FARA GASA. Este greu 
de crezut că, la lăsarea 
nopții, Londra capătă as
pectul urnii oraș din... lu
mea a treia. Și totuși ața 
stau lucrurile, ne încredin
țează agenția EFE, care 
semnalează că peste 100 000 
de persoane care nu au o

SPORT MERIDIANE ■ SPORT
CARAC.AS 22 (Romprcs). 

Francezul Jean Marc Boi- 
vin (39 ani), campion mon
dial de parașutism, și-a 
pierdut viața în timpul 
unei tentative efectuate 
In Venezuela, clnd, după 
ce s-a lansat dintr-un a- 
vion, parașuta nu a răs
puns la comenzi. El inten
ționa să aterizeze pe vîr- 
ful muntelui Angel.

BRUXELLES 22 (Ilum- 
pres). Intr-un meci inter
național amical de fotbal, 
disputat miercuri seara, 1f 
Bruxelles, reprezentativele 
Belgiei și Suediei au Ier 
minat nedecis: 0—0

ROMA 22 (Romprcs;. Lu 
Ancona, In Italia, In meci 
contlnd pentru campiona
tul european de fotbal re
zervat echipelor de tineret, 
reprezentativa Italiei a In- 
vin Spania cu 3—1 (1—0).

ROI i EH DAM 22 (Rom. 
preș). Peste 24 000 dc spec
tatori au urmărit la Rottcr- 
dam partida internaționa
lă amicală dc fotbal din
tre reprezentativele Olan
dei și Italiei. Deși nu Jucat

ART. 3. — Restituirea 
părților sociale potrivit 
modalităților prevăzute la 
art. 2 se face pe baza gra
ficelor întocmite de minis
tere împreună cu între
prinderile subordonate și 
puse de acord cu băncile, 
prin care să se eșaloneze 
la plată unitățile pînă la 
31 decembrie 1990.

ART. 4. — Se autorizea
ză Gasa de Economii și 
Conscmnațiuni și băncile 
să angajeze personalul 
necesar pentru efectuarea 
operațiunilor prevăzute In 
prezentul Decret-Lege.

Președintele
Consiliului Provizoriu de Uniune Națională,

Ion Ilicscu

locuință Iși petrec noaptea 
pur și simplu pe stradă.

PROCES. Procuratura 
Moscovei a intentat un 
proces penal împotriva a. 
sociației „PAMIAT", acu
zată, potrivit Codului pe
nal al Federației Ruse, de 
a fi comis acțiuni preme
ditate vizînd „incitarea 
vrajbei naționale sau de 
rasă" — informează „Lite- 
ratumaia Gazeta". Motivul 
l-a constituit publicarea 
Programului asociației, o- 
rientat către „de-sionizarea" 
țării. El prevede, intre al
tele, ca evreii și rudele 
acestora să nu fie lăsați 
să prezinte dizertații, să 
nu primească titluri știin
țifice, să nu fie admiși 
In rîndurile PCUS, să nu 
fie aleși In consilii, în 

cu garniturile complete 
(excepție făcînd Gullit 
din echipa Olandei), parti
da nu s-a ridicat Ia un ni
vel spectacular deosebit, 
meciul incheindn-se Ia r- 
galitatc: 0—0.

• *

RABAT 22 (Rompres), 
Disputat la Casablanca, 
meciul internațional amical 
de fotbal dintre reprezen
tativele Marocului șl Coto 
d’Ivoire s-a încheiat cu 
scorul dc 2—1 (1—1), în 
favoarea Jucătorilor ma
rocani, ambele echipe ter
minând cu efective incom
plete intîlnirea — In urma 
eliminării de pe teren a 
unui Jucător de la gazde 
și doi dc in oaspeți

☆

BUDAPESTA 22 (llotn- 
pres). In continuarea tur
neului pe care îl întreprin
de In Ungaria, echipa UT 
Arad a susținut o partidă 
de verificare In compania 
echipei Elerc Spartakiis 
llekc'-c'aba. Intîlnirea s-a 
Încheiat cu scorul dc 2—0 
(l—0) In favoarea fotbaliș
tilor români. Au marcat 
Nad (min. 38) și Mulroth 
(min. 75).

ART. 5. — Ministerul E- 
conomiei Naționale, Mi
nisterul Finanțelor și Mi
nisterul Muncii și Ocro
tirilor Sociale vor introdu, 
ce modificările corespun
zătoare în indicatorii eco- 
conomici și financiari pe 
anul 1990.

ART. 6. — Pe data pre
zentului Decret-Lege pre. 
vederile art 6 din Decre- 
tul-Lege nr. 1/1989 refe
ritoare la restituirea eșa
lonată a părților sociale 
se abrogă.

funcții de conducere pe 
linie dc partid.

FRICA DE APA. France
zilor le este frică de apa 
curentă ca urmare a fap
tului că în fiecare zi 
800 000 de persoane beau 
apă avînd o concentrație 
de nitrați ce depășește nor
ma europeană de 50 mili- 
grame la litru.

DECLARAȚIE. Nimeni 
nu va împiedica republi
cile baltice să se separe 
de URSS dacă popoarele 
lor vor decide acest lucru 
— a declarat Andrei Grat- 
cev, membru al CC al 
PCUS, consilier al lui Mi- 
hail Gorbaciov, la o întîl- 
nire cu studenții. Dar da
că discuțiile purtate în 
parlament nu vor convin
ge poporul lituanian că 
este în interesul lui să ră- 
mînă într-o federație reîn
noită — a spus Gratcev — 
el va lua singur decizia 
necesară.

MADRID 22 (Rompres). 
C'ontinuînd seria pregăti
rilor pentru Campionatul 
mondial de fotbal, repre
zentativa Spaniei a susți
nut, la Alicante, un meci 
de verificare în compania 
echipei Cehoslovaciei. Par
tida s-a încheiat cu scorul 
de 1—0 (1—0) In favoarea 
Jucătorilor iberici. A mar. 
cat Manolo (min. 42)

☆

SOFIA (Rompres). Jn 
runda a 11-a a turneului 
zonal de șah de la Stara 
Zagora (Bulgaria), maestrul 
român Mihai Ghindă a 
riștigat, cu piesele negre, 
la marele maestru bulgar 
Kiril Gheorghiev, în timp 
ce partidele Moldovan — 
Lucacs, lonescu — Stohl. 
Palkovy — Marin, Voitke- 
vici — Polgar s-au înche
iat remiză. Alte rezultate: 
T.olnai — Kukzlnski 1—0; 
Ftadbnic — Gdanslci 1—0 ; 
Lehtinski — Grunbcrg 1—0; 
Schneidcr — Inkiov 0—1.

In grupa B, în fruntea 
clasamentului se află Mi- 
hail Marin (România).

Combinatul minier 
Valea Jiului

cu sediul în Petroșani, str. 23 August nr. 2 
organizează fn data de 7 martie 1990, 

ora 11,30, concurs pentru ocuparea postului de 
— contabil șef la IM Uricani
Condițiile de încadrare sint cele prevă

zute în Legea nr. 12/1971.
înscrierile se fac pînă in data de 5 mar

tie 1990.
Relații suplimentare, precum șl tematica 

pentru concurs se pot obține Li Birou! perso- 
nal-invățămint social din CMVJ.

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ 

PETRILA 
încadrează direct sau prin transfer

— fochiști autorizați cazane presiune 
medie (13 bari)

Relații suplimentare la biroul ONR al 
întreprinderii.

Mica p u b I i c i t a I e

REGIONALA

C.F.R. TIMIȘOARA.

recrutează pentru șco
larizare candidați In
vederea calificării In
funcțiile:

— șefi tren — bărbați
— magazineri, con. 

ductori tren — femei și 
bărbați

— impicgațl de miș
care — bărbați

Relații suplimentare 
la secretariatul stației 
CFR Petroșani zilnic In
tre orele 7,00—15,00. 
(296)

ANIVERSARI

CU OCAZIA împlinirii 
frumoasei vlrstc de 60 de 
ani, fiica Lidia și nepoțica 
Ana-Maria urează scum
pului lor Hațegan Gheor- 
ghe, viață lungă și „I«a 
mul ți anii". (317)

AGUM clnd prinzi la 
buchetul vieții cel de -al 
15-lea trandafir, mama, 
tata, surorile, fratele Iți 
urează dragă Mihaiela Mi- 
dea sănătate, fericire și 
tradiționalul „La mulțl 
ani I". (307)

VINZARI
VIND Trabant 601 lft- 

comat fabricație 1983, cu 
piese de rezervă. Telefon 
42347. (305)

PIERDERI
-PIERDUT legitimație ser

viciu pe numele Micit.a Ma
riana, eliberată de CMVJ 
Petroșani. O declar nulă
(308)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Mate Ro- 
zalia, eliberată de CMVJ 
Petroșani. O declar nulă.
(309)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu

mele Mitu Ion Mihăl, eli
berată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (311)

PIERDUT tichet butelie 
scria G nr. 1869, eliberat 
de Gentrul de preschimba
re a buteliilor Vulcan. II 
declar nul. (313)

PIERDUT, contract în
chiriere pe numele Ștefu 
Adrian Tralan, eliberat de 
EGGL Petroșani. II declar 
nul. (302)

PIERDUT carnet mem
bru cooperator nr. 87030867; 
87032494; 87032716 pe nu
mele Curelar Georgeta ți 
nr. 87032502; 87033071 pc 
numele Curelar Silvia; nr. 
87032725, pe numele Cure
lar Ion, eliberate de Co
operativa de credit Pul. Le 
declarăm nule. (315)

DECES

COLECTIVUL lărn- 
păriei de Ia IM Lonea 
anunță decesul fulge
rător a celei care a fost 
o bună colegă
IRINA ȘOIT (10 ani)
Nu te vom uita nici, 

odată. (306)

COMEMORARE

DORIM să amintim 
celor care l-au cunos
cut șl apreciat că azi 
23 februarie se împlinesc 
20 de ani dc clnd a
plecat dintre noi pentru 
totdeauna cel care a
fost

IOAN GRAINIG
Veșnică neuitare. Fa

milia. 1312)

COLECTIVUL didactio 
al Școlii generale nr. 2 
Lupeni anunță Împlinirea 
a șase săptămînl dc la 
dureroasa despărțire do 
cea care a fost o minuna
tă profesoară

LAZAR ILEANA
O vom păstra mereu in 

inimă și In gînd. (314)
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