
1

Că nimic nu este 
acoperit care să nu 
se descopere și 
nimic ascuns care 
să nu se cunoască

Evanghelia după I.uca, 12
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Țara arde și baba se piaptănă (I)
A FOST GREVA DE LA 

VULCAN' SPONTANA 7 Da 
r-U I Domnul Croitorii 

(biterul -indicatului liber, 
sindicat încă nelegalizat 1), 
no spirne că da. Noi cre
dem cii, așa cunt nu iese 
fum fără foc, nu se face 
nici grevă fâu motive. Mo
tivele minerilor din Vul
can au l’wt clare: f iptul 
cft nu au fost informați des. 
pre rezolvarea unor cereri 
(probleme de pcn'ion irc. 
alocații pentru copii etc.). 
Deci, de la o simpla intru- 
ziirc, c adevaiat spontană, 
s-a ajuns la greva. D u ne
cazurile mim i ilor nu erau 
de ieri, di alaltăieri. Ele 
frâu cunoscute mai de
mult, stan a d neîncrede
re și -igui mut mocnea. 
Ca toți cei rare au im put 
gr v . int sau nu mineri 
vecin, mineri ad va ați, 
asta nu contează. Important 
este e.i lor li s-cu alăturat 
mni‘ ■silii, do la cel 1 iltv 
mine. Sr mai pun, și pro
blema lidicitu di mult; 
oameni cu ai am stat 
de vor .i în Vid an, cum

Ghici ce vine pe conductă ?

APĂ SAU NĂMOL ?
1 •■ eitv i timp 1' a! nii 

b ,.i ■ , lr» din zona Mi
gnon. -um euno iit.i In
l,ctr<»...m. iu o mari ne- 
(li»>ni-i.rr ! ' io. de apn 
Caldă monahâ, prin -on 
duetele instalațiilor se 
: curg*, un fol d. aitie t -c. 
intre apă ,i nămol, de 
ctilo.ii neigiă, de parcă 
ar fi motorină. Dar nu
Cin- motorină, ‘.'ii de la 
punctul ti rnn su țiu 
C»i e ăp.i caldu m najeră. 
Dftr numai ..(ăi nu se 
poate numi. Domnul Mi
luit Șiișu, din Petroșani, 
Strada Republicii bl. 11R/7 
ne-a adus șl nouă, la redac
ție. o sticlă plina cu apă 

ca ar fi apărut „prin zo
na" mașini cu numerele 
de înmatriculare la Timi
șoara sau București. Să 
fim rezonabili, minerii nu 
pot fi manipulați.

Ne-nm propus Să mer
gem la rădăcină lucrurilor 
din dorința de a .■-pune oa

Putea fi evitată greva de la Vulcan?
menilor adevărul. Aceasta 
este profesiunea noastră. 
:.l spunem că i bine cind 
e bine, nu sa ne lăudăm 
cri e bine, cind vedem bi
ne că mult; lucruii șcluoa. 
pătn. Doi. ră -pun-.ul . la 
primi intri lire e,le; gre
va ck- l i Vulcan n-a fost 
spontana, ci d > n pornirea 
ei a fost brii a și in :.?tcp- 
tată, fiindcă NECAZURI- 
I.E EXIS FA t ȘI ERAI. 
REALE. Nu putein să folo-
’ni e pre,ia. devenita ce

lebra. a eroului lui Marin 
Preda, la văzul girafei: ,,A

calda. Bincinl... lef, d<- e.'i 
htafea pe caro am ara 
tat o. Situația, se parc, a 
intervenit, după unele 
lin rari efectuate la punc
tul termic nr. 9, oare a 
hmcnte.iză aceste blocuri. 
Toți locatarii se iuti .aba, 
pe buna dreptate, cit v.i 
mai dura această stare 
de lu nuri 7 Oamenii au 
nevoie dc apă calda, cu
rată. sa poată fi folosita 
la spălat. Să sperum ca 
secția specializată a 
IGCI, Petroșani le va da 
uti ra .puns concret. Adi
că le va da afiă caldă, nu 
ca pinii acum, nămol.

Gbforglm < flIRVASA 

cest animal nu există"...
PUTEA FI EVITATA 

GREVA? Liderul sindi
cal, domnul Croitorii, sus
ține că nu. Noi credem că 
da. Fiindcă, la ora 1'1,30 
—11.4!» oamenii din curtea 
minei s-au împuținat, după 
ce domnul director gene

ral Vasilescu. chemai la 
fața locului, i-a asigurat 
cu problemele ridicate de 
ei vor ajunge unde trebuie 
și vor fi soluționate cum 
trebuie. După aceea, a în
ceput totul. Atmosfera fi
ind calmă (in jurul orei 15 
deci), factorii de conducere, 
unii șefi de sectoare, ba 
chiar secretai ui sindica
lului liber au crezut de 
cuviință a mearga — in 
eorpore — la cabana mi- 
n i. pentru a sărbători Zi
ua femeii! E le foait.- tu
ne "i chiar trebn'.c să le 

Si micii se....... .. uu-i așa T
l ol«: I. l.l( IU

spunem cuvinte frumoase 
.și să le adresăm urări căl
duroase dragelor noastre 
colege de muncă și de via
ță. Dar această zi nu este 
neapărat un prilej de za
iafet. Dar cind știau că e- 
xista o seînteie de nemul
țumire în rîndul minerilor, 
parcă era mai corect, mai 
realist și mult mai înțelept 
să fie la mină. Chiar acolo, 
în mină, în mijlocul oa
menilor. Așa credem că 
putea fi evitată greva Lă- 
murindu-i pe oameni, ex- 
plicîndu-le. Or așa... țara 
arde și baba se piaptănă, 
vorba zicalei din popor...

Aria cauzelor mișcării 
greviste, a împrejurărilor 
in care a izbucnit, a întîm- 
plărilor din timpul desfă
șurării ci, a implicațiilor 
imediate și de perspectivă 
este mult mai largă. In 
numerele noastre viitoare, 
alte amănunte. Chiar și 
cilcva paralele intre gre
va și ;ărbătoaroa dc la 
cabană, evenimente simul
tan'..

lUircca IU JQRESf '

Principiul tolerantei
Construirea .și funcție- »'ile istoriei umanitatea 

narea democrației pre- a fost umbrită dc into- 
supunc coexistența paș- leranța religioasă, națio- 
nică a indivizilor și for- nală, rasială, ideologică, 
țelor politice. Una din- chiar finele accstnf mile- 
tre condițiile dialogului niu e însîngcrat- de • epi- 
este toleranța, disponibi- soade gen Bpirut,-Kosovo,

bZMOCHATTt f
litatea de a accepta 1 e 
celălalt cu opiniile 
pozițiile lui politice, «ii-
diferent dc originea sa
etnică, limbă, culoare po
litică sau culoarea pielii 
Din păcate deși acest 
principiu a fost și este 
mereu teoretizat dc toate 
sistemele otice, filosofi
ce sau juridice, el a fost 
sistematic încălcat. Pe
rioadele de revoluție sini 
prin excelență teritorii 
ale intoleranței, ale fu
riei oarbe împotriva ce
lui care nu este identic 
cu noi, Lungi perioad.- (Continuare

Coitslrudurii și-au reluat lucrul
In urma unui acord sta

bilii intre conducerea Al VI 
Petroșani și cea a comite
tului simțit aiului liber a' 
constructorilor, pe șantie
rele construcțiilor de lo
cuințe greva declarată in 
1 martie a încetat.

Intiucit au fost satisfai ii 
te doar citeva din amplul 
program dc revendicări, 
negocierile continuă. Re 
vendicărilc a căror satis
facere presupune demer
suri la nivelul Județului și 

Africa de Sud, Nagprno- 
Karabacli și multe altele. 
Totalitarismul a propa
gat și profesat exclusivis
mul politic, alim.entînd 
in om agresivitatea unui 
exclusivism iustin.-luai. 
In actuala fază a revo
luției noastre intoleran
ța politică c mereu pre
zentă și pericolul- - cel 
mare este generalizarea 
ei. Au losl distruse sedii 
ale pai Udelor, s-au creat

ITof. \ asiti- DINUU

in pag- a 2-a)

al guvernului, silit’1 Urmă
rite de comitetul sindica
lului li' cr, prin oontinua 
rea unor demersulni
velul județului și al gu
vernului provizoriii.

Se cuvine să fie făcută 
precizarea că, in - timpul 
grevei din UI martie a.c., 
lucrul nu a încetat eoni 
plet la toate punctele de 
lucru ale brigăzilor- antre
prizei. ('■••

Incepînd dc ie«ii.... dimi
neață, constructorii și-au 
reluat lucrul. (V.S.)
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DEMNITATEA NUMELUI
Iută, revoluția redă tu- 

ttiror fiilor patriei rosti
rea și scrierea numelui 
propriu așa cum îl știe 
fiecare, cum l-a moștenit 
din moși-strămoși. Popo
rul român, niciodată n-a 
avut gînd dc ciuntire sau 
schilodire ii Spiritualită
ții celor cu care trăim 
de secole1 pe acest pămînt 
binecuvintat. Democrația, 
lată, cu reda, printre al
tele, și demnitatea de (I 
fi ei înșiși fraților rare 
au sufci.t și au fost o- 
primați de teroarea (:•. au- 
șistâ. Este vorba de drep. 
Iul de a se exprima, «a 
otice alt român, ori cum 
vorbea acasă, după dul
cea limbii a mamei salo, 
românește, ungurește, 
HeiilțOțte, s'nbeștc, ori Iu 
oricare altă rostire. Ani 
crescut într un adev.iryl 
lî ibilon de limbi in Va
lea Jiului, dar ni< iodutu.

nici într-o împrejurare, 
învrăjbire n-a fost într? 
oamenii acestor locuri. 
Ponto și faptul eă, trăind 
printre mineri, minerii 
mereu în luptă cu natu
ra vitregă, cu primejdia, 
am simțit mai mult dccît 
alte categorii socia
le ce In eamna frăția, 
solidaritatea creștineas
că, omenia. O'ind intram 
în mină, imediat după 
război, pînă în l'.MIl, cin- 
tam în toate limbile .a- 
cctași cînt-rugâciunc : 
„In fund d<! munți. noi 
des intrăm/('u bun noroc 
un sălutăm/Si cind ieșim 
din sinul lor/Noi (ol 
roe strigăm în cor !“.

Iar românii salută 
maghiârl cu
csi t I1', așa cum și 
glumii ne salută pe 
cu „Nțiroe bun". Și 
lodi.i wigijpunii era 
tnl.i ui doua liml'i.

no-

pe
,,.Jo szeren

mi.
noi 

me- 
c:ri- 

în

• toț( 
dătii- 

îmbăr- 
mină-i

refren ii simți pe 
înfiorați, cuvintele 
(oare de speranță 
bâtuvtii-i: „In
Dumnezeu cu noi/Afară-!»
chinuri și m-voi/llc.asuprn 
noastră n avem ce.r/C-așa 
e viața dc miner...".

,*și nc salutăm cti bucu
rie unul pc altul cil nu
mele de acasă, 
fiecare îl ro 
limba lui. Era 
rare d-i<-.j mie 
nea prietenul 
borski, îmi in 
mie, aș > cum 
ecam Kan - ■•-. 
Caro!.

Dc accci,
■-ii ce bu inie azi ne 
♦îtnpinmn pri ilctiii 
toate n ițlonalitățil -, 
in inii cennșiști au 
de îndurat jigniri, 
ror le d.iiinm 
de frate, încrederea noas
tră. (V.S.)
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Principiul
(Urmare din pag. 1)

artificiale bariere între 
intelectuali și muncitori. 
Elud.»n regulile grama
ticii scriind nume proprii 
cu litere mici deși pur
tătorii lor și-au demons
trat micimea în fața în
tregii istorii așa Incît pe
deapsa lingvistică apare 
cel puțin gratuită. Ulti
mii vorbitori din ședința 
SPUN din 2 martie a.c. 
nu și-au putut exprima 
părerile pentru că spre 
sfirșitul ședinței sala era 
aproape goală, iar elevii 
unguri din unele licee 
din țară nu mai vor să 
se joace in recreație cu 
colegii lor-români. Un 
gest sincer și spontan al 
minerilor din Valea Jiu
lui, aspirația lor firească 
spre ordine șl liniște 
sînt dezaprobate vehe
ment de unele publica
ții sau ridiculizate la TV 
de grupuri satirice.

Printr-un fel de prolet
cultism întors, cum îl 
nuni^a cineva, nici unul 
din cele 50 de partide 
nu s-a intitulat socialii t 
deși In majoritatea țări
lor civilizate (pe care 
prea des le luăm ca mo
del), partidele socialiste 
au fo*t sau sint partide 
de guvernămlnt.

Noi care pînă ariim 
două luni vorbi ..m doar 
In șoaptă dt -pre p tres-

POȘTA REDACȚIEI
CONSILIUL DE ADMI

NISTRAȚIE. UFET Petro
șani: Am întimpinat mai 
multe dificultăți In lcctu- 
rarea răspunsului dv. pe 
marginea celor două arti
cole publicate în „Zori noi". 
Este vorba despie faptul 
că faci ți uncie afirmații 
ce apoi nu mai sint susți
nute de argumente. In a- 
areastă formă răspunsul nu 
poate fi publicat ca replică 
«ntrucit ar stlrm confuzii, 
acestea la rîndul lor ar 
«avea nevoie de explicații 
suplimentare ți. în mod 
logic, ar urma o nouă re
plică, ți o contrarepliră, 
pină cind cititorii vor pier
de firul subiectului inițial 
ți se vor plictisi. Vă aștep
tăm cu un răspuns mai 
ilar (și nu neapărat cu o 
REPLICA) din care să nu 
lipsească explicațiile cu 
privire la ceea ce am nu
mit a fi afirmațiile dv. ne
argumentate, ți anume ; 
< are sînt polițele de ordin 
personal la care vă referiți 
(concret I); ce i se reproșca 
ză inginerului stagiar în 
coordonarea secției de ca
re răspunde (concret ți ar
gumentat I); c«im și în ce 
împrejurări o cerere de 
transfer devine o acțiune 
destabilizatoare; de ce 
dreptul de a scrie unui ziar 
nu constituie ți la UFET 
Petroșani un drept funda- 
n»rntal al omului; dr cînd 
vechimea mică în muncă 
diminuează parîca maro 
dc dreptate pe care o are 
Inginerul stagiar; de -Ind 
vechimea maro în mumă

' * iii* |-, .n.. ,.

toleranței
troika, precum despic o 
dulce utopie, ne c frică 
să mai vorbim acum alt
fel decît criticînd-o ve
hement.

Cind cerem toleranță 
nu ne gîndim Ja morala 
creștină a obrazului în
tors pentru că cel care 
sînt vinovați de maltra
tarea poporului nostru 
trebuie să plătească pe 
măsura vinovăției lor. 
Dar de aici și pînă la 
vânătoarea de vrăjitoare 
sau aplicarea legii talio
nului e o cale lungă, în 
care transformăm liberta
tea în violență. Iar vio
lența este temelia intole
ranței. Intoleranța cre
ează neîncredere. Frica 
de care ne credem scă- 
pați renaște sub alte 
măști, dar cu aceleași ma
nifestări șl efecte pentru 
noi. Acum, cind după 
răsturnarea ordinii so
ciale, criteriile evaluării 
competenței sint fragile, 
să fim intoleranți In pri
mul rînd cu propriile 
noastre incompetențe. 
Fascismul și comunismul 
au încercat să ne trans
forme în oameni ,,noi“, a. 
dică Intr-o masă inertă 
și uniformă. Dar noi am 
rămas aceiași oameni, cu 
înfățișarea, credințele și 
opțiunile noastre diver
se. Printr-un examen de 
conștiință trebuie să ne 
interiorizăm fiecare prin
cipiul toleranței. Este 
primul pas spre a putea 
respira aerul tare al li
bertății și democrației

certificat de bună purtare 
pentru șeful de depozit.

Intru. ît subiectul celor 
două articole îl constituie 
o altă persoană decit ingi
nerul stagiar, pentru a nu 
abate atenția cititorilor pe 
o pista greșita, vă mai so
licităm să ne risipiți ur
mătoarele nedumeriri, daca 
la UFET Petroșani nu ac
ționează, ca In toate unită
țile economice pe care Ic 
cunoaștem, principiul atlt 
de sănătos de a nu încre
dința două funcții incom
patibile — șef depozit, con. 
tabil — In familie; dacă 
UFET Petroșani mai oferă 
ți alte exemple care ar 
pune in discuție greutățile 
Intînipinate dc linei) în 
procesul evoluției profe
sionale.

Am lntirziat cu acest 
răspuns întrucit am medi
tat îndelung asupra unor 
teme care ne preocupă. 
Cum ar fi: relațiile din
tre generații; cum ți în ce 
condiții tinerii devin pur
tători ai unor factori de 
progres; cită amărăciune 
se acumulează în gloduri
le unui tinăr cind i se re
fuză gramul tic Încredere 
Li care are dreptul.

.Să mai continuăm '!
Așteptăm cil mult inte

res răspunsul dv. ți vă ru. 
găm să nu mai răsturnați 
datele problemei, ncgli- 
Jînd „cazul șefului de de
pozit" și cretnd în mod 
artificial „cazul celui care 
s-a adresat (In termeni co- 
ri '-ți I) ziarului",

fon MUSTAȚA

Gambrlnus este un local 
de alimentație publică des
pre care aveam impresii 
bune. Pînă în ziua de... 13 
martie (cifră cu ghinion I). 
Ora 15. Intrăm în local. 
Șefa unității își etalează, 
ostentativ, costumul de 
blue-jeans. In sală, pentru 
20 (douăzeci 1) de mese — 
o singură ospătară. Se 
vinde bere și în sală și 
„Jos", adică pe la ușa ma
gaziilor de lingă centrala 
termică. In bucătărie — o

Motel sau 
dugheană ?

singură (și aceeași) bucă
tăreasă (?1), de mai bine 
de două luni. La bar — 
nici un preț afișat. V.șa de 
la intrare nu arc clanță. 
Se deschide cu... degetul I 
Mese murdare, mese ne- 
strînse. Lume, lume cu
grămada. Afară — mașini, 
multe mașini. Pentru be
te. „Nu dăm fără sticlei". 
„Nu servim bere fără mîn- 
care !“. Dar se servește. 
Cafea naturală nu există. 
Chiar nu există ? Șefa u- 
nității Își etalează, in con
tinuare deux piece-ul de 
blue-jeans. Gust amar de 
berc. Sosesc, grupuri-gru- 
puri, „oameni ai muncii" 
din împrejurimi. Singurul 
lucru bun: orchcrtra con
dusă de domnul Deju cînlă 
valsuri de Strauss. în rest, 
dugheană, balamuc șl, de
seori. bătăi. Comerț de stat 
sau de stat pe roze ?

Mircea Bl'JORESCU

OMUL ȘI NECAZURILE SALE

UN CALVAR DE DUMINICA...
Ne a căutat la redacție un cititor, Ioan 

llodnatiuc din Petroșani, care ne-a rclalat 
apoi ne-a lăsat și o scrisoare prin caro 
ne-n prezentat calvarul dc duminică, f 
martie al unui grup dc cetățeni, în căuta, 
rea unui produs dc strictă necesitate — 
piinea. Deși a colindat, începînd din car
tierul Carpați. tot orașul, nu n găsit nici 
un magazin deschis. In luna februarie, co
merțul u programat, prin rotație, cile un 
magazin caic va fi deschis pentru desfa
cerea piinii ți laptelui. Oamenii s-nu con
format acestui program, dar... nu rămas 
fără piinc ți lapte, pentru că in martie 
comerțul a revenit asupra programului 
fără să facă publică, în prealabil, nevastă 
schimbare.

Oamenii s-au dus la primărie. Aici, 
nici ofițerul de serviciu nu u fost in temă 
cu progrntnu) nou al magazinelor. Și, de
oarece directorul Toma de la 1CSA-AP nu 
a fost găsit, a fost căutată directoarea fa
bricii dc piine, doamna Tnkucs. In scri
soarea lui, silitorul redă integral convoi-

0
In ziarul nostru din 11 

martie, la rubrica intitu
lată „Cotidiene", a apărut 
o notă ce critira faptul 
că magazinul 37 a primit 
In ziua de 10 martie can. 
titrtți insuficiente de lapte 
pentru simbătă și dumi. 
nică. Distribuitoarca Ana 
Tomu.ș ne scrie foarte o. 
perativ că dumneaei a 
lăsat In unitatea aminti
tă 540 litri de lapte, nu 
500 cum se scrie In ziar. 
Mă rog... Dar nu despre 
asta.l vorba, cl de faptul 
că fabrica dc lapte (dc 
altfel ca și cea de pline)

„MESERIAȘUL"
Tipul din fotografie 6e 

numește Maiorant Rcmus 
Ovidiu. Are o figură ino
centă, nu-i așa ? Aparen
țele înșeală. El, care în 
brigada 3 Vulcan a 
IACMM era considerat, 
poate, un băiat de treabă 
— este sudor, o 
meserie căutată —, „s-a 
orientat", din noiembrie a- 
nul trecut, spre „inițiativa" 
liberă. După orele 22, bîn- 
tuia prin garaje. Se spe
cializase în deschiderea la
cătelor. Avea chiar și un 
set de chei pentru asta. 
Cînd nu se potrivea nici 
una, nu se dădea bătut. 
Trecea voinicește la trea
bă. își sufleca mînecile și 
disloca bucăți de lemn sau 
de zidărie și... intra. Apoi, 
lua. Ce-i cădea în mînâ : 
radiocasetofoane, un tes
ter TV, piese electronice, 
faruri, claxoane. Cînd nu 
găsea ce-i plăcea, se amu
za. Lua niscaiva ulei .și tl 
turna pe mașina omului. 
Asta așa, ca semnătură... 
profesională. Pățiții, adică 
părțile vătămate, o pot 
confirma. Daniel Onițiu, 
căruia „meseriașul" i-a 
făcut două asemenea „vi

I’ R OPUN E
trebuiau să livreze In 
plus cel puțin jumătate 
din cantitatea și sorti, 
nientele stabilite pentru 
duminică. Cît despre co. 
mandă, dacă distribuitoa. 
rea are așa ceva din par
tea magazinului 37 să ne-o 
arate și nouă. Nu dc alta 
dar dinsa știe că laptele 
c repartizat dc fabrică In 
funcție de graficul stabi
lit dc direcția comercială. 
In general, ncres- 
puclat de fabrică.

Și o propunere; din 
discuțiile purtate cu mai 
mulți lucrători comerciali 
rezultă ca o necesitate rc- 

zite". In prima, în noiem
brie, „i-a umflat" bunuri 
în valoare de 7400 lei. In 
ianuarie, la a doua „ex
cursie" în garajul dL Oni
țiu, Maiorant n-a găsit nici 
un suvenir care să-l atra
gă. Așa că s-a mulțumit 
cu actele omului și, ca 
răzbunare pentru efortul 
său zadarnic, i-a mîzgălit, 
cu ulei, autoturismul. A 
urmat apoi garajul doam
nei Bogoși Elisabeta. De 
aici „a săltat" o roată de 
rezervă și o baterie cu a- 
cumulatori. Ultima ispra
vă nocturnă s-a consumat 
în garajul dl. Eugen Iacob. 
Captură grasă pentru „me
seriaș": un tester TV, un 
aparat de măsură și con
trol, piese electronice.

Intre timp i se luase ur
ma. Și astfel, „eroul" nos
tru a trebuit să pună punct 
unei intense activități ex- 
traprofesionale. Poliția din 
Vulcan a adunat și a tras 
linie: 21 500 lei, valoarea 
bunurilor furate. Acum, 
flăcăul nostru meditează. 
Nu însă în boxa în care-și 
ascundea prada. In cea a 
poliției.

Gheorgho OLTEANU

birca telefonică între ofițerul dc serviciu 
și doamna directoare. Noi nu reproducem 
dialogul pentru că hirtia nu suportă re
plica doamnei directoare, cind a aflat că 
un grup de pensionari umblă cu reclama
ți! și in ziua de duminică... Noi nu 0 
reproducem, dar, pensionarii ți lucrătorii 
primăriei — care susțin că a fost rostită 
doar... în glumă — au reținut-o, totuși. 
Și oamenii nu uită. Nu uită pentru că 
sint sensibili. Și sînt nemulțumiți. înfru
nt. ca și ceilalți cetățeni, așteaptă ca, o- 
dată cu democratizarea vieții sociale, să 
constate o îmbunătățire a serviciilor, a 
produselor, a calității piinii. Dar, așa cum 
stau lucrurile, spune autorul scrisorii, nu 
se prea vede cine să se ocupe dc aceste 
probleme...

Nemulțumirile lor au fost comunicate 
ți primarului municipiului, cerînd anche
tarea țl schimbarea din funcție n dircc- 
tonrei Fabricii de piine. I’cntru că, n.șa 
cum s-a exprimat autorul scrisorii la a 
doua revenire în redacție, cu două zile in 
urmă, nu se poate nici așa... (I.D.)

RE
orientarea programului u. 
nităților comerciale pen
tru ziua de simbătă, In 
special pentru cele care 
distribuie lapte și pline. 
Programul ar trebui astfel 
stabilit Incît în cartiere 
unele magazine să fie des. 
chise dimineața, iar cele
lalte clupă-amiază, prin al
ternanță de la o sAptămî- 
nă la alta. Se asigură alt
fel aprovizionarea cu pline 
și lapte pc tot cuprinsul 
zilei și nu vor mai avea 
loc probleme provocate de 
eventualele defecțiuni dc 
la fabricile dc pline. (S.PJ

1NTRUN1RE DE 
CONSTITUIRE

In sala artelor de la 
Casa dc cultură din Pe
troșani va avea loc mîi- 
nc, de la ora 1G, întru
nirea dc constituire a 
formațiunii politice 
Frontul Salvării Națio
nale la nivel de muni
cipiu. Deoarece la în
trunirea precedentă, 
prevăzută pentru ziua 
de marți, nu au partici
pat toți cei interesați, 
din întreaga Vale a 
Jiului, a fost necesară 
această reprogramare.

SPECTACOL. Dm nou 
Ia Petroșani vom putea au
dia grupul „Romanticii" și 
pe cunoscuta interpretă 
Mirabela Dauer. Luni, 19 
martie, de la orele 17 și 
20, la Casa de cultură în- 
drăgiții interpreți vor con
certa pentru prietenii mu
zicii de divertisment. (A.II.)

NU-I PAGAT DE PĂ
DURI ? Ne-a căutat la re- 
dacție minerul Cimpu Nl- 
colae de la IM Dilja (stra
da Vasile Roaită). Este in
trigat că de multe ori cînd 
trece pe la containerele do 
gunoi de pe lingă bloc, le 
găsește pline cu cărți vechi 
sau maculatură aruncată 
la gunoi. Nu-i păcat că nu 
se recuperează această 

hîrtic atît de necesară ? 
Poate fi refolosită ca ma
terie primă în loc să so 
distrugă copacii și păduri
le țării. O nemulțumire 
justificată care valorează 
ca o propunere Ia adresa 
asociațiilor dc locatari, a 
centrului de recuperare^ 
(I.D)

CONTRIBUȚIA OAME
NILOR de suflet de la mi
na Vulcan la contul tînă- 
rului Cristian Manea sa 
ridică la 16 270 lei. Au con
tribuit sectorul I cu 2885 
lei, III — -1030, V (șl nu 
II, cum a apărut dintr-o 
eroare regretabilă) cu 2930, 
VI — 4300, VII — 1575 și 
compartimentul geo-topo 
cu 550 Ici. (I.D.)

SOCIETATEA GEOLO
GICA A ROMÂNIEI. La 
nivel național a fost înfi
ințată Societatea geologi
că a României, cu sediul 
Ja Institutul de geologie și 
geofizică București. Pentru 
înființarea filialei din Pe
troșani doritorii — geologi 
sau specialiști în discipline 
înrudite — sc pot adresa 
la CMVJ — biroul geo-to- 
po, unde vor putea primi, 
relații suplimentare și a- 
deziunile de înscriere.

I-A CENTRUL pentru 
activități recreative al 
copiilor din Petroșani a 
fost înființat un nou cera. 
Este vorba dc unul de fi
latelic, care își desfășoară 
ședințele în zilele de luni, 
între orele 8—14 .și marți, 
între orele 13—17, S-au 
înscris pfnă în prezent, 
perie 300 copii din școlile 
generale ale orașului. Ac
tivitățile cercului au un 
bogat conținut educativ, 
dczvoltind odată cu pasiu
nea pentru colecții, dra
gostea pentru frumos, cul
tură și cunoaștere (A 11 )

Rubrică iv.i.unla do |
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Mina Aninoasa sc confruntă în prezent cu o sc
rie de greutăți, care fac ca, la zi, preliminarul să nu 
fie realizat. La nivelul sectoarelor I ți III, minerii 
nu reușesc do la începutul lunii să-și extragă pro
ducția stabilită, în vreme co II și IV înscriu depășiri.

In aceste condiții sc naște întrebarea firească : 
ce le trebuie minerilor dc la Aninoasa pentru a-și 
realiza preliminarcic stabilite 7 Aceasta a fost între
barea la caro s-a căutat răspuns într-o anchetă la 
care au participat mai mulți brigadieri, șefi dc schimb 
și ingineri.

Vrem să facem
treabă bună
GHEORGHE 

CIUN, șef de 
-investiții: „Noi

GRA- 
schimb, 

nu ve
nim la șut pentru po
vești, să facem politică. 
Avem tim’> și pentru 
asta. Po„ l;ca noastră la 
mină e să ne facem pre
liminarul. Vrem să 
cerp treabă bună, 
nu ne descurcăm 
transportul. Avem, 
orizontul XI, circuitul 
de la puțul nr. 9 unde 
ne împotmolim, 
versele 6lnt toate 
trede, cad 
pe linie și 
meni mîna 
Am zis că 
dc la grupă și în 
zile punem circuitul la 
punct. Dar să ni sc a- 
ducă cc nc trebuie ca 
să nu venim degeaba

Mai am o problemă : 
n-avem goale. Și 
cauza asta stăm, 
am stat o orâ și juma 
tate jzentru că n-ani a- 
vut goale. Dar după cc 
că nu sînt, și cele care 
ne vin nu-s curăț-.te, 
că li se reduce capacita
tea cu o treime. Nu sc 
pot curăța 7 Să răspun
dă sectorul de trans
port".

SPIR1D0N MUNTEANU, 
șef de schimb: „Dacă ai tot 

ce-ți trebuie In abataj, atunci 
treaba merge bine. Dacă 
nu... pierzi timpul degeaba. 
Șefii noștri ar trebui să 
fie mai energici, să avem 
ce no trebuie în abataj. 
Noi aducem materialele de 
la 300 de metri. Asta în
seamnă pierdere din tim
pul de lucru din front Și,

fa- 
dar 
cu 
la

Tra- 
pu- 

vagoneții de 
nu pune ni
să facă ceva, 
venim noi

două

din 
Luni

Democrația

1^_M. ANINOASA
CE LE TREBUIE MINERILOR

SÂ-ȘI REALIZEZE PRELIMINARUL? j
nu pierdem timpul

la șase
te, nu 
ciclul, dai peste cap și pe 
cei care vin In schimbul 
următor.

Și încă ceva. Dacă con
ducerea sectorului s-ar 
preocupa mai mult dc bu
na organizare a lucrului 
ar fi mai bine, n-ar tre
bui să aducem materialele

ore, o oră se sim- 
mai poți încheia

de la 300 de metri. S-ar 
putea găsi și o soluție, poate 
o echipă dc aprovizionare. 
Mai este o problemă: unii 
vin la 
treabă 
curcc. 
o oră 
Stau pe lingă puț. 
mai muncesc ? <
rea, maiștrii, ar trebui să-i 
pună Li treabă".

mină să se afle 
și parcă să ne 
Intră mai tîrziu 
și ies mai devreme.

€înd 
Conducc-

Supunem atenției citeva idei
• Democrația nu înseamnă Indiscipli

nă ci, în primul rind, muncă.
• Un contact permanent și nemijlocit 

al cadrelor de conducere cu minerii.
• Stabilirea normelor în funcție de 

condițiile specifice dc
• Celor care fac mai 

tivatc să li se desfacă 
muncă.

• Maistrul Să devină
lă dc legătură permanentă între mineri 
și conducere.

• Maiștrii dc la transport să fie fă- 
luți răspunzători pentru fiecare oprire 
accidentală.

zăcămînt. 
mult dc 5 ncmii- 
contractul dc

persoana centra-

Cine vrea
ION S'. LAREA, șef de 

schimb: „O spun de la bun 
Început, cine vrea să ciști- 
ge trebuie să muncească. 
Noi nu avem minus la 
producție, pentru că punem 
toți umărul. După expe
riența mea — sînt șef de

nu înseamnă
indisciplină

MIKLOS BOKOR, șef de 
bri-
nor- 

cle 
□ u

condiții, 
normele 
se des- 

mun-

ce 
da- 

se 
duci

In
In-
cu

• Efectuarea reviziilor și reparațiilor 
din zilele de repaus să fie riguros con
trolate din punct do vedere calitativ.

• Să se ia măsuri pentru ca fiecare 
la locul lui de muncă să-și facă datoria.

• Constituirea unei echipe de apro
vizionare.

• Să sc intervină pentru asigurarea 
parcului dc vagonete și pentru folosirea 
lui la capacitate.

• La puțul Sud este nevoie de 
lajări sociale.
• Cuplătorii să sc schimbe în 

puțului.

ame-

rampa

Minerii sint oameni de bună credință
Ing. CONSTANTIN UJ- 

NESCU: „Pentru realiza
rea obiectivului pe care 
ni l-am propus — spriji
nirea Revoluției — trebu
ie să folosim toate 
forțele, toate mijloa
cele. Și, in această direcție, 
este deosebit de important 
ca ceea cc putem face azi 
să nu lăsăm pe 
Asta înseamnă 
la locul lui de 
buie să-și facă 
datoria în mod
să nu lase nimic din ceea 
ce trebuie să 
azi, pentru miine. 
lucru trebuie învățat, 
face parte din 
din democrația 
Aici trebuie să 
conștiința fiecăruia.
ficicin dc un sistem dc li-

care 
sa- 
fic- 
nu-

brigadă: „Trebuie ca 
gada să-și primească 
melc după condițiile 
lucru din front Dacă 
se ține seama de 
oamenii nu-și fac 
mai multe luni și 
curajează, nu mai
ccsc, pentru că nu cfștigă.

Dar ceea ce vreau eu să 
tjJun e că unii cred că de
mocrație înseamnă să facă 
ce vor și cum îi taie capul. 
Așa ceva nu sc poate. Eu 
ca șef de brigadă dacă nu 
ml-am făcut preliminarul 
să fiu cluMRat, Ia nevoie, 
și de conducerea Intreprin-

derii, să fiu Întrebat 
probleme am avut. Iar 
că sint vinovat să mi 
spună: „Boitor, te 
înapoi să-ți faci norma". Și
mă duc fără o vorbă. Dar 
mulți sc bucură că nu sînt 
întrebați de sănătate șl-si 
fac de cap. Așa-i cu nemo- 
tivații. S-a hotuiît ca la 5 
absențe nemotivate să fie 
dați afară. Apoi așa Să se 
facă. Să fie angajați 
meni serioși, cunoscuți 
rude care vin la mină 
muncească. Democrația 
înscamaă indisciplină,
in primul rînd muncă, să-ți 
faci datoria acolo undo 
ești pus".

oa- 
sau 

să 
nu 
ci

do 
scc-ln 

in mină 
Pierdem 
Noi tre- 
Aninoa-

totul ar fi simplu 
s-nr amenaja Ia Sud 
vestiar, o baie cu

miinc. 
că fiecare 
muncă tre- 

neapărat 
exemplar.

Întreprindă 
Acest 

el 
Revoluție, 

noastră, 
intervină 

Bcnc-

bertatc și democrație 
nc poate aduce mari 
tisfacții și împliniri, 
căruia dintre noi, dar 
mai prin muncă.

Minerii sînt o categorie 
socială apreciată de popor 
ți vrem să fim prețuiți mai 
departe 
noastră.

Facem
care ne 
Intre noi, să ne 
in munca din subteran șl 
tn viață, să vadă ce în
seamnă mineritul, să vadă 
că meseria de miner nu c 
comparabilă cu nici o altă 
meserie. Minerii sint oa
meni de bună credință pen
tru țară, vor să muncească 
în pace. Vrem să ne creș
tem copiii în pace și bună
stare".

pentru munca

apel la toți cei 
blamează să vină 

cunoască

E necesară o grupă de aprovizionare

Cei „de la Sud" au dreptate
ION CARAUȘU, șef 

brigadă: „Lucrăm 
torul U și intrăm 
pe la puțul Sud. 
o groază dc timp, 
buie să venim la
sa, să mincum, să ne sdiim. 
băm, să ne luăm lampa și 
să mergem cu mașina ptnă 
la puțul Sud. La 
din șut trebuie să 
cale Întoarsă. Plec de aca
să, pcn*ru schimbul I, la 
B și Jumătate dimineață șl 
ajung acasă aproape la 
15. Din acest timp mai 
ne de două ceasuri 
piimli de la Aninoasa 
puțul Sud și înapoi.

ieșirea 
facem

ora 
bl- 
rnă 
la 

Gînd

dacă 
un 

citeva 
dușuri, o minilămpărie și
o sală unde să ni sc ndiică 
masa caldă. Aș mai ridica 
o problemă, aceea a mo
toarelor electrice reparate 
de IPSRUEEM Petroșani. 
După ce ne chinuim cu 
cile un motor Să-l introdu
cem In mină, nu-1 cuplezi 
bine și pușcă Oare nu pot 
fi încercate (in 
în gol) Ia ziuă, 
care le repară, 
cialișfii noștri
prindere 7 Nu s-ar 
pierde atît de mult 
și atita cărbune".

sarcină, nu 
fie de 
fie dîî 
din

cei 
spe

tii tre- 
mai 

timp

Pagină realizată dc Simion POP

să ciștige, să 
schimb clin 1972 — cum îți 
pregătești locul de muncă, 
așa-1 ai. Ca să-ți faci pre
liminarul, trebuie să mun
cești cu tragere de inimă, 
cum s-ar spune, din conști
ință. Pentru că sint unii 
care au înțeles pe dos de
mocrația, nil fac altceva 
decit cer și nu dau nimic. 
Așu nu se poate. Ca să 
ceri, trebuie să dai, să-ți 
faci intîi datoria. Acesta-i 
aspectul principal.

Ca să meargă treaba bi
ne eu cred ca c necesară o

muncească
colaborare strmsă 
conducere și 
Ar trebui ca de la pontaj 
să știm ce avem dc făcut, 
să ni se cunoască greută
țile, ce ne lipsește, să lc 
spunem și noi cuiva, să ni 
se rezolve. Cred că mais
trul (tehnic să devină per
soana centrală dc legătură 
permanentă întro mineri 
și conducere, lui să nc 
dresăm cu 
să sc zbată 
Maistrul și 
fie mereu

intre 
mineri.

a- 
cerințe. iar el 
să ni le rezolve, 

conducerea să 
printre noi".

ILIE DEJENARU, șef de' 
brigadâr,,S-a dus vremea 
cînd au fost desființate ser
viciile auxiliare și oamenii 
trecuți în front, ca „direct 
productivi". Că nu cran 
direct productivi, tot ma
teriale cărau, că trebuia 
să le aducă cineva, fără 
ele nu se poate. Și atunci 
nu-i la mintea cocoșului că 
o grupă de aprovizionare c 
absolut necesară 7 Ți-ar a- 
ducc în apropierea locului 
de muncă, pe bază de co
mandă dată din tiinp niais. 
trului, toate cele necesare, 
iar tu ți-ai vedea de lucru 
în abataj. In mină nu pot 
fi numai productivi. Servi
ciile fac parte din fluxul 
tehnologic și nu sc poate 
fără ele. S-ar exclude picr- 
dereă de timp, s-ar întări

disciplina — nu s-ir mai 
plimba oamenii pe galerii 
după „dă-mi aia", „imprii- 
mută-mi ailaltă". Și-ar 
dea dc lucru In abataj șl 
producția ar crește.

Două vorbe despre 
puțuri, 
rampa 

venit 
multe 

„domnul

ve.

CU-
plătorii dc la 
Să nu părăsească 
puțului piuă nu i-n 
schimbul. Stăm d< 
ori și așteptăm că 
copiator" a ieșit mai repe
de cu o jumătate dc oră. 
Să-și predea și ei turul li
nul altuia așa cuin facem 
noi în abataje".

Ne incurcăm

Utilajele
IIJE STEȚ, șef dc bri

gadă, SIMION IOSIF, șef de 
schimb: „Vrem, nu vrem. In 
munca noastră slntcm le
gați de utilaje. In special 
dc cele de transport. Dacii 
merge fluxul de benzi din 
sectorul I, toate sînt bune. 
Am evacuat cai bunele 
In 45 de minute de 
neîntrerupt. Dar a 
zi, spune llie Steț, 
am reușit să facem 
ciiarca cărbunelui In 
cu patru oameni, 
mers utilajele. Aceste

«i 
mers 
doua 
abia 
ova

li orc 
N-au 
benzi

să meargă fără
aparțin de sectorul IX. In 
loc să fie bine întreținute 
și curățite, sc defectează 
des din lipsa de utențic a 
oamenilor care Io îngri
jesc. Maiștri dc la trans
port nu-și fac datoria, pica, 
că mult înainteu muncito
rilor. Atunci cum să fie 
disciplina ? Sugerăm șl so
luția: la benzi să sc pună 
oameni coinpetcnți, iar 
maiștrii să fie făcuți răs
punzători de fiecare oprire 
accidentală.

Eu nu zic că nu 1 înțe-

în transport
VICTORIA VI.ADUȚ, 

dc brigadă: „Problema 
mai grea în sectorul 

este transportul, 
pentru aprovizionare,

spu- 
dă m 
așa 
Dar 
luni

reviziile 
simbătă 

nu 
Ar

opriri ?
legem pe meseriași, 
nc Simion loan, ba le 
șl o mină de ajutor, 
cum ne pricepem, 
nu pot înțelege dc cc 
dimineața, după 
și reparațiile de
și duminică, utilajele 
merg, se defectează, 
trebui ca cci care lc-au re
parat să fie făcuți răspun
zători de fiecare utilaj ca
ro „cade" piuă sîmbăfa 
următoare. Numai așa s-ar 
face ordine In repararea u- 
tilajelor".

șef 
vea 
III 
atît 
cît și pentru evacuare. Din 
această cauză am stat eu 
rolul plin și n-am putut 
da cărbune. După părerea 
mea e treabă de organiza
re în primul rînd. Ca să 
nu mai vorbim despre dis
ciplina mecanicilor dc lo
comotive. Face fiecare 
cum II taie capul. Aș pune 
o întrebare: cînd mecanicii 
fi transportul aparțineau 
de sectorul III dc ce n-am 
avut probleme ? Acum 
sînt cu ale lor, noi cu ale 
noastre, ne încurcăm 
transport.

ci

în

Ing. PETRU POLIOPOL, 
inginer șef de mină : 
„Suferim de două mari 
necazuri: nctivltatea de 
transport care nu satis
face cerințele și Intlrzie- 
rca mare a lucrărilor de 
investiții pentru punerea 
In funcțiune a orizontu
lui XII dc transport. Mina 
Aninoasa c singiîra care 
face transport disconti
nuu cu vagoncți.

— Cc prohlrn ■ 
pune transportul 7

— Parcul dc vagonc- 
te c total nceon spnnză- 
tor. Pentiu o producție 
dc 1500 tone cit. este ca
pacitatea minei, sînt ne
cesare 1000 de vagonete.

vă

Să ne gindim și cu cit producem
Or, noi avem In rulaj G00 
de vagonete de calitate 
foarte slabă, cu grad ri 
dicat de uzură.

— I’c de altă 
pacitatca do 
este redusă și 
mințile 
nete.

parte, ca
tran spori 

prin subli
mări din vago-

— Așa este, 
pai cui complet 
rula) continuu, 
oarbe nu pot fi ;i| 
nate cn goale, f.i 
feete-iză direct
III și sectorul de 
ții ( ani cu 1000

goiiidc nc-nin descurca, 
dar așa cheltuim mult 
și realizăm puțin.

— Vorbeați de chel
tuieli. Cu cc cheltuieli 
realizați producția 7

— Anul trecut tona <lc 
cărbune brut 
756,80 lei, iar 
net 811,13 lei, 
151 lei cit era 
gura 
car 
l' i, la 
daug.it, 110 lei pe 
11 .in1 port ni, 95 Ici pe 
u.â întreținerea uti

ne-a co'-tnt 
de cărbune 
față de 
stabilit. La

abatajului tona dc 
ibuiii? a costat 1 R-l dc

carii apoi s-a a-

lor, 95 lei pe tonă între
ținerea lucrărilor minie
re, cheltuieli pentru su
prafață 100 dc Ici ș.a.m.d. 
Numai pentru lucrările 
de pregătiri am cheltuit 
583 de Ici pe metru cub. 
Va trebui ca in nOile con
diții de tlcmocrație să »• 
nalizăm cu întregul co
lectiv aceste cifre, 
să vedem cil cit produ
cem.

— ( ele spuse de in
terlocutorii noștri mineri, 
oferă multe soluții...

— I-e vom analiza pe 
fier are in parte și ne-ar 
face plăcere să scrieți că 
ele ; iii realizat in folo
sul oamenilor și al pro
ducției"

daug.it


ZORI NOI stol «5 martie tow

Din partea Societății Ziariștilor din România SPORT ■ SPORT
Sindicatele libere ale re 

dacțiilor sau filialelor din 
țară, afiliate la Societatea 
Ziariștilor din România, 
sînt rugate ca, pînft la da
ta de 1 aprilie 1990, să 
trimită printr-un repre- 
ncnțjmt la sediul din I’ia- 
|4 „Presei libere" 1 — 
București următoarele:

— Tabel nominal al
membrilor care să cuprin
dă pentru fiecare: humele 
,5 prenumele, domiciliul,

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Principalul candidat — Gorbaciov

MOSCOVA 14 (Rompres). 
Agenția TASS transmite 
<4 actualul Congres extra
ordinar al Dcputaților Po
porului a hotărît ca pri
mul președinte al URSS 
să fie ales prin vot direct 
și secret de către delegați, 
la Congres. In favoarea 
acestei decizii s-au expri
mat 1 542 de voturi; împo
trivă — 368 de voturi, în 
Imip ce 76 de deputați s-au 
ibținut.

In viitor, președintele 
ItRSS urmează să fie a- 
les prin vot direct, secret 
.-< ur.ivci al de către 
p'ipulație.

In cursul dezbaterilor 
? au precedat supunerea 

la vot a liotărîrii a fost 
"toun I in, palul
andidat la funcția dc pre- 

..edinlc al I RSS — acesta 
liind Mili.'n! Gorbaciov.

☆
MOSCOVA It (Rompres). 

in Congr ui D’putațrloi 
Poporului, al iturj de Mi- 
liTiil Gorb'e iov, pentiu 
funcția de dinte al 
IIRSS au Io ț propuși, de

Iu Cuba continuă ,
IIAVAN \ l-l (Rompres). 

iTc.șcdint- cubanez, Fidel 
Castro, a •nd.unnat din 
nou guvernul american, 
care amenință în prezent 
Wuba în speranța cu va 
putea fi <h tiu- socialismul 
și in această țmă — trans
mite agenția Prcusa Lati
na, Vorbind 1 i o întilnire 
U Studenții, liderul cub.i- 

o.cx a subliniat că autori
tățile t merieanc speră că 
<.•vcfthT.ent-.-li- p trecute în 

Civilizația nu vine din Cosmos

nr. telefon de acasă și do 
la serviciu, locul de mun
că, profesia de bază, func
ția actuală, salariul lunar, 
semnătura (care are și sem
nificație de consimțămînt 
la plata unei cotizații echl- 
valînd cu 1 la sută din sa
lariu) cu indicarea tn fi
nal a liderului ales;

— doua fotografii tip 
legitimații (3x4 cm);

— Chitanța dc plată in 
contul SZR a taxei integra

asemenea, primul-minis- 
tru al guvernului, Nikolai 
Rîjkov, și ministrul de in
terne, Vădim Bakatin. Cu 
ceasta, lista candidaturi
lor a fost închisă.

In faza următoare, de
putății au trecut la dezba- 
terca candidaturilor pre
zent ate.

•/r
MOSCOVA 1 1 (Rompre-). 

Cei doi contracandidata ai 
liderului sovietic, Mihail 
Gorbaciov, la funcția de 
președinte al l RSS — pri- 
nml-ininistru Nikolai Rij- 
kov și ministrul de interne 
Vădim Bakitin — și-au re
tras candidaturile de pe 
lista propusă dc deputați, 
transmite agenția TASS, ei 
avind dreptul la aceasta 
|X>trivit regulamentului 
desfășurăm lucrărilor. Fi
ind supusă la vot propune
rea ca Mihail Gorbaciov să 
rămină pe listă în vederea 
alegerii primului președin
te al LRSS, aceasta a în
trunit 1 702 de voturi. Îm
potrivă s-au pronunțat 156 
de deputați, fiind consem
nate 36 de abțineri.

cintecul lebedei"
Europa de Est vor g ncra 
in Cuba o gravă criză e- 
concmlcă. In Cuba, a spu.- 
el, revoluția nu a lost im- 
poitată, ci a lost realizată 
de popor, care va ști cum 
să o apere. Orice revoluție- 
car face concesii va pier
de. Ceea ce s a intimplat 
în țările c't-europene s-a 
datorat faptului că s-au 
acceptat concesii în favoa
rea dușmanului imperia
list, a arătat Castro. 

le de Înscriere (25 lei) și a 
cotizațiilor pe luna februa
rie.

Membrii înscriși indi
vidual (pensionari sau sa. 
lariați) se pot prezenta per
sonal, cu mențiunea că ta
xa de înscriere și cotizația 
lunară (1 la sută din sala
riu sau pensie) se depun 
integral în contul SZR.

Toate cele solicitate sînt 
necesare pentru întocmi
rea evidenței exacte șl pen
tru înmînarea carnetelor ce

Problema germană — în centrul 
politicii mondiale

MOSCOVA .14 (Rompres). 
Procesul de apropiere în
tre RFG și ROG inițiat în 
ultima perioadă, precum 
și perspectiva reală de 
reunificare a Germanici 
au plasat din nou proble
ma germană în centrul po
liticii mondiale, se relevă 
intr-o declarație a MAE al 
URSS, dată publicității la 
Moscova. A fost adoptată 
hoturîrca privind consti
tuirea unui mecanism de 
negocieri corespunzător, la 
care să participe c le două 
state germane, URSS, Ma
rea Britanic, SUA șl Fran
ța. Aceasta, desigur, nu 
exclude participarea — în- 
tr-o formă sau alta — a 
oricărui alt stat european 
la dezbaterea problemelor 
care il interesează, referi
toare la reglementarea 
pașnică a chc '-hunii ger
mane. In aceste condiții, nu 
poate fi v o r b a 
d c c i t despre o e- 
voluție pe etape, fără sti
mularea ei artificială, re
levă documentul. Cu toate 
acestea, unele cercuri din 
RFG continuă să procede
ze dc așa manieră incit sa-i 
eludeze pe potențialii par. 
ticipanți Ia soluționarea 
problem, i germane șl să 
pună comunitatea interna
ționala în fața unui fapt 
împlinit.

Potrivit tratatului de la 
I’otsdam, statele învingă
toare în cel cle-al doilea 
război mondial continuă 
să-și menținu drepturile 
și răspunderea fața do 
Germania în ansamblu, 
pentru ca de pe teritoriul 
german să nu mai fie ni
ciodată generat pericolul 
la adresa păcii. Poziția U- 

atestă calitatea dc membru 
al SZR.

Consiliul Societății Zia
riștilor din România,

☆
Vineri, 1G martie, ora 

9,30, are loc în clădirea 
din Calea Ciulești nr. 6—8 
prezentarea sistemului care 
funcționa în perioada dic
taturii pentru cenzura co. 
respondenței.

Sînt bine veniți toți cei 
interesați.

(Rompres)

niunii Sovietice în proble
ma germană este dictată, 
în primul rînd, dc dorința 
sinceră dc a trăi în pace 
și înțelegere cu germanii 
și cu celelalte popoare eu
ropene, de a-și aduce o 
contribuție echilibrată, 
Constructivă la construc
ția pașnică general euro
peană .și la garantarea u- 
nei securități eficiente pe 
principii colective, subli
niază agenția TASS,

★
DOI PLUS PATRU. La 

Bonn s-a deschis prima 
ședința a Conferinței „doi 
plus patru" consacrată u- 
nificării Germaniei, la care 
participă cele două state 
germane și cele patru pu
teri învingătoare în 1945 
(URSS, SUA, Franța, Ma
rea Britanic), informează 
agenția France Prcsse.

Lucrările reuniunii — la 
'care participă înalți func
ționari al ministerelor de 
externe din cele șase țari 
— se desfășoară cu ușile 
închise. Decisă de miniștrii 
dc externe ai celor sase, 
săptămîna trecută la Otta- 
wa, conferința are ca scop 
negocierea „aspectelor ex
terioare" ale reunificării 
germane, cele interne li 
ind exclusiv .de competen
ța celor două state germa
ne.

★
UNIRE PRIN SPORT. 

RF Germania și RD Ger
mană vor trimite o echipă 
comună la .Tocurile Olim
pice din 1992, a anunțat mi
nistrul de interne vest-ger- 
man, Wolfgang Schauble. 
El a spus că această deci
zie corespunde așteptări
lor poporului german.

ROMA 11 (Rompres). O 
delegație .. sportivă din 
România condusă do Cor
nel Dinu, viceprim-minls. 
tru al sportului, a vizitat 
orașul Bari, unde selecțio
nata română va susține 2 
meciuri în turneul final 
al CM. Delegația română 
a fost, de asemenea, oas
pete a localității Bisceglio, 
unde fotbaliștii români vor 
susține meciuri de antre
nament.

★

ZURICII 14 (Rompres), 
Uniunea europeană de fot
bal examinînd apelul echi
pei RG Strasbourg împo
triva suspendării din cupe
le continentale a hotărît 
să schimbe această sanc
țiune cu o amendă dc 
150 000 franci elvețieni. In 
același timp fostul pre
ședinte al echipei, Daniel 
Hcchter, a fost declarat 
persona non grata pentru 
violarea reiterată a regula
mentului UEFA. A fost ac. 
ccptat, dc asemenea, re
cursul echipei Rapid Vie- 
na, căreia 1 s-a ridicat 
sancțiunea suspendării te 
renului, schimbînd-o cu o

F 11 M B
PETROȘANI — Pa rin

gul: Pentru un pumn de 
ceapă; 7 Noiembrie: Prin, 
cipiul dominoului; Unirea: 
Hibernatus,

I.UPENI: Secretul ar
mei secrete.

VULCAN: Enigmele
So explică în zori.

I.ONE.A: Călătorie fan 
tastică.

URICANI: Monștrii.
T.V.

10,00 Aclu.ilități.
10,15 Teleșcoală.
11,20 Film artistic. 

A

întreprinderea de 
tricotaje Petroșani

inccidreaza de urgența

— economist pentru biroul financiar- 
contabilitato.

încadrarea și salarizarea conform Legii 
nr. 12/1971 și Leg» nr. 57/1974.

Relații suplimentare la biroul PIR, tele
fon 43812 idtcrlor 29.

amendă dc 80 000 franci' 
elvețieni.

★
PARIS 14 (Rompres). An

trenorul echipei dc fotbal 
a Franței, Michel Platinl. . 
a participat recent la un * 1 
Simpozion avînd ca temf) 
medicina sportivă și dopa
jul, organizat la facultatea 
de medicină din Nancy. 
Directorul tehnic al forma
ției franceze a arătat, în 
intervenția sa, că jucătorii 
nu sînt direct răspunză
tori de îngrijirile medica
le și pregătirea biologică 
ce li se administrează în- 
timpul antrenamentelor. 
Cadetul de 16 ani care 
intră într-un club profe- 
nist nu poate cunoaște 
compoziția substanțelor și 
diferitelor produse farma« 
ceuticc ce i sc oferă.

FAMTLIA anunța îm
plinirea unui an <h; la 
decesul .-'Cumpului lor

I IJPU VICTOR
fț'u-l vom uita nicio

dată p71)

★
MUNGHEN 14 (Rom

pres). Fostul căpitan al 
echipei de fotbal al RF 
Germania, Karl-Heinz 
Rummenigge, va partici
pa la Campionatul Mon-> 
dial de fotbal din Italia 
dar... ca ziarist. El va co
menta întrecerile din Ita
lia pentru canalul 1 al te
leviziunii vest-rermane.

Scandalagiii.
13,05 Desene animate.
13,25 Actualități.
13,40 închiderea progra

mului.
15,30 Fotbal: Dinamo — 

Steaua.
17.15
17,40
17,50
18,10

19,10

Teleșcoală.
Muzică popularii.
Limba noastră.
Tribuna partidelor 
politice.
Desene animate

19.30 Actualități.
21,1-5 Pro-Musica.
22,35 Reflector.
23,05 Opinia sporiiră.
23.30 Actualități.

MOSCOVA 11 (Rompre >. 
„Părerea majorității oa
menilor dc știință, astăzi, es. 
Le că nivelul d<- civilizați--al 
unei țări nu este dat dc 
dezvoltarea tehnicii cos
mice, cj dc speranța dc 
viața a populației" — no
ta ază, în comentarea unei 
f.latislici edificatoare, zia
rul sovietic „Argument! i 
kakU". Tabelul statistic cc 
susține afirmația dc mai 
Mis compară cl 'te din U- 
iiilinca Sovietică 7i Statele 
Unite, iar din aceste date 
reiese că speranța de via
ță în URSS este de 70 ani. 
I»c tind In SI \ — dc 75 
•ni.

Semnificativ -Int și da
lele cc (de iă i î, i,at i, nici 
mrrnărul fie medi< i la 10 00(1 
locuitori nu relevă gradul 
dc civilizați- și, mai mult, 
eficiența și calitatea servi- 

fiului dc îngrijire a sănă
tății, pentru că LRSS are 
un indice de 43,3, iar SUA 
de numai 2-5,7, iar numărul 
bolnavilor în colo două 
state la 10 900 locuitori 
< ’jte, Ia primul, 130,0, iar 
la celălalt — do numai 
51,5. Este interesant dc ob
servat — ne îndeamnă zia
rul sovietic, citind, pe lin
gă alte date, .și pe aceasta, 
că deosebit d * semnificativ 
apare indicatorul „chel
tuieli penti u serviciile me
dicale pe locuitor intr-un 
an" : în UflS.S — ni li pu
țin de «0 dolari, în SUA 
— I 772 drzt u i. |)p a*l me
nea, e te d ' luat în "-cărnii 
indicatorul „cheltuieli a 
lociite r,ei vi. iilor inedi 
cale", anual: In IRS5 
num ii 25,3 miliarde, iar in 
Statele Unite — 4 .8 ml. 
liarde dolari.

SCURTE ȘTIRI a SCURTE ȘTIRI
DONAȚIE. Intr-lin gcsl 

«lo solidaritate cu poporul 
român ce a suferit impor
tante pierderi materialo in 
urma luptelor duse în 
cursul evenimentelor re
voluționare din decembrie 
unul trecut. Biblioteca vo
ievodală din l.odz a donat 
ambasadei României pen
tru refacerea fondului de 
carie al Bibliotecii I niver- 
sltare din București, circa 
130 de căiți în limbi de 
circ libație internațională.

ALB NEGRU. Con- 
Iriintîirili dinii diferitele 
gilipări ale populației dc 
culoare și ciinUt acc.'t'.a 
și poliții s-.au old.il cu 
22 nunți, p -,|e 1O(» lăidți 
și 500 arestați, afiiniâ «air. 

se oficiale din Johanncs- 
liurg. In ultimele 21 de ore 
au fost înregistrate peste 
60 dc incidente, pa un 
fond de tensiune socială 
și rasială cari’ a pricinuit 
moartea a 200 de persoane 
dc culoare, de la începutul 
lunii februarie și ptnă a- 
cum.

REUNIUNE. Nicolac 
(Vrețu transmite: La Mos- 
cov i a avut lor o reuniu
ne a grupei multilaterale 
dc informare reciprocă cu
rentă a latelor partici- 
ixmtr la Tratatul di la 
Varșovia. In cadrul icuniii. 
nii s-a proced.it la tiu 
schimb <1 ■ păreți nșiipra u- 
nor probleme actuali: ale 
f itu ițlet din Euiop.i.

M i c a publicitate
VINZARI

VIND BMW și Volkswll. 
gen Golf. Tui nu Severin, 
B dul Republicii nr. 23, 
telefon 978/11930. (OGIU

DM.I-.S

(OI.ECmUI ale- 
I ierul ni mccanizaic-au- 
(oinaliz.'ire «lin eadrul 
tClTl’IWll esîe alătuii 
dc ing. Alexandru Vio- 
<la în greaua încercare 
prielnuilă <lc pierderea 
mamei '.ale.

Sinceri- (iiiulnleanțe.

PIERDERI
PIERDUT diplomă ' 10 

clase, pc numele Maior Ti- 
beriu, eliberată de Școală 
generală nr. 6 Petrila. O 
declar nulă, (570)

PIERDUT contract. în
chiriere pc numele Casavc- 
la Valentin, eliberat dc 
JGCL Petroșani. It declar 
nul (57:5)
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