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IATA CUM SE VOTEAZA !

Precizări utile pentru alegători
ln 20 nici \om participa la primele ale

geri libere din România, după o perioadă de 
aproape 50 de ani. Peniru marea majoritate 
a electorilor, acest lucru constituie o pre
mieră

Este firesc ca alegătorii să aibă unele 
nelămuriri privind tehnica votării. Iată, in 
cele ce urmează, informațiile necesare pre
văzute de Legea electorală, detaliate de 
reprezentanți ai biroului electoral județean 
la intrunirea cu președinții, locțiitorii secți
ilor de votare și cu reprezentanții primăriilor 
locale din Valea Jiului.

• CIRCUMSCRIPȚIA IN CARE VOTAM 
ESTE NR. 22, JUD. HUNEDOARA

• Secțiile de votare sînt cele stabilite 
și înscrise in publicațiile afișate, în tot mu
nicipiul.

• Reamintim faptul că fiecare alegător 
trebuie să verifice la secția de care aparține 
dacă este înscris in listele electorale, adre- 
sindu se pentru eventuale rectificări, la pri
măriile pe raza cărora domiciliază. • Con
form Legii electorale, întreaga activitate 
din secțiile de votare este coordonată de 
către președinții acestora.
• Incepind de astăzi, este interzisă orice 

propagandă sau manifestație cu caracter 
electoral.

• In secțiile de votare, este interzisă 
propaganda electorală de orice fel.

• împreună cu președintele și locțiitorul 
sau, vor fi la fiecare secție de votare încă 
7 persoane (deci o comisie trebuie să aibă 
9 membri), reprezentanți ai formațiunilor 
politice, care participă la alegeri. • In afara 
acestora, in secțiile de votare au acces re
prezentanți ai presei, radioului și televiziunii 
atit din Romănia, cit și din străinătate, cu 
statut de observator, acreditați pentru acest 
eveniment. ® Votarea propriu-zisă va Începe 
duminică, 20 mai, la ora 6 pe întreg terito
riul țării. • Fiecare alegător care se pre
zintă la urne trebnie să posede asupra lui 
buletinul de identitate. * Nimeni nu se poale 
prezenta la vot cu altă legitimație in afaia 
buletinului. • Cei care au pierdut Buletinul 
de identitate pot să-și exercite dreptul de 
vot pe baza adeverinței eliberate de politic*. 
• Dacă, totuși, nu poseda această adeverință

(admitem cazul ca a pierdut buleîina] in 
preziua alegerilor), va face dovada identi
tății cu certificatul de naștere, livretul mili
tar și certificatul de căsătorie. ® Pentru 
cei care au domiciliul in alte localități, dar 
au viză de flotant in Valea Jiului, s-a creat 
posibilitatea de a vota in localitatea in care 
au viză de flotant, prezentind buletinul de 
identitate președintelui secției de votare, 
care are obligația de a scrie în buletinul de 
identitate, la rubrica mențiuni, că persoana 
respectivă a votat la secția de votare !a 
care s-a prezentat.

• Pot vota și persoanele aflate in vizită 
in Valea Jiului, dacă prezintă adeve
rință de la primăriile pe raza cărora domici
liază, tot pe baza buletinului de identitate.
• Cei care din motive de sănătate nu se pot 
deplasa la secțiile de votare, dar doresc sa
și exercite dreptul de vot, o vor putea face 
numai dacă se adresează președintelui sec
ției de votare, care va desemna persoanele 
care merg la domiciliul solicitantului cu ur
na volantă. • Pot, de asemenea, vota și ce 
tățenii romani cu domiciliul in străinătate, 
care vor prezenta pașaportul, in care se va 
înscrie că a votat, Ia secția unde s a prezen
tat. • La prezentarea in fața președintelui 
secției de votare fiecare alegător va prezenta 
buletinul de identitate. • Va fi înscrisă se
ria și numărul buletinului in lista electorală.
• Alegătorul va primi trei buletine de vot 
(cele din pagina a 3 a) și ștampila cu 
inscripția „Votat". • Buletinul de vot notat 
cu „P" este pentru alegerea președintelui 
României, avind înscrise, pe pagina a II a 
sus, în cite un dreptunghi, numele celor trei 
candidați la președinție in ordinea desemnată 
de tragerea la sorți. • Al doilea buletin de 
vot, „S", este pentru Senat, în care sînt în
scrise candidaturile pentru Senatul României, 
din partea formațiunilor politice și candidații 
independenți. * Al treilea buletin, notat cu 
„D", este pentru Adunarea Deputaților, <i- 
vînd, la fel, înscrise candidaturile, formațiu
nilor politice in cite un dreptunghi. Alătuti 
de formațiunea politică și candidaturile res-

(( milionare iii |>:ig .a 3-a)

Noi construcții social-cuîturale 
in Vd’ea Jiului

• Rațiunea noilor edificii — satisfacerea : 
unor cerințe sociale, elevare urbanistică • 
încă 4 spitale, un cîștig pentru sănătatea 
populației • La Lupeni, o piedică artificială i 
in amplasarea noului edificiu medical • 
Construcțiile abandonate, problemă insolu
bilă la Uricani? ,

Am avut ocazia să asistăm in aceste zile la 
demersul unei comisii formală din specialiștii cei 
mai autorizați din conducerea Primăriei județene, 
precum și dc la I.P.II. și G.I.G.f .1... pentru stabi
lirea principalelor investiții social-culturalc și ame
najări cdilitar-gospodărești menite să ridice nivelul 
urbanistic al localităților municipiului. <electivul 
dc specialiști, la care au participat cadre rcprez.en- 
tind primăria municipiului, Al’M și IGt L Petroșani, 
a avut discuții cu primarii orașelor, a analizai la 
fața locului stadiul execuției unor lucrări, diferite 
soluții pentru sistematizarea spațiilor publice, a 
stabilit realizarea unor noi obiective de investiții, 
menite să satisfacă cerințele unei vieții civilizate.

PETROȘANI. Punctul de 
pornire — zona centrală 
a municipiului — ti renul 
din fața hotelului ..Petro
șani”. l'n spațiu in care 
se prevede extinderea ho
telului, ridic.areti unor edi
ficii care sîi conhibuie la 
ck-vu-i a spirituală, la eilll- 
c irea culturala, civică a 
locuitorilor. S-a optat ca 
viitoarele construi ții > 
poată găzdui un complex

muzeal, o calorie dc a.tii, 
bibliotecă publica etc. O 
problemă dificila o consti
tuie ..monștrii” de beton, 
enormi și inutili, implan- 
t iți in mijlocul parcului. 
Unul singur. .1 anume cel 
do lingă h ili’i, inmWgazi- 
lieaz.î 700 111 ■ I ton. Și

loan DUBEK

(Continuare in pag. a l a)

In aceste zile cind ten
siunea campaniei electo
rale a ajuns la maximă 
intensitate, imi stăruie tot 
mai mult in minte cuvin
tele rostite calm, dc un 
miner, lupencan. aproape 
tio pensie. „Așteptăm ale
gerile; ziua dc douăzeci 
mai sper că ne va aduce 
ceea ce cu (oții dorim — 
liniștea in țară. Da. LINIȘ
TEA, pentru că fără ea 
nici de libertate^ cîștig.ită 
cil atitea sacrificii nu te 
poți bucura Și spun n- 
ccasta, pentru că pentru 
niulți. cum văd si cu toții 
o vedem, libertate.1 este 

egală cu liberul arbitru, 
adică să ți faci dc cap..." 

f.tivinlele au fost rostite 
domol, dar ferm, semn 
că au venit după <e au 
fod bine eîntărite, temei
nic judecate. Ele, imi stâ
rnii m minte, <a și i-ahr.'il 
și siguranța de pe fața 
bărbatului mopcril rlc < ol- 
bul negru, bine fis.il pe 
friintc.ii senină de su
doarea de care nu .1 reușit 
încă să scape după ieșirea 
din adinctlri. Imi stăruie 
cuvintele ca și calmul și 
siguranța minerului, pen
tru că sint in total con• 
trust cu vorbele acide și

LIBERTATEA OPȚIUNII
fețele crispate aii multora 
111 aceste zile < arc se tem 
de alegeri. Vlai ales dc 
1 rz 1111a lele lor, caic con 
«stă riip.li itali'a d, opțiu
ne, maturitatea polili , și 
civică a alegătorilor, a oa
menilor, coc formează ma
rea mijoritale a elcclora- 
Iului. <le a decide 111 a< est 
moment dc răspintie asu
pra viitoiului țării. Tea

ma, îmbrăcată in formele 
diverse ale contestației și 
agresivității, ale denigrării 
și calomniei ii, arc drept 
argument furtul Revoluției 
dc neoeomuiii .ti, precum 
moștenirea 111 doct rinăr.i, 

îmbolnăviri 1 oamenilor, 
de ideologia comunistă a- 
lienare <!•■ care nu se se ip.i 
ușor.

In fața acestui argument 
imi viii iii minți' alte 1- 
mănunle cil valoare de 
contram giiment. fini stă
ruie în minte la. , miile 
scăpate in urmă cu vreo 
zece ani de un fost gievisl 
al I upiniti lui '29, fost 
activist sindical după răz
boi, un fosl minei cmc 
in anii dictaturii, dinli-un 
comunist înfocat, a devenit 
un eoni est.d.11 ferm 111

1,upeni, ,,1’ăeal de virtuțile 
si chinurile atilor munci
tori și țărani care s-au 
sacrificat... Pentru ce? Pen
tru un crez care a fost 
o utopii

Am trăit și am indurat, 
nc ani revoltat și am su
praviețuit, am muncit și am 
sp.'iat, dar smtem mai ca
pabili ca oricind să jude
cam, să alegem binele de 
râu. să decidem soarta lor 
și a țării, v iitorul și lo< ul 
nostru 111 rindul popoare
lor civilizate ale țuriipci, 
ale lumii. Smtem capabili 
să discernem. s> optam 
pentru lin program-platfor- 
mâ sau altul, sinlem 111 

stare să deosebim adevă
ratul patriotism dc ipocri
zia zgomotoasă .

Acești oameni simpli, le
gați dintotdeauna de pă- 
mintul patriei, șliil să 

opteze, în cunoștință de 
cauză. Sint capabili să pă
șească dincolo de momen
tele de tensiune, confuzie 
și neîncredere pe caro le 
trăiește societate.1 noi tră 

111 ultimul timp, si vor ti 
să opteze liberi, cil cugetul 
și inima.

I ie această duminică, 211 
mai, frumoasă zi de florar, 
o zi a incrcderii, a certitu
dinii in viitorul .1 pro ,pe- 
ritafi .1 Rom.iniei!

loan Dl Uliii
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Fondul de
r După cum am mai spu
s-o, mina Lonea a pornit 
bine, ața cum a promis 
directorul întreprinderii in 
luna martie. Și în luna 
mai minerii de aici au ex
tras in fiecare zi câi'buno 
peste preliminar, dovada 
atmosferei bune de lucru, 
a hărniciei lor. Un acci
dent tehnic in noaptea de 
14 spre 15 mai la puțul cu 
schip a făcut insă ca în 
ziua de 14 să nu se reali
zeze prevederile. zilnice. 

D ir abatajele n-au simțit 
avaria datorită posibilități
lor de stocare a producției 
in silozuri subterane. A- 
vaiia a fost rezolvată ți 
.s-a trecut la extragerea 
cărbunelui, puțul cu schip 
•ivind suficientă capacitate 
pentru a transporta in
tre ga cantitate de căr
bune. Acum mina merge 
in plin, "U 12 abataje fron
tale de marc capacitate, 
cu suficientă linie de front 
și pentru ma i mie si cu 
i xi cutait a in paralel a 
capacităților de înlocuire.

Ai eîla c te i.i'i-ui gene- 
i al in care si? 1 -fășoară 
•iclîvitatea de producție. 
La Lonea insă. Li ne per
mitem să cred m <ă nu 
numai la I.onea) a aparut 
un fenomen curios care 
aduce daune activității, in 
R' ncral, tune a întreprin
derii. Se cuvine s.i spunem 
lucrurilor pe nume pentru 
a li cunoscute de mineri, 
iei < arc pot acționa , cu 
sprijinul .-.indicatului bor. 
p nti ;i curm i- a ai .->tui 
r i'i. D. -pi i ce •; le vorba?

timp-o avere colectivă
De la trecerea Ta pro

gramul de muncă de 0 
ore Și săptămîna de lucru 
de 5 zile in minerit, minerii 
au suficient timp liber pen
tru refacerea forței de 
muncă. Aceasta însă pre
supune cq luni dimineața 
omul să vină Ia lucru 
proaspăt, odihnit, pentru 
a-ți putea desfășura în bune 
condițiuni .activitatea. Ee 
se întîmplă în realitate? Se

I. M. LONEA

constată că*in zilele de 
vineri și luni crește simți
tor numărul absențelor nc- 
motivite. Dacă in zilele de 
'J și 10 mai au fost 63 și, 
respectiv, 50 de nemoti
vate, vineri în 11 mai au 
fost 105, iar luni 14 mai, 
137. Daca ne întoarcem 
mT. spic începutul lunii, 
in ziua de 2 mai — după 
4 zile libere — au aLscn- 
tat nemotivat 126 de oa
meni, pentru ca vineri, 4 
mai se înregistreze 95 
de nșjmotivatc. iar luni 
(după încă don i zile de 
odihnă) 83. Oricine, orice 
... spune, gluma se îngroașă 
pentru că absențele au 
implicații directe asupra 
producției, a salariilor. 
Dar mai apar și alte nc- 

izuri. Vini-. .a, lipsa de 
< f ptive, duce la neplasa- 
rea tuturor posturilor și la 
greutăți mari in închiderea 
■ . luriior -i efectuare.! lu

crărilor pregătitoare perr- 
tru zilele de repaus.

Trebuie să subliniem 
faptul eă cei care vin la 
lucru muncesc cu seriozi
tate, își văd de treabă. 
Stau dovadă randamentele 
realizate în timpul scurs 
din această lună. In căr
bune s-au realizat 5,100 
tone pe post față de 
4,250, pe total sul teran 
1,550 tone pe post față de 
1,450, iar pe întreprindere 
față do 1,150 tone pe post, 
sau realizat 1,200. Din 
cauza nemotivatclor însă, 
a neutilizării fondului to
tal de timp disponibil, apar 
oscilații mari în nivelul 
producției, cu toate conse
cințele care decurg de aici. 
Pentru acoperirea posturilor 
neplasate în abataje, înain
te s-a făcut apel la efec
tivele de la întreținere 
(ceea ce „a pus mina la 
pămînt", cum spun minerii). 
Acum, pentru că întreaga 
mină este în refacere, nu 
-e mai folosesc efectivele 
de la întreținere. Și, fala 
posturi prestate în abataje 
nu poate ieși cărbunele. 
De aici oscilațiile de pro
ducție de care aminteam.

Care e soluția? Una sin
gură: prezența la lucru. Și 
asta depinde de fiecare om 
in parte. Pentru că mai 
devreme sau mai tîrziu va 
i cni și vremea alegerii 
griului din neghina. Iar 
le neghină cine are trcbll- 

i n ț ă ?
Simian l’OI’

X‘- .iiii săturat de raportări iii Im .isiipi .i nu
mărului de apartamente date in lolosinț.'i m .inii 
,,luminoși' ai construcției socialiste. Măcar n um să 
fie (dacă sini!) predate la limp <i < tun tri liuie.

Foto: I. I.l( IU

«.irr <tor im <• prindem 
prstelr »*’l marc» cu 
M>|/i <|c .itir ( ol.itnird- 
loftil nostru» infimi ul 
\uri | Dul i. ne propune 

iftl-uinv ^ontrr- 
JoUlV. HUipiiHMI |H* 
ni.irgiiu a 1 i ului 7A-
n<» i2ii din l<« l« /iii.

IaIi* .11 ll de frumo.tsA, 
învii Ic <lc(«i miri.*b su 
tii'i cui... pr>lr|r|

••••
• •• ’

«t 1 «A|M* tul
buri Siill< iii M1U nu
siiilem vnnțlir•nți. fio

MAI ÎN GLUMĂ, MAI ÎN SERIOS

CENTRALA. In incinta 
minei Lupeni Sud au în
ceput lucrurile de construc
ție a unei centrale termice. 
Noua centrală va avea o 
putere instalată de o Gi- 
gacalorie și va asigura a- 
gentul termic pentru grupul 
social-administrativ, fără 
a se mai apela la sursa din 
magistrala de tcrmoLcare 
I’aroșcni — Lupeni. (V.S.)

EXTINDERE. Pe perioada 
sezonului cald, unitatea de 
alimentație publică ,,Cerna” 
situată in piața agroalimen- 
tară din Petroșani deschide 
o microgrădină de vară unde 
se voi- servi mici, berc, 
gogoși și alte produse de 
acest fel. Numărul locurilor 
la mese, aproximativ 70. 
Inițiativa aparține ICSA- 
\P Petroșani și lucrătoarei 
comerciale Maria Greu, 

fa imitații. (Al. II )

BUFET. La căminul de 
nefamiliști D'.I din Uricani, 
aparținind 1ACCVJ, din 
inițiativa administratorului 
Constantin Bardan și cu 
sprijinul conducerii intre-

prinderii a fost desch in 
bufet de incintă. Este o 
inițiativă care vine în 
spiijinul locatarilor Cămi
nului. P iate fi extinsă și 
la alte „ca.-»?”, unde nefa- 
miliștii simt din plin lipsa 
gospodinelor?

RECEPTIVITATE. E cu
noscută și recunoscută lip
sa de receptivitate a con
ducerii EGCL Pctrila in 
rezolvarea propunerilor ce
tățenilor sau a sugestiilor 
presei. Semnalam un nou 
caz. In ziarul nostru a a- 
p.M-ut în urmă cu mai bine 
de o lună (6 aprilie a.c.) o 
notă critică ,,Datorii ui
tate", în care criticam 
EGCL Petrila pentru faptul 
că nu execută lucrările de 
reparații la magazinul aii-, 
mentar dai Lonea. Că n-am 
primit răspuns, nu-i aproa
pe nimic. Rău e însă că 
tîmplăria metalică rugi
nește în continuare fără 
să se atingă nimeni de la 
EGCL de ea. Păi, dacă 
ați știut, domnule director 
Edclin că nu puteți exe
cuta lucrarea, de cc ați a- 
tacat-o în toamna anului 
1989? (S.P.)

CAPCANE. Pe șoseaua 
de centură a PetrOșanifllui 
există două guri de canal, 
ale căror capace au dispă
rut. finii spun că sînt „ri
dicate” sistematic do țipi 
cu genă închisă la culoare 
spre a fi valorificate ca 
fier vechi. Un lucru este 
însă clar: rămase fără ca
pac, gurile de canal res
pective constituie un peri
col permanet pentru inte
gritatea autovehiculelor 
(G. O.)

NU SOSESO ZIARELE. 
Primim o corespondență 
de la cititorul nostru Tibe- 
riu Moraru din Lupeni. Pe 
lîngă altele, autorul scri
sorii îșl exprimă nemulțu
mirea șl față de modul 
cum ajung ziarele, mal 
ales cele centrale, la abo- 
nații din cadrul atelierului 
electrio al I.M. Lupeni. Mai 
mulțl cititori, Racolța, Grl- 
șan, Dugaia și alțl abonați 
nu primesc zile în șir Ga
zeta sporturilor. România 
liberă, etc. Mal are ros* 
să ne abonăm la aceste 
ziare, mal ales la ultimul, 
In care abundă articole 
pline de ură și venin?

lată o întrebare la care 
singur ați răspuns, dom- 
nulo ®. iMoraru. (I.D.) $

4 
Rubrică realizată de ' 

t« 6. S TANESCU ’
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! ALEGĂTORI!
1

I

în secția de votare veți primi 3 buletine de vot. Aplicați 
o singură ștampilă pe fiecare buletin, în căsuța care 

cuprinde candidatul sau partidul dv. preferat !

Buletinul de vot 
pentru președinție

Buletinul de vot pentru Senat

FRONTUL ȘALVARII 
NAȚIONALE

ELIESCU ION

PARTIDUL NAȚIONAL 
LIBERAL

CAMPEANU RADU

I
i - PARTIDUL NAȚIONAL 

țărănesc 
Gtțun și Dwn&cr*»

R.-ȚiU LvN

Precizări utile 
pentru alegători 

il'rmiic clin p.:... 1)

peciixe, in fiecare dreptungni se regăsește 
și semnul elecfor.il <il p.irnuului respectiv.
• Alegătorului i se vor înmin.i aceste bule
tine și ștampila și se sa deplasa in cabina de 
solare. • Se votează in cuibine închise.
• Ștampila cu mențiunea „VOTAT” este ro
tundă și astfel dimensionată incit e mai mică 
decit patrulaterul. • Se va aplica ștampila 
„Votat", in dreptunghiul in care este înscrisă 
formațiunea politică pe care electorul do
rește sa o voteze. • Adică: pe buletinul 
pentru alegerea președintelui se sa aplica 
ștampila doar in interiorul unui singur drept
unghi, cel in care este înscris candidatul 
dorit. • Asemănător se sa proceda și cu ce
lelalte două buletine. * Alegătorul va aplica 
ștampila „Votat” in dreptunghiul in care este 
inscrisă formațiunea sau candidatul indepen
dent pe care dorește sa 1 soteze. • De reți
nut este ca alegătorul trebuie sa aplice doar 
o singură ștampilă pe fiecare buletin de vot 
și numai in interiorul dreptunghiului respec
tiv. • Dacă se aplică mai multe ștampile, 
buletinul de vot este nul. • După ce a apli
cat cile o ștampilă pe fiecare buletin de sot,
alegătorul îndoaie buletinele, astfel ca pa

gina albă, care poartă ștampila de control, 
să rămină in afară. • La ieșirea din cabină 
se introduc cele trei buletine în urnă avîn- 
du-se grijă să nu se deschidă. Apoi se predă 
ștampila președintelui secției de votare. • 
Alegătorul care, din motive temeinice, con
statate de președintele secției de votare, nu 

poate să voteze singur, are dreptul să cheme, 
in scopul de a-l ajuta, in cabina de votare, 
un însoțitor ales de el.
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DE REȚINUT
• Accesul alegătorilor in sala de 

vot are loc in serii corespunzătoare 
numărului de cabine. • Și încă un a- 
mănunt: două secții de votare din orașele 
Lupeni și Vulcan vor fi vizitate de o echipă 
a firmei vest-germane I.N.F.A.S. (Institutul 
de Cercetare Socială Aplicată din Bonn), 
care va sonda opinia publică, în vederea 
prognozării rezultatului alegerilor. Alegătorii 
sînt rugați să răspundă solicitărilor reprezen
tanților acestei firme, care au nevoie de co
laborarea noastră pentru a-și exercita mi
siunea.

Dorința tuturor este ca alegerile să se 
desfășoare în deplină liniște și înțelegere, 
așa cum s*a desfășurat și campania electorală 
în Valea Jiului și credem că oamenii noștri 
vor face din nou dovada maturității și unității 
sufletești, care au caracterizat dintotdeauna 
Valea Jiului.
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hi construcții social culturale in Valea Jiului
£ (Urmare din pag. 1) 

pentru ce? La Ce folosesc 
știu vur putea folosi 
ace-te catacombe me- 
ga!. maniie? Pentru 
oglinzi Ic apă se pu
teau un nnja lucrări mai 
Simple 1 ntîni arteziene, 
cu ze _• guri de apă, cînd 
se știe blocuri din
cart .ere întregi, inclusiv 
hotelul „Petroșani”, trăiesc 
de an; de zile cu restricții 
de apa ’ Iată o investiție 
f> n i ost, moștenire a in- 
cr>-v terței și spiritului 
n suloin..n din epoca dic
ta >i ii. Ce se va intimpla 
c i aceste grote de beton? 
P1 ipuii ica a fost să ră
nii i una — în mijloc, fin- 
tir,j arteziană, iar celelalte 
să fi? umplute cu pămint 
și trai, u tunate In amena- 

,i florale.
Alte zone In Petroșani, 

in care se prevăd noi con- 
s: oi tii: in zona halci agro- 
<a m ntare se prevede ex
tinderea pieței pentru a 
crea condiții producătorilor 
particulari să-și valorifice 
pru iu>-:e agroalimentare. 

Tot dm îceastă zonă, spre 
cartului Carpați, pe faleza 
ce mărginește drumul de 
tranzit se prevede construi
re! unor blocuri tip vilă, 
cu o valoare arhitectonică 
deosebită. In zona Spitalu
lui, In spatele policlinicii

stomatologice se va con
strui un spital pentru boli 
contagioase, iar în vecină
tatea liceului economic o 
cantină și o spălătorie pen
tru acest complex de în- 
vățămînt.

PETRILA. S-au stabilit 
lucrările ce vor asigura 
reamenajarca zonei de a- 
grement din spatele primă
riei, finalizarea ansamblu
lui de construcții și amena
jări în centrul civic al o- 
rașului. Și In Petrila se 
prevede construirea unui 
nou spital, cu 205 paturi, 
precum și a doua policli
nică.

In raza orașului ANI- 
NOASA s-a făcut un po
pas în noul cartier din Is- 
croni. Orientarea în viitoa
rele investiții este evitarea 
demolărilor în rîndul gos
podăriilor individuale, con
tinuarea sistematizării cen
trului localității prin dez
afectarea baracamentelor 
insalubre unde se prevede 
construirea unei case de 
cultură, o clădire pentru 
administrația locală și crea
rea unei artere moderne 
spre gară.

La VULGAN și LUPENI 
s-a aprobat, precum se 
știe, construirea a cîte u- 
nui spital cu 430 de paturi. 
Oportunitatea ca și certitu- 
d.nca construirii noilor a-

șozămlnte nu incumbă nici 
o discuție. Cele două obiec
tive sînt prevăzute fn pro
gramul de investiții al 
Primăriei județului. Pro
bleme privind construcția 
spitalelor se ridică doar în 
privința amplasamentelor. 
La Vulcan sint două pro
puneri — să fie construit 
noul obiectiv în perime
trul vechiului spital, iar 
a doua propunere — pe 
platoul de la marginea pî- 
rîului Morișoara. Argumente 
• sînt pro și contra, pentru 
fiecare propunere. Rămîne 
să se decidă in cunoștință 
de cauză, pe baza unor cri
terii viabile care să aibă 
în vedere nu doar preferin
țele momentane, ci pers
pectiva de dezvoltare în an
samblu a orașului.

In privința amplasării 
Spitalului din Lupeni, lu
crurile deși păreau simple, 
s-au complicat. Motivul: 
refuzul preotului Negreanu 
de la parohia ortodoxă de 
a ceda o suprafață de 
clteva zeci de metri patrați 
dintr-o grădină aflată în 
vecinătatea incintei Spita
lului, strict necesară pentru 
noua construcție. Specifi
căm că pe partea de gră
dină solicitată cresc în 
prezent doar păpădii, iar 
primăria oferă în schimb 
parohiei un teren arat il 
tot în apropiere, precum

și alte servicii, lucrări de 
amenajare și modernizare 
a incintei bisericii și a Mo
numentului Eroilor. Cu 
toate ofertele și insisten
țele, se refuză solicitarea. 
Este bizar și regretabil a- 
cest refuz, lipsa de recep
tivitate față de un interes 
social major: construirea 
unui edificiu spitalicesc 
strict necesar pentru îngri
jirea sănătății oamenilor 
din vestul municipiului. 
Adică statul alocă un fond 
de 90 milioane pentru noua 
investiție, iar domnul pă
rinte refuză o suprafață 
de cîțiva zeci de metri pa
trați, un colț dintr-o gră
dină unde crește iarba?

La URICANI problema 
construcțiilor social-cultu- 
rale are un specific aparte. 
Și aici Se mai construiește 
și poate se va mai con
strui. „Poate” — pentru 
că, odată cu problema o- 
portunității construcțiilor 
noi, la Uricani se mai ri
dică cu acuitate o pro
blemă: ce se poate face 
pentru a salva noile con
strucții nefinalizate, ca 
policlinica, oficiul PTT, 
spațiile comerciale, sau 

blocurile predate și locuite, 
dar care dau bătaie de cap 
sutelor de familii? Proble
ma pare deocamdată inso- 
lutilă. De aceea, o vom a- 
borda cu alt prilej.CONTRASTE a CONTRASTE sa CONTRASTE

l’e jumătate demolate, aceste case amintesc că in ele au locuit oameni.

MICA PUBLICITATE
ANTVERS \RI PIERDERI

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

următorul personali

— paznici pentru obiective speciale

Retribuția se va face conform I oqii 
57/1974.

T.A.G.C. Ind. Cluj-Napoca 
Antrepriza montaj instalații 

Cluj-Napoca
BRIGADA NR. 6 PETROȘANI

i ijează muncitori in următoarele meserii:

— electricieni, categoria II—VI

— instalatori, categoria II—VI

Salarizarea se face in condițiile f.egii 
nr. 57/1974.

Se acordă diferite sporuri.

Informații suplimentare la sediul brigă
zii din Petroșani, strada Aviatorilor, bloc 
56, ap. 1 șl 2, telefon 44782.

GU ocazia împlinirii vlrs- 
tci de 50 de ani, din partea 
familiei p»n*.ru Fizeșan Ion, 
un călduros „La mulți anii"

VINZARI

VIND Tesla D 115 cu 
boK? și 20 benzi. Petrila. 
8 Martie 37, ap. 8 (1224).

VINO casă cu grădină, 
d- pendințe. Petroșani stra
da Nouă nr, 9. Informații 
1 domiciliu. (1220)

IND magnetofon „Kash- 
tin 1”. Adresați strada 
Independenței 2/26, după 
ora 18. (1217).

VIND urgent Dacia 1100, 
In s»a-e perfectă, din mo
tive de decis. Informații. 
J’aroțem. strada Straja nr. 
8 (1222).

VIND convenabil v.deo- 
•rrler, vi de oca set? în

registrate, noutăți disco, 
albrme succes, heavv metal 
pe benzi ț| casete audio 
'lfi fi (1219).

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 10529/1986 și 
1719/1989 pentru 155 kg și 
176 kg pe numele Nemeș 
Petru și Măruț Aurel, eli
berate de CCAIC Petro
șani. Le declar nule. (1221)

PIERDUT carnet nr. 
89020051 pe numele Balea 
Sigismund, eliterat de 
Cooperativa de Credit Pui. 
II declar nul. (1223).

ni:< i.s

I ÎMI! I \ Krriliifa 
u*iuri|ă cu ridtui•,! durere 
încetarea din viață a 
scumpei lor mamă, mi i 
eră ți bunică

KRI IHIK M \GI» \l 1 \ \ 
(77 ani)

Inmormiiil.-iri ;> arc
loc simbătâ, ora 16.
i orfrgiul funerar picii cft 
din lonea. (1225).

întreprinderea minieră 

Lonea Pilier

cu sediul in Lonea, strada Republicii nr. 275 

angajează direi I sau prin transfer 

miner i

ajutori mineri

penii u lucrări de săpare pufuri.

< oiidiiîiii de încadrare si Mlertaare sini 

cele presă/tile in legea nr. 12'1971 și 57/ 

197 I.

întreprinderea minieră 
Petrila-Sud

angajează direct sau prin transfer: 
fochiști autorizați

— lăcătuși de mină

electricieni de mină

— paznici

încadrarea se va face conform Legii nr. 
12' 1971 și Legii nr. 57/1974.

întreprinderea țesătoria 
de mătase Lupeni

Bulevardul Păcii nr. 2 bis, 
telefon 60801, 60800 

angajfa/A
in șederea specializării in întreținerea si 

repararea mașinilor de țesut automate cu 
microsus eică:

— țesători mecanici-inti eținere (bărbați) 

lăcătuși, cati goriile III IV (băib.iți)
precum și :

sudor, categoria III IV

maistru electromecanic

maiștri febiiolog-țesălorie

Angajarea se face in condițiile legii nr 
57 1974.

Informații suplimentare l.i biroul prrso 
nai al întreprinderii.

Rrd;rc||n < *mi<iiMrana r» no, im. 
I <l> 14 tll

*” ‘Sl “ ' 11'' '•" 2 • cicloane : secretariat • 4 18 62 ) »cctli : 1 16 63, I 2i 61
" ml »lr Nicolae llălccccn nr 2. telefon 4 1 1 65.


