
Democrație și lege
Starea de democrație 

pe care o trăim, nc-a re
dat demnitatea de oa
meni eliberați de încorse
tarea unei ideologii tota- 
fitariste. Din perspectiva 
acestei demnități, cu con
știința că libertatea e una 
singură pentru toți, revo
luția noastră este incom
patibilă cu acceptarea o- 
ricărui regim autoritar 

sau totalitar. Sîntem da
tori patriei să consolidăm 
și să dcsăvîrșim cuceriri
le de pînă acum ale revo
luției. Pină acum, bazîn- 
du-se pe consensul na
țional, Consiliul Provizo
riu de Uniune Națională 
ți-a asumat rolul de con
ducere politică, asigurlnd 
cadrul legal al desfășură
rii revoluției. A fost e- 
laboratâ și aprobată 
gea electorală prin 
s-a creat, după mai
de 45 de ani de dictatură, 
pos.bilitatea unor alegeri 
libere, democratice, înte
meiate pe respectarea drep
turilor omului. In fetra 
campaniei electorale,
sistăm la del mitări ale 
apțiun:lor politice indivi
duale. Dar, din păcate, a- 
sistăm șl la manifestări de 
încălcare a ideii de con
sens național, atlt de ne
cesar in perioada provi
zoriului, pină la alegerile 
din 21) mai. Dînd dovadă 
de nerăbdare. . erijlndu-se 
înainte de alegeri în 
ponen-te ale voinței 
gt națiuni, citeva 
și grupări politice, in 
să part.cipe civilizat 
cam „inia electorală, 
spir tul consensului 
țional. al respectării I 
electorale, au susținut 
con‘'.nuă să usțină 
twifc il neautonzat ,din 
ța ".niversitâții. In 

d Capitalei. Ce
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loc" 
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urmărește prin acest mi
ting ? înlocuirea puterii 
de stat provizorie cu alta, 
neautorizată ? Destabili
zarea situației politice 
țară, acum cînd a mai 
mas puțin timp pină 
alegeri ? Cui folosește
ceastă încălcare a legali
tății, a ideii 
național ? Nu 
ea. oare, setea de putere 
a unor partide sau grupări 
politice care își dau sea
ma de pe acum că nu vor 
întruni majoritatea la a- 
legorile de la 20

Desigur, este 
fiecărui om. al 
partid și al oricărei gru
pări politice sau 
ce să-și exprime 
opiniile. Nu 
nu înfierăm 
conștiință ale celor 
participă la mitingul din 
centrul Capitalei sau la ori 
care alt miting. Dar cu 
condiția ca astfel de mi
tinguri să fie organizate 
și desfășurate conform re
glementărilor în vigoare, 
autorizate, civilizate, fără 
să împiedice desfășurarea 
normală a activității e- 
conomice și sociale, fără 
pretenția de a acționa și 
de a exprima opțiuni ale 
întregii țări.

D.-mocrația e democra
ție dacă se afirmă ca a- 
tar- Iar legea e lege dacă 
este respectată. Pentru 
consolidarea democrației 
și libertății noastre se 
impune mai mult ca ori- 
clnd să înțelegem necesi
tatea consensului națio
nal, măca'r In x-urta pe
rioadă care a rămas pînă 
la 20 mai, cînd vor fi pu- 
S'* in evidență 
tclc opțiuni ale

de consens 
reprezintă

mai? 
dreptul 
fiecărui

nepoliti- 
libeT 

contestăm și 
opțiunile de 

ce

adevăra- 
poponilui.
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Mîine, premieră teatrală 
la Petroșani

Pentru prima dată după Revoluție, luminile 
rampei de la Teatrul de stat din Petroșani se vor 
aprinde, mîine, la ora 19, vestind un spectacol în 
premieră. Este vorba de spumoasa comedie „Mă
trăguna”, capodoperă a Renașterii italiene, semnată 
de Niccolo Machiavelli, piesă de teatru care înce- 
pînd cu anul 1968 nu s-a mai jucat în România, 
fiind interzisă. Din distribuție fac parte : 
Plaur, Adrian Zavloschi, Rosmarin Delica, 
xandru Codreanu, Mihai Clita, Francisca 
Chorobea, Elena Zamora, Florica Chihaia și 
leta Olteanu. Regia spectacolului este semnată de 
Nicolae Gherghe, scenografia de Aurel Florea. (Al.H.)
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Vînzarea ziarelor — 
o problemă minoră ?
In aceste zile premergătoare alegerilor de Ia 

20 mai, cînd cititorii sînt avizi de informații, a- 
pariția ziarelor este obstrucționatâ.

In dimineața zilei de 4 mai, am oerut la chioș
cul de ziare din piața agroalimentară Petroșani, 
un exemplar din „Zori nod”. Ni s-a răspuns: „Nu 
avem !” „De ce ?”, „Pentru că ies la pensie și aș
tept inventarul”. Nu putem decît să-i dorim doam
nei vînzâtoare să se bucure mulți ani, de sănătate, 
de pensie. Dar gestul ei din ultimele zile de muncă, 
nu o onorează ! Ieșirea la pensie a unui angajat 
nu trebuie să afecteze' buna desfășurare, a vânzării 
presei. (P.N.)

Calitatea cărbunelui
în oglinda economiei de piață

O privire retrospectivă a- 
supra producției de 
bune înregistrată de 
tățile miniere în luna re
cent 
strează că încă nu s-a in
trat in cadență așa 
ar fi fost de așteptat. Spu
nem aceasta Intrucît 
nul a fost stabilit în 
ție de posibilitățile fiecă
rui colectiv, deci cît 
aproape de condițiile de 
zăcămînt, de rezerva exis
tentă și, desigur, de efec
tivele reale ale fiecărei u- 
nități miniere. Cu toate 
acestea și în luna aprilie 
ca de altfel în toate ce
lelalte luni de la începu
tul anului, se înregistrea
ză mari rămfneri în urmă. 
In luna trecută, spre e- 
xemplu, doar patru între
prinderi miniere au depă
șit cifra pe care singure 
au stabilrt-o ca 
nar (Lonea, 
Paroșeni și Cimpu 
Ncag). Celelalte au 
nnsuri destul de mari.

Nu vom insista acum a- 
supra aspectului cantita-
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miniere slabă din 
de vedere calitativ, 
tind că doar patru 
prinderi miniere s-au 
cadrat în conținutul 
cenușă admis 
da seama foarte tirg? 
amploarea fenomenului. A- 
cestea sînt Petrila, 
băteni, Uricani și 
(aceasta din urmă 
unele abateri de la 
tate, dar nu atit i 
influențeze rezultatul 
neral). Celelalte 
au depășit cu mult conți
nutul de cenușă și umidi
tatea cărbunelui. Dacă mi
na Lonea depășește cenu-

punct 
Amin- 
între- 

in- 
de 

ne putem 
de

al producției extrase, 
mai ales asupra cali

tății cărbunelui, 
care influențează 
producția marfă, 
dus de proastă 
nu trebuie să mai demon
străm, ori nu se vinde, ori 
are un preț mai scăzut. In 
cazul cărbunelui, un pro
dus dintotdeauna foarte 
căutat, nu se poate pune 
problema de a nu se vin
de și nici a scăderii pre
țului acestuia. Cel puțin 
deocamdată. Dar pentru 
ncîncadrarea în normele 
de calitate se aplică co
recții în funcție de procen
tul de depășire a cenușii 
sau umidității, corecții 
care atîrnă greu în ba
lanța economico-financia- 
ră a întreprinderii și, 
aceasta, rezultă salarii 
mici. Rezultat pentru 
nimeni nu este și nu 
buie să fie interesat.

Cu toate implicațiile ne
gative pe care le are neîn- 
cadrarea în calitate, pro
ducția de cărbune conți
nu.! să fie la unele unități

tiv 
cît

indicator 
serios 
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te și Vulcan cu 2,6 puncte, 
celelalte au depășiri care 
trebuie să îngrijoreze a- ! 
tît conducerile tehnice, 
ale sectoarelor și mine- ' 
lor cît și' brigăzile de I 
mineri. Iată și depășirile: 
Paroșeni 5,1, Cîmpu lui 
Neag 6.1, Valea de Brazi I 
6,9, Lupeni 7,3, Aninoasa ' 
8,7, pentru ca mina Li-

C. IOVÂNF.SCIJ
STItAUȚViorcl (Continuare în pag. a 2-a)

Starea construcțiilor la Uricani

Tergiversări ale căror 
victime sînt locatarii

Ne-am ocupat 
recent articol de 
precară in care se 
nou și important 
de investiții — dispensarul 
policlinic cu staționar 
Uricani. Am încheiat 
tonalul cu relatarea 
sistențclor cu care 
mărul orașului, dl. 
I'luier.iș, inceaică să 
duca p. constructorii 
Deva la Uricani pentru 
finaliza investiția de 
mlioane lei, abandonată 
de aproape o jumătate de 
an. p atru a o pune in- 
t'grai la dispoziția bene- 

anilni și, mai a' s, pen- 
a preveni degradarea 

inamic (le a fi predata! 
Dl Miion Fluicraș ne 

spune.i < u năduf < i de
nie șurile domniei sile, 
prinvle de la numirea sa 
în fi unica administrației 
locale, p< litru inteir ifir ar< i 
luci.ii ilor de construi ții 
nu își dovedesc «Bfcclul. 
Bunăoară, cu dl. inc. (’u- 
rtibii directului TAGUM
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D<>va, s-a fixat drept ter- I 
men de finalizare a policli- . 
nicii și a Oficiului PTT, I 
15 martie. Termenul a tre- | 
cut fără să miște cineva ■ 
vreun deget. In luna mar- > 
tic, discuția privind rit- I 
mul executării obiective-1 
lor a fost reluată cu in- 
g'nerul șef l’oniczki de la | 
1GCL Petroșani și dirigin- ■ 
ții de șantier clin par- I 
tea Trustului și a benefi- | 
ciaiuiui, care urmau să | 
reinvcnturiize obiective- i 
le și să stabilească terme- I 
ncle finale de execuție, I 
jinpit ună cil șeful brigă- I 
zii I Uricani. Ef. ciul a- l 
același, adică nul I

Și? Lucrai ie stau, une-I 
le se degradează din cau- I 
za intem|x?riilor precum și* 
a altor cauze pontiu 
prim irul Urir.iniiilni 
toate motivele >a lic
mulțumit. Și e n mulțumit

care 
a ix? 
ne-

Inan 1H

— Domnule căpitan Flo
rin Nicolae. șef al Poliției 
din Vulcan, v-aș propu
ne, la început, să faceți o 
succintă prezentare a stă
rii infracționale de pe ra
za orașului.

— De la începutul anu
lui, au fost înregistrate 131 
de infracțiuni, din care 
68 cu autori necunoscuțl. 
Din aceste 68, au fost des
coperite 51 de infracțiuni, 
rămirdnd în lucru 17 re
clamați! în care autorii 
nu se cunosc.

— Comparativ cu anul 
trecut, care este situați i?

— Se constată, din pă
cate, o creștere substanția
lă a numărului -infracțiu- 
niilor comise prin violență. 
Am înregistrat mai mul
te furturi din avutul par
ticular, în special din lo
cui iițe, infractorii utili— 
zînd, pentru aceasta. o 
gamă variată de metode. 
Autorii sînt, in mare par
te, identificați și cerce
tați, fie în stare de arest, 
fie' în libertate, funcție de 
gravitatea faptei.

— Care esto media de 
vîrstă a infractorilor?

— 14—30 de ani- 
în general, persoane 
anteedente penale, unele 
eliberate în ianuarie, 
aceia care își fac o mese
rie din a fura. O alia par
te o constituie infractorii 
primari, adică allați la 
puma faptă infracțională.

— Care sint posibilită
țile Poliției de a stopa a- 
cest aflux de infracțiuni ?

— In oraș funcționează 
zilnic patrule formale din 
lucrători de poliție, mili
tari în termen și membri 
ai gărzilor naționale. A- 
cestea se deplasează în 
zonele aglomerate — Bu
levardul Victoriei,
р. cții agroah men tare,
с. ncmalogr (ului etc.

— Sint mh-ailrvăr 
va zone fierbinți in 
ain asislat, nu <> dată, 
scandaluri provocate 
minți înf ierbiulate de 
cool.

— Consumul de ale 
stă la b.i/.i multor inii 
țiuni, comie in.leo;,
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Comerțul
Faptele bune, o excepție?

Tergiversări ale căror victime sînt locatarii
(Urmare din pag. 1)

repro- 
i „mai 
atitea, 

tot 
tot 

zia-

Mulți cititori ne i 
șcază că nu criticăm 
incisiv”, că sînt < 
care nemulțumesc, la 
pasul. Posibil. Dar 
atât de a< .vărat e că 
j-ul sc vrea oglinda reali
tății, a faptului cotidian 
necenzu.at. .Așadar, nu 
tieccm cu vederea. ca 
nesemnificative, faptele 
care ne bucură.

Unitatea de 
publică 331 
Lunea 
cest 
de un 
g u în 
nc-i calcă pragul va 
veni negreșit. Și asta 
numai datorită 
sorti mepte lor 
ferite- ci. mai ales, 
de profesionalismul 
serialului, de 
c< *U:a de a 
G. .r.Lmitatc

a-

alimentație 
„Cotnari" din 

se remarcă In
sens, bucurîndu-se 
binemeritat presti- 
rlndul cl.enților. Ci- 

rc- 
nu

varietății 
culinare o- 

atras 
per- 

a-

„clientul 
nostru".

me- 
lu- 
nu-

a sluji deviza 
nostru, stăpînul 
Numele acestor oameni 
rită, credem, să vadă 
mina tiparului, fie și
mai pentru a sublinia, 
prin contrast, că se poate. 
Acum, cînd In comerț a- 
provizionarea s-a mai îm
bunătățit, ct-ca ce ne doa
re e lipsa de solicitudine 
a intermediarilor 
marfă și client, 
rc o excepție, 
evidențiată, in 
că exemplul va
sitor. Iată oamenii pe 
care-i veți găsi „la lucru” 
in restaurantul Cotnari 
— I.onea: Doina VaJ, Ni- 
colae VaJ, Valcria Stoico- 
iu, Ana Cimpean, Maria 
Boky, Sonia Butnarii, 
di.i Turluran.

între 
Gind apa- 
ea merită

speranța 

fi mol.p-

nu numai pentru netermi- 
narea policlinicii și a ofi
ciului I’TT, cu structura 
de rezistență ridicată, dar 
cu terasa neterminată și 
abandonată, tot din toam
nă, împreună cu macara
ua care stă tot de atunci 
nemișcată lingă clădirea 
expusă intemperiilor. Mai 
este vorba de 4000 mp spa
ții comerciale, parțial do
tate cu mobilier și alte in
stalații. dar tot netermina
te și abandonate, cu gea
murile sparte expuse sus
tragerilor și stricăciunilor. 
Sînt spații de ca. e ar pu
tea beneficia comerțul, 
serviciile, inițiativa par
ticulară. deci toți cetățe
nii — dar care stau.

Dar supărările locuito
rilor și ale primai ului 
Uricaniului au o cauză și 
mai acută. La blocurile 21, 
22, 23, 24. 25, 33, 34, 30, 
31, 32 nu funcționează ca
nalizările de vreo 2 ani, 
mai precis de cînd în veci
nătatea lor, pe aleea 
lui, constructorii au 
dicat alte blocuri, 
gravă este situația la 
cui 62 care nu este încordat

repara- 
La 9 
terminate 
verzi, iar 
nici căi

J.u- 
ri-

Mai 
llo-

dorința 

da o 
localului, de

notfi

Apărători ai legalității
K (Urmare din paț 1)

prin violență încercăm să 
«topăm arest flagel 
tnrlcpărtarea celor 
vînd băuturi In 
puncte fiertinți. Am 
cedat chiar la confiscarea 
băuturilor atunci cînd 
vtnzAtzrr i nil puteau do
vedi că sînt producători 
particular).

— Totuși, comerțul 
țuică este in floare..

— Luăm măsuri, dar
Apoi, 
Și pe 
„este 

aici".
aceia 

P* care ii aud spunind că 
poliția este «labă, că nu 
intervine.

— Ca număr de polițiști 
«întem -ub efectivul ne 
resar. Totuși, numărul 
infracțiunilor dcscuperjțe 
denotă că poliția nu 
în c p-rtativă. Fără 
doi.ijă. avem nevoie 
sprijinul m ii larg al 
taț< nilor, al opiniei 
bl In general.

— Mulți sc phng <1 
mi rț. < j mai persist • 
etnie mcivlinc —- 
|>r« f rr-nținlc. dosiri 
mărfuri ( r face poliția 
a<i-.t ■ -enc '!

- Au f.',-;t constatate 
tist-gali de felul scegtn. 
.S au înființat comisii al 
raîuite din membri ai sin
dic.. >4'ir hliere din între
prinderi ■ arc, împreună cu 
poliț'îli. efectuează săp- 
taminal, au de cîte ori

nii pleacă, alții vm. 
II mal iau In brațe 
„n-am știut" sau 
pi tma oară că vin

— Nil puțini fini

prin 
care 

aceste
pro-

cu

u-

stă 
în
de
fe
ri
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vr-

Vin/.lri 
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este nevoie, controale pen
tru depistarea oricăror ne
reguli și luarea de măsuri 
imediate. Așa a fost 
zul unităților 
nr. 111, nr. 22 
ca să dau doar 
Xemplc.

— In sarcina 
voastră stă șl 
unor eventuale 
nsupra sediilor 
politice. Au fost asemenea 
problc mc ?

— Constat cA cetățenii 
din Vulcan nu s-au dedat 
la acte reprobabile față 
de aceste sedii. Cu toate 
astea, am luat masuri 
p< ntru siguranța lor. 
privința aceasta, aș 
este liniște.

— O întrebare po 
am m.ii pus-o și al 
tcrlocutori ; c vă 
șați T

— In primul rind 
cauza efectivului 
ți a numărului in*>ufi< lent 
al mijloacelor de deplasa
re — avem un „AStQ și
ăsta defect — nu putem 
interveni întotdeauna la
timp. De nici și reproșu
rile. .Iu-’ificnte, zic eu. Re
proșurile se diminuează 
insă atunci 
oamenii Încep 
Încredere în 
mfi l.ucură. In 
am imprimat 
no.istie o conduită 
tă de cea a fostei miliții. 
Vom deveni adevărați po
lițiști, apărători at legali
tății într un stat cu ade
vărat democratic.

come- 
stn- 
poa- 

Pctro-

ca- 
comerciale 
șl nr. 114, 
cltcva e-

dumnea- 
prevcnlrca 

agresiuni 
partidelor

In 
zice,

estre 
tor in- 
rt-p to

că din 
redus

se 
cind văd

Mi 
noi. 
orice

că 
aibă 
Asta 
caz, 

activității 
diferi-

spumoasa 
die, producție n 
dinarilor franceze 
<e fi vizionată la
șani. în acest sfirșlt de 
săpîăminS. Este vorba 
de „Jandarmul și ex
traterestrii", caro ru
lează Ia cinematogra
ful „Pnringul” din Pe
troșani. Protagonist, 
I.ouls de Funcs.

la canalul colector al a- 
pei menajere, precum și 
blocul 82 din strada Bra
zilor, cu subsolul inundat 
tot din cauza canalizării. 
In scările I și II ale blocu
lui nu ajunge în aparta
mente nici apa potabilă, 
deoarece din cauza subso
lului inundat nu se poate 
interveni pentru 
rea conductelor, 
blocuri nu sînt 
fațadele, zonele 
7 blocuri nu au
de acces. Mai notăm că din 
cauza recepțiilor superfi
ciale, mai piecis a insta
lațiilor sanitare defecte și 
teraselor neetanșe, 97 de 
apartamente sînt degra
date. In 300 de apartamen
te racordate la CT-2 
cura nu s-a asigurat 
dură deloc, dar, deși 
ieșit din iarnă, încă 
s-a început repararea 
tralei termice.

Ar fi încă multe de no
tat, dar să terminăm cu 
un fapt deosebit de grăi
tor în ceea ce privește 
litatca construcțiilor 
întreținerii fondului 
caliv. Un bloc întreg, 
nicul bloc turn din 
câni, cu 120 de garsoniere, 
a ajuns intr-o asemenea 
stare de degradare îneît 
a fost evacuat și izolat. Și 
aceasta la numai 
ilupă reparații, 
să fie salvat, să 
nă funcțional, să 
adică... pentru că 
de el. La primăria 
Uricani sînt înregistrate

Bu- 
căl- 
am 
nu 

ccn-

ca-
Ș>

lo- 
u- 

Uri-

doi ani 
Așteaptă 

redevi- 
renască 

e nevoie 
din

400 de cereri de locuințe. 
Oameni care așteaptă lo
cuințe. Alții, cu sutele, aș
teaptă căldură în aparta
mente, alții apă caldă, 
ții evacuarea apelor 
subsoluri. Cu toții, 
15 000 de locuitori ai 
ricaniului, așteaptă 
minarea reparațiilor 
blocuri pentru a se 
bucura de condiții 
te de confort, 
minarea policlinicii, 
tei, a spațiilor comercia
le, a tuturor lucrărilor e- 
dilitare menite să le con
fere condiții civilizate 
trai.

N. RED. Ulterior, 
primit un telefon de 
primarul Uricaniului, 
M. Fluicraș, prin 
ne-a informat cu un oare
care optimism cum că a- 
dresele trimise la Județ, 
prin care solicita ajutoa
re, par a avea totuși efect. 
S-a deplasat zilele trecu
te la Uricani un grup de 
specialiști de la GIGCL, 
IPH Deva, de la ACM și 
IGCL Petroșani. Mai pu
țin reprezentanții TAGCM 
Deva. S-a analizat situația 
la fața locului și s-au dat 
asigurări că vor reveni cu 
alte comisii pentru a re
zolva situația eu canaliză
rile. Rămîne deschisă pro
blema cu finalizarea 
crărilor de 
Deocamdată, 
primarului 
este firav. Și 
mei...

al
din 
cei
U- 

ter- 
din 

putea 
decen- 

ter- 
a poș-

de

am 
la 

dl. 
care

lu- 
construcții. 
optimismul 

din Uricani 
nu fără te-

vezeni să depășească cu 
peste 14 puncte. Este les
ne de înțeles ce penalități 
plătesc aceste mine 
tril neîncadrarea în 
dicatorii de calitate, 
nulități care grevează 
rios beneficiile 
derilor.

Atragem atenția unită
ților miniere care nu ex
trag un cărbune de calita
te 
ează neajunsuri 
l’reparațiile nu pot 
ne sorturile 
ncficiarilor 
cerută, 
rurgia și termocentralele) 
refuză cărbunele, sau a- 
plică și ei penalități pen
tru calitate și, mai grav, 
în nici una dintre aceste 
întreprinderi nu se reali
zează producțide planifi
cate. Deci suferă întreaga 
economic națională.

„In actualele condiții — 
ne spunea domnul 
Cons'.antinescu, 
șef al ll’CVJ — noi, pre
paratorii facem

pen- 
in- 
pe- 
se- 

Intrepnn-

buneluă
căr- 
coc- 

a- 
din 

trecut 
de eco- 
Respec- 

noile 
beneficiarii 

pro- 
avem. 

indica- 
o-

n 
i t

că acest fapt cre- 
ln lanț, 

obți- 
necesare be- 
la calitatea 

Beneficiarii (side-

corecții 
bine 
dea 
din 
sor- 
can-

Silviu 
inginerul

cu greu

€ a I i t a t e u car
față solicitărilor de 
bune, mai ales la cel 
sificabil. S p u 
ceasta 1 n t r u c 
luna mai noi am 
deja la un început 
nomie de piață, 
tiv, am încheiat 
contracte cu
cărora le vindem 
ducția pe care o 
Dar încadrarea în 
torul de calitate este 
bligatorle, legislația con
tinuând să fie în vigoare. 
Deci suportăm 
de preț. Mult mai 
ar fi ca minerii să 
un cărbune mai bun 
care să putem extrage 
turile planificate la 
titățilc prevăzute”.

Iată, așadar, o noutate 
— economia de piață în 
Industria minieră. Mai în- 
tîi In preparârca 
nelui. 
fără 
ile < ‘ . ____
de mai bună calitate de'la 
unitățile miniere. Altfel, 
nu pot fi salarizați mun
citorii la nivelul încadră
rii acestora.

cărbu- 
obliga. 

preparați-'
Aceasta va 
îndoială, 

sfi pretindă producție

POLITIA RUTIERA ne informează
ATENȚIE ȘOFi.RJI

Timpul frumos, existen
ța benzinei (am trăit să o 
vedem și pe asta) au dus 
la creșterea valorilor de 
trufie, mai ales In zilele 
nciucrătoare și, îndeosebi 
duminica, zi în care cel 
plecați se întorc spre 
casă. Vă recomandăm a- 
daptați maniera de con
ducere preventivă. Reilll- 
ceți viteza pină la limita 
evitării oricărui pericol, 
nu depășiți In zonele fără 
vizibilitate, sau dacă din 
față vine un alt autove
hicul, chiar dacă c depar
te, s-ar putea să nu vă a- 
jute motorul. Înainte de 
a efectua manevra de de
pășire nslgurațl-vă că o 
puteți executa fără riscuri, 
semralizați șl efectuați 
manevra. S-a demonstrat 
nu o dală că simpla sem

nallzare n intenției de n 
schimba sen>ul direcției 
de mers nu este suficien
tă. Puteți fi depășiți și 
atunci...

Respe.'tînd cele de mai 
sus, ca și viteza legală ad
misă In localități și in a- 
fara lor — nu de 
gul radarului sau al 
genților de circulație 
puteți efectua la sflrșittil 
săptănilnu un voiaj 
cut cu familia sau 
tenii. In acest scop 
făcut recomandările 
mai sus. Drum bun I

ATCNȚIE PIETONI 1
Timpul frumos și cald 

ne îndeamnă la mersul pe 
Jos. Nimic rău în asta. 
Numai că în timpul plim
bărilor noastre nu 
să-i stlnjcnim pe 
pa.rticipanți la 
rutier. Avem datoria

ci i a- 
a-

plii- 
prie- 
am șl 

de

trebuio 
ceilalți 
traficul 

sA

ne deplasăm numai pe 
trotuare, în localități sau 
pe acostamentul sting al 
drumului în afara loca
lităților; să traversăm 
numai prin locurile spe
cial amenajate și semna
lizate cu condiția ca iu
tii să ne asigurăm temei
nic că din partea stingă 
nu se apropie de locul 
respectiv nici un alt ve
hicul care să constituie o 
primejdie penii u traver
sare Mulți ignoiă asigu
rarea spiiiilndu-și , 
cum, șoferul este 
să oprească. Este 
l.ligat să ucordc 
t.ite, desigur. Dar 
gîndit ce 
pla dacă din punct 
vedere tehnic nu 
opri |

Rubrică realizată 
sprijinul 

luunicipitilui

că, ori- 
obligcit 
el o- 
priori- 

v-ați 
se poate întîm- 

de 
poate

cu
Poliției
Petroșani I

DONAȚIE. Domnul Ioan 
Neculai Munteanu, pro
fesor pensionar domiciliat 
în Livezeni, strada Dănu- 
țoni nr. 3C9, ne-a făcut 
cunoscut că este dispus 
să doneze Casei de copii 
din Uricani un album-ghid 
pentru lucrări de trafo
raj. Modelele sînt conce
pute de domnia sa și de
senate la scara 1/1. Dom
nul Munteanu așteaptă un 
cadru didactic dc la insti
tuția amintită pentru a 
înmîna albumul. (Gh.O.)

SCHIMBARE DE NU
ME. CincTmatograful „7 
Noiembrie” din Petroșani 
și-a schimbat numele. El 
se numește acum „Victo
ria”, în memoria Revolu
ției din Decembrie.

S-A DESCHIS tîrgul de 
obiecte „de ocazie". El 
este situat lingă stadionul 
„Jiul”, In Petroșani. Ieri, 
In prima zl afluența cum
părătorilor a fost deose
bit dc mare. Sugerăm clu
bului „Jiul” care patro-

nează tîrgul, să tipărească 
bilete pentru taxa de in
trare, nu să elibereze doar 
niște bilețele cu un 
număr și o ștampilă. A- 
ceasta pentru a nu se crea 
suspiciuni.

„MISS NARCISA”. Azi, 
5 mai, de la ora 17, la 
clubul sindicatelor din 
Lupeni arc loc selecția pen
tru concursul de frumu
sețe organizat de condu
cerea așezămîntuiui, la 
propunerea tinerilor, cu 
sprijinul sindicatului li
ber de la IM Lupeni. Con
cursul este dotat cu tro
feul „Miss Narcisa". Fi
nala va arvea loc în ziua 
de 13 mai tot la Clubul 
din Lupeni. Pot participa 
tinere avînd vîrsta intre 
15 și 25 dc ani, care lo
cuiesc în orașul Lupeni. 
(I.D.) |

IN LUNA APRILIE, Ia 
restaurantul cu autoser
vire din Piața agroahmen- 
tară din I*etroșani au 
fost n' ;sc produse lacta- 
U per. tru micul dejun doar 
de patru ori. Comenzile 
făcute de conducerea ma
gazinului nu au fost ono
rate deși acest aliment nu 
ar trebui să lipsească do 
la micul depun. De ce ?

TAI A, respectiv cheilo 
abrupte cu același nume 
de la poalele Șurianului, 
găzduiesc mîine, 6 mai, 
dc la ora 9 o demonstra
ție de alpinism. Partici
pă militari de la unitatea 
din Petroșani, alpiniști de 
la AS „Jiul” Pctrila, sal- 
vamontiști din Valea Jiu
lui și speologi dc la AS 
„Hidromin” I’eboșani. 
(I.D.) |

I’E ADRESA EGCD 
LUPENI. Nc-a vizitat la 
redacție președintele aso
ciației de locatari „Str. 
Sp;ru Iliret” din Lupeni, 
Domnia sa ne-a rugat să 
adresăm EGCL Lupeni 
rugiimintca celor 1731 d« 
locataii care sînt cuprinși 
In asociație de a da curs 
repetatelor comenzi adre
sate amintitei unități pen
tru repaiarea celor 22 do 
defecțiuni existente la 
instalațiile de apă ale 
blocurilor. Subliniem că 
blocurile din zonă însu
mează 470 dc apartamen
te. Ne surprinde lipsa de 
solicitudine a EGCL Lu
peni. Oare dc ce nu sc 
interesază în ce condiții 
trăiesc oamenii în Lu
peni ? i

Rubrică realizată do 
Horațiu AI.EXANDRESCU
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VA PREZENTĂM

Candidați! din Valea Jiului pentru alegerile de la 20 mai
DOAR CUNOSCÎND PROBLEMELE, 

LE POȚI SOLUȚIONA
OPTIMISM MODERAT

Domnul MIRCEA CON
STANTIN are 32 de ani. 
S-a născut In Vulcan. Este 
inginer la Uzina de pre
parare a cărbunelui Co
rcești. Căsătorit Are un 
copil. In vechiul regim 
n-a avut nici o funcție pe 
linie de partid. La alege
rile din 20 mai 1990, can
didează pentru un loc In 
Parlament din partea 
Partidului Național Țără
nesc - creștin ți demo
crat.

— Ce v-a determinat să 
vă depuneți candidatura?

— Nu eu mi-am pro
pus-o. Am fost propus de 
partid. La sediul central 
din București, unul dintre 
cei care m-au propus a 
fost Ion Puiu. vicepre
ședinte al partidului, în 
urma unei întrevederi a- 
vute cu m.ne. Sint singurul 
candidat al PNȚ-cd pentru 
Parlament din Valea Jiu
lui, din cei nouă candidați 
ai acestui partid ciți sint 
in județ. Desigur, sint în
că 3 candidați ai PNȚ-cd 
pentru Senat.

— Cu ce program vă 
prezentați in fața electo
ratului ?

— Cu cel al PNȚ-cd.
— Presupunînd că veți 

ocupa un loc in viitorul 
Parlament, ce veți face 
pentru Valea Jiului ?

— Eu n-am avut func
ții de conducere, așa că 
nu mu hazardez in pro
misiuni pe care nu le pu
tem realiza imediat Un 
lucru cert ce-1 pot face 
este pentru tineret.

— Ce anume ?
— O schimbare In bine 

Jn activitatea culturală. 
Sint multe ansambluri, 
formații de care nu se 

ocupă nimeni. O formație 
mai bine cintă pentru 
10 000 de lei la o nuntă, de- 
cit să facă asta la o seară 
pentru tineret. Este vorba 
doar de organizare.

— Valea Jiului nu în
seamnă însă doar activi
tate culturală...

— Un punct forte ar fi 
dezvoltarea turismului, a- 
menajarca unor baze care

PARTIDUL NAȚIONAL 
ȚĂRĂNESC - CREȘTIN 

ȘI DEMOCRAT

să permită practicarea 
cit mai multor discipline 
sportive. Aceasta ar con
stitui un clștig pentru fie
care dintre noi. Apoi, în 
domeniul vieții economi- 
co-sociale, accentul tre
buie pus pe încurajarea i- 
nițiativei particulare. Sint 
mulți care vor să deschi
dă cafenele, discoteci, co
fetării, videoteci, dar n-o 
pot face din lipsă de spa
țiu. Soluții pentru a le o- 
feri se găsesc. în plan 
strict economic — mă re
fer la întreprinderile mi
niere — acestea vor fi 
In continuare subvențio
nate de stat, indiferent ce 
partid va fi la putere, sa- 
lariații nefiind afectați de 
șomaj, de care se tem atît 
de mult oamenii. Totuși, 
se va face o departajare. 
Cine, într-adevăr, mun
cește va fi plătit, va clș- 
tiga bine. Cel căruia nu-i 
place munca va trebui să 
et retragă. Se poate face 
mult In privința unități
lor economice ale indus
triei ușoare. Este vorba 

de interceptarea unor par
teneri străini și colabora
rea cu aceștia în condi
ții avantajoase pentru noi. 
Va fi posibilă, probabil, 
pe lingă salar, și plata u- 
nui supliment în valută 
convertibilă, în condiți
ile depășirii sarcinilor. Pro
bleme multe se cer soluțio
nate în comerț și servicii. 
Eu cred, că nu trebuie să 
îngrijoreze pe nimeni da
că aceste domenii vor fi 
privatizate. Cumpărătorul 
va avea șansa să alea
gă între un magazin de 
stat și altul particular. 
Avantaiul va fi al celui 
care știe ce și cum să o- 
f-ere. Greutăți în dome
niul social-edilitar sint 
multe. Le cunoaștem cu 
toții. EGCL-ul are me
seriași puțini. De ce ? Pen
tru că sint prost plătiți. 
Normativele lor de sala
rizare sînt aceleași de ani 
și ani. La asta se adaugă 
lipsa de utilaje. Urmarea 
este că orașele noastre 
arată așa cum știm. Un 
lucru tun se poate face 
prin intensificarea cola
borării dintre asociațiile 
de locatari și EGCL. Cu 
timpul, este posibil ca și 
aceste unități să fie pri
vatizate, interesul pentru 
soluționarea operativă a 
oricărui aspect negativ fi
ind, în acest caz, mai ma
re. Eu cred că omul tre
buie să fie conștient de 
un lucru: doar cineva ca
re a crescut aici și cu
noaște problemele, poate 
face ceva pentru rezolva
rea lor.

Ghcorghc OlTEANU

Născut la Cernăuți, în 
Bucovina de Nord, cu stu
dii de sociologie la Bucu
rești — un caz rar, dar 
fericit, în care pasiunea 
devine profesie — domnul 
VALERIAN PRODAN- 
CIUC, sociolog la Spita
lul municipal Petroșani, se 
declară, la cei 47 de ani 
ai săi, „un optimist pru
dent". Dumnealui can
didează la alegerile de la 
20 mai pentru Senat, din 
partea Grupării Democra
tice de Centru.

— Mai întîi, domnule 
Prodanciuc, ce v-a deter
minat să vă depuneți can
didatura ?

— Organul viitor ales 
va trebui să fie alcătuit 
din oameni competenți. 
Printre aceștia, găsesc că 
pot și trebuie să fie ju
riști, economiști și — ne
apărat — sociologi.

— Idealurile dv. de via
ță se identifică cu plat- 
forma-program a Grupării 
Democrnlicc de Centru ?

— Reprezint, e drept, a- 
ccastă formațiune politi
că în alegeri, dar aderarea 
mea s-a produs ca urma
re a unor afinități de na
tură profesională, dacă 
se poate spune așa. So
ciologii știu că distribuția 
oricărui fenomen social 
se face după o curbă nor
mală, sub formă de clo
pot. Marca majorHatc a 
populației situîndu-se în 
partea centrală a distri
buției, un profesionist în 
sociologie nu poate dccit 
să reprezinte centrul. Mă 
simt deosebit de legat de 
cunoașterea realității o- 
ferită de sociologie. Din
tre obiectivele G.D.C. în
cerc să particularizez pen
tru condițiile din Valea 
Jiului, în special, dezide

ratul asigurării bunăstării 
pentru toți și, la modul 
concret, eradicarea sărăci
ei. Trebuie avute în vede
re cîtcva principii; res
pectarea strictă a dreptu
rilor omului, optimizarea 
relațiilor individ-grup-so- 
cictate, apărarea mediului 
înconjurător, reconcilie
rea pe toate planurile și, 
în același contc:ct, repudie
rea forței.

— In contextul schimbă
rilor actuale din Europn 
dc Est considerați că, pe

GRUPAREA 
DEMOCRATIC A 

DE CENTRU

plan mondial, comunis
mul are șanse să supravie
țuiască ?

— In istoria gîndirii de 
filozofie socială, Platon a 
fost primul care a teore
tizat „necesitatea comu
nismului”, iar AristotcI, 
elevul său, a demonstrat 
imposibilitatea realizării 
sale practice. După 2000 
de ani am trăit experiența 
comunistă, cu rezultatul 
cunoscut. Concluzia o 
poate trage oricine.

— Totuși, caro au fost 
relațiile dv. cu defunctul 
per ?

— Nu am fost meml.ni 
al acestui partid.

— Există șanse pentru 
o democrație reală în
România, după alegeri ?

— Aici nu încap jumă
tățile de măsură. Demo
crația există sau lipsește. 
Cum o construim fiecare 
în parte șl toți laolaltă așa 
o s-o avem. Viitorul se a- 
flă — cel puțin teoretic 
— In mliniie noastre.

— in acest context c« 
părere aveți despre actua
la campanie electorală ?

— Remarc doar atmos
fera prea încărcată și me
todele oarecum neloiaie 
ale unor g upări sau par
tide politice.

— Să aibă, oare, vreo 
vină aici și conducerea 
actuală a țării '*

— Consider ciî. incepînd 
din 22 decernam: 'b'9 și 
pînă acum, s a greșit mult. 
Retractările, o.citațiile,
termenii neinspjMiți sint 
erori politice, care au o 
greutate mai mare pentru 
cei care conduc decît pen
tru ceilalți, clnar invocîrd 
circumstanța provizora
tului.

— Cum veți reprezenta, 
în mod concret, ir.tcrese- 
Ic electoratului în cazul 
că veți obține mandatul ?

— Ținind seama de fap
tul că Parlamentul e e. 
în primul rînd, o aduna
re constituantă,, preveue- 
rile actelor normativ- în- 
ccpînd cu Constliuț!.), tre
buie să asigure printre 
altele și rezolvarea cerin
țelor locuitorilor din Va
leu Jiu ui care continuă 
să reprezinte o Zwivi im
portantă a țării. Ca prio
rități. îmi propun să mi
litez în mod deosebit pen
tru o economie modernă 
și eficientă, învăț..nunt și 
cultură la nivelul cun< aș 
tern actuale, sânatatra 
populației conform pla
nului „Sănătate pentru 
toți, elaborat de OMS. pro
movarea tinerilor în func
ții pe criteriul competen
ței profesionale, egalita
te națională, relații nor
male cu românii clin teri
toriile care nu mai a- 
parțin Românim.

Interviu realizat dc
ștefan CIMPOI

In pragul unui nou sezon
Se apropie eu pa.și re

pezi sezonul estivaL Fie
care dintre noi Iși pune 
fireasca întrebare : cum
vom petrece zilele libere 
și apropiatul concediu? 
Pentru a ușura răspunsul 
la Întrebate, dar și opțiu
nea cu sprijinul lucrăto
rilor de la Agenția de tu
rism Petroșani a OJT 
Deva, venim In ajutorul 
celor interesați.

„Primim orice fol de so
licitări pentru excursii In 
țară — ne spune Gheorghe 
Preda, de la sectorul 
„excursii interne". De fapt, 
de la Începutul anului 
peste 1500 de oameni din 
Valea Jiului au făcut 
excursii în țară, pe toate 
traseele și în toate stațiu
nile. Predomină grupuri
le de la marile unități e- 
conomice, studenții, ele
vii și sportivii. Cele mai 
solicitate sint deplasările 
de cîte 2—3— I și chiar 
mai multe zile, mai ales 
la sflrșit de săptămînă. 
Ga servicii, în colaborare 
cu unitățile din zonele so
licitate.-, asigurăm masă, 
cazare și transport. Este 
bine să se știe că depin
dem de ceea ce oferă sta
țiunile, atît la capacitate, 
chiar și la confort. De a- 
ceca nici un grup nu tre

buie să plece pînă nu are 
confirmarea prin telex. De 
asemenea, întîmpinăm 
mari greutăți cu transpor
tul. Avem doar două au
tocare repartizate de
ITTA Deva, din care unul 
este defect. Am avea ne
voie și de un microbuz 
pentru grupuri mai mici. 
In lipsa acestor mijloace de 
transport apelăm la alte 
întreprinderi — JTA, 
AUTL, SUCT — dar nici 
acestea nu ne pot servi în
totdeauna, iar prețurile, 
In unele cazuri, diferă. De 
aici o serie de ncmulțu 
miri”. Iată deci că deși 
se fac eforturi, prea mul
te îmbunătățiri In aceas
tă activitate încă nu se 
fac simțite.

De la sectorul „odihnă 
și tratament", cl<, nnna E- 
catcriria Kovacs, ne dtî 
vești ceva mai îmbucu
rătoare. „Pentru perioa
da imediat turnătoare pu
tem oferi oricărei persoa
ne po-siLilitatea de a pe
trece citeva zile in orice 
stațiune, chiar șt bilete 
combinate munte-mare. E- 
xemplu: dacă un grup
sau o persoană dorește să 
meargă trei zile la munte, 
apoi trei zile să le petrea
că la mare îi oferim făiă 
a se ține cont de data de 

intrare și nici dc contrac
tul nostru cu stațiunea 
respectivă, ci doar de op
țiunea omului. Aceasta 
pinâ la 31 mai. De aseme
nea, putem asigura ser
vicii in stațiuni, inclusiv 
cu mese festive, prilejuite 
de diferite evenimente : 
banchete, conferințe, sim
pozioane etc. La fel pu
tem asigura servicii și 
pentru unitățile care au 
autobuze în dotare și a- 
pelează la noi pentru ma
să și cazare. O precizare 
Insă. Toate acești? servicii 
le oferim în afara se
zonului estival, în care, de 
fapt, oferim doar bilete 
de odihnii și tratament 
pentru toate stațiunile ță
rii. Și o noutate. In acest 
an din stațiunile din a- 
piopierea granițelor țării, 
excursiile de o zi, sati 
mai multe în țările veci
ne pot fi efectuate doar 
de cei care au pașapoarte, 
date finid măsurile recen
te ca Arice cetățean să și 
poală procura acest do
cument, f.’ră restricții"

Noutăți allăin și de la 
sectorul „excursii externe 
și schimb valutar", furni
zate de domnișoara Elena 
Măi za. „De cind a apărut

turistic
posibilitatea schimbului 
valutar individual a mai 
scăzut interesul pentru 
excursiile organizate, deși 
este in defavoarea omului. 
Aceasta pentru că cel ca
rt pleacă pe cont propriu 
trebuie să se descurce din 
echivalentul celor 1500 lei 
cît i se schimbă și de ca
zare și masă, de benzină, 
intrări la obiective turis
tice sau culturale etc. 
Pe cînd prin OJT arc to
tul asigurat, bineînțeles 
ceea ce este inclus în 
preț. In prezent pot fi 
olcrite posibilități de 
excursii în UltAS, Bul
garia, Cehoslovacia și
Germania de Est. Pentru 
Ungaria și Polonia nu 
m.a sint contractate, deși 
B'l'T-ul are contracte.

Recomandăm celor ca
re, in aceste zile sau in 
perioada următoare, do
resc sa efcctir ze excursii 
în țară și străinătate Să 
nu plece la d.um pmă nu 
cunosc toate amănuntele 
de'.prc drumul ce l vor 
face. Informați le, desi
gur, se obțai dc la sui sc- 
1 autorizate — ag< nțiile 
de turism.

Constantin l<)\ ANESCIJ Melancolie <le primăvară.
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Rezultatele unui sondaj de opinie

Preferințele electoratului
Agenția de presă Rompres a primit din 

cartea Oficiului pentru sondarea opiniei 
publice „Dacia” (organism neguvernamen- 
t d și apolitic) rezultatele unui sondaj e- 
ieclu.it In ultimele trei zile asupra unui 
eșantion de 987 cetățeni :

1. Care este candidatul dvs. preferat 
l,i funcția de președinte al României ?

— Ion Iliescu — 79 la 'Ută;
— Ion Rațiu — 8 la sută;
— Radu Câmpeanu — 6 la sută;
— Nedeciși — 7 la sută.
2. Cu ce partid veți vota la 20 mai 1990?
— F.S.N. — 68 la 6ută;
— P.N.Ț. — 12.5 la sută;
— P.N.L. — 9.5 la sută;
— P.D.R. — 3 la sută;
— Alte partide — sub 1 la sută.
3. Care sint personalitățile cunoscute 

< e se bucură de popularitate ?
— Ion Iliescu — 44 la 6ută;

român înainte de alegeri
— Petre Roman — 31 la sută;
— Ion Rațiu — 12 la sută;
— Radu Câmpeanu — 10 la sută;
— Ion Brătianu — 3 la sută.
4. Sinteți de acord cu propunerea unor 

partide, asociații sau personalități de 
a se amina alegerile ?

— Nu — 88 la sută;
— Da — 3 la sută;
— Nu se pronunță — 9 la sută;
5. Aveți vreo întrebare de pus ?
— Ce este privatizarea ? — 31 la sută;
— Ce se întimplă cu șomajul ? — 22 la 

sută;
— Este inflația ascunsă ? — 14 la sută;
— Unde sint teroriștii ? — 14 la sută;
— De ce nu se comunică unde sint 

membrii nomenclaturii și lista lor 7 —
12 la suta;

— De ce stă poliția pasivă 7 — 6 la sută?
— Alte Întrebări — 1 la sută.

(Rompres)

De la Curtea Supremă 
de Justiție

In conformitate cu pre
vederile art. 41. alin. 3—5 
din Decretul-Lege nr. 92 
din 14 martie 1990 pentru 
alegerea Parlamentului și 
a președintelui României, 
Curtea Supremă de Jus
tiție a înregistrat și solu
ționat, în intervalul 24 a- 
prllie — 2 mai 1990, un 
număr de 39 dosare cu 47 
contestații privind can
didaturile la funcția de 
președinte al României.

Din numărul total de 
contestații. 15 s-au referit 
la candidatura domnului

Ion Iliescu, 14 la candi
datura domnului Radu 
Cîmpeanu și 18 la candi
datura domnului Ion Rațiu.

Toate contestațiile au 
fost judecate cu partici
parea procurorului, în șe
dințe publice. în termen 
legal de 3 zile.

Contestațiile au fost res
pinse prin hotărîri defini
tive și executorii, ce au 
fost comunicate celor in
teresați în 24 de ore de la 
pronunțare.

(Rompres)

De la Ministerul Culturii

Procesul 
de la Sibiu
• Primul termen —

26 mai
Tribunalul Militar Te

ritorial București, instanță 
învestită cu judecarea 
procesului fostului prim- 
secretar al Comitetului 
județean Sibiu al per, Ceau-r 
șescu Nicu, acuzat de să
vîrșirea infracțiunilor de 
genocid și nerespectarea 
regimului armelor și mu
nițiilor, a fixat primul 
termen de judecată pentru 
data de 26 mai, ora 9.00.

Judecarea procesului va 
avea loc în municipiul 
Sibiu.

(Rompres)

Jimmy Carter, invitat ca 
observator la alegerile 

de la 20 mai
Fostul președinte al 

SUA, Jimmy Carter, a fost 
invitat de Biroul Electo
ral Central, de alte foruri 
din România pentru a 
participa — alături de 
reprezentanți ai altor sta
te. ai unor organizații gu
vernamentale și neguver- 
mentale, de diverse per
sonalități din lume — ca 
observator la alegerile li
bere de la 20 mai, a infor
mat domnul Oviditi Zăr- 
nescu, președintele Birou
lui, la o conferință de pre
să. Domnul Jimmy Carter 
nu a confirmat încă ve- 
n rea sa.

S-a arătat. Intre altele, 
că la 5 mai Biroul Elec

Procesul inculpaților Coman, Pacoste, 
Matei și Bălan

Curtea Supremă de Jus
tiție — secția militară — 

i Ii cepe luni. 7 mai, ju- 
-carea inculpaților Co

mun Ion, Pacoste Cornel, 
i.ie Matei și Bălan Radu 

— acuzați de săvîrșirea 
infracțiunii de genocid 

toral Central va fi com
pletat, potrivit legii, cu 
încă 10 persoane, repre- 
zentind partidele și for
mațiunile politice partici
pante la alegeri, numărul 
celor care fac parte din a- 
cest birou ajungînd astfel 
la 17. In zilele următoa
re, vor fi definitivate și 
birourile electorale la ni
vel de circumscripție ce 
vor fi compuso din 3 ju
decători și 7 reprezentanți 
ai partidelor șl formațiu
nilor politice.

Electoratul 
este estimat
16 080 000 cetățeni.

românesc 
la circa

(Rompres)

prin organizarea și coor
donarea acțiunilor de re
primare slngcroasă a ti
mișorenilor participanți 

la Revoluția din Decembrie 
1989.

(Rompres)

Poiana Brașov

Congresul societății 
ziariștilor 

din România
La completul „Favorit” 

din Poiana Bra.șov con
tinuă lucrările primului 
Congres al Societății Zia
riștilor din România. In 
prima zi a lucrărilor a fost 
dezbătut și aprobat Sta
tutul Societății Ziariștilor 
din România. Astăzi, au 
loc dezbateri pe marginea 
Proiectului de statut al 
Uniunii Ziariștilor Pro
fesioniști din România. Un 
deosetlt Interes și dezba
teri furtunoase stlrnesc -cri
teriile în baza cărora un 
ziarist poate deveni mem
bru al Uniunii, problema 
vechimii în presă fiind 
deopotrivă invocată și con
testată. Tot astăzi se vor 
alege consiliile de condu
cere ale celor două orga
nisme profesionale. Lu
crările congresului con
tinuă.

(Rompres)

Cum vor H realizate monumentele 
de artă dedicate Revoluției

Din partea Ministerului 
Culturii am primit urmă
toarea comunicare :

Monumentele de artă 
închinate Revoluției ro
mâne de la 16—22 Decem
brie 1989 ce se vor ridica 
în. București, Timișoara. 
Cluj-Napoca, Brașov, Bră
ila, Sibiu, Arad și In alte 
localități ale țării, vor fi 
realizate de artiști plas
tici desemnați direct sau 
prin concurs de către 
Ministerul Culturii, din 
juriile concursurilor ur- 
mînd să facă parte și be

SPORT
BELGRAD 4 (Rompres). 

— După cum relatează co
respondentul din Belgrad al 
agenției Asociated Press, 
fotbalistul Mlodrag Be- 
lodedici, actualmente la 
formația iugoslavă Stea
ua Roșie, a declarat că 
ar dori să joace cu for
mația României la cam
pionatul mondial și va face 
acest lucru In cazul că se 
va primi aprobarea Fede
rației Internaționale de 
fotbal. 

neficiarii de dotări cu rol 
de sponsori.

Consiliile provizorii de 
uniune națională județene 
și municipale vor putea 
aproba amplasarea unor 
semne de pomenire și re
culegere (cruci, troițe, bi
serici) pe locurile unde 
s-au jertfit eroii Revolu
ției. In legătură cu aces
tea din urmă este util să 
existe acordul Ministeru
lui Cultelor șl al comisi
ei de experți de pe lîngă 
Ministerul Culturii.

Pînă la realizarea a- 
cestor monumente se sis

I.C.S.A. și A.P. Petroșani 
angajează direct sau prin transfer 

următorul personal:
• vinzător pentru desfacerea cărnii (băr- 

bat)
• lucrători comerciali (bărbați)
Relații suplimentare se pot obține la 

compartimentul personal.
Retribuirea se va face conform Legii nr. 

57/1974.

tează orice alte lucrări de 
artă monumentală, indi
ferent de subiect, stadiu de 
execuție sau modalități de 
finanțare. Prezenta inter
dicție se referă și la lucră
rile începute înaintea Re
voluției din inițiativa ce
tățenească sau centrală.

In perioada următoare 
se va da publicității re
gulamentul concursurilor i- 
nițiate de Ministerul Cul
turii In vederea ridicării 
unor monumente închina
te Revoluției.

(Rompres)

M ICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

■' COLECTIVUL Pri- l 
ț măriei Petroșani urea- ț 
, ză colegilor Doina Do- i 
' garu. Florea Marica și ' 
ț Ioan Șodolescu, cu o- | 
i cazia ieșirii la pen- i 
' sie, multă sănătate și 
' un călduros „La mulți ’ 
î anii". (1130) ’
1______________\

PĂRINȚII urează fiului 
lor Valentin Badea, la îm
plinirea a 18 primăveri, 
multă sănătate și fericire. 
„La mulți anii". (1097)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB aprtament 2 
camere, Sf. Gneorghe, cu 
apartament 2—3 camere, 
Petroșani, zonă centrală. 
T< lefon 44148. (1129)

'•■TIIMB garsonieră con- 
f 't I, cartier V. Roaltă, 
Aieea Trandafirilor, bloc 

24. eu apartament 2 ca
ii; *, aceeași z<nă sau

•ral. Relații, după ora 
I telefon 41600. (1127)

DIVERSE

7—13 MAI 1990, ore
le 18—20, la Clubul 
sindicatului din Petri- 
la vă invităm a lua 
parte cu noi la o săp- 
tămină de evangheliza
re. Ca invitat special 
In aceste seri este e- 
vanghclistul Petru Du- 
gulescu și formații mu
zicale. Cu această o- 
cazie vă puteți îmbo
găți biblioteca cu lite 
ratară creștină. Vă aș-

I temptăm cu drag. (1119)

BAZA SPORTIVA „CON
STRUCTORUL MINIER”

ERATELE Victor, cum
nata și nepoții nnunță 
cu adirică durere înce
tarea din viață a scum
pei lor

ANA 3MIRNOV
Dumnezeu s-o icilo 1

SORA Lini si nepo
ții Miliaela și Dorin de

Petroșani, cu sediul In in
cinta IACMM Petroșani, 
strada Mi hai Viteazul nr. 
11, pune la dispoziția prac- 
ticanților sporturilor ur
mătoarele secții;

— bazin înot terme’i- 
cat acoperit, saună, sală 
gimnastică, biliard, tenis 
de masă, teren tenis clmp, 
popicărie, șah, rummy.

Program funcționare : 
zilnic, între orele 7—20. 
(1126)

PIERDERI

PIERDUT carnet de co
operator nr. 87160355 pe 

DECESE

plin" moartea fulgeră
toare a iubitei lor 

ANA SMIRNOV
Cortegiul funerar

pleacă din str. M. Vi
teazul (Biserica evan
gheliei), duminică, 6 
mai, ora 15,30.

Oililineaseă-sc n pace! 

numele Păcurar Ieronim, 
eliberat de Cooperativa 
de Credit Pul. TI declar 
nul. (1118)

COMEMORARE

SE ÎMPLINEȘTE un 
an de dor nestins de Ia 
dureroasa despărțire de 
cel care a fost 
BERTALAN FRANC1SC

Lacrimi, amintiri și 
flori Iți mai poate o- 
ferl familia Îndoliată.

(1132)

COLEGII clin cadrul 
Atelierului mccaniza- 
rc-automatizaro — 
ICITl'MII sint alături 
«Io Preda Alexandru 
în inarca durere prici
nuită de pierderea fra
telui.

Sincere condoleanțe. 
(1121)

ÎNTREPRINDEREA
DE REȚELE 

ELECTRICE DEVA
Încadrează imediat

in condițiile Legii 57/1974, pentru subunită
țile din Petroșani :

— electricieni, categoria minim 3 —
pentru CIT Petroșani

— electricieni, categoria minim 2 —
pentru CULE Petroșani și formațiile

de construcții montaj
— munci toii necaliricațl — pentru for

mațiile de constiucții montaj
Se acorda următoarele gratuități pentru 

cei cu domiciliul in Valea Jiului:
— gratuitatea chiriei la apartament
— gratuitatea energiei tei inice
— tarif preferențial de 0,25 lei/kVVli Ia 

energie electrică.
Cel interesați se pot adresa Ia IRE Deva, 

biroul POI’IS, telefon 15750 ini, 121, 131, 132 
sau la Petroșani, tel. 41830, 42784, 41850,
41880.

UxJdcli» «I adounlstiu(ia i Prtro>atil «tr N>col«» llluncu or | , l'l-tonoai M-cretnrlal i 41662 i acc{ii 4I66J, 12466. 
l'txrolt Tlpntțr-ifiR P»lro*nnl •<» NU-nlae IIAl<rM-o or L tch-fon 41361.

ieclu.it

