
LA PETRILA

Oamenii au nevoie de case! 
Ce fac constructorii pentru 

realizarea lor?
care 

la 
in
s-a 

d co

In discuțiile pe 
le-am avut, mai ales 
sindicatele libere din 
treprinderile miniere, 
ridicat ca o problemă 
sebită asigurarea locuințe
lor. La minele Lonea și 
Petrila sînt sute de cereri 
de locuințe. Ce li se oferă 
un.iuților economice de pe 
raza orașului ? Brigada 
20 Petrila a A.C.M. Petro
șani a avut de construit în 
primul trimestru... 78 de a- 
partamente, care au fost 
predate beneficiarilor, iar 
pentru trimestrul al II-lea 
are de realizat 85 de a- 
partamente, toate pe Stra
da Minei. Este clar că a- 
ceste 85 de apartamente 
— aflate In diferite stadii 
de execuție — nu vor sa
tisface nici pe departe ne
cesitățile. Pe lingă aceste 
apartamente constructorii 
mai au de realizat și alte 
lucrări. In primul trimes
tru valoarea tuturor lu
crărilor trebuia să fie de 
9 milioane lei, dar s-au 
realizat doar 7,6 milioane. 
€e s-a Intîmplat ? Au ple
cat 80 de oameni, mai a- 
ies meseriași — zidari și 
dulgheri — și la nivelul 
brigăzii asta se simte. Dar 
a scăzut și ritmul de lu
cru. „S-a instalat o delă
sare pe care nu mi-o ex
plic — spune șeful brigă
zii Valentin Chira — se 
lipsește de la lucru, mai 
ales ln zilele de după pla
tă și avans. In această si
tuație se afli echipa de 
zidari a lui Bctca S.mion, 
care are foarte multe lip
suri de la lucru, ce se răs- 
frîng asupra realizărilor 
și, desigur, a salariilor. Au 
fost zile in care din 9 
oameni s-au prezentat Ia 
lucru 2—3. In situație ase
mănătoare este și echipa 
de sudori a lui Mărginea- 
nu Vasale din care, timp 
de zece zile, 5 oameni 
n-au ventt la lucru. Avem 
însă ți oameni buni In 
brigada lui Nicolae Gheor- 
ghiu, care-ți văd de trea
bă, lucrează corect ți.

ISTORIA UNEI CALOMNII
După cum arătam 

interviu) publicat In 
consider necesar să 
cîteva precizări In legătu
ră cu conținutul celor do
uă articole referitoare la 
activitatea mea ca direc
tor al m;nei Pctrila, ma
teriale put licate In ziarul 
„Homânia Liberă” In 20 
ți ?6 aprilie a.c. O fac cu 
convingerea că democra
ția societății noastre tre
buie clădită pe principia
litate și adevăr, că este 
datoria noastră, a tuturor, 
să punem în evidență ca
lomniile care ies uneori la 
iveală ți care pot crea con
fuzii nedorite.

Pentru Început cîteva re
feriri la articolul din 20 
aprilie a.c., semnat de 
Șerban Ilie, Pusu Con
stantin ți Curigan Costică, 
plin de inexactități ți in
terpretări tendențioase. Nu 
„am di .părut fără urmă 
pentru cei aproape 4000 
de oameni”, cum se afir
mă. Am fost prezent la 
mină și în ziua și noaptea 
de 22 decembrie. Am fost 
prezent și In zilele ți nop
țile următoare, pentru 
nu exista nici un 
să nu fiu prezent 
de oamenii cu care 
Laborat In cele mai 
Condițiun1, Am lipsit două 
zile cfnd am fost chemat 
să ml prezint la Consiliul 
Jixlețean al FSN, Ia aîege- 

In 
ziar, 

fac

că 
motiv 
alături 
am co- 

bune

de ce să n-o spunem, cîș- 
tigă bine”. In situația re
latată trebuie să tragem 
un serios semnal de a- 
larmă: că este puțin pro- 
labil ca cele 12 milioane 
lei sarcină valorică vor 
fi realizate. Nu de alta, 
dar ne aflăm la jumătatea 
trimestrului și șantierul se 
luptă cu o serie de lipsuri, 
din care lipsa de front de 
lucru este cea mai impor
tantă. ACM-ul a „optat” 
pentru o soluție prin care 
1 se dă front de lucru la... 
Petroșani, blocul H5 din 
Aeroport. Că este avanta
joasă această soluție este 
greu de crezut Ea impli
că multe cheltuieli, disper
sarea forțelor, probleme 
de aprovizionare. Și asta 
în vreme ce în Petrila, la 
artera principală, sînt să
pate fundațiile în spații 
largi a două blocuri, dar 
pentru care s-a stabilit 
o tehnologie greoaie cu 
dală groasă și care nu sînt 
prinse în plan pentru a- 
cest an. In același timp, 
pentru blocul 32 Petrila nu 
este eliberat amplasamen
tul.
pe acest amplasament 
fost plătite, ne 
șeful brigăzii, oamenii 
primit apartamente 
blocuri, dar s-au 
Îndărăt”. Primăria 
EGCL Petrila trebuie 
rezolve problema Intr-un 
timp cit mai scurt pentru 
că prefabricatele sînt deja 
pregătite la Bîrcea, ur
mi tul să înceapă livrarea 
în luna iunie. Nu ar fi 
lipsită de interes nici re- 
analizarea blocului 32, ca 
.ți schimtarea soluțiilor și 
termenelor celor două 
blocuri care au fundațiile 
In spații largi săpate. De 
ce această rezistență, că 
doar tehnologia respecti
vă nu-i bătută In cuie să 
nu poată fi schimbată ? Și 
asta In folosul oamenilor, 
a acelora care așteaptă de 
la constructori cit mai mul
te apartamente.

.Construcțiile vechi de 
au 

spune 
au 
in 

mutat 
îi 
să

Siniion POP

rde pentru funcția de pri
mar al Județului.

Se afirmă în articol că 
am fost „cel care preda 
cursuri la universitatea 
politică”. Da, am predat 
ocazional aseni -nea cursuri 
pe teme ecoi,.u>ice și de 
organizare a producției, 
ața cum au făcut-o zeci 
de specialiști din produc
ție sau cercetare. Nu am 
predat niciodată cursuri 
privind politica per. Nu 
am fost „directorul cabi
netului municipal de par
tid”, ci al „cabinetului de 
organizare” din Cadrul 
Institutului central de 
conducere și informatică 
București. De la sediul 
acestuia, din Bulevardul 
V.I. Miciurin 8—10, eram 
coordonat șj imi primeam 
salariul ca director al u- 
nui cabinet tehnic, al că
rui principal obiect de 
activitate îl constituiau 
studiile de organizare con
tractate de întreprinderi, 
prin intermediul 
tului, cu diferiți 
liști, care lucrau In 
programului de muncă.

Dezinformarea dorită 
de autori merge mai de
parte clnd se afirmă des
pre mine: „S-a autopropus 
ca membru al FSN pe în
treprindere". Nu m-am au
topropus, ci am fost pro
pus d<? mecanicul de ex-

cabine- 
specia- 

nfara
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Din nou un sfîrșit de 
fără pîine

săptămînă

De ce ? 
că Fabrica

în- 
fă- 
se 
la 

nu

Simplu ! Pentru 
de pîine nu a 

asigurat cantitatea de pîi
ne necesară pentru zilele 
de sîmbătă și duminică. 
Și astfel, sub ochii îngrijo
rați ai cumpărătorilor, pîi
nea s-a epuizat rapid. Sim- 
bătă, pe la orele 10, 11 nu 
mai era nici o pîine. S-a 
mai vîndut la unele centre 
de pîine, după orele 15,00. 
Cumpărătorii s-au alertat, 
dar In zadar. Istoria s-a 
repetat și multă lume nu a 

avut pîine pe masă. Firesc.se 
naște întrebarea ce s-a 
tîmplat ? Sau, ce-i de 
cut, deoarece situația 
repetă de la o sîmbătă 
alta ? Comerțul singur 
c de vină. El nu produce, 
ci doar vinde, dacă are cel 
Ața că răspunsul l-am 
căutat la Fabrica de pli
ne din Petroșani. Aici pro
blemele slnt multiple. Nu 
vom încerca să le epuizăm 
acum, ci ne vom 
doar la cea a 
pline.

Incepînd de 
mai, dinamica 
de pîine și a 
prezenta astfel: 2 mai, co
mandă 77 tone, livrat 77,4; 
3 mai, comanda 90 tone, 
livrat 84,5 tone; 4 mai, co
manda 87 tone, livrat 96,3 
tone; 4 mai. deci sîmbătă, 
comandă 97,2 tone, livrat 
98,3 tone.

Inginerul șef al fabricii, 
dl. Ion Bebe Ungureanu ne 
explică ce s a întimpl.at : 

limita 
lipsei de

miercuri, 2 
producției 

cererii se

tracție, dl. Galik Iosii și 
v<Aat de uri prezenți. Fap
tul <ă, cîțiva din partici- 
panți și-au exprimat ne
mulțumirea zgomotos nu 
m-a surprins, din moment 
ce unii din ei nu scandau 
In acele zile .Jos comunis
mul f, ci „Jos intelectu
alii I".

O altă afirmație: „Ne
mulțumirea minerilor față 
de modul cum a conclus 
Întreprinderea, ducind-o la 
dezastru". Despre ce „de
zastru" poate fi vor! a dnd 
In prima lună completă pe 
care am lucrat-o ca di
rector la IM Petrila — 
septembrie 1986 — s-a în
registrat o producție me
die zilnică de 2375 tone, 
iar In anul 1989 o medie 
zilnică de 3200 tone, cu 
virfuri de peste 400o tone? 
Și în acest an, pe prime
le patru luni, mina a avut 
realizări cotate printre ce
le mai bune pe bazin, la 
aceasta contribuind și ca
pacitățile de producție 
pregătite In amil trecut.

„Au devenit 
rictate publică 
rilc acestuia pentru 
Struirea de cabane".

de noto- 
preocupă- 

con- 
I

In?. Bujor BOGDAN, 
primarul Județului 

Hunedoara

stoc sîmbătă 
tone, urmînd

„Am avut în 
dimineață 48 
să mai producem 49,2 tone, 
pentru a acoperi cererea. 
Văzlnd că s-a epuizat pîi
nea, am făcut apel la alte 
fabrici din Județ. Am pri
mit de la Călan două ma
șini, de la Deva o mașină 
și de la Hunedoara una. 
Aceste mașini au ajuns In 
Petroșani după orele 15 și 
respectiv, 17. Cantitățile 
le-am livrat !n rețea, 
merțul aJutîndu-ne 
ținerea deschisă a 
magazine pînă seara.
nu am putut să asigurăm 
cerința pentru încă o zi, 
cea de duminică. Noi mai 
multă pline nu putem pro
duce într-o singură zi, iar 
ia sfîrșitul fiecărei suptă- 
mini această situație 
repetă”.

Deci cu a’te cuvinte, 
fiecare stmbătă ne

co- 
prin 
unor 
Dar

se

în 
vom 

confrunta cu lipsa de pli
ne. Fabrica nu poate pro
duce vinerea o cantitate 
dublă de pline. Capacita
tea fabricii se ridică la 90 
—100 tone pe zi. Dar, Încă 
dinainte de 1 mai, o capa
citate de aproape 40 tone 
de la IJvezeni nu produce, 
datorită 
Efectul 
rect de 
tem In postură de cumpă
rători. Și atunci ce facem?

unor defecțiuni, 
este resimțit di- 
toți cei care sfn-

Ultima
A ieșit la pensie doam

na Elena Garcea, lucrătoa
re comercială la ICSMI, 
responsabila centrului de 
difuzare a presei din piața 
agroali montară din Petro
șani. De obicei, cu prilejul 
unul astfel de eveniment 
se adresează urări de bine, 
îx? adresăm ți noi, numai 
că ieșirea la pensie 
doamnei Garcea ne-a

...Și «ivi «î-a sf»r>il !

Trybtina robotnic/a*’, Katowicr — Poloni;

lucreze 
orele 11, 

pîinea 
se parc

Ce soluție trebuie găsită? 
Cei de la Fabrica de pîine 
ne spun două soluții. Una 
ar fi, ca direcția comercia
lă sau primăria să acorde 
fabricii de pîine spații pen
tru magazine proprii. In 
acest sens sînt și cîteva 
cereri oficiale. Pînă acum 
a rămas totul ca înainte. 
A doua soluție pe care 
ne-o propun cei de la Fa
brica de pîine, ar fi ca și 
comerțul, prin rotație, cen
trele de pîine, să 
duminica pînă la 
asigurînd tuturor 
necesară. Altceva 
că nu-1 de făcut

Fabrica mai mult nu poa
te produce, iar alte fabrici 
la sfîrșitul săptămînii nu 
ne pot livra pîine, exact 
din aceleași considerente 
care sînt și la Petroșani. 
Vrem să credem că pînă 
la urmă Fabrica de pîine 
ți comerțul vor alunge la 
un punct de vedere co
mun, care să ne scutească 
de riscul de a nu avea pli
ne la sfîrșitul fiecărei săp- 
tămîni. Este în interesul 
nostru, al tuturor și, în a- 
cest caz. credem că va in
terveni primăria pentru 
a rezolva odată această si
tuație mai mult decît pe
nibilă. Altfel nu se poate 1

impresie
sat un gust amar. Dum
neaei a închis, pur ți sim
plu unitatea în ultimul 
timp, lipsind cititorii de 
accesul la ziare, în pofida 
apelului nostru ți nu nu
mai al nostru, de a-și l'.ice 
pînă la capăt datoria. Pă
cat ! De multe ori, ultima 
impresie este cea care con
tează. In acest caz, rămî- 
nem cu o impresie destul 
de neplăcută, (Al 11.)

for 
de

De la Comisia 
tehnică a 
Guvernului 
României

Comisia tehnică a Gu
vernului României, care 
se ocupă de organizarea a- 
legerilor de la 20 mai, a 
acordat, sîmbătă, o confe
rință de presă pentru zia
riștii români și străini.

Președintele comisiei, 
domnul Mihai Drăgănescu, 
a precizat că acest 
funcționează separat 
Biroul Electorat Central, 
de birourile electorale ju
dețene și secțiile de votare, 
avînd sarcini tehnice și 
organizatorice vizînd asi
gurarea ordinii și condiți
ilor necesare pentru afir
marea corectă, liberă a 
opțiunilor electoratului, în 
conformitate cu respecta
rea Legii electorale.

S a precizat cu de la bu
get au fost alocate peste 
130 milioane lei 
scrutinul de la 20 mai 
se va desfășura în 
aproximativ 13 090 
de votare.

Domnul Drăgănescu a 
menționat că au fost invi
tați de guvern observatori 
din partea Consiliului Eu
ropei, Comunității Euro
pene, a țărilor participan
te la procesul de securita
te in Europa, a unor 
ganizații internaționale 
Sil A. precum ți o scrie 
personalități ale vieții 
litice internaționale 
către primul-ministru 
României, cum ar fi dom
nii Jimniy Carter, Willy 
Br.andt, iar la întîlnirea de 
acum cîteva zile cu repre
zentanți ai unor partide 
politico nu frst propuse si 
alto personalități, care au 
fost acceptate.

Totodată, s'a precizat că 
a fost admisă prezența u- 
n<5i organizații vest-,',er- 
mane de sondaj al opiniei

(Continuare in poq. o 4 a)
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VA PREZENTĂM

Candidatii din Valea Jiului pentru alegerile de la 20 mai
Un om curat, într-o țară curată, 

într-o lume curată
„SA CONSTRUIM ÎMPREUNA 

O DEMOCRAȚIE ADEVARATĂ“
între cei nouă candi

dați din județul nostru pe 
care Mișcarea Ecologistă 
din România îi propune 
pentru alegerile din 20 
imai în Adunarea Depu- 
taților se află și inginerul 
Ioan Filip din Petroșani. 
Favorizîndu-i dialogul cu 
electoratul și locuitorii 
Văii Jiului, i-am solicitat 
un scurt interviu.

— Domnule Ioan Filip, 
dorim să știm cine sinteți 
și de unde veniți ?

— Sint fiul unor țărani 
din comuna Ungureni, ju
dețul Dîmbovița, născut 
în 14 iunie 1938. După 
școala primară în comu
na natală, am urmat li
ceul „Enăchiță Văcărcscu” 
«lin Tîrgoviștc. In ultimul 
an dc liceu am fost arestat 
pentru că am făcut parte 
d>ntr-o organizație anti
comunistă a tinerilor lice
eni și condamnat la 7 ani 
de închisoare. Am execu
tat 4 ani și un an de 
domiciliu obligatoriu în 
(Bărăgan. In 1962 am venit 
în Valea Jiului cu șantie
rul clectro-montaj care 
a construit grupul nr. 4 
de la Uzina electrică Pa- 
roșeni. Din 1964 am lu
crat la 1UMP, iar din 1978 
la 1PSRUEEM. In paralel 
am urmat cursurile liceu
lui seral la Petroșani, pe 
care l-am absolvit în 1966, 
■iar in 1969 am al solvit 
școala postliccală de per
sonal tehnic de 3 ani. 
Din 1977, cind am absol
vit Institutul de mine, 
fiint inginer. înainte de 
(Revoluție m-am preocu
pat de problemele de pro
tecție a muncii la
1P.SRUEEM, jar acum sînt 
vicepreședinți al CPUN

I (Urmare din pag. I) 

tr-adevăr, beneficiind de 
fonduri de reparații capi
tale, s-au executat lucrări 
fa cabana Lunca Florii, 
aflată în patrimoniul mi
nei. Cele două așa-zise 
„galerii de coastă”? Două 
beciuri pentru păstrarea 
produselor alimentare $i 
ombalajelor. Beneficiarii 
amenajărilor făcute? Mii 
«Je mineri cure, împreună 
cu familiile, au vizitat ca
bana In cadrul unor pro
grame unanim apreciate, 
«le petrecere a timpului li- 
l>’r.

Așa cum era firesc, scri
soarea adresată RL nu pu
tea fi urmată decit de 
un „ecou” la f« J tendențios 
și de incorect. Caracterul 
organizat al acestei așa- 
vise reacții spontane reie
și- din comparai ea < îtor- 
va date calendaristice. Da
ca pentru primul -articol 
redacția cere „Scuze' ciî ,-a 
rătăcit patru săptamini 
■printre cele rîteva mii, 
Misite zilnic la redacție, 
pentru „ecoul” minerilor 
<• I au In frunte pe Zui- 
« a Mai m au fost suficien
ta doar două zile (21 și 39 
aprilie), pentru ca materi
alul datat „Petrila, 23 a- 
(nilie 1990” >iî trear prin 
„filtrul ixigent” al .-cre- 
i trialului dc redacție, prin 
operații], tipografice și 
wa apară in ziarul „Româ
nia lai oră” din 26 aprilie 
19’JO. Adevărat i cord de 
ojx rativ tate d n partea 

Petroșani și președinte al 
filialei Valea Jiului a Miș
cării Ecologiste din Româ
nia.

— Carlca de vizită vă 
recomandă să candidați in 
alegeri. Dacă veți cîștiga, 
la ce se pot aștepta alegă
torii dv. și locuitorii Văii 
Jiului dc la deputatul Ioan 
Filip ?

— Mă interesează în 
primul rînd viața omului, 
indiferent de ocupația sa, 
atît la locul de muncă al 
acestuia, cit și problcma-

MIȘ( ’AREA ECOLOGISTĂ 
DIN ROMÂNIA

tica sa socială, dincolo de 
poarta întreprinderii. Nu-mi 
este indiferent cum își 
organizează omul activita
tea, atît la locul de mun
că, dar mai ales în timpul 
lilx?r. Militez pentru locuri 
de muncă bune, nepoluate. 
Ca ecologist, desigur, mă 
preocupă depoluarea de 
toate felurile, inclusiv cea 
morală. O asemenea bu
năstare a omului duce la 
un randament maxim al 
acestuia la locul de mun
ca. Văd realizarea acestor 
deziderate prin organiza
rea unor excursii cu ca
racter ecologic, prin crea
rea dc baze turistice și 
de agrement.

Pentru tineret încercăm 
să definitivam programe
le pentru două facultăți în 
județul nostru în cadrul 
universității noastre ecolo
gi ste, primii de acest fel 
din lume, în care să pre
gătim, fără examen de 

redacției ziarului „Româ
nia Liberă” I

La ce se referă aceste 
,.completări” ? La așa- 
zisul sistem de conducere 
dictatorial, la cadrele ca
re au părăsit mina, la 
șiretenie, fire răzbunătoa
re și alte afirmații izvorî- 
tc dintr-o răutate și inco
rectitudine împise la cx- 
tiem. Nu consider că 
•’ necesar sa mă explic, 
lasînd în scama celor ce 

ISTORIA IMl CALOMNII
sigura avansare a aces-mă cunosc să aprecieze te

meinicia unor asemenea 
epitete. Dar vreau să afirm 
că la mina Petrila s-a 
muncit mai bine de trei 
ani, intr-un climat cole
gial, bazat pe un dialog 
permanent de la brigadier 
la director, pentru a- 
doptarea deciziilor. Firesc, 
au fost și înlocuiri din 
funcții: cei incapabili, in- 
disciplinați sau afaceriști 
au Lasati locul unor con
ducători tineri, șefi de bri
găzi, maiștri, sau șefi de 
sectoare caro, prin rom- 
petențâ și pasiune, au fă
cut să crească realizările 
minei cu 40 la Mită, în in
tervalul a numai doi ani. 
Despre climatul cxi.Lcnt 
consider că vorbește su
ficient de bine faptul că 
în trei ani efectivul minei 
a civilii de la 2(100, la 

admitere, specialiști în 
drept ecologic, medicină 
ecolog:stă, inginerie și ști
ințele naturii. Mergem pe 
ideea că între cine vrea, 
să rămînă cine poate. Di
plomele sînt echivalate 
cu cele din orice colț al 
lumii.

Plecînd de la faptul că 
Valea Jiului are un mare 
grad de poluare, mult mai 
mare decît alte zone, por
nim de la depoluarea a- 
pei, pînă la depoluarea 
totală. Avem deja un in
ventar al surselor poluante.

Pentru orașele Văii
Jiului am propus și luptăm 
să se realizeze la fiecare 
grup de blocuri parcări 
subterane, iar deasupra a-
cestora parcuri sau spa
ții de joacă pentru copii. 
Vrem garaje supraetajate, 
cu servicii specializate (spă
lat, gresat), cu pază, iar de 
p? spațiile de joacă pentru 
copii să eliminăm toate

improvizate, 
determinăm 
resistemati-

construcțiile 
Dorim să 
EGCL-ul să
zeze punctele gospodărești, 
concentrarea containerelor, 
fără a afecta locuințele și 
punctele alimentare. Do
rim ca în jurul acestor 
puncte să plantăm gard 
viu cu plante frumos mi
rositoare pentru a contra- 
caia ceea ce se degajă din 
gunoaie. Tot printre pre
ocupările noastre se înscrie 
și intenția dc a avea un 
autocar, înființarea unei 
agenții de turism cu ser
vicii diverse în țară și 
în străinătate, indepen
dentă de O.JT, precum și a- 
menaj’area speo-turistic- 
culturală de la Peștera 
Bolii.

Constantin lOVANESUU

4100 de cadre, Petrila fi
ind, alături de IM Paro
șeni, singura mină ce în
registra un excedent de 
forță de muncă și și-ar fi 
putut desfășura activita
tea fără militari. Această 
atracție pentru mina Pe
trila ar l'i fost posibilă în 
condițiile climatului vi
ciat, înfățișat dc „binevoi
torii” autori?

Cîteva cuvinte despre ji- 
firmația „ar fi dus la 

tuia pe treptele ierarhiei 
totalitarisle”. Nu înțeleg 
prea bine aceasta afirma
ție confuză, dar fac cîtc
va referiri la poziția mea 
ca mcmLru per. Am făcut 
parte din comitetul mu

nicipii], nu ca membru 
plin, ci supleant. Nu am 
cerut-o, ci am fost numit 
din oficiu, pentru că așa 
erau numiți, ca membri 
plini sau suplcanți, toți 
conducătorii principalelor 
întreprinderi sau institu
ții din municipiu. Semna
tarii articolului știu dar 
probabil apreciază cu nu c 
cazul să recui ască, deși 
faptele sint binecunoscute 
la Petrila: în toată perioa
da în care am lucrat ca 
director am fost într-un 
conflict permanent cu pri- 
mii-scci clari llesiga și Pu-

Candidat pentru un loc 
în Parlament din partea 
UDMR, domnul Fodor En- 
die Andrei are 70 de ani. 
Pînă acum 10 ani, cînd a 
ieșit la pensie, a lucrat ca 
inginer în compartimen
tul de investiții al CMVJ. 
S-a născut în Petroșani. 
Actualmente, domiciliază în 
Vulcan.

— Care sînt motivele 
pi'ntru care v-ați hotărît 
să candidați ?

— M-a determinat, în 
primul rînd, poluarea, în 
toate sensurile, a Văii Jiu
lui. Un prim exemplu: ca
litatea construcțiilor de 
locuințe este sut orice 
critică. Pe mine, fiind de 
meserie, treaba asta mă 
șochează. In general, lu
crările edilitare, cărora 
nu li s-a dat deloc im
portanță, sînt executate 
total necorespunzător. E 
rușinos în asta pentru noi, 
cei care locuim aici în a- 
cest sfîrșit de secol XX. O 
a doua chestiune legată dc 
cele spuse înainte se re
feră la imaginea deloc în- 
cîntătoare oferită de co
tețele care au invadat spa
țiile de lingă blocuri. Im
provizate, înghesuite, ele 
constituie un permanent fo
car de infecție, o sursă de 
boli. Nu sînt împotriva ce
lor ce vor să crească un 
porc sau să țină cîtcva 
găini. Pentru asta se pot 
construi cotețe igienice, c- 
ventual într-o zonă bine 
determinată. Sint multe 
dc spus în privința dru
murilor și trotuarelor, a 
sistemelor de canalizare. O 
marc sursă de poluare, la 
propriu, este UE Paroșcni. 
De cîtva timp încoace, se 

duccl. Cauza? Faptul că 
am înțeles să-mi practic 
corect profesia, să acord 
atenția cuvenită tuturor 
laturilor procesului de pro
ducție (abataje, dar și des
chideri, pregătiri, între
ținere) si am refuzat să 
aplic politica incompeten
tă a supraplasării cu orice 
-preț a „posturilor în căr
bune” care era propovă
duită de atotștiutorii prim- 
secretari menționați, ți 

care a adus o scrie de 
mine intr-o situație difi
cilă sub aspectul capaci
tăților de producție. Re
zultatul? Intr-o ședință pe
nibilă, prin lipsa de ar
gumente logice, fostul bi
rou al comitetului muni
cipal per m-a sancționat 
cu „vot de blam”, sanc
țiune cu termen dc ridi
care in vara anului tre
cut și pe care am „pur- 
tat-o” pînă în decembrie 
1989, deoarece am refuzat 
să mă prezint în ședința 
în care urma său fiu, chi
purile, real ilitat.

Ar mai fi de spus cîteva 
lucruri despre onestitatea 
și aportul profesional ai 
unora dintre semnatarii 
sau menționații în cele do
ua articole. Spațiul nu-mi 
permite, dar dacă va fi 
luvc-ar voi reveni. l’iniî 

tot aude de montarea u- 
nor filtre. Oamenii trebu
ie să știe cine se ocupă cu 
asta, ce s-a făcut pînă a- 
cum, cînd se va termina 
operațiunea. In altă ordi
ne de idei, mă gîndesc că 
— Valea Jiului fiind un 
bazin minier — aici ar 
trebui să se revină la lo
cuințele individuale. Asta 
face mult ca omul să se 
atașeze de meleagurile 
noastre, să rămînă aici.

UNIUNEA DEMOCRATA 
A MAGHIARILOR 

DIN ROMÂNIA

Cred că, prin acordarea 
unor împrumuturi de la 
stat, vor fi mulți aceia 
care vor dori să-și con
struiască o casă. In 
principal, problemele as
tea m-au determinat să 
candidez. Sîntem doi can
didați în Valea Jiului din 
partea UDMR. Chiar dacă 
celălalt va ieși cîștigător, 
cu îl voi ajuta să realizeze 
ceea ce și-a propus.

— Cele enumerate cons
tituie cumva programul 
dumneavoastră ?

— Da, fac parte din pro
gramul meu. Platforma 
UDMR este mai vastă. In 
politică nu mă avînt pita 
mult, în afară de susține
rea drepturilor minorită
ților. Mă voi axa pe re
zolvarea chestiunilor de 
ordin social și susținerea 
drepturilor oricărei mino
rități.

— Credeți că s-a făcut 
încă puțin în ceea ce pri
vește drepturile minorită
ților 

atunci îmi exprim doar 
nedumerirea că Șerban Ilie 
îndrăznește să vorbească 
în numele minerilor pe- 
trileni. In primul rlnd 
pentru că nu lucrează la 
această mină, uitînd, par
că, faptul că de trei ori 
adunarea generală a votat 
excluderea sa din colectiv. 
De asemenea, le reamin
tesc celorlalți semnatari 
că, prin comportarea Iot 
în producție, ei nu sînt 
reprezentativi pentru an
samblul colectivului de 
muncă al minei Petrila.

Pentru a pune în evi
dență integritatea și logi
ca autorilor citez încheie
rea sforăitoare pe carea- 
ccștia o fac:

„Vă mulțumim domni
lor ziariști. Vă mulțu
mim din adîncul sufletelor 
noastre pline dc piatră și 
cărbune, pline de sete de 
dreptate și adevăr. „Româ
nia Liberă” este ziarul ini
milor noastre”.

Este clar: la așa sufle
te, așa articole I Dincolo 
de calomnii sau de absur
dul unor afirmații, se re
petă însă întrebarea cu 
care ne confruntăm des
tul de frecvent în ultimul 
timp: libertatea de expri
mare, care constituie una 
din marile cuceriri ale 
Revoluției din Decembrie, 
va oferi și pe mai depar
te o tribună dc exprima
re pentru calomniatorii 
cu sufletele îmbiLate de 
răutate ? Ar fi păcat

— Foarte puțin. Nu s-a 
spus concret ce primesc 
minoritățile. Mă gîndcsc 

• la școlile pe care le a- 
veam. In Valea Jiului nu 
s-a făcut nimic în privin
ța reînființării școlilor 
maghiare și germane. Nu 
există încă asemenea școli 
dc sine stătătoare.

— Domnule Fodor, aveți 
70 de ani, vă doresc mulți 
înainte. Credeți vă veți 
avea tăria să vă „bateți" 
pentru a înfăptui cele cc 
v-ați propus ?

— Mă simt încă bine. In 
orice caz, un sfat bun 
pot da orieînd. In sensul 
bun al cuvîntului pot încă 
să mă lupt pentru a-mi 
transpune în viață ideile. 
Toți — indiferent de na
ționalitate — am fost sufo
cați în vechiul regim. A- 
cum, trebuie să construim 
împreună o democrație a- 
devărată.

Gbeorghe OLTEANl.

TEATRU. După pre
miera spectacolului cu pie
sa „Mătrăguna” susținută 
duminică seara, la Teatrul 
de stat Valea Jiului, care 
a fost un frumos succes 
pentru actorii noștri, iu
bitorii artei dramatice și-au 
manifestat dorința de a-i 
vedea pe interpreți cit mai 
des pe scenă. Următorul 
spectacol cu „Mătrăguna” 
este programat pentru joi, 
10 mai a.c. de. La ora 19, 
în sala de la sediul Tea
trului. (A.H.)

A REDOBINDIT statut 
legal în România, după 
42 de ani de clandestini
tate, Asociația religioasă 
Martorii lui Iehova, fon
dată în 1878 de C.T. Rus- 
sel. Sala de festivități de 
lingă ștrandul municipiu
lui Petroșani s-a dovedii 
neîncăpătoare cu ocazia 
ședinței de circumscripție 
a filialei locale, desfășu
rată duminică 6 mai. Afl 
participat practicanți și 
simpatizanți din Valea Jiu
lui. (șt. e.) t
TRENUL TINERETULUI. 

In perioada 4—11 iunie 
a.c., agenția din Petroșani 
a BTT organizează a 
excursie sub gencricutl 
„Trenul tineretului”. pe 
litoral, la Costinești. Cua- 
cest prilej se prevede și 
efectuarea unei vizite de 
o zi în Bulgaria. Cei ce 
doresc să participe se pol 
înscrie în aceste zile la 
sediul din Petroșani al 
agenției.

MAGAZIN. Un nou spa
țiu comercial' va fi cu- 
rînd predat beneficiarului 
pentru amenajare. Este 
vorba despre magazinul 
alimentar din blocul 40 
din Petrila care va fi 
finalizat în cursul acestei 
luni. (S.P.)

EXCURSIE. De Ia filia
la Petroșani a BTT a- 
flăm că, . pentru excursia 
organizată pentru tineri 
la Dudapesta, în perioada 
20—25 mai, se primesc în
scrieri pînă la 12 mai. A- 
mănunte, la sediul filialei. 
(A.H)
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Din nou am pierdut
„INTER" SIBIU — „JIUL* 

PETROȘANI 2—0 (1—0).
Jiul n-a jucat chiar rău la 
Sil iu. Dar fotbalul se joa
că pe goluri și jucătorii 
noștri n-au înscris nici 
unul. Așa că mai pierdem 
două puncte dar, ca să fim 
sinceri, nici noi și chiar 
nici jucătorii nu ne-am 
așteptat la nimic bun la 
Sibiu. Am pierdut din nou 
.și motivul principal al 
acestei noi capotări, care 
ne aruncă (pentru a cita 
oară?) în pragul deznădej
dii este lipsa de dăruire în 
joc. Lipsa de ambiție și 
de insistență în atac a ce
lei mai mari părți a jucă
torilor. După cum ne spu
nea dl. P. Libardi, antre
norul echipei, este inex
plicabilă starea de apatie, 
aproape generală ce defi
nește jocul echipei noas
tre favorite. Căci la Si
biu, cu un plus de ambi
ție, cu o dăruire exempla
ră a jucătorilor puteau 
obține ceva. Dar cum a- 
ceste caracteristici calita
tive au lipsit din joc, 
ne-am ales iarăși cu „pra
ful de pe tobă". Păcat, 
mare păcat pentru „Jiul", 
dar și mai marc' păcat 
pentru noi suporterii, cei 
care tremuram cu fiecare 
meci și din ce în ce mai 
mult, în ultimul timp, Ja 
gîndul retrogradării. Cuci

« I țMI.VI

1. Steaua 26 21 2 3 69—20 44
2. Dinamo 24 20 2 2 73—15 42
3. U. Craiov.i 28 17 6 5 50—20 40
4. FCM Brașov 26 12 7 7 32—35 31
5. Petrolul 26 12 6 8 40—28 30
6. Poli. Timișoara 25 9 7 9 37—34 25
7. FC Bihor 26 11 2 13 51—45 24
8. Farul 26 8 8 10 39—36 24
9. Inter 26 10 4 12 34—35 24

10. Sportul stnd. 25 10 4 11 31—37 24
îl. Flacăra 26 8 5 13 25—33 21
12. U. Cluj 26 7 7 12 30—53 21
13. FC Argeș 26 9 2 15 25—38 20
14. SC Bacău 25 8 3 14 27—43 19
13. Jiul Petroșani 26 8 3 15 27—46 19
16. Corvinul 25 a 3 14 21—50 19

CIACl TIMOFTE!

Avem și noi „Itid iul” 
nostru participant la „Cop- 
pa de) mondo” — 1990. 
Născut in Valea Jiului, 

este limpede pentru orici
ne ca, dacă în echipa noas
tră nu se produce o îm
bunătățire de ansamblu a 
jocului, nu ne mai poate 
salva nimic de la inevita
bil. Și tocmai din acest 
considerent atitudinea de 
blazare, de delăsare a unor 
jucători pare de-a dreptul 
de neînțeles. Spunem a 
unora dintre jucători, 
pentru că unii, o 
mică parte cc-i drept, Stoi
ca, Sedccaru, Ilenzel și B. 
Popcscu, au jucat la Sibiu, 
mai aproape de cum tre
buie să se joace în divizia 
A. Dar comentariile cre
dem că nu-si mai au ros
tul I

Iată cum s-a scris isto
ria acestei noi infrîngeri 
într-un meci mediocru de 
ambele părți, desfășurat 
la Sibiu. Un meci în care 
n-au abundat fazele de 
poartă, n-au abundat oca
ziile, dar au abundat pa
sele greșite și jocul sub 
cota valorică obișnuită. 
Primul gol al gazdelor se 
înscrie destul de repede, 
cu concursul larg al porta
rului Ghițan. La o fază 
1 anală de atac a gazdelor 
Muntcanu centrează, să 
srape de minge de pe par
tea stingă, Ghițan rămîne 
pironit in poartă și Ma- 
jaru, venit în careul mie, 
înscrie ca la antrenamet; 
l_0 petru Inter, scor cu

lu l’etrila, Danie) Tini'4- 
te s-a format Ja Jiul. „Au 
pus ochii" pe el cei d< la 
Dinamo, l-au luat (știm 
noi cum !) și luat a fust. 
Dar cum tot răul e spre 
bine, acum Dani este U- 
nnl dintre cei mai buni 
jucători tineri ai echipei 
naționale a Românei. Zi
lele acestea, cl a avut 
„relache” in Valea Jiu
lui. După mondialele din 
Italia. în 21 iulie, Daniel 
Iți va uni destinele cu
vechea și datornica sa
prietenă, domnișoara E- 

Imling. Piuă la l'cri-

• tul eveniment, siî i do
mn lui Daniel sfi aibă 
succes în Ralia Fino, 
Timoft»- 1

Mim a III lORI.St I 

care se încheie prima re
priză.

Spre sfîrșitul celei de-a 
doua, la o nouă fază de 
atac, din nou centrare de 
pe stingă și Șotîncă prin
de un voleu de zile mari 
de pe la 18 m, făcîndu-1 
șah-mat pe Dumitru, in
trat in locul lui Ghițan. 
Jiul a avut cîteva ocazii, 
dar indecizia în faza de 
finalizare, ori pripeala au 
trecut în contul nostru 
doar ratări, dintre care li
nele din poziții favorabi
le.

Miercuri urmează me
ciul cu Steaua, la Petro
șani și cine știe ce ne-o 
mai fi dat să suferim.

JIUL PETROȘANI: Gh 
lan (Dumitru), Negria. 
Sedccaru, Mihăilă, B. Po- 
pescu, Varga, Cr- tc-i. 
Stoica, Ilenzel, Bîcn, L.V.- 
coni (Păuna).

Glieorghe ( IIIRVASA

De la clubul „Jiul” 3- 
flăm că pentru intîlnirea 
de fotbal dintre echipa 
minerilor și „Steaua" Bucu
rești, programată pentru 
miercuri, 9 mai, la Petro
șani, biletele se vor pune 
în vînzare înccpînd de 
marți, 8 mai, la fostul se

Fotbal, divizia C, seria a IX-a

I) E R
MINERUL ȘTIINȚA 

VULCAN — MINERUL 
l.UPENI 2—1 (1—0). Du
minică la ora 11, tribune
le stadionului „Central” 
din Vulcan erau aproape 
pline. La aceasta a con
tribuit alît statutul de meci 
derby al Văii Jiului, cit 
și vremea foarte frumoa
să. Terenul a fost moale. 
Dialogul purtat între ga
leriile celor două echipe, 
dotate cu toate cele nece
sare unui asemenea meci, 
a contribuit la crearea u- 
nei atmosfere de sărbătoare, 

începutul partidei a fost 
sub semnul echilibrului, 
echipele tatonîndu-se re
ciproc. Și nu numai echi
pele, chiar și unii jucători, 
astfel că, în minutul 10 
Păuna, de la oaspeți, este 
faultat, părăsind terenul 
accidentat. Se joacă ofen
siv. Minerul Știința obți
ne un corner pe partea 
dreaptă. Lovitura este exe
cutată slab, dar fundașii 
oaspeți se arată judeciși,

/ ipsă
După atitea discuții și 

paradiscuții despre ple
carea echipei de junipri 
de la clubul „Jiul” în 
Corsica, iată că, după în
toarcere, alte întîmplări 
ne dau prilejul să rea
ducem în atenție acest 
caz. După cum se stabi
lise de CMPUN, dl. -ing. 
Szilagy nu mai trebuia 
să plece cu delegația. Dar 
a plecat. Ba, mai mult. 
Autobuzul trebuia să ia
să din țară pe la Sta- 
mora Moravița. Acolo, 
<11. Szilagy era așteptat, 
urmînd să fie „returnat” 
la Petroșani unde mai c- 
rau niște lucruri de lă
murit. De aceea, dînsul 
a hotărît să „deturneze” 
autobuzul și să se treacă 
pe la Porțile de Eier, 
stricînd „planurile”
CMPUN. Ca „tacîmul” 
să fie complet, așa cum 
prevedeam, deși cu auto
buzul 31 HD 24-10 au 
plecat un șofer și un me
canic, la Rijeka, acesta a 
capotat. Așa, pentru a 
ne mai face un pic <)<■

Pentru iubitorii fotbalului
diu al CMEFS, precum și 
la casa de bilete a stadio
nului. Prețul unui bilet — 
50 lei, în care este cuprin
să și participarea la tom
bola organizată de comite
tul suporterilor în pauza 
meciului. Pentru partici
pare trebuie păstrat pro

li Y ONORAT
fapt speculat prompt dc 
Szoradi, printr-un șut sec 
clin careul mic : 1—0. In 
continuare asistăm la cî
teva atacuri frumoase ale 
oaspeților. Unul, dirrtrc 
acestea este oprit prin 
fault dc Gamărășanu, care 
vctje și cartonașul gallcn. 
Ocaziile se succed dc am
bele părți. Notăm șuturile 
bune ale lui Neiconi, în 
minutul 34, și Radu în
minutul 35. Minerul Lu-
peni beneficiază de două 
cornere consecutive în
minutul 36, rămase fură
rezultat. Se mai evidenția
ză Patriciii prin faulturi 
repetate, sancționate cu 
nn cartonaș galben.

In primul minut al re
prizei secunde oa pețn 
H pun în marc dificultate 
pe portarul Munteanu, 
care respinge o minge la 
limita careului de 16 me
tri, reluarea spre poarta 
goală a unui Jucător din 
Lupeni fiind slabă și im
precisă. In replică, porta
rul Cîmpean se remarca

DE FA IR-
rîs... Cei doi „meseriași” 
s-au întors cuminți a- 
casă. iar copiii au făcut 
deplasarea in Corsica 
(pe care Dumnezeu 
.știe cine-o mai plăti-o, 
costînd vreo 8000 franci!) 
cu un avion pus la dis
poziție grație generozi
tății organizatorilor tur
neului.

Teri dimineață ne-a 
vizitat la redacție Ro- 
mtilns Burdan, vice
președinte al CMPUN, 
care ne-a furnizat rela
ții surprinzătoare. In în
țelegere cu clubul Jiul 
și sponsorul acestuia 
(CMV.I) s-a aprobat de 
către CMPUN o listă cu 
delegația care urma să 
plece în Corsica. De pe 
această listă, inginerul 
Szilagy și domnul Tal- 
pay au „radiat” doi co
pii (Adrian Marcu și 
Marius Negru). Falsifi- 
cînd lista, în locul celor 
doi copii au fost înscriși 
Sorin Szilagy și un me
dic de la Spitalul mu
nicipal. Culmea, lista fal- 

gramul meciului rare \.i 
avea tipărit pe el un nu
măr. Promiul tombolei, un 
(elevizor-inonMor 0011 co
lor, în valoare de 48 mii 
lei. Tragerea tombolei va 
fi asistată de o comisie for
mată din spectatori. (Al. 11.) 

printr-o frumoasă parada, 
in urma unui șut din lovi
tură liberă. Echipa oaspe
te atacă tot mai insistent. 
In min. 61 Minerul Lu
peni obține egalarca, prin
tr-un șut din interiorul ca
reului a lui Mag: 1—1. 
Din acest moment rolurile 
sie inversează, gazdele for- 
țînd desprinderea. Drept 
urmare. în urma unui a- 
tac rapid purtat în mi
nutul 65, izsak este faultat 
clar în careu și arbitrul 
acordă fără ezitare pc- 
nalty. Oaspeții contestă 
vehement decizia, întărîtînd 
și galeria, cițiva dintre 
membrii acesteia intrînd pe 
gazon cu intenția vădită 
de a molesta aibilruL li
cit I Lovitura dc la 11 
metri c Je transformată (Ie 
Voicn: 2—1. Patriciii de 
la oaspeți se remarcă (a 
cita oară!) printr-un 
fault dur. Se impunea car
tonașul roșu, dar arbitrul 
se dovedește a li prea în
găduitor de această dată.

I’aul NKI'lfSf l'

FlAV
sificată a fost semnată, 
în locul președintelui 
ciul ului, de domnul Tal- 
pay, care nu are nici o 
atribnțiune oficială. Oare 
de ce domnul Talpay nu 
și-a tăiat de pe listă pro
priul fiu. dacă tot tre
buia tăiat cineva? De 
asemenea,- domnul Bur
dan ne-a rugat să co
municăm că, în orice 
problema cu partenerii 
străini, îndeosebi cu cei 
din Franța, se recoman
dă celor interesați să se 
adreseze, în exclusivitate, 
CMPUN, în nici un caz 
domnului Szilagy.

Nouă nu ne rămîne 
decît să supunem atenției 
cititorilor aceste încălcări 
grosolane ale celor mai 
elementare norme de eti
că în legătură cu „odi
seea” acestei deplasări 
în Corsica. Și, să nu mai 
fie nevoie de concluzii, 
începe să nu ne mai mi
re nimic din tot ceea ce 
se întîmplă la ace<t club 
Jiul...

Mireca BII.IORESf U

JIl I. I< ARGEȘ 
I—0. In luptă cu doi 
adversari, Ilenzel va 
reuși să scape din în
cleștarea celor doi și să 
centreze în fața porții 
apărate de Spcriatu, dar 
din păcate iui va fi goL

loto A Ulei 1)1 I.A

Lupte libere

IJrtHi/ pnnlru
Vasiln Mimai

Antrenorul Costieă Măr 
măline, unul dintre cei 
care duc cu cinste tradiția 
sportului pe saltea dm 
Valea Jiului, ne-a obișnui! 
cu vești bune. Ultima am 
aflat-o eu satisfacție, ieri 
dimineață. Sîmbătă și' do
minion, la Iași, au avut 
loc întrecerile finale al<* 
campionatelor republica
ne dc speranțe olimpice la 
lupte libere. Au participat 
140 dc luptători de la cele 
mai puternice cluburi din 
întreaga țară. Spre cinstea 
lor, a antrenorului Gostică 
Marmaliuc și a clubului 
Jiul Petrila, luptătorii noș
tri au avut comportări pes
te așteptări. Astfel. Ja ca
tegoria 90 kg Vasilc Min- 
zat a fost foarte aproape 
de a se clasa primul, cîș- 
tigînd prin tuș trei me
ciuri și pierzînd la puncte 
ultima partidă cu luptăto
rul Dolga din Arad. Ori
cum, medalia dc bronz 
obținută dc Vasilc Minzat 
este un rezultat remarca
bil, pentru cpre merită fe
licitări.

La categoria 52 kg, Ni- 
colae Bogatu s-a clasat al 
patrulea, datorită faptului 
că a fost frustrat de arbi
tri în meciul cu luptătorul 
Guțuș, care de altfel a și 
obținut titlul de campion 
național. Dc remarcat este 
și locul al șaselea ocupat 
de un luptător începător. 
Alexandru Stancin, miner 
la IM I.onca.

Mireca BUJORI Sil’



4 2ORÎ NO! M VRȚI, 8 MAI 1990

De la Comis-a 
tehnică 

a Guvernului 
României

(Urmare din pag. 1)

publice care va urmări mo
dul cum se desfășoară a- 
legerile in peste 300 secții 
de votare, astfel incit, la 
un minut după Închiderea 
urnelor, să se facă prime
le prognoze asupra rezul
tatelor alegerilor.

Președintele comisiei gu
vernamentale a estimat că 
vor fi prezinți Intre 500 
și 1000 de observatori 
străini, inclusiv ziariști 
acreditați pe lingă Biroul 
Electoral Central, care au 
acces In secțiile de votare, 
pot asista la numărătoarea 
voturilor, dar nu au voie 
să exercite acțiuni care ar 
putea influența alegerile.

Probabil, a menționat 
domnul Drăgănescu, rezul
tatele oficiale ale alegeri
lor pentru președinția Re
publicii vor fi cunoscute In 
cursul zilei de marți, 22 
mai, iar cele pentru parla
ment. miercuri, 23 mai.

(Rompres)

Rezultatele sondajului de opinie 
efectuat de OSOP „Dacia*6

Agenția Roniprcs a primit din pa,'-tea 
Oficiului pentru sondarea opiniei publice 
..Dacia" (organism neguvernamenlal și 
apolitic) răspunsuri la noi întrebări In 
cadrul unui sondaj efectuat asupra unui 
eșantion de 987 cetățeni:

6) Sînteți de acord cu punctul 8 al 
Proclamației de la Timișoara.

NU — 78.5 la sută
DA — 14 la sută
nu .-e pronunță — 7,5 la sută
7) Considerați necesară o ședință spe

ciali a CPUN în legătură cu evenimen
tele recente din Piața Universității?

NU — 87 la sută
DA — 8 la sută
nu se pronunță — 5 la sută
8) Considerați că dl. Ion Iliescu este 

dator să dialogheze cu manifestanții din 
Piața Universității din București?

NU — 89 la sută
DA — 3 la sută
nu se pronunță — 8 la sută
9) Considerați că GuVernul este dator 

să dialogheze cu manifestanții din Piața 
Universității din București?'

NU — 88 la sută
DA — 8 la sută
nu se pronunță — 4 la sută

11) Este Televiziunea Română Liberă ma
nipulată de Guvern. FSN așa cum susțin 
unele publicații sau personalități politice? 

NU — 81 la sută
DA — 4 la sută
nu cunoaștem — 15 la sută
11) Considerați că este o paritate egală 

în cadrul studioului electoral pentru toate 
partidele sau personalitățile politice?
Dl — 91 la sută

NU — 5 la sută
nu se pronunță — 4 la sută
12) Cum considerați, presa este 
parțial

manipulată de partide 
părtinitoare 
nedocumentată temeinic 
insuficientă ca număr 
nu se pronunță
13) Cum vi se pare aprovizionarea cu 

mărfuri alimentare și industriale destinate 
populației?

bună 
satisfăcătoare 
insuficientă 
nu se pronunță
14) Ce trebuie să facem acum In 

rlnd?
să muncim și să recuperăm restanțele 

sută 
sută 
sută 
suta

— 45
— 28
— 8
— 7
— 7
— 5

liberă? 
la 
la 
la 
la 
la 
la

sută 
sută 
sută 
sută 
sută 
sută

68 
16
11

5

la 
la 
la 
la
primul

sută 
sută 
sută 
sută

— 69 la
— 12 la
— 18 la

— 1 la
pe stradă? 

la 
la 
la 
la 
la

— 65
— 23
— 9
— 2
— 1

sută 
sută 
sută 
sută 
sută

să păstrăm ordinea
să așteptăm alegerile
nu se pronunță
15) Ce vă neliniștește
bișnițarii
lipsa de politețe
teama dc accidente
nimic
nedeciși
16) Știți cine sînt beneficiarii de pașa

poarte și cei care au plecat In străinătate 
pînă acum?

bișnițarii șl țiganii — 90
cei cu rude In străinătate — 4
turiști reali — 3
foști activiști — 2
nu cunosc — 1

la 
la 
la 
la 
la

sută 
sută 
sută 
sută 
sută

(Rompres)

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
ROMÂNIA PE AGENDA DE LUCRU A

REUNIUNII CELOR 12
SCURTE ȘTIRI SCURTE ȘTIRI

Exploatarea de gospodărie 
comunală și locativă Lupeni

OPERA
prin transfer sau vinzare unităților economice 
sau persoanelor fizice următoarele mijloace 
fixe — supuse casării din categoriile:

cat. III — mașini de forță și utilaje e- 
nergetlce

cat. IV — mașini, utilaje și instalații de 
lucru

cat. V — aparate și instalații de măsură, 
control și reglare

cat. VI — mijloace de transport
cat. IX — unelte accesorii de producție 

și inventar gospodăresc
Listele cu mijloacele fixe respective se 

pot consulta la sediul unității noastre din 
strada Bărbăteni nr. 163. Informații suplimen
tare la telefonul 60912.

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

următorul personal g
• vînzător 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.

MICA PUBLICITATE
BRUXELLES 7 (Rom

pres). La Bruxelles a în
ceput luni reuniunea Con- 
sil.ului ministerial al Pie
ței Comune, la care iau 
parte delegații conduse de 
miniștrii de externe ai ță
rilor membre. Principale
le probleme de pe ordinea 
de zi slnt relațiile CEE cu 
țările din Europa centrală 
șl răsăriteană ți evoluția 
procesului de creare a ti- 
niunil economico-financia- 
re ți politi* e a „celor 12". 
In perioada lucrărilor se
siunii urmează să se sem
neze acordul privind cola-

VIENA 7 (Rompres). Du
pă cum informează un ea. 
municat al Agenției Inter
naționale pentru Energia A- 
tomică (AIEA) dat publici
tății la Viena, ponderea 
energiei nucleare In pro
ducția de electricitate a 
crescut anul trecut In 15 
țări din lume.

In Franța, această parte

O IDEE LUMINOASA DINSPRE 
„SOARE-RASARE"

TOKIO 7 (Rompres). Un 
detector de min
ciuni care analizea
ză undele cerebrale și dis
cerne cu mare perfecțiune 
pe cei c >re vor «ri ascundă 
adevărul a fost pus la 
punct de către un labora- 
•or din I.iponia. După cum 
e șbe, detectoarele de 

rn:’.- iuni clasice analizează, 
•’u ajutorrl unor senzori, 
doar aspectele fizice exte
rioare ale unui ’ubfcct a- 
'■ di’a't eflm ar fi transpi
rația. pulsul, presiun ra ar

borarea tn domeniile eco
nomic și comercial Intre 
Piața Comună șl Ceho
slovacia, Bulgaria șl RDG. 
Potrivit agențiilor de pre
să, miniștrii de externe 
urmează, de asemenea, să 
aprobe mandatul pentru 
desfășurarea tratativelor 
tn vederea Încheierii unul 
asemenea acord cu Româ
nia, precum șl programul 
Pieței Comune pentru a- 
cordarea de asistență tn 
favoarea țărilor est-euro- 
pene In cadrul mal larg 
al „Grupului celor 24" (de 
stjte industrializate).

------------------ ------
NLCLEARA

a reprezentat unui trecut 
74,6 la sută. In Belgia — 
60.8 la sută. In Coreea de 
Sud — 50.2 la sută, tn Un
garia — 49,8 la sută, iar 
In Suedia — 45,1 la sută. 
Pe ansamblul lumii. In
1989. circa 17 la sută din 
producția totală de electri
citate a fost furnizată de 
centrale nucleare.

teri.dă. Noul detc'tor poa
te să Înregistreze Insă un
dele cerebrale ale persoa
nei examinate pe care le 
redă sub forma unor ence- 
f ilogi ame.

In cazul unor cx|M’rnnen- 
t' făcute In hiponia toate 
cazurile de p' isoani' cul
pabile an fo< t identificate 
fără greș

Agenția EFE nu preci
zează cl ică asemenea in
strumente nu ar putea fi 
utilizate și In alte situații, 
bunăoară tn cursul unor 
campanii electorale...

AMBASADA ROMANA 
din Brasilia a primit a 
scrisoare semnată de sena
torul Pompeu de Sousa, 
care. In calitate de pre
ședinte In exercițiu al Se
natului, aduce la cunoștin
ța guvernului român eă 
forul legislativ a înscris In 
actul ședinței din ziua de 
2 mai „felicitările Senatu
lui federal pentru demo
cratizarea regimului poli
tic din România și pentru 
hotărlrea de a se convoca 
alegeri generale prin vot 
universal".

S.U.Â. trebuie să menți
nă o puternică forță mi
litară In RFG pînă clnd 
Uniunea Sovietică Iși va 
retrage forțele nucleare din 
RDG. a declarat ministru) 
american ai apărării, R. 
Cheney, Intr-un interviu 
radiodifuzat, citat de agen
ția France Presse. Numai 
după ce sovieticii Iși vor 
fi retras toate forțele din 
Europa de est „vom putea 
avea o încredere suficientă 
ți ne vom putea reduce 
propriile noastre forțe”, a 
spus Cheney. Ministrul a- 
părării al SUA urmează să 
se Intîlncască cu omologii 
săi din țările membre ale 
NATO la 8 ți 9 mai. la 
Calgnry (Canada), unde 
va fi abordată problema 
rachetelor nucleare cu rază 
scurtă de acțiune.

ȘEFUL STATULUI Li 
HIAN, Moammer Al-Ka- 
dhafi, a cerut Europei să 
părăsească Alianța Atlan
tică. In intervenția, la con
ferința internațională pen
tru denuclenrizarea Mc- 
diteranei, Kadli.ifi a de
clarat: „Acum, clnd Pactul 
dc la Varșovia este pe cale 
a se dizolva, ce importan
ță strategică mai are NATO 
pentru Europa ?". D<- ase
menea, el a invitat Grecia 
și Turcia să pună capăt 
piezințcj militare a State

lor Unite pe teritoriile lor, 
Inchizlnd bazele america
ne, relevă agenția France 
Presse.

ALEGERILE locale care 
au avut loc duminică In 
RDG au însemnat o victo
rie clară, dar mai puțin 
strălucitoare, pentru con
servatorii premierului Lo- 
thar de Maiziere, sancțio
nați, după cum remarcă a- 
genția France Presse, de 
electoratul rural care s-a 
orientat în număr mai 
mare către partidele agra
re.

RDG Șl CEHOSLOVACIA 
au obținut, luni, statut de 
invitat special pe lingă 
Consiliul Europei, organism 
din care fac parte 23 dc 
țări occidentale. După cum 
informează agenția Fran
ce Presse, hotărlrea In a- 
cest sens a fost luata de 
Biroul Adunării parla
mentare, întrunit la Stras- 
sbourg. In prezent, șase 
țări est-curopene dispun 
dc acest statut, care le dă 
dreptul de a participa la 
dezbaterile adunării, dar 
nu și dreptul de vot. Ele 
sint URSS, Polonia, Iugo
slavia, Ungaria, care au 
obținut acest statut anul 
trecut, precum ți RDG și 
Cehoslovacia.

SECRETARUL de stat 
american. James Baker, a 
făcut o vizită oficială de 
ci leva ore în Polonia. Șe
ful diplomației americane 
a fost purtătorul unei scri
sori din partea grupului 
„2 plus 4” (cele două Ger
manii ți aliații învingători 
in cel dc-nl Il-lca război 
mondial), care au invitat 
Polonia să participe la vi
itoarea reuniune ministe
rialii a grupului, care va 
avea loc In iulie, In Paris, 
pentru discutarea proble
mei frontierelor unei vi
itoare Germanii unificate.

VIND instalație satelit 
completă. Telefon, 60860, 
Lupeni. (1135).

VIND casă Lupeni, stra
da Lăpușneanu nr. 2. In
formații la adresa de mai 
sus, sau telefon 70547, 
după ora 15. (1133).

VIND urgent, foarte con
venabil TUNER Electro
nica (negru), nou. Petro
șani, strada Independenței 
Bloc 2, sc. 1, ap. 14. zilnic, 
orele 13,30—17. (1131X

ADEVARATA constituire 
a Uniunii Democrate a 
Romilor din Valea Jiului 
a avut loc In 30 aprilie
1990. In prezența unui nu

DECESE

SOȚIA și fiica Pepita 
cu adincă durere in 
suflet anunță încetarea 
din viață a celui ce a 
fost

AVRAMESCU IULIU 
(GYULUS)

Ininorniintarea are loc 
Joi, ora 16. Cortegiul 
funerar pleacă din str. 
Republicii, bloc 60/1, 
l’clrila.

Odilincască-sc în paccl 
(1138).

FIICA Kiss Irina cu 
familia dcplîngc moar
tea scumpului lor tată, 
socru si bunic

AVRAMESCU 1UI.IU 
(GYULUS)

Dumnezeu să-l ierte! 
(1138)

COMEMORARE

COLDA Ionel și fami
lia dr. Isacu Fulviu a- 
nunță cu aceeași marc 
durere șase săptămtni 
de la trecerea In nefi 
ință a celei mai bune 

măr de peste 600 membri, 
U.D.R- s-a ales în mod 
democratic, în unanimitate 
de voturi.

COMITETUL DE 
CONDUC ERE PE 
VALEA JIULUI:

— Președinte: Găldărar 
Vaier (Liri);

— Prim-vicepreședinte : 
Rac) Marcel;

— Vicepreședinte: Căl- 
dărar Mitruț Ionică;
— Secretar: Măturar Pom- 

piliu.
Participanții la constituire
— Inițiatorii U.D.R. — 

Deva
— reprezentanții Județu

lui și Bucureștiuiui.

FIICA Sima I’om- 
pila și ginerele Stelian 
anunță cu adincă du
rere încetarea din viață 
a neprețuitului lor tată 
și socru

AVRAMESCU IULIU 
(GYULUS)

Lacrimi și flori pe 
niormintul Iul. (1138).

FIICA Barcsa Emilia, 
ginerele ți nepoții cu 
nețărmurită durere de- 
plîng trecerea în eter
nitate a scumpului lor 
fală, socru ți bunic

AVRAMESCU IULIU 
(GYULUS)

un suflet nobil ți blînd. 
Nu-I vom uita nicio

dată. (1138).

soții, mame, bunici și 
străbunici

COLDA ELISABETA
Nu-i vom uita nicio

dată bunătatea și dra
gostea cu care ne-a 
înconjurat. (1136).
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