
Mîine, primele alegeri libere
într-o fără liberă

Cotidian iude |> c n (lent ai V a ii J i n B n i

Precizări utile pentru alegători s-a Încheiat 
CAMPANIA ELECTORALA

In 20 mai vom participa la primele ale
geri libere din România, după o perioadă de 
aproape 50 de ani. Pentru marea majoritate 
a electorilor, acest lucru constituie o pre
miera.

Este firesc ca alegătorii să aibă unele 
nelămuriri privind tehnica votării. Iată, în 
cele ce urmează, informațiile necesare pre
văzute de Legea electorală, detaliate de 
reprezentanți ai biroului electoral județean 
Ia întrunirea 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 sint cele stabilite 
și inscrise în publicațiile afișate, in tot mn 
nicipiul.

• Reamintim faptul că fiecare alegător 
trebuie să verifice la s j 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.

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

• împreună cu președintele și locțiitorul 
său, vor fi la fiecare secție de votare încă 
7 persoane (deci o comisie trebuie să aiiiă 
9 membri), reprezentanți al formațiunilor 
politice, care participă la alegeri. • In afara 
acestora, in secțiile de votare au acces re
prezentanți ai presei, radioului și televiziunii 
atit din România, cit și din străinătate, cu 
statut de observator, acreditați pentru acest 
eveniment. • Votarea propriu zisa va începe 
duminica, 20 mai, la ora 6 pe întreg terito 
riul țării și se va încheia la ora 23,00. 
• fiecare alegator care se pre
zintă la urne trebuie sa posede asupra lui 
buletinul de identitate. * Nimeni nu se poale 
prezenta la vot cu altă legitimație in afara 
buletinului. • Cei care au pierdui Buletinul 
de identitate pot să-și exercite dreptul de 

vot pe baza adeverinței eliberate de poliție.
• Daca, totuși, nu posedă această adeverință 
(admitem cazul că a pierdut buletinul 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 în Valea Jiului, s-a croat 
posibilitatea de a vota în 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 ia 
care s-a prezentat.

• Pot vota și persoanele aflate in vizită 
in Valea Jiului, dacă prezintă adeve
rință de la primăriile pe raza cărora dornici 
liază, tot pe baza buletinului de identitate. 
O C ei care din motive de sănătate nu se put 
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 
tațenii romani cu domiciliul in străinătate, 
rare vor prezenta pașaportul, in care se va 
înscrie ră a votat, la secția unde s-a prezen
tat. • la prezentarea in fața președintelui 
secției de votare fiecare alegător va prezenta 
buletinul de identitate. • Vor fi inscrise 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, in cile un dreptunghi, numele celor trei 
candidați la președinție în ordinea desemnata 
de tragerea la sorți. • Al doilea buletin de 
vot, ,,S”, este pentru Senat, in care sini în
scrise candidaturile pentru Senatul Roinfin’oi, 
din partea formațiunilor politice și candidași

(( dntinuare in pag .a 3-a)

Campania electorală s-a 
terminat. Ne bucurăm că 
am scăpat de obsedantele 
generice ale emisiunilor 
ei de la TVRL. Sperăm să 
scăpăm și de otrava pre
sărată în cuvintele unei 
părți a presei scrise. Por
nită destui de greu, a- 
ceastă campanie electora
lă a fost o noutate. Atit 
pentru noi, electorii, cit șl 
pentru forțele politice an
gajate în concurență. A- 
cest lucru s-a repercutat 
negativ asupra ambelor 
părți angajate in acest 
act oficial și legitim de 
influențare și manipulare.

Platformele partidelor 
politice, trase parcă la 
xeros, au fost slab articu
late pvactfo, dezvăluindu- 
se, încă o dată, că înainte 
de a prefigura viitorul este 
necesară o temeinică cu
noaștere a prezentului. La 
noi însă prezentul este des
tul de confuz. £i comu
nismul a venit cu planuri 
grandioase ele viitor, dar 
n-a avut vini ilitate. toc
mai pentru că a lipsit re
alismul diagnosticai ii pre
zentului. Zecile de parti
de și sutele de candidați 
indc|x?ndcnți au lacul 
dovada clară a unui ac
centuat amatorism pol.tic.

Vorbind cil toții în nu
mele poporului, au făcut 
munți de promisiuni ab
stracte, din care am spe
rat să rămînă măc.'n sim- 
burelc unei bune inten
ții. Mai ales partidele 
istorice s-at.l pllns mereu 
de inti.insigența electora
tului, caro, in unele locuri. 
n-a acceptat manifestările 
lor electorale. Acest lucru 
nu s-a datorat doar imatu- 

, ritații politice a masei 
de alegatori. Lipsite de 
fair-pla.v poldic. un.-lc 
partide și-au eonaimat 
spațiul pr sei scrise ți 
vorbite mai mult cu în
cercări de demolare a 
principalului aniversai po

litic, decît cu programul 
constructiv, cu adevărat 
tentant Uzînd de un lim
baj violent șl vulgar •- 
ncori, de maniere neloda- 
le, culminînd cu Intenții 
de cumpărare a electora
tului, au determinat in ri
nele locuri manifestări ne
adecvate. S-a făcut și ges
tul imoral de a folosi co
pii în campania electora
lă, dar candidați! care 
le-au dat baloane cu nu
mele lor ar fi făcut mal 
bine dacă, din milioanele 
de dolari cu care se lau
dă, ’c-ar fi adus copiilor 
cutii de ciocolată, chiar și 
cu inscripția „Votați Ion 
Rațiu”,

Nici masa electoratului, 
acuzata mereu de partide
le istorice sau de unii 
intelectuali uli ravigilenți 
de incultură .și {maturita
te, nu s-a manifestat în
totdeauna cn maturitate 
și experiență politică. Into
leranța pentru alte opinii 
s-a manifestat uneori vio
lent De aici și pină la 
constatarea anticipată a 
rezultatelor alegerilor este 
Însă o calo lungă, nrini- 
fest.aea frici, de demo
crație, de opțiune;, popo
rului.

Sperăm că, odată înche
iata Înota electorală, ama
torismul politic șă lise 
loc consensului și efortu
lui constructiv. Ih-spc tul 
pentru opți:inea poporului 
care a făcut revoluția tre
buie să se materializa 70 în 
eliminarea adversităților 
și intereselor înguste de 
partid, in favoarea efor
tului comun, întemeietor 
de țară nonă. E singura 
cale p iutii ((instruirea 
unei democrații ca.e sa în
semne prosperitate și nu 
doat libertat .1 lle a hui
dui. S i t< minat campa
nia ■..■(■forai.i. dar am 
siâpat oaie și d<- atn.do- 
r smul politic

Vasile 1)1 M I

CETĂȚENI!
EXERCITAȚI VA CIJ 10(11 

DREPTUL DE VOI I VOIA|I CU 
SERIO/EIAJE LISTA CANDIDA 

ȚILOR A CĂROR PLATFORMA 
PROGRAM VA CONVINE MAI 
MULT 1

ORICE ABȚINIRI Dl IA VOI 
ESTE O DOVADA A LIPSII Dl 
SIMȚ CIVIC f

ALEGATORI!
ABȚINEREA DE LA VOI I S I I 

UN SEMN DE PASIVITATE (IVI 
CA. VOTAȚI CU ÎNCREDERE PEN
TRU DEMOCRAȚIE, PENTRU UN 
VIITOR MAI BUN, PENTRU O 
VIAȚA PROSPI RA I

Minerii la vot
Ca și iubirea, recu

noștința n-ar tre
bui exprimată în 

cuvinte. Poezia nu pon
te fi bandaj pe sufle
tul unui om care a 
simțit măcar o dată ră
suflarea rece ii inorții. 

Mă simt vinovat pen
tru că iniinc dimineață 
minerii își vor îmbrăca 
hainele do sărbătoare, 
haine cu care merg doar 
la biserică, la nunți 
sau... dincolo do sufe

rințe și vor merge in 
fața urnelor, <u speran
ța intr-u viață nuii bu
nă. Mă simt vinovat, 
pentru că nimeni n-o 
să poată cobori soare
le, florile și iarba in 
pintccill negru al pă- 
mintului. Nici n-o să 
fringă aripa neagră a 
morții ce filfiie in m- 
lutuTÎcul galeriilor. Da
că minerii mai au pu
terea speranței, atunci, 
Intr-adevăr, omul poa

le fi distrus, dar nu 
infrint. Mi-c rușine că 
recunoștința noastră <• 
atit de abstractă. iar 
ci nu forța unor spe
ranțe teribil de concre
te

Viața, nu poezia, e 
sortită veșniciei. Nu 
simțiți ce cald c singcle 
și Ce reci sint cuvinte
le?

\ asilc DIN I
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I ludor Arghezi (1880—1990)
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Unui făuritor de slovă românească
Născut cu unsprezece 

decenii în urmă, în ziua 
Sfinților împărați Con
stantin și Elena, Ion N. 
Theodorcscu, consacrat 
in literatură prin pseu
donimul Tudor Arghezi, 
reprezintă una dintre ma
rile personalități ale scri
sului românesc, scriitor 
de tip proteic, poet în 
primul rînd, publicist, 
prozator original, dra
maturg și traducător, ma
re creator de limbă ro
mânească.

Debutează timpuriu ca 
poet, dar primul volum 
de versuri il publică abia 
la vîrsta de 47 de 
(( uvinte potrivite), 
mat apoi de zeci de 
lume apărute cu 
frecvență pi na în
morții (1967), realizind 
o VuS*â și extrem de L o- 
gată tematică, de esență 
lirică in primul rînd, în 
cc!'.i ce privește poezia.

In continuare ne pro- 
jxincm ră reproducem 
citeva dintre opiniile lui

literare, prezente în ar
ticole și interviuri, mai 
puțin cunoscute marelui 
public.

„l’oczia e însăși via
ța; c umbra și lumina 
care catifelează natura 
și dă omului senzația 
trăiește cu planeta 
in cer”.

brut, 
cim-

I

că 
lui

☆ 
nu c numai 
poezia e în

ani 
ur- 
vo- 

niarc 
anul

„Poezia 
dragoste; 
telier, in uzină, in chinul 
omului de a 
muncile lui, 
țiile lui — ea 
numai găsită".

☆
„Poezia e copilul 

re răimne in 
dolesccntului, 
matur și al 
peste drame, 
și suferință...’

☆
,1 iteratura, st in.it ales 

poezia, care <• literatură 
concentrată, sînt niște 
cintecc ale inimii pentru 
mingiierile noastre 
tuturor...".

m 

a-

rcaliza, în 
în inven- 

trrbuic

câ
nsufletul 

al omului 
bâtrniilor, 

dezamăgire

ale

„Cc-i poezia?
O stare religioasă 

sufletului nostru...”.
☆

„Poezia nu c ceva 
ca o pădure sau o
pie, dar ceva care ema
nă din ele ca și din mun
ca zilei de azi, de ieri, 
de totdeauna și din 
sufletul nostru...”.

Avînd în față poezia t 
sa Ex libris, consemnăm, ’ 
ca un omagiu adus ma- \ 
relui și, e drept, contro- ț 
versatului poet Tudor . 
Arghezi, versurile primei 1 
strofe, atît de potrivite 
acum și mereu lui însuși, ț 
ca de altfel tuturor mari- 
lor scriitori: i

*

tot

lor scriitori:
„Carte frumoasă,

cinste cui te-a scris, 
încet gmdită,

gingaș cumpănită;
Ești ca o floare, 

anume inflorilă
Mîinilor mele,

care (e-au deschis”.
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Noi trasee interurbane pentru autobuzele I. T. A.
Iu 
ino loca itatc la alta. I nli-un jil Icț 

aitul cu autobuzul — .e *»t nnnoi ta 
si comod de călătorie — era facilitată 
•numeroase curse. D ir a venit 
înțelepților” și „atotștiutorul" i 
gura bătaie a miinii in aer a 
«urseie interjudeț; ic. „Penuria 
Jenă și motorină artificial 
ne-a Iacul sa Lm mai 
uităm cc fac cei din județul

Dur iată că „ințe eptul” i 
lotdeauna ras de gestul simt 
ci și lucrurile intra treptat, 
noi mal. A venit 
auto. Se redeschid tra*k;'< 
Semn bun. P-ntni a h* afla 
Lr<* ne-am .dresat doamnei 
ne.ina, impiegat de mișcare 
călători a Autobazei ITA Pet, ani.

— A â rugăm doamnă să ne spuneți ee 
■ urse interurbani* ați deschis din Petro
șani ?

— Imi parc iau c i vi dozam.ig» ,c, dar 
aatolri/a noăr-t. a n.i are < iu e mternrb.i- 
n< de calatori.

— Si totuși am văzul autobuz cu nu
măr de Hunedoara pe care seria Petroșani 
— Hațeg — ( aransebeș — Timișoara.

Aveți dieptate. Alte autobaze au 
<h h lin I de itobuz iu ph< arca din 
Petroșani.

roi; să le faceți cunoscute citilo-

de 
„înțeleptul 

și cu o sin- 
ras toate 
” de 1en- 
intreținută 

sedentari: ce sa ne 
vecin 
apus pentru 
al revoluți- 

treptat in 
și rindul transporturilor 

interurbane, 
pe ale noas- 
Dorina Tur
la coloana 1

— ' ă
i ilor noștri !

— Petroșani plecare 9,55 
sire 11,25. Tg. Jiu plecare 
șani sosire 17,45 și plecare 
ora 21,05.

— Petroșani — II ițeg — Caransebeș — 
Lugoj — Timișoara, cu plecarea din 
Petroșani la ora 4 din zona picții agroa- 
Jimentare și sosirea la Timișoara la ora 
10,06. La întoarcere plecarea la ora 14,30 
cu sosire;l in Petroșani Ia ora 20,36.

— Cursa Rimnicu \ ilcca. Petroșani, Deva 
eu plecarea din Rimnicu Vilcea la ora 
8, din Petroșani la ora 12,40 și sosirea la

la
so-

— Tg. Jiu, so
lă,00, Petro- 
la Deva la

D. va ora 15,45. D n Deva plecare 
oi i 8, din Petroșani la ora 10,55 și 
sirca la Himnicu Vilcea la ora 15,45.

— Ne puteți furniza orele de plecare și 
circulă?

liitrcprinde-
sosire ca si traseele pe care

— După o convorl i i < * m
>' * de la județ.

— \ ă rugăm !
După convorbii telelonicu ni --au co

municat următoarele;
— La Petroșani sosesc ji pleaiXi mai 

m ilte rin -'*.

Deocamdată sînt puse in circulație nu
mai aceste curse. Pe măsură ce se vor or
ganiza și altele le vom face cunoscute.

— Vă rog o ultimă întrebare: 
sini punctele de plecări* in cursă?

— Plecarea in cursă se va face
• miog.ua, respectiv din .Aeroport, 
piața agroahmentarâ.

— \e peimiteți citeva sugestii: pentru 
a veni ni sprijinul cetățenilor sugerăm 
conducerilor autobazelor care au inițiat 
aceste curse trei puncte de oprire atit la 
ducere cit și la întoarcere: Piața Victo
riei, Piața agroalimcntară si, d< sigur, 
fogara.

Mulț imind, în nume1? cetățenilor, 
lobazolor care au inițiat aceste curse 
terurbane. așteptăm de la dnmneav. 
tri, doamnă Tiirneanii noi vesti în a 
domeniu.

V i mulțumim.

care

He Li
I în£â

au-

au- 
IH-

f

liilcixni realizai <!<■ Simian |*<>|’

M Al IN G L U N\ A

Grevă de avertisment
(După cum sîntena informați, joi, în toată 

țara, unitățile ICSLF au fost în grevă de avertis
ment. Greva, în care au fost antrenate și unitățile 
IGSLF din Valea Jiului s-a desfășurat între orele 
14—18. Ea a fost declanșată de sindicatul liber al 
salariaților din cadrul unităților IGSLF, în semn 
de solidaritate cu lucrătorii IGSLF Brăila, care da
torită boicotării de către ILF Brăila nu pot asigura 
o aprovizionare corespunzătoare a populației cu le
gume și fructe, refuzul rezolvării revendicărilor lor, 
determinîndu-i să intre în grevă de avertisment.

Este demn de remarcat că, deși s-au aflat în 
grevă de avertisment, lucrătorii ICSLF Petroșani au 
răspuns prompt solicitărilor cumpărătorilor, demon- 
strînd încă o dată, solicitudine și simț profesional.

iDupă cite sîntem informați, dacă revendicările 
salariaților din acest domeniu, foarte important al 
vieții noastre cotidiene, nu vor fi soluționate, va 
urma ultima soluție: greva propriu-zisă.

Să sperăm că vom fi scutiți de o asemenea so
luție. (G.G.)

firiji îndreptățite!

creat mari 
locatarilor.

am 
și 
Și

D- mai rnulți ani pro
blemele legate de termo- 
ficare, de asigurare a a- 
pei calde au 
dureri de cap
Situații de acest, gen, 
întîlnit foarte multe 
din păcate mai există 
în prezent, în toate locali
tățile municipiului 
Irit. Despre unele în 
rul nostru s-a scris, 
unele am încercat să 
rezolvăm și acolo unde am 
găsit receptivitate le-am 
soluționat împreună cu 
factorii de decizie.

Dar din păcate, recepti
vitatea este afișată doar a- 
tunci cînd intervine cine
va. Atunci cînd solicită 
cetățenii solicitudinea ce
lor cu atribuții se lasă 
mai greu convinsă. Este și 
cazul stiuației pe care în
cercăm să o deslușim în 
cele ce urmează după ce, 
bineînțeles, ne-am con
vins de veridicitatea celor 
arătate de oameni.

Blocurile Gl, C2 și C3, a- 
parținînd de Asociația de 
locatari nr. II Vîscoza Lu
pcni, sint citeva 
blocurile cu mari 
mc.

I? >i sini blocuri, 
confortul și celelalte 
raatcristici pot asigura 
diții bune de 
tuși acestea nu 
rate. Astfel, 
iernii, căldură 
corespunzătoare. 
1 al ura in 
cum spun locatarii, 
ridicat decit foarte 
peste 10 grade. Mult 
puțin pentru a fi bine de 
trăit, in condiții omenești.

sa 
îi a- 

au

ii os- 
zia-

pe 
le

ci i n t 
prol 1.-

în < a c
c a-

con-
to-locuit, 

sînt asigu-
Pe timpul 

nu este 
Tempc-

caloril'ere, după 
nu s-a 

rar 
prea

nu- 
vină 

cs 
nici 

să

Dar necazurile locatarilor 
nu sînt numai din cauza 
căldurii. Găci dacă ar fi 
numai de acest gen, acum 
ar trebui ca locatarii 
fie mulțumiți. Insă 
pasă și faptul că nu
apă caldă. Ba la etajele 
superioare uneori nu urcă 
nici apa rece, darminte cea 
caldă. Așa că atunci cînd 
e una nu-i cealaltă și 
traiul devine un adevărat 
coșmar.

Locatarii n-au stat 
mai și au așteptat să 
cineva să-i întrebe 
necazuri au. Și așa, 
unul nu-și amintește
fi venit cineva vreodată 
pentru astfel de proble
me. De regulă se vine doar 
după chirie .și după taxele" 
de încălzire, apă și gunoi 
menajer. Cu alte cuvinte 
după niște servicii, care 
mai degrabă sînt deservi- 
cii. Așa că au mers ci la 
primărie, la EGCL, dar în 
zadar. La fel de zadarnice 
s-au dovedit și demersu
rile asociației de locatari... 
Dar iarna a trecut și oa
menii se amăgesc cu gîn- 
dul că măcar acum cînd 
e cald EGCL Lupcni se 
ya apuca și de repararea 
instalațiilor de la aceste 
blocuri. Să sperăm că 
așa va 1'i, și cei peste 70 
de locatari, care Semnează 
scrisoarea trimisă redacției 
noastre, vor avea 
și apă 
firesc 
1 ic cc
Poate

acest sens.

căldura 
caldă, așa cum e 

sa aibă orice fami- 
Jocuieștc la Uoc. 

îi ajuta și primăria
in

FOTBAL. Astaz.*, in di. 
vizia națională A de fot
bal se va desfășura, încc- 
pînd cu ora 18, o nouă c- 
tapă. Echipa noastră fa
vorită „Jiul” Petroșani va 
întîlni, la Hunedoara, pc 
Gorvinul. Așa cum știm, 
ambele echipe sînt în 
cursă directă pentru evita
rea retrogradării. Să spe
răm că „Jiul” va face o 
figură frumoasă la Hu
nedoara, care să nu ne 
spulbere speranțele de su- 
piaviețuire. (G.G.)

RĂMĂȘIȚE. In fața Ca
sei studenților din Petro
șani tronează, încă nestin
gherit, un panou lozin
card. Atenție! La mijlocul 
lui se lăfăic, desenată, 
„stema" municipiului cu 
drapelul defunctului pcv 
și steagul vechi al țării. 
Nu vede nimeni? Oare mai 
ține cineva să păstreze, pr 

străzi, lozincăriile comuniste 
și alte însemne ale „ie- 
pocii" ? (A.TI.)

HN FEL DE APEL. Zi
lele trecute, autoturisme
le a doi vecini de bloc 
din Vulcan au fost „vizi
tate” de necunoscuți. Ga 
semn al trecerii lor. pc a- 
colo, au luat cu ei, printre 
altele, și un radiocaseto- 
fon. Desigur, poliția este 
pe urmele făptașilor. Ți
nem să* le reamintim celor 
cu mină lungă că — în 
asemenea cazuri, așa cum 
s-a precizat deunăzi și la 
televizor — polițiștii nu e- 
zită să facă uz de armă. 
z\șa că mai bine predați-vă 
de Lună voie, flăcăi! (G.O.)

MARCAJE. Au început 
lucrările de marcare a căi
lor rutiere din Valea Jiu
lui, lucrări deosebit de im
portante pentru sistemati
zarea circulației și dirija
rea traficului auto. Par- 
ticipanții la traficul ru
tier sî.nt rugați să nu 
ca cc marcajele proas
păt vopsite peniru a evita 
deteriorarea lor. (S.P.)

Cili I. O legătură cu 
mai multe chei a fost gă- 
►itA in ziua de 16 mai în 
zona blocurilor „Mignon" 
Aceasta î-.i așteaptă pro
prietarul la administrația 
ziarului nostru. (P.N.)

ÎNTREBARE. Ce căuta 
.nitoLiiziil 31-HD-2378, de 
pc rula Petroșani — Llri- 
cani, <*n echipaj complet, 
sîmbată, 12 mai, pc strada 
< Miile, lingă clădirea 
1REH, în jurul orei 17,203 
Sa fi fost trecută în foaia 
de parcurs această „haltă’’" 
(Șt. C). \
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Ș ALEGATORI! în secția de voiare veți primi 3 buletine de vot. Aplicați 
o singură ștampilă pe fiecare buletin, în căsuța care 

cuprinde candidatul sau partidul dv. preferat !

Precizări utile
(I rin.ire din p.i". I)

P Buletinul de vot 
pentru președinție

IfcONTUL ȘALVARII ' 
NAȚIONALE

ELIESCU ION

RARTIDU1» NAțlONAh 
LIBERAL /

CAIA PE AN U RADU

1
PARTIDUL NAȚIONAL 

ȚĂRĂNESC 
Cceștin ți Den:zcr*l

!
1

RAȚIU ION
i țM
i

1 __ _ _ _ . - .1

Buletinul de vot pentru Senat
1 — —..........
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1 «AJWLDAT

I
1 JtJSZ L 1OSIP

MAXAftXA D.‘ IXJOWtA 
fHN ROMĂNIA

DE RETINUT
• Accesul alegătorilor in sala d<- 

vot aie loc in serii corespunzătoare 
numărului de cabine. • Și incă un a- 
înănunt: două secții de votare din orașele 
I.upeni și V ulcan vor fi vizitate de o echipă 
a firmei vest-germane I.N.F.A.S. (Institutul 
de Cercetare Socială Aplicata din Bonn), 
care va sonda opinia publică, în vederea 
prognozării rezultatului alegerilor. Alegatorii 
sint rugați să răspundă solicitărilor reprezen-

așa cum s a desfășurat și campania electorală il 
in Valea Hului și credem că oamenii noștri § 
vor face din nou dovada maturității și unitătiijj 
sufletești, care au caracterizat dintotdeauna j 
Valea Jiului. A

fanților acestei firme, care au nevoie de co
laborarea noastră pentru a-și exercita mi
si unea.

Dorința tuturor este ca a tegoiile să se
desfășoare in deplină liniște și înțelegere,

I

independenți. • Al treilea buletin, notat cu 
,,D", este pentru Adunarea Drputaților, <i 
xind, la fel, inscrise candidaturile, formațiu
nilor politice in cile un dreptunghi. Alătuii 
de formațiunea politică și candidaturile res
pective, in fiecare dreptunghi se regăsește 
și semnul electoral al partidului respectiv.
* Alegătorului i se vor inmina aceste bule
tine și ștampila și se va deplasa în cabina de 
solare. * Se votează in cabine închise.
• Ștampila cu mențiunea „VOTAI" este ro
tundă și astfel dimensionată incit e mai mică 
decit patrulaterul. • Se sa aplica ștampila 
„Votat", in dreptunghiul in care este inscrisă 
formațiunea politică pe care electorul do
rește să o voteze. • Adică: pe buletinul 
pentru alegerea președintelui se sa apli<a 
ștampila doar in interiorul unui singur drept
unghi, cel în care este înscris candidaIui 
dorit. • Asemănător se va proceda și cu ce
lelalte două buletine. • Alegătorul sa aplica 
ștampila „Votat" in dreptunghiul in care este 
înscrisă formațiunea sau candidatul indepen
dent pe care dorește să I soteze. • De reți
nut este că alegătorul trebuie să aplice doar 
o singură ștampilă pe fiecare buletin de vot 
și numai in interiorul dreptunghiului respec
tiv. O Dacă se aplică mai multe ștampile, 
buletinul de Vot este nul. • După ce a apli
cat cite o ștampila pe fiecare buletin de vot,
alegătorul indoaie buletinele, astfel ca pa

gina albă, rare poarta ștampila de control, 
să rămină in afara. • la ieșirea din cabină 
se inlroduc rele trei buletine in urnă avîn- 
du-se grijă să nu se deschidă. Apoi se predă 
ștampila președintelui secției de sotaie. • 
Alegătorul Care, din motive temeinice, con
statate de președintele secției de solare, nil 

poate să voteze singur, are dreptul sa cheme, 
un însoțitor ales de el.

-----------------

Buletinul de vot pentru 
Adunarea Deputaților
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URSS - un „imperiu”?
VARȘOVIzV 18 (Rom- 

pres). — Intr-un interviu 
acordat ziarului „Rzeczpos- 
polita”, președintele Se
cretariatului mișcării popu
lare „KUII” d.n 
Mihailo Go’în, a 
că această republică, 
numără 52 milioane 
locuitori, furnizează o 
cane din producția 
dustri.ilă a URSS și 
prezintă cel mai important 
reazem al imperiului, fun
damentul pe care se men
ține întreaga construcție. 
„Djn componența 
pot ieși republicile 
ce fără ca imperiul 
descompună. Dar 
iese Ucraina, imperiul 
va prăbuși In ruine, 
legătură cu aceasta, 
trul va încerca să ne păs
treze cu orice preț", men
ționează M. Gorîn. „Ur
mările cu care ne-am 
confrunta In caz de ieșire, 
a spus el, ar fi mult mai 
bTave declt cele prin care 
trece Lituania. Singura

Ucraina, 
afirmat 

care 
dc 

cin- 
in- 
re-

URSS 
bălti* 
să se 
dacă 

se 
In 

ccn-

soluție constă in reforme 
treptate, aplicate pas cu 
pas, in lupta continuă a 
Parlamentului și a unei 
puternice mișcări obștești 
care să-l susțină. Trebuie 
să alegem ritmul optii 
evoluției noastre: nici 
nimal, nici maximal, 
comportă consecințe 
previzibile. Aceasta 
nu este în orice caz o 
blemâ de decenii, ci 
tru următorii ani.
mentele în Ucraina evolu
ează intr-un ritm tot mai 
accelerat In ultimul an 
s-au produs atîtea schim
bări cit într-o întreagă e- 
pocă. Dorim să întărim 
contactele noastre cu Po
lonia. Relațiile noastre de 
1 ună vecinătate, alianța 
Poloniei cu Ucraina cre
ează premisele stabilizării 
situației în Europa 
riteană și securității 
nițelor poloneze. Noi 
vrem să căutăm alți 
teni și aliați în Occident 
subliniază M. Gorîn.

m al 
1 mi- 

care 
im- 

Insă 
pro- 
pen- 

Eveni-

răsă- 
gra- 

nu 
prie-

Partidele marxiste din Africa —
„nevertebrate din punct de vedere politic”
WASHINGTON 18 (Rom- 

presj. — Statele Unite ar 
putea contribui la urgen
tarea eliminării regimuri
lor dictatoriale din Afri
ca, evitînd acordarea de 
ajutor țărilor care nu to
lerează partidele de opozi
ție — a declarat președin
tele Senegalului, Abdou 
D: -uf. Vorbind la o Intru- 
n ■ organizată de Centrul 
d -tu Iii strategice și in
ternaționale din Washing
ton. el a subliniat că țara

sa este angajată pe calea 
democrației, exemplificind 
această afirmație, între al
tele, cu faptul că în Se
negal acționează în pre
zent 17 partide politice. 
De asemenea, președinte
le Diouf a apreciat că, a- 
vînd In vedere falimentul 
comunismului în Europa 
răsăriteană, partidele de 
orientare marxistă din Se
negal au devenit „neverte
brate din punct de vedere 
politic", notează Associa- 
ted Prcss.

10,00
10,10

11,10

13,05

13.23
13.15
14,25

18,00
18,50

Astăzi și mîine 
pe micul ecran

19 MAI

emisiu- 
limbile 

ger-

Actualități. 
Rut rici din 
nile in 
maghiară și
mană (reluare). 
Film artistic 
luare). 
Sabrina. 
Studioul electoral. 
Legea electorală. 
Ora de muzică. 
Actualități. 
Tele-clubul de slm- 
bătă.
Ferestre 
Studioul 
Legea
Desene animate. 
Actualități.
Italia '90. 
Teleenciclopedia. 
Film artistic.
A șaptea 
Premieră
Castelele 
cula.

Tele-divertisment.
Actualități.
Film artistic. 
Poliția mulțumește. 
Producție a stu- 
diurilor italiene.

(re-

spre lume, 
electoral, 

electorală.

12,40
13,00

13,20

13,40

13,50
14,00

14,20

14,55

19,10
19,30
20,15
20,35
21,20

23,00

23.45
24.00

8,00

țintă, 
pe țară, 
lui Dra-

8,20
9,00

9,20

20 MAI
Actualitatea 
torală.
Universul copiilor. 
Actualitatea electo
rală.
Film serial.
Căluțul sălbatic 
Rynn.
Actualitatea

elec-

15,00

15,20
15,50
16,00

16,20

16.30

17,20

17,55

18,00

18,20

18,55

19,00

19,20
19,35

Muzică populară.
Actualitatea electo
rală.
Fdm in serial (IV) 
Cei șapte 
ficL
Pe clapele 
lui... cu 
Eleidermann.
Desene animate.
Actualitatea 
torală.
Teatru scurt.
Farsa domnului 
Pathelin.
Muzică și publici
tate.
Actualitatea 
torală.
Italia '90.
Desene animate.
Actualitatea elec
torală.
Mari orchestre 
muzică ușoară. 
Comici vestiți 
ecranului.
Actualitatea 
torală.
Film serial
Sclava Isaura.
Muzică și publici
tate.
Actualitatea 
torală.
Film serial.
Sclava Isaura.
Muzică și publicita
te.
Actualitatea 
torală.
Desene animate.
Film în serial (I)

magni-

pianu- 
Riîhard

elec-

elec-

de

ai

elec-

elec-

elec-

i

Secția întreținere reparații 
drumuri și siguranța 

circulației Deva
angajează

6 muncitori asfaltatori sau necalili- 
bărbați
1 electrician

— 1 conducător utilaje
Personalul încadrat va avea locul de 

muncă Ia FMB Livezeni, strada Livezeni, 
nr. 40.

Relații suplimentare Ia telefon 41301, 
Petroșani.

câți

I.I.C DEVA ABATOR PETROȘANI
cu sediul în Livezeni,

încadrează bărbați în următoarele meserii!

SCURTE ȘTIRI
I

r BO SMOKING | — Re- 
frte Baudouin al Belgiei 
• semnat legea care inter- 
Clee fumatul în localurile 
putllce, informează agen
ția Reuter. In baza aces
te} legi, fumatul este in
terzis în sălile de specla- 
col, arenele sportive, spi
tale, mijloacele de trans
port In comun ctc. Dc 
semenea, se interzice 
clama pentru tutun.

SCURTE ȘTIRI
t

a-
i<-

MILITARĂ. — Intr-un 
răspuns scris dat publici
tății la Washington la o 
întrebare pusă de un zia
rist, Ministerul american 
al Apărării a făcut cu
noscut că Statele Unite, ți- 
nind cont 
inter venite 
securității 
vor mai cerc 
din NzVJ’O o 
la sută anual 
lor mii tare.

de schimbările 
în cerințele 

europene, nu 
aliaților lor 
sporire cu 3 

a bugetelor

MICA PUBLICITĂȚI
VINZARI

VIND convenabil Tra- 
bant COI S, stare perfectă, 
•Petroșani, slr. Aviatorilor, 
LI. 11, ap. 17, et. 4, după 
pra 16. (1263)

VIND Dacia 1300, stare 
bună, Păcii, bloo 8/1, Pe
troșani. (1226)

VIND convenabil video- 
recordcr, videocasete în
registrate, noutăți disco, 
albume succes, heavy me
tal pe benzi și 
audio Ili-fi. Telefon 
(1219)

VIND convenabil 
garaj, Petroșani, 
16 (Ungă depou). (1233)"

VIND autoturism Dacia 
1300, stare bună, 
șani, ȘL O Iosif, 
etaj 2, «e. f, ap. 
ton 43708. (1232)

VIND Mercedcs 
lorină, Petroșani, 
41786 ------

casete 
41723.

Petro- 
bloo 1G, 
8. Tele-

p- mo- 
telefon

(1231)
ANIVERSARI
ÎMPLINIREA viratei 
ani mama, sora și 

familia Mihoo urează 
scumpei lor Agneș-Remalia 
multă sănătate, fericire 
și ..Ui mulți anii”. (1211)

1 A
'(■ 9

0,00 elec-
1 torală. New-York, Ncw-

10,20 Film în serial (I) York...
Cei șapte magni- 20,00 Actualitatea clec-1 f ici. torală.

! 10,40 Orchestra de mu- 20,20 Film în serial (11).1 zică ușoară a Ra- New-York, New-
1 diotelcviziunii. Yorîc..

11,00 Actualitatea elec- 21,00 Actualitatea elec-

I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

— strungar
— mecanic frigotehnist
— lăcătuș mecanic 
—■ electrician
— zidar
— muncitor necalificat
— elevi absolvenți a 10 clase în vede-

rea calificării.
Condițiile de încadrare și retribuire sint 

cele prevăzute in Legile nr. 12/1971 șî nr. 
57/1974. Informații suplimentare la telefon 
42051 sau 42893.

I
I
I
I
I
I
I

11,20

1 1,10

12,00

12,20

(II).
m.igni

21,20
torală.
Film în serial
Cei șapte 
f ici.
Valsuri ți polci de 
Iosif Ivanovici.
Actualitatea elec
torală.

Film în serial (III) 
Cei șapte magni
fici.

22,00

22 20

23,00

torală.
Film în serial (III) 
New-York, 
Yo rk...
Actualitatea 
torală.
Film in seri
New-York, 
York...
Actualitatea 
torală.

New-

elcc-

(IV) 
Ncw-

elec-

I 
I 
I
I
I 
I

întreprinderea minieră 
Petriia-Sud

angajează direct sau prin transfer!
— fochiști autorizați
— lăcătuși de

— electricieni

— paznici

mină

de mină

încadrarea se
12/1971 și Legii nr. 57/1974.

va face conform Legii nr.

EMILIA și Ionuț urează 
scumpei lor Duncasă So
fia multă sănătate, feri
cire și „La mulți anii" cu 
ocazia aniversării a 31 de 
primăveri. (1230)

PIERDERI
PIERDUT tichet de bu

telie nr. 3697, eliberat de 
Centrul de presch.mtare 
a buteliilor Vulcan. II de
clar nul. (1227)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINESC cinci 
ani de la decesul scum
pului nostru
PAltVU GHEORG1IE 
Odihnească-se în pa

ce! Nu-1 vor uita 
rinții, soția, copiii și 
ții. (1228)

SOȚUL Eugen, copiii 
Alin și Romela, mama 
Lina, anunță împlini
rea a trei ani de la 
dispariția fulgerătoare 
a celei ce a fost

LITEANU ELENA
Noi nu o vom uita 

niciodată.

întreprinderea minieră

Lonea Pilier

cu sediul in Lonea, strada Republicii nr. 275

angajează direct sau prin transfer

mineri

— ajutori mineri

1971.

întreprinderea țesătoria 
de mătase Lupeni

Bulevardul Păcii nr. 2 bis, 
telefon 60801, 60800 

ANGAJEAZĂ
iii vederea specializării în întreținerea și 

repararea mașinilor de țesut automate cu 
microsuveîcă:

— țesători mecanici-întreținere (bărbați)
— lăcătuși, categoriile III IV (bărbați) 

precum șl :
sudor, categoria 111 IV

— maistru electromecanic
maiștri tehnolog-țesătorie

Angajarea se face în condițiile legii nr. 
57'1974.

Informații suplimentaio la biroul perso 
nai al întreprinderii.

Redacția șl administrația : Petroșani. Mr. Nicolae Băiet* u. nr. 2 Tcicloane ; secretariat : 4 16 62 j secții : 4 16 63, 4 21 64.
Tiparul : Tipografia Petroșani, slr Nicolae ILilcesctl, nr. 2, telefon : 4 13 6S.


