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Concentrarea producției— 
o soluție eficientă

La mina Lupani a în
ceput și este in curs de 
finalizare o acțiune deo
sebit de importantă pen
tru viitorul întreprinde
rii — concentrarea pro
ducției pe mari capaci
tăți — o acțiune necesa
ră, dacă ținem cont că 
In primele luni efectivul 
minei a scăzut cu aproxi
mativ 2100 de oameni, mi
litări și detașați. Restrin- 
gerea activității, prin li
chidarea unor sectoare — 
de la 8 numărul sectoare
lor a scăzut la 5 — a 
creat posit ilitatea îmbu
nătățirii plasării frontu
rilor de lucru existente, dar 
și pentru asigurarea U- 
n >r formații complexe și 
complete de aprovizionare 
a brigăzilor de la frontu
rile direct productive și 
de Intretnere a lucrărilor 
miniere $i mai ales a flu
xurilor de transport, care 
generau numeroase gre- 
u'ăți pr n stagnări rene- 
tate. Sigur, prin lichida

rea activ.tatii unor sec
toare s a redus conside
rabil și fluxul d? trans- 
p rt, dind posibilitatea u- 
net mai bune organizări 
a „ . tivită’,ii In acc ,t im- 
p.-tant, vital domeniu al 
m n.». In paralel s-a tre
cut la punerea Ir. funcți
une a unor cif :ăți de 
producție, a unor abataje 
mal p: oductive dar ți 
cu un cărbune m; t mai 
curat, cu un grad scăzut 
de cenușă. Dovada eficien
ței este» măsuri constă 
In îmbunătățirea indicato
rului de calitate Astfel, 
dacă In luna tre>uă ce
nușa planificați a fost 
depă?i:’ ■ u 0,3 .- te. In
•iceastă lună, la zi. cenu
șa rcal rată “.te sub nor
ma admisă cu 0.1 puncte. 
O altă dovadă a ef.< ■•?nț?i 
ftcțhin lor întreprinse pen
tru concentrarea produc, 
ției o constituie sporurile 
de productivitate c.a:e au 
cfcnuua la creșterea pro
ducției de cărbune extras. 
R?nunțlr»<lu-se Ia abataje
le cam- -ă cu , ’ îctivi-
tați n» _•! și nu r gie 
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atlt In sulteran cit și la 
suprafață, și treetndu-se 
la capacități mari de pro
ducție, In acest început de 
lună productivitatea mun
cii în abataje a crescut 
cu 1,3 tone pe post, față 
de realizările lunii ianua
rie și cu 200 kg de căr
bune pe post la nivelul în
tregii activități a sectoru
lui. Implicit și producția 
medie zilnică a crescut cu 
aproximativ 1000 tone.

Bineînțeles o contribu
ție la realizarea acestor _ 
sporuri de producție ți 
productivitate a avut-o ac
tiv .tatea desfășurată in 
cadrul transportului, prin 
mai buna organizare a 
acestuia. Producția a fost 
concentrată la puțul cu 
schip, efectivul de la trans
port a fost analizat cu e- 
xigență și răspundere, men- 
ținîndu-se In cadrul a- 
cestei activități oameni cu 
experiență, ceilalți fiind 1 
dirijați spre alte sectoare . 
ți demonii de activitate] 
confc- m pregătirii fiecă- ] 
ruia. - F

Totodată, la nivelul in- ‘ 
trvprinderii s-a creat o 
formație de lucru din 
specialiști electromeca
nici, cu organizare de sec- : 
tor. care se ocupă, In cx- j 
clusivitate, de evacuarea 
utilajelor din subteran, 
multă vreme o mare pro
blemă, pentru mina Lu- 
peni, ți de descongestio
narea principalelor căi de 
transport ți de acces la 
locurile de muncă. Scopul 
principal rămine, totuși, 
recuperarea utilajelor ți a 
materialelor din subteran.

Toate aceste măsuri, ca
re au f.-st Întreprinse și 
sfnt In plină desfășurare 
ți au dovedit deja efici
ența. Vor conduce după 
cum aprecia directorul 
afljumt al întreprinderii, 
ing. Petru Iler, la realiza
rea prevederilor de plan 
p. a. a-'.ă lună și în con
ținu i

Dorin Gllijt

t
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După-aniiază intr-un Petroșani liniștit. Foto: I. UCU!
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Fiecare ce a semănat...
Cu rezultatele definiti

ve c munieate de Biroul 
Electoral Central lucruri
le au devenit clare. Dinco
lo de zgomotul unei cam
panii electorale. poporul 
și-a spus cuvinlul. Simplu, 
fără ostentație, dar cu 
luciditate ți din inimă. Ci
ne a ieșit învingător, se 
știe. Cel și cei care au în
trunit sufragiile majori
tății electoratului, cei în 
care poporul ți-a investit 
Încrederea. Rezultatul su
fragiului semnifică, tot
odată, opțiunea cetățenilor 
țării pentru liniște și sta
bilitate, dind clștig de 
cauză acelei formațiuni care 
pr.-nie a li garantul a- 
cestei liniști ți stabilități 
politice ți economice.

20 mai a l'osl o zi aș
teptată cu speranță, ca ți 
rezultatele alegerilor, ca 
ți stat ilitatea și liniștea 
in țară. Pentru că. acum, 
după presiunile pe care 
le-au făcut extremismelc 
unor grupări angajate în 
competiția electorală, a- 
vide de putere, ca ți dina
intea marilor încercări 
care ne așteaptă abia de 
acum încolo pentru refa
cerea țării, reconstrucția 
democrații a a societății 
ți propășirea națiun i ce 
poate fi mai mult rivnit, 
ce poate fi mai normal să 
intervină In viața noas
tră de fiecare zi dccît 
liniștea și stabilitatea?! 
SInt necesare ca aerul, 
sini condiția sine rpia non 

a Înaintării societății pe 
făgașul mult rivnit ai de
mocrației, al unei vieți 
demne și prospere.

Dar am ajuns la liman? 
Putem spera la liniște și 
stabilitate? Contrar aștep
tărilor, spre stupefacția 
întregii națiuni, cei care 
s-au temut de alegeri și 
mai ales de rezultatele lor, 
cei care au înlocuit dialo
gul constructiv d*r> cam
pania electorală cu o con
tinuă agresiune împotriva 
adversarilor, acum, cînd 
slut puți in fața faptului 
împlinit, contestă rezulta
tele .alegerdor, sfidează ți
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Tntr-un interviu acordat 
agenției MTl, președinte
le Uniunii Democrate a 
Maghiarilor din România, 
Geza D-'mokos, a spus, 
între altele: Frontul Sal
vării Naționale a obținut 
r> victorie atît de impor
tantă in alegeri datorită 
faptului că, în jumătatra 
de an care a trecut după 
sălbatica dictatul a, situa
ția poporului român s-a 
schimbat substanțial, el 
se bucură de mai multă 
lilrertatc, condițiile de 
viață s-au îmbunătățit. Au 
fost adoptate nume'oase 
hotărîri importante pen
tru societate care, într-o 
jumătate de an. au schim
bat considcral.il dispozi
ția oamenilor. Și oamenii 
consideră îndeobște că a* 
cesta este meritul Frontu
lui și al lui Ion Iliescu 
personal.

Pe de altă parte, parii- 
dele de opoziție nu au reu
șit să se facă înțelese și 
S.I obțină sprijin pentru 
programele lor. care, po
trivit părerii lui G. Do- 
mokos, nu răspund cerin
țelor sociale. Nici timp nu 
a fost pentru ca aceste 
partide să se consolideze 
și conducătorii lor să or
ganizeze o cammnie c- 
lectorală eficientă spre a 
fi aleși.

In ultimele săptămini, 
tonul agresiv a fost pro
priu aproape tuturor parti
delor. în frunte cu Fron
tul. dar ostilitatea ieșită 

(Continuare în paj. a 4-a)

RAID- ANCHETA l.' N A P F Z l
Goluri prea mari în aprovizionarea cu pîine
Au fost și mat sini încă multe discuții intrc 

romerț sl fabrica de pline, pe de o parte, și intre 
cumpărători ți comerț pe de altă parte, privind a- 
provizion irea rti pîine Ui sfirșitui sAptănunil. Dar 
cu tonfo aceste <lir"Uțll istoria so repetă ți, In 
ifîrțitul fiecărei săptămini. oamenii r imin fără 
pdne. datorită golurilor de aprovizionare. Simbăta 
trecu lă o echipă a redacției noastre a întreprins un 
raid in l*»-fro>.iiij și Vulcan pe această temă. lată 
constatările :

Orc întregi
cu rafturi

im fi n drepți ducă am 
spune că stmhătă, la pri
mă oră a dimineții nu â 
foit piine. Â fost Dar, 
s a epuizat rapid, ca în 
orice slmtrilă. Așa că pe 
la ora D în loo de pline 
.am găsit rafturi goale, os- 
meni agasați ți vinzători 
nemulțumiți. Ba pe la 
uneia unități Am găsit șl 
ceva pîine, rfimafA de o
z. ș.iu do- iă. N': i g ■' .1 I-

Ic goale !
imaginat cit de uscată ei a. 
Așa că oamenii n-o cum 
păratil La unitatea nr. 132, 
1’etroșanl Nord, comanda 
P' ntru ziua respectivă era 
de 3000 plini. I’fnă la ora 
11 nu se primise nimic. 
G 'Stinnara Emil,a Oprea 
ne spune că de dimineață 
l s a promis că vine ma
șina eu pline, dar dogea- 
ba

111 iț.iprri.'u .<■ j,lent i

că șl la magazinul all-
mentor nr. 17, le regulă
foarte solicit-it. Doamna
Mariana I auran, g< tio-
n tră de raion ne spune că
piinea sa epuizat în jurul
orei 9. De fapt era tlfl
așteptat din mormânt ce
d.n flPOO comandate, V’
primi se r.'i d i m i nea ț ă doar
li O0

Pîine su
clar în

ILa magazinul alimen
tar nr. 13 plinei n fost 
adusă In Jurul orei 8. 
Cantitate suficientă. Des
pre aprovizionare, doam
na Mai cela Sipoș, lucră
toare gestionată, ne oferă 
amănunte: „Sintem sin
gurul nrigi/in din I’ctro- 
șani, care primim plinea 
de la Lupani! Mașina cu 
pline -ti.’il ite un ti.r u

Nici centrul Ic piin»’ nr 
1.13 nu s’iite.i m.'ii Bine. 
Doamna Giuz.el.i Dinu ne 
spune că din 40t‘0 piini co
mandate a primit doar 
IO00 pînă la ora 11.13. Pil
it mai avea, ce-i drept, 
dar oricltă LunAvoințâ ar 
fi avut cineva, cea de pe 
raft nu putea fi comesti
bilă, mai ales că c. a >i 
„Dîmbovița’’!

f i c i c n t d, 
ctd pe...

lung, aproviz.onlnd, du 
p.i știința mea, și localită
țile An noasa și Bănița. 
I>,' ,i U. două necazuri;

llaid-iim. In tă realizat do 
Ghcmgho ( IIIIIVASA, 

Ștefan CIMPOI,
Hm ațin Al EXANDRESCU, 

Paul NU I LESCII

(( onlinuarr in paj a 2-a)

— lu rost mai aic să spaiji lemne aiAim, primă- 
vnroT

—. Nu dragă, I am | In m ll k* IM iai< pilot 0 '
Caricatură <lc XZ.AIh» Znlt.u»

considcral.il
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Goluri prea mari in aprovizionarea cu pîine
Pîine suficientă

I» (Urmora din pag. 1) 4,50

plinea ajunge la ore... im
previzibile, niciodată la 
prima oră ți' este tare, mai 
totdeauna.
cumpărătorii

Ca urmare, 
se pling. 

Sîmbâtă am primit 
singur sortiment,

un 
„Dîm-

bovița"; preț unitar 
lei”.

La magazinul din piața 
agroalimentară, pîinea a 
fost suficientă. Afluența 
cumpărătorilor — mare. 
Ora de primire a pîinii 
— după 8. Tîrziu. Se poa
te îmbunătăți operativita
tea transportului? Noi 
dem că da.

cre-

IN CARTIERUL AEROPORT

Nervi cu
Pîinea de simbălă a fost 

bună. Dar puțină, 
ca-n „zilele de 
sacoșe alergând 
la orice alarmă

■ „vine mașinal”.
■ ■ E pace doar la unitatea 
10, unde, afișând un surls 
serafic, vînzătoarea 
pbuge de elienți. A 
mit pîinea comandată, mai 
avea și în stoc și abia 
după numeroase telefoane 
a reușit s-o vîndă pînă la 
ora includerii. Dar 
Cepțiile întăresc

Unitățile cu 
prelungit pînă la

Cozi 
altădată", 
bezmetic 

falsă —

se
pri-

ex-
regula. 

program 
ora

foame!
18,30 nu au fost aprovizi
onate la fel. La unitatea 
nr. 12 s-a primit 
mult de jumătate 
neața, favorizîndu-se 
glomerația, apoi 
chc” pînă spre seară, cînd 
Se mai 
pîini. 
pină la 
nitatca 
similar, 
manda de 9000 pe ansam
blul zilei doar 4200, 
astfel eșalonate îneît 
te scoată din sărite și 
te lași păgubaș. Aflăm că 
au fost mărite comenzile

mai 
dimi- 

a- 
„rela-

primesc 600 de 
Să aibă ce vinde 
ora închiderii. U- 

1)3, cu program 
primește din co-

dar 
să 
să

încă de joi, dar nu s-au 
•onorat integral.

Unitatea 22, cu ora de 
închidere 14,30, n-a primit 
nici jumătate din plinea 
comandată, astfel că mun
citorii din acest 
cu mulți copii, au de 
să fie nemulțumiți. ! 
unității se miră că în 
zile mașina, cu 2000 
pîini, așteaptă la ora 
afară, iar sîmbăta 
mește 700 de pîini noaptea 
și pînă la ora 10, nimic.

O situație oaiecum spe
cială am consemnat la 
unitatea 32. Aici s-au pri
mit 1000 de pîini atia la 
ora 10. S-au epuizat ime
diat, iar vînzătoarea este 
anunțată că i s-a prelun
git programul pînă la ora 
20,30, ca abia la ora IC,30 
să primească încă 550 <1- 
pîini, care au rămas 
majoritate în stoc, 
lipsă de elienți. 
pîinea se uscă în 
noi răbdăm. Pînă

Menționăm că 
unitățile amintite 
cartierul muncitoreso 
roport, locuit în 
tate de mineri, 
rită, credem, 
atenție.

cartier, 
ce 

Șeful 
alte 

de 
6 

pri-

ii. 
din 

Așadar 
raft, iar 

cînd ? 
toate 

sînt în 
Ae- 

majori- 
Care me- 
mai multă

VULCAN

Scuze, promisiuni și, mai ales speranțe
Mulți cititori ne-uu sem

nalat că au rămas simbâ- 
ta Iară piine. Fie din cau
za programului magazi
nelor, fie a fabricilor de 
pîine. Scuzele și promisi
unile nu înlocuiesc acest 
produs de necesitate co
tidiană. De aceea consi
deram că rezolvarea a- 
ccstci probleme nu trei li- 
*e să sufere nici cea mai 
mică amina re.

Sîmbăta am efectuat un 
raid pe la cit .va unități 
de desfacere a plinii din 
ora-,ui Vulcan. Ori 10,15

— magazinul din cadrul 
complexului „Unic”. Raf
turile sînt pline. „Cum e 
piinea?" întreb pe
cineva care tocmai iese cu 
sacoșa plină. „Potrivita”.

Magazinul 
vechi 
aceleași rafturi pli 
jurul orei 10,30. 
lot „potrivită”.

La unitatea din 
plexul „Central” 
ești, coada era pînă 
ușă. Marfa părea a 
cantitate Suficientă 
1 1.15).

clin centrul 
al orașului prezenta 

ne în 
Plinea •.

com- 
Co ro

la 
fi în 

(ora
9

In jurul orei 11,40 
ajuns la alimentara 
cartierul Brazi. Rafturile 
goale. Și, bineînțeles, vîn- 
zătoarea lipsă. Lipsea pli
nea, dar nu erau nici cli- 
enți. Probabil că • termi
naseră de făcut piața mai 
devreme. Să luăm această 
stare de lucruri ca pe un 
semn bun? In viața noas
tră de cumpărători ne-am 
convins, pînă acum că nu 

bine să tragi concluzii 
pripite. Vom mai vedea...

am 
clin

rj&tit ■țaseieeeejete iȘ999999t
A fost aleasă conducerea

filialei municipale a Uniunii 
„Vatra Românească"

Vineri a avut joc in Pe
troșani a duo,-, întrunire a 
filiali i municipale a Uni
unii „Vatra Românească”.

Au vorbit dl. conf. univ. 
dr ing. Emil Pop, care 
a prezenat ordinea de zi 
•ți uncie detalii organiza
torice și dl. maior D.înilă 
MoJdovan, delegat din par
tea filialei Județene, care 
a sintetizat lucrările Con
ferinței Naționale desfă
șurata, după cum se știe, 
la Tîrgu Mureș, furnizind 
Intr-un stil original amă
nunte inedite.

Prin vot desclii; a fost 
aleasă conducerea filialei 
municipale Petroșani în 
următoarea structură: pre
ședinte — conf. dr. mg 
Emil Pop, prim-vicepre- 
șerlinte — maior Em’liun 
GrUza; v c președinte — 
<lr D >i u Itoman și dr. 
pensionar Aurel ft’amură- 
șan; membri: — dr. Mi- 
nerva Dictrjcb și. student 
C'iprian Stoica; -.ecrelar 
Vnsile Clorodeieă.

S-a hotărît ca ziua de 
■marți .-a fie consacrată 
întrunirilor periodice ale 
filialei, din două în două 
Kaptămini, de la ora 18.

întrucât numai ui parti- 
ripanților a fost sub aștep
tări considerăm că acest 
tapt se datorează necu
noașterii de către publicul

larg a x-opnlili și obiecti
vilor aci >lci organizații. 
Uniun a „Vatra Româ
neasca” este o grupare 
eu caracter cultural, so
cial și de atitudine civi
ca, avînd ca oliective pro
movarea valorilor auten
tice românești, respecta
rea adevărului istoric, re
luarea dialogului firesc ți 
a conviețuirii pașnice în
tre toți locuitorii spațiului 
transilvan, precum și sta
bilirea unor punți de le
gătură iu românii stabi
liți, din diverse motive, 
dincolo de frontierele țării. 
Nu ii.mute?te interese de 
natură politică.

Se află in studiu un 
program de acțiune care 
va cuprinde din largul e- 
vantai de probleme ale 
Văii Jiului pe cele strict 
specifice. Acest program 
va fj prezentat în cadrul 
următoarei ședințe a fiii- 
alei municipale Petroșani. 
Tot atunci se vor înființa 
comisii pe probleme, sta- 
bilindu-se și responsabi
lități. Sperăm că pînă a- 
tunel filiala va reuși să 
obțină un sediu, astfel in
cit ședințele sâ nu se mai 
desfășoare, ca pină acum, 
inlr-o -..dă închiriată.

Ștefan CIMl’Ol

SCRISOARE
Menii iii Sindicatului li

ber independent „Spicul” 
din Fabrica de morărit și 
panificație Petroșani a- 
dresăm pe această cale un 
protest la adresa domni
lor ing. Takacs Viorica, 
director al FMP Petroșani, 
și maistrului morar Chi
vulescu Dumitru, șef a- 
telier moară, fost lider al 
•acestui sindicat, ales în- 
tr-un mod nedcmocratic, 
care depun eforturi evi
dente pentru a menține 
„la putere” un grup re- 
strin< de oameni cu diferi
te grade de rudenie — 
nașa, finul și prietenii —, 
grup care nu urmărește 
alt scop decît îngrădirea 
drepturilor oamenilor mun
cii din fabrică. Toate a- 
cestea se răsfrîng asupra 
producției și a calității 
făinii și pîinii ce se fabri
că în condiții vitrege, so- 
licitînd zi de zi o muncă 
enormă din partea femei
lor, datorită faptului că 
nici una din liniile meca
nizate ale fabricilor 
pîine nu funcționează 
cînd au fucționat a 
sporadic.

Această star® de lucruri 
nc-a determinat să solici
tăm conducerii FMP unele 
drepturi elementare (sîm
băta și duminica plătite 
dublu, mărirea sporului de 
noapte, asigurarea cu pie
se de schimb și materiale 
etc), dar in zadar.

In 9 mai 1990 un comi
tet de inițiativă, la solici
tarea oamenilor muncii, 
a plecat la București in 
speranța că ’ ceva din 
ce-am cerut se va rezolva. 
Și, într-adevăr, s-a rezol
vat, dar cu multe piedici 
din partea conducerii 
FMP Petroșani.

de 
sau 
fost

DESCHISĂ
fost 

de
Menționăm că am 

cu adevărat ajutați 
Confederația Sindicatelor 
Miniere pe țară, pentru 
care mulțumim domnilor 
Agapie Mihai și Cosma 
Miron care s-au gîndit cu 
adevărat la ceea ce nu 
poate lipsi de pe mesele 
noastre, pîinea.

La întoarcerea din 
Capitală, noi, oamenii 
muncii din FMI’, am hotă- 
rît alegerea comitetului 
sindical în mod democra
tic. Menționăm că la a- 
ceastă ședință au fost in
vitați domnul Kleibel 
Wilhelm, președinte al 
CMPUN Petroșani, și dom
nul €osma Miron, pre
ședintele Ligii Sindicate
lor Miniere „Valea Jiu
lui”. Votul a fost secret 
și am ales noul comitet 
sindical, iar ca lider pe 
doamna Stane Rodica, în 
care noi avem deplină în
credere. Comitetul nou a- 
les a solicitat fostului li
der, domnul
Dumitru, dosarul 
rile de înscriere, 
legalizare, dar în 
de a-și menține 
el refuză să le predea, 
contestînd noul comitet și 
afilierea noastră la Liga 
Sindicatelor Miniere „Va
lea Jiului”.

In numele membrilor 
Sindicatului liter inde
pendent „Spicul” cerem 
domnului Chivulescu să 
predea actele de constitu
ire a sindicatului. Acest 
sindicat n-a fost și nu este 
proprietatea domnului 
Chivulescu, ci este al oa
menilor muncii 'din Fabri
ca de morărit și panifica
ție care nn-1 mai vor ea 
lider.

Chivulescu 
cu ccre- 
actul de 

dorința 
funcția,

ROZALIA GYORFFY, 
muncitor tipograf la Ti
pografia din Petroșani, a 
efectuat zilele trecute ul
timele „șuturi". După o 
viață de muncă rodnică, 
desfășurată în aceeași u- 
nitate, doamna Gyorffy se 
va bucura acum de pen
sie. Ii dorim cu toții ani 
mulți și fericiți, sănătate 
și prosperitate! (A.H.)

EXCURSIE. In zilele 
de 16—17 iunie filiala Pe
troșani a Mișcării Ecolo- 
giste din România invită 
pasionații turismului la 
o excursie pe traseul Pe
troșani, Tg. Jiu, Motru, 
Drobeta Turnu-Severin 
(Porțile de Fier), Orșova, 
Băile Henculane, Ca- 
ranseleș, Oțelul Roșu, Ha
țeg, Petroșani. înscrierile 
se fao la sediul filialei 
MER, din Petroșani, str. 
Republicii, nr, 84, sau la 
telefon 44120, pînă în da
lii de 14 iunie a.c. (G.C.)

EDILITARE. Deși In 
repetate rânduri locatarii 
blocului 34 din cartierul 
8 Martie Petrila au făcut 
apel la EGCL din localita
te pentru repararea defec
țiunilor existente, răspun
sul acestora se lasă aș- 
teptat. Atît de așteptat in

Semnează 385 de oameni ai muncii 
din r.M.P. Petroșani

Fiecare ce a semănat...
(I rinarc din pag. I)

jignesc un popor întreg, 
aruzindii-1 de inconștien
ța și lipsă de maturitate 
civică, do incultură și la
șitate. Cine sînt? Ace
leași voci care i-au nu
mit pe mineri de ia 
„înaltele tribune” ale de
magogiei mitingurilor stra
dale, drept mulți și orbi 
și... mituiți de ncocomu- 
niști; cei caic au che
mat „alungați lupii”.., pen
tru a face loo politicia- 
ni muliii, învrăjbirii suflete

lor oamenilor, cei care au 
adunat semnăturile pen
tru Proclamația de Ia Ti
mișoara și acum, cînd la 
numărătoarea făcută după 
toate rigorile, nu le ies la 
voturi milioanele de
semnături, chcmînd la noi 
acte de violență. In timpul 
campaniei, la fiecare ieșire 
in agora cetății, in loc să 
convingă prin temeinicia 
și viabilitatea programe
lor lor privind recon
strucția țării, au preferat 
atacurile la persoană, de- 
nigărilc.

Și ce au semanal... au 
cules! Bunul simț al na
țiunii și-a spus cuvîntul. 
Clar, calm și răspicat. A- 
cest bun simț, luciditatea 
și diseernămîntul vor 
călăuzi poporul și în vi
itor ca și la votarea de la 
20 mai. Demnitatea și 
dragostea de pămîntul na
tal îi vor da puterea și în
țelepciunea să-și făureas
că viitorul pe măsura as
pirațiilor sale. Chiar dacă 
va fi greu.

Posta•
FLOIUN MUREȘAN, l’re- 

parația Liv<zvni: mul
te probleme ridicate in
tr-o singură scrisoare. Re
feritor la nemulțumirea dv, 
pentru faptul că nu este per
mis accesul în secția de 
«ibstetrică-ginecologie din 
Spitalul municipal Petro
șani, aflată pe același pa- 
li-r cu Maternitatea, de 
la conducerea spitalului 
aflăm că nici in viitor nu 
va fi permis, date fiind 
măsurile dc protecție a 
nou-născuților. Asemenea 
măsuri pot fi întllnite în 
toate spitalele lumii, ba 
chiar mai drastice. Deci, 
nu este o măsură a medi
cilor dc la Petroșani. Este, 
totuși, nevoie de protecția 
mamei și copilului.

redacției
VICTOR PARPALA, 

IM Uricani: Ne solicitați 
sprijinul în obținerea ba
nilor reținuți de între
prindere pentru nercali- 
zarea planului — cîtc 500 
lei lunar, după cum afir
mați. Este imposibil, în- 
trucîl plata personalului 
k-a ffficut ți se foce în func
ție dc rezultatele «uncii. 
Nici în cazul dv. nu s-a 
făcut nici un fel de abuz. 
Dacă totuși vă considerați 
nedreptățit, vă puteți a- 
dresa Judecătoriei din 
Petroșani. Bineînțeles cu 
probele pe care le aveți fa 
îndemină. (G.I.)

MUSCA NIO'OLAE, Lu- 
p.'ni: Deloc de invidiat pe

ripețiile prin care ați tre
cut, după eșuarea tenta
tivei dumneavoastră de a 
evada din pușcăria care 
era România lui ccau'șcs- 
cu. Nc-am întrebat și noi 
cam în ce mod s-au vola
tilizat livretul militar, cer
tificatul de naștere și eei 
5500 lei, după ce, în 20 
pugust 1939, la garnizoa- 
Iia din Cărei v-au fost a- 
ratate toate actele. Ne-am 
adresat Poliției munici
piului Petroșani, unde ni 
•--a promis că se vor face de
mersurile necesare in ve
derea rezolvării chestiu
nii. Vă rugăm su hiați le
gătura cu Poliția pentru 
a-i oferi lămuriri siipli- 
nvnțare. (Gh.O.)

cit bieții oameni încep, 
încă de pe acum, să-și fa
că griji pentru toamna și 
iarna următoare, dar și 
pentru eventualele preci
pitații din timpul verii. 
Ce ți-e și cu solicitudinea 
asta! (G.C.)

CAMPzYNlA electorală 
și alegerile au trecut. Pe 
timpul ci, diversele for
mațiuni politice au lipit 
sumedenie de afișe, și un
de trebuia, și unde nu tre
buia. Aceste afișe, în ma
rca lor majoritate au fost 
ulterior rupte și „murdă
resc pereții” si vitrinele 
clădirilor din oraș, dînd 
un aspect urît. Este cazul 
ca persoanele care le-au 
lipit să le curețe. (Al.II.)

PREZENȚA RADIO. 
Sîmbătă, 26 mai, posturile 
centrale de radio au trans
mis un nou recital coral 
al corului „Armonii tine
re” al 1UM Petroșani. 
Programul a cuprins șase 
piese din repertoriul româ
nesc clasic și contemporan.

BETONARE. Drumul 
ce străbate Aninoasa a 
intrat în faza finală de 
betonare. Oamenii care 
execută lucrarea au con
siderat util să efectueze 
betonarea drumului întîi 
pe raza localității și apoi 
în afara ei. Și bine au 
făcut. Fața drumului 
schimlă fața orașului. 
(S.P.) |

REAMINTIM iubitorilor 
teatrului că în ziua de 31 
mai pot viziona la Petro
șani, începînd cu ora 18, 
piesa „Unchiul Vanea" 
dc Cchov — realizate de 
excepție a colectivului 
Teatrului Național din 
Graiova. Spectacolul, dis
tins cu prestigioase premii 
naționale, ya fi. jucat pe 
scena Teatrului de stal 
„Valea Jiului". (Al.II.)

NESS. A reapărut, ar 
proape de necrezut, cafea 
solubilă, in unitățile d» 
alimentație publică din 
Petroșani și nu mică este 
bucuria amatorilor, da» 
și surpriza făcută de co> 
ordonatorii activității co
merciale.

Rubrică realizată <l« 
Mo rin GUEȚA ,

r
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Importante hotărîri guvernamentale privind învațîmîntul preuniversitar Ltt protest singular
Cadrele didactice, repuse în drepturile lor

Cu cîtcva zile în urmă a fost dată publicității 
Hotărîrca Guvernului României privind numirea și 
transferarea personalului didactic de predare din 
■nvățămîntul preuniversitar pentru anul școlar 
1990—1991. Acest act normativ a stirnit un larg 
interes in rîndul cadrelor didactice și nu numai al 
lor, măsurile cuprinse vizind nu numai anul școlar 
care urmează, ci rezolvarea multora dintre situați
ile care au afectat grav, in ultimele două decenii, 
învățământul romanesc. Pentru detalii, ne-am a- 
dresat doamnei prof. VIORICA CTUCTAN, inspector 
școlar pentru Valea Jiului.

— Care sînt principalele 
prevederi ale llotăririi 
guvernamnetale ?

— Hotărîrea nr. 487 din 
acest an a Guvernului cre
ează cadrul legal pentru 
soluționarea problemei ti
tularizării cadrelor di
dactice ln invățămint. Se 
îmbină interesul școlii, cu 
al personalului didactic. 
Se urmărește stabilizarea 
catedrelor, soluționarea 
cazurilor de restringere a 
activității, a situației de- 
tașaților, navetiștilor, su
plinitorilor.

—- Cine are dreptul să 
solicite numirea pc o ast
fel de catedră?

— Toți cei care au pre
gătirea profesională nece
sară, respectiv calificarea 
pentru profesor, învăță
tor, maistru-instructor, e- 
ducator, cu condiția să 
aibă domiciliul stabil, în 
localitatea ln care solici
tă transferarea, la 31 de
cembrie 1989, precum și 
cei care au dobîndit acest 
drept ca urmare a abro
gării Legii nr. 22/1981. Fac 
excepție de la condiția 
domiciliului cei care soli
cită numirea în mediul 
rural.

— Unde se pot înainta 
cererile solicitanților?

— La comisiile care vor 
funcționa la inspectoratele 

școlare județene. Actele 
care însoțesc cererea sînt 
copii legalizate după di
plomă, foaie matricolă și 
adeverința de grad didac
tic, adeverința privind ve
chimea în muncă, la 1 
septembrie 1990, cu pre
cizarea statutului de titu
lar, detașat sau suplini
tor al solicitantului și cu 
menționarea continuității 
activității sale în unita
tea școlară în care func
ționează, copie „xerox" de 
pe buletinul de identita
te — capitolul privind do
miciliul — copie „xerox" 
de pe capitolul JX din 
cartea de muncă, copii de 
pe actele de stare civilă și 
actele medicale — unde 
este cazul. Posturile va
cante se dau publicității 
din timp. De asemenea, se 
va da publicității lista 
privind ierarhizarea soli
citanților. După definiti
varea numirilor, transfe
rărilor și repartizarea ab
solvenților — promoția 
1990, hotărîrca guvernu

lui prevede un nou con
curs în luna iunie; la ca
re pot participa și persoa
ne încadrate in alte sectoa
re de activitate, dar au 
studii corespunzătoare

pentru învățămînt.

— Care sînt termenele 
de aplicare a Holăririi?

— Publicarea postul ilor 
și catedrelor vacante pen
tru transferări, 25 mai, a- 
poi 25—31 mai — depune
rea dosarelor pentru pre- 
translerări, 31 mai — 2
iunie, rezolvarea pretrans- 
ferărilor; 3—6 iunie — 
publicarea catedrelor va
cante pentru restrîngcrca 
de activități; G—10 iunie 
— depunerea dosarelor 
pentru rezolvarea cazuri
lor de restringere de ac
tivitate; 10 iunie — rezol
varea lor; 11 iunie, publi
carea posturilor vacante 
pentru numiri și transfe
rări; 12—17 iunie, depu
nerea dosarelor; 18—22 iu
nie rezolvarea cererilor.

Interviu realizat de 
lloi ațiu ALEXANDRESf U

In calitate de consilier 
juridic am secondat un 
procuror la prezidarea a- 
icgerilor din 20 mai, la 
secția de votare nr. 72 l’e- 
tro.?iin;. O secție rezerva
ta studenților, care, prin
tre altele, merită felicitări 
pentru modul disciplinat 
al votării. In esența actu
lui de alegere s-a dat do
vadă de o maturitate sur
prinzătoare.

Am rămas însă conster
nat de afirmațiile din fi
nele ziare cum că "^geri- 
le nu ar fi fost cozerie. A- 
dică ar fi fost măsluite. 
Se ridică o întrebare : 
cum?

Din comisia secției de 
votare unde am avut o- 
noarea să particip au fă
cut parte reprezentanți ai 
F.SN, PNȚ-cd, PNL .și MEU. 
împreună, am supravegheat 
accesul la urnă și apoi am 
numărat voturile, l’rin fa
ța noastră au trecut peste 
o mie de oameni. Fiecare 
cu buletinul de identita
te, unde i s-a aplicat ștam
pila secției noastre. Deci, 
ca exclus să mai poală 
vota .și în altă parte. Se 
înțelege că nu au putut 
vota copiii și morții. Pro

cesele verbale încheiate la 
secția noastră sînt o o- 
glindă fidelă a rezultatu
lui scos din urnă.

Afirmația că alegerile 
ar fi fost falsificate am 
primit-o ca pe o Jignire 
personală. Și cred că toți 
memlrii comisiei de lai 
secția de votare nr. ?2 se 
consideră jigniți. Dar jig
nirea poate avea și efecte 
colective. Majoritatea sec
țiilor de votare au fost 
prezidate de Juriști (JuA 
cători, procurori, notări 
de stat, consilieri Juridici, 
jurisconsulți...). A pune la 
îndoială cinstea juriștilor 
este o afirmație grava și 
jignitoare. Dacă, totuși, Ia 
unele secții de votare' au 
existat nereguli, ele mi a*I 
putut influența hotărâtor 
rezultatul general al al?gr 
rilor.

„Măsluirea” alegerilor 
nu s-a făcut decît în min
tea celor de rea credinți, 
care au înveninat cu nvtilf 
timp înainte atmosfera Ji* 
campania electorală.

loan BAllDAC. C 
consilier juridic, , 

Petroșani
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are nevoie de noi l
Duminică s-a desfășurat 

<> ș mictapă, a restanțelor, 
dacă am putea-o numi așa. 
fn final de campionat este 
foarte important, înaintea 
ultimelor meciuri, sâ nu 
mai fie restanțe, tocmai 
d n dorința de a nu se fa
ce aranjamente. A fost o 
scmistnpă destul de agi
tată. Steaua a capotat la 
timișoara, Poli scmnîn- 
du-și se parc acreditarea 
pentru l EFA A capotat 
și FC B hor la Sibiu, 1—2, 
<u Inter. Și bineînțeles a 
capo’at și Dinamo, la 
Hunedoara în fața Gorvi- 
nnlui, 0—1. Dar abia în 
minutul 83... și culmea, 
printi-un senin henț în 
• areu a unui dinamovist. 
Mai bine nu-1 făcea. Dar, 
ce să-i faci. Dinamo nu 
se dezminte. Gingășia cu 
care privește pc Corvimd 
de atîția ani, nu poate fi 
eludată tocmai acum, cînd 
„iubițeii” lor erau la ar 
n .ghic. Așa că fie cc-o fi. 
Dar dincolo de glumă, a- 
cest, „henț în careu” I 1- 
neînțrles transformat, a- 
riincă Jiul intr-o situație 
și mai disperată. <’u atît 
mai mult cu cit ne așteap
tă mîine, meciul campio
natului: cel cu SC Bacău, 
o echipă care ca și noi arc 
nevoie acuta de puncte, 
pentru a supraviețui.

„.hui” este așadar, în 
fața cehii mai greu ol>- 
stacol din acest campio- 
nat. Ne amintim <ă acum 
«ițiva ani, într-o situație 
asemănătoare In fața ace
leiași echipe Jiul a pier- 
dut un punct și duși am 
fost în divizia secundă. 
Speram din tot sufletul să 
nu se repete această is
torie tristă. Avem toate 
argumentele do partea 
noastră fiul a do'<’dit în 

mumele meciuri că știe 
să joace atunci cînd tre
buie. A dovedit și un plus 
de aml ița-, care adăugat la 
Paloarea de ansamblu a 
echipei poate aduce mult 
dorita victorie, de care 
avem nevoie ca de aer.

Pregătirile Jiului pentru 
acest meci au fost inten
se. In tabăra noastră se 
întrezărește 0 oarecare do
ză de opitimizm, dar și o 
agitație firească. Antre
norii sînt mai liniștiți, la 
lei și conducerea clubului 
și a secției de fotbal. Ei 
cunosc cel mai bine jucă
torii și au deplină încre
dere in ei. Și trebuie să 
a> cm și noi suporterii în
credere în jucătorii noș
tri. Așa cum am avut în 
ultimii ani. Trebuie să a- 
vem și acum și să mergem 
cu toții la stadion. Să 
susținem cu tot sufletul, 
dar în limita deplinei 
sportivități, echipa noas
tră. Meciul cu SC Bacău 
este deosebit de greu și 
dâ ci depinde ramînci-ca 
noastră In prima divizie 
fotl.alistica a țării. Ne aș
teaptă de asemenea, un 
meci la fel de greu, în 
compania lui FGM Bra
șov tot pe teren propriu. 
Ambele sint holăritoare 

^rentru Jiul. Iată de ce 
facem un călduros apel 
către toți iubitorii fotba
lului din Valea Jiului să 
fie piezenți la stadion a- 
Jături de Jiul și s-o susți
nem aș cum știm noi, pen
tru a obține această im
portantă victorie fără de 
care speranțele noastre se 
du< |x> apa sîrabcteL

Gheorglir CIDRU AHA

Fotbal 
feminin

Fotbalul feminin a de
venit o realitate. Un lu
cru mai puțin știut, este 
că In Petroșani, pc lingă 
clubul „Jiul” ființează o 
astfel de echipă. Este un 
început și ca orice lucru 
aflat în această fază, func
ționează mai mult în baza 
entuziasmului unui grup 
rcstrîns de inimoși.

Echipa cte înscrisă în 
competiția dotată cu „Cu
pa Libertatea”, la cane 
participă 24 de tcam-url 
Împărțite în 6 grupe. Jiul 
face parte din grupa a 
IV-a, alături de IGIM 
Brașov, Spartacus Bra
șov șl CPIi Arad. Se află 
pe locul 2 deocamdată, loc 
pe care, dacă îl va păstra 
și după ultimul meci de 
la Brașov, cu IGIM, va 
promova în viitoarea divi
zie „A" națională și care, 
după cum se estimează, va 
porni la drum spre sfirșl- 
Inl lunii ougust,

rmil NIC-ULESGU

Baza sportivă a A.S. „Constructorul minier"

Agrement șî fortificare
O asociație sportivă re

lativ tînără, dar ambițioa
să, „Constructorul mini
er” și-a fixat. In program 
să ofere Condiții tot mai 
bune pentru petrecerea 
timpului liber al momiri
lor săi. A reușit, n-a reu
șit? €erl este un fapt: în 
primele 4 luni ale anului, 
AS „Constructorul mini
er” ți-a dublat încasările 
față de perioada cores
punzătoare a inului tre
cut. Și aceasta nu pe 
alte căi ci prin atragerea 
de noi membri susțină
tori, prin diversificarea 
activităților sportive ofe
rite amatorilor.

— Asociația noastră Jșl 
concentrează atenția asu
pra bazei sportive din in
cinta IACMM, care stă la 
dispoziția amatorilor de la 
ora 7 dimineața pînă sea
ra la ora 20, ne spune dl. 
Tinel SoJocarin, președin
tele asociației. Activități
le oftrite sînt multiple: 
înotul în bazinul acoperit 
șl termoficat, sauna, gim
nastică aerobică, cursuri 

de înot cu profesor, tenis 
de masă și de cîmp, popi
ce, biliard. Pentru îmbu
nătățirea condițiilor de 
practicare a activităților 
sportive, dotarea tehnică 
a asociației a fost îmbogă
țită de curînd cu diferite 
materiale în valoare d* 
peste 10 000 lei. Asociația 
și-a lărgit sfera de acti
vități cu o nouă disciplină 
— turismul avînd la dis
poziție în acest scop ca
bana Aușelul din masivul 
Șurianii. Cal ana dispune 
de 36 de locuri. Se preco
nizează ca pînă la toamnă 
Hă se amenajeze un nou 
}ae de acumulare în amon
te de cabană pentru grupul 
energetic; se va moder
niza drumul dintre Lun
ca Florii și Aușelul.

Sint inițiative menite să 
amplifice activitățile a- 
socinției, să ofere membri
lor sui, tuturor amatori
lor condiții optime, bene
fice pentru sănătate, de 
petri cere utilă a Lunpuliii 
lor liber. (1.0 )

In turneul întreprins 
in Corsica — l ianții, 
juniorii (tubului ...litiț' 
Petroșani, au avut o 
comportare care ii ono
rează. In imagine, „c- 
roii” acestei evoluții 
meritorii a tinerelor 
noastre speranțe.

FOTBAL, divizia C

Un meci cu 
goluri multe
CSM CARANSEBEȘ — 

MINERI L LI l'FAI 4—7 
(2—0). Meciul de ’ lu •’«*- 
i ansebeș s-a disputat m . 
limtele unei depline, spor
tivități, fiind considerat 
de toți cei caic l-au vă
zut drept un meci frnmoe. 
De fapt, un meci în care 
se înscriu 6 goluri nu 
poate să fie decît frumo. 
Insă dincolo de accslo con
siderente de ansamblu. 
Minerul LupcnI și-a trccill 
In cont încă o înfrîngerA. 
După cum ne spllnea don 
nul loan Dosan, anti'ertd.- 
rnl echipei, jucătorii Ml*; 
nerului s-au străduit iu 
lase o impresie fninto.^'l 
la Caransebeș", dar aii’ rc>f‘ 
șit acest lucru numai p‘'j 
jumătate. Unele grcșcT: ’ 
în apărare, anumite .slă- " 
biciuni ale mi.jlocașițdV 
au făcut echipa să cedeBe 
destul de repede, golurifc 
fiind o eonseHnță Lircascik 
Gu toate acestea Mineitoi 
a avut eîteva ocazii bune 
âe a înscrie, prsctteîno 
un joc de contraatac, nas* 
a surprins în repetate rî»- 
duri apărarea adversă, t* 
capătul unor asemene* 
contraatacuri el au 
și două goluri gustate 
public, prin juniorul Pa1 _ 
triclri și Neiconi. ’

înfrângerea e Infiinftcgț 
și credem că Minerul L* 
peni a tras învățăminte^ 
necesare și din acest 
în care putea 
să joace cu 
simț al porții, 
că și echipa 
ransebeș a practicat 
joc deschis, fără aglortB* 
lari în f.ita propriei povt»

foarte L 
mai 
mai

din

(G.ff )
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din comun față d«j comu
ti jti — caracteristică, de 
pildă, pentru luările de 
poziție ale Partidului Ță
rănesc — a generat te
meri ți îngrijorare. Jude
cind dupu toate aparen
țele, oamenii s-au temut 
mai mult de „vlnătoarea 
de vrăjitoare" declt de o 
eventuală restaurare ale 
Cărei semne s-au dezvă
luit ici-colo.

Domokos consideră că 
Partidul Național Liberal, 
care dorește să urmeze 
modelul european de li
beral sm, are viitor. Acest 
parid este deschis pen

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
BELGRAD

Situație haotică în Iugoslavia
BERI.IN

Incidente huliganice
BE’ GRAD 23 (Rompres) 

— Situația In Iugoslavia 
este ..haotică” din punct 
de vedere constituțional
ș; V - fie, a declarat pre- 

Un . le Prezidiului RSFI, 
lovici Borisav, prezentind 
luni un raport în fața 
parlamentului federal — 
transmite agenția France 
l’resse.

(DepîinglaJ mulLiplica- 
Ti3 „proceseloi de dezin
tegrări.’, care riscă să sca
pe de sub control", !• viei

LA HELSINKI s-au 
deschis, duminica, lucră
rile celui de-al Il-lca Fo- 
ctUB mondial al tineretu- 

> lui, organizat de Comite- 
{tul național al organ .zați- 
, Hor de tineret din Fin- 

’ landa Participă peste 400 
î delegați din partea u- 
f nor organizații internațio

nala, regionale și națio
nala de tineret ți studenți 
da pe toate continentele 
Pârtiei pan ții. reprczentlnd 
principalele Und.nțe și 
ouraata ideolo, i.e și poli
tica din himea con: mpo- 
rand. Iți propun sa iden
tifica perspectiv.].- cola
borării d.ntrc tineri pînă 
In anul 2090

PENTRU PRIMA DATA, 
dupfl mul ți ani, dumm.că, 
un tren rapid „Intercity” 
nl căilor ferate vest-gc-r- 
mane a efectuat o cursă în 
110 Germană, plednd de 
la Franlcfurt pe Main la 
Lepzg. Trenul, purtlnd 
r. im-.e „Johann Sebastian 
Bacii", a fost p imit in
tr-o atmosferă sărbăto
rească la destinație, în 
aplauzele unui mare număr 
de est-germanl prezenți

PUBLICITATEM I C A
ANIVERSARI

COLECTIVUL sălii de 
'roit IO Vulcan, condus 

maistrul Elușpal Traian, 
’iaează dragei lor colege 
Berce* Mănuța, multă să
nătate, fericire și un căl
duros „La mulți ani!” cu 
ocazia Ieșirii 1« p« nsie. 
(Lttl)
i.

VINZARI
•
. VIND Dacia 1 300, nezi- 
dlcjtă ji motocicletă MZ 
125. Telefon 70320 (1283)

VINO boxe „Unitra” 75 
W țj stabilizator curent 

tru dialog, dar n-a avut 
timp să-ți creeze o bază.

Geza Domokos a spus 
că este bucuros de succe
sul UDMR In alegeri, pe 
care a ți scontat, căci 
Uniunea a dispus de o 
masă de alegători disci
plinată, care a știut ce 
vrea. Este insă trist — a 
adăugat cl — că celelalte 
partide au rămas atît de 
mult In urma Frontului. 
„.Așa că ne va fi foarte 
greu — a declarat el — 
să ne fa^em auziți In Par
lament și in viața socială 
In cursul elaborării Cons
tituției și legilor".

In legătură cu faptul că 
Frontul, in pofida grandi

a atribuit-o îndelungatei 
crize econunnce și politi
ce și Intîrzâerii punerii In 
aplicare a reformelor.

„In pofida unor rezulta
te înregistrate in realiza
rea reformei economice și 
In democratizarea socie
tății noastre. Iugoslavia 
este In stare de gravă cri
ză", a declarat Iovici 
Borcsav, care exercită func
ția de președinte al Pre
zidiului RSFI de Ia 15 
mal

SCURTE ȘTIRI
la Leipzig pentru a salu’a 
evenimentul.

MINIȘTRII energiei din 
țările balcanice — Alba
nia. Bulgaria, Grecia, iu
goslavia, România ți Tur- 
c.u — se vor Intîlnt la 
Tirano, In zilele de 29—30 
mai. In cadrul unei reu
niuni. avlnd pe ordinea de 
zi căile Je dezvoltare a 
industriei energetice și po- 
sit ilitățile de cooperare 
t alcanică în acest dome
niu — anunță agenția Ta 
n. ig.

LV CADRUL unei fes
tivități, președintelui Re- 
publicil Federative Cehe ți 
Slovace, Vaclav Havcl, i-a 
fost înmlnat premiul „Pen
tru cartea politică a anu
lui”, acordat anual de 
Societatea editorilor, difu- 
zorilor de carte șl biblio
tecarilor a Fundației F. 
Ebert din Bon-n, transmite 
agenția TASS.

AGENJTA TASS anun
ță câ duminică seara. în 
Armenia e avut lot- un

„Stela” Telefon 44(103. 
(128»)

VINO autoturism Skoda 
1000 MB, Urii ani. Telefon 
117. (1293)

VIND motoretă, 2 000 
km. Telefon 43101, Intre 
Orele 15—18. (1293’

CUMPĂR cline lup plnâ 
la un an Telefon 4 1071. 
(1290)

SC HIMfJI R| IfX 1 INț \

SCHIMB avantajos a 
pirtament, 2 camere. Ho 
rea. cu 3—4 camere, indi
ferent zonă (exclus \p 
roport). Telefon 421'68. 
(1286) 

oasei sale victorii, se pro
nunță pentru o coaliție, 
Domokos a afirmat că 
personal consideră posibil 
ca In guvern. In funcții de 
miniștri sau miniștri ad- 
funcți să fie reprezentat! 
și maghiari In calitate de 
experți independenți.

Cu toate că fn România 
procesele est-europene 
și-au încetinit evoluția, ele 
nu o vor ocoli și își vor 
spune cuvîntul peste doi 
ani — a mai declarat pre
ședintele UDMR, adău
gind: După părerea mea, 
acum pasiunile se vor li
niști, Frontul nu va mai 
fi supus In aceeași măsură 
presiunii naționalismului

BERLIN 28 (Rompres). 
— Aproximativ 200 de 
huligani au format slm- 
bătă scara, în Berlin, în
semnul nazist crucea in- 
cirligată, de 50 m pe 30 
m, avlnd In centru o sta
tuie a lui Marx ți Engels, 
înainte de a fi dispersați 
de poliție — a anunțat a- 
genția ADN, citată de 
France Presse. 23 de tineri 
au fost reținuți. Inciden- 
teie declanșate de „skin-

SCURTE ȘTIRI 
cutremur de 6,5 grade. 
Epicentrul seismului s-a 
aflat In zona orașului 
Spitka. Cutremurul s-a 
resimțit, cu intensitatea de 
6 grade, la Stepanavan ți 
5—6 grade la Kirovakan. 
S-au semnalat daune ma
teriale. Nu s-au înregis
trat victime.

PREȘEDINTELE URSS, 
Mihail Gorbaciov, a apă
rut In cadrul unui program 
informativ la televiziunea 
sovietică pentru a apăra 
în fața telespectatorilor 
planul de reformă econo
mică de natură să ducă la 
implantarea în țară a unei 
economii de piață regula
tă.

Avem nevoie de pune
rea în aplicare a acestui 
plan, a spus Mihail Gor
baciov, pentru a schimba 
economia ți a deschide 
calea inițiativei fiecărui 
cetățean, fiecărei republici, 
ți pentru folosirea la ma
ximum a marilor noastre 
resurse.

SCHIMB apartament, 
d'ouă camere. Republicii 
101/27, cu apartament 3 
e mere (1239)

PIERDERI

PIERDUT certificai de 
calificare In meseria de 
miner, cu seria C ur. 20093, 
pe numele Ghcorghc Pe- 
tiu, eliberat de IM Livc- 
■"■ni. II declar nu) (1281)

PIERDUT carnet de 
-tudent, pe numele Run- 

< in Viorel eliberat dc 
Institutul de mine Pe
troșani. II declar nul. 
(123'.) 

român și va putea veni In 
Intîmpinarea minorităților 
naționale. Dialogul înce
put In ianuarie va conti
nua și aș dori să cred că 
va Începe un dialog și cu 
guvernul ungar In căuta
rea ieșirii din situația ac
tuală. Acest lucru îl aș
teaptă guvernele și opinia 
publică din Europa. Pre
misa unui dialog real ți 
rodnic rezidă în necesita
tea asigurării drepturilor 
minorităților, fn trecerea 
de la vorle la elaborarea 
de programe concrete,

(Rompres)

hcadst’ simpatizanți ai 
tezelor neonaziste au de
venit foarte frecvente In 
RDG In ultimele luni.

ur-Această acțiune a 
mat incidentului îi 
trat după un meci 
fotbal, cînd 300 de 
au invadat una 
străzile Berlinului, Schoen- 
hause 
trine, 
crobuz 
multe

Allee, spărglnd vi. 
răsturnlnd un mi- 
țl deteriorînd mai 

automobile. relevî
ADN.

Președintele Gortaciov 
recunoscut că In țară
xistă o mare neliniște ți 
preocupare față de repercu
siunile pe care le implică 
acest program, în special o 
puternică sporire a prețu
rilor ți o creștere a nu
mărului de greve.

ACTORUL american 
Chirstopher Reeve, cele
bru pentru interpretarea 
rolului titular In serialul 
„Superman", a anunțat la 
Barcelona că are în vede
re să scrie scenariul unui 
film care se petrece In 
Romfinia ultimelor zile
ale lui Ceaușescu. Filmul, 
In care va Juca chiar Re
eve, se va realiza în Iu
goslavia și va fi o Încer
care de a-i conștientiza pe 
americani asupra eveni
mentelor care s-au petre
cut In România — rela
tează agenția EFE. Chris- 
topher Reeve, care a ju
cat de patru ori rolul lui 
Superinan, a afirmat că 
In prezent ar dori ca pu
blicul să uite acest perso
naj.

PIERDUT contract de 
Închiriere pe numele Le- 
lan Ghcorghe, eliberat de 
IACCVJ Petroșani. II de
clar nul. (1287)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Bor- 
ca Ion, eliberat de IGCL 
Petroșani. II declar nul. 
(1290)

PIERDUT diplomă de 
absolvire a 10 clase pe 
numele Scornea Mariana, 
eiibeiat dc Liceul indus
trial Pctrila. O declar nu
lă. (1294)

Piața Universității — 
un protest periodic
Din partea Biroului de presă al guvernului s-a 

primit la Agenția de presă „Rompres" următorul 
comunicat:

Privitor la comunicatul din ziua de 21 mai, 
semnat de reprezentanții unor grupuri ți asociații 
care manifestează In Piața Universității Biroul de 
presă al guvernului este autorizat să comunice ur
mătoarele:

'Deși acest comunicat cuprinde multe elemen
te și aprecieri neconforme cu realitatea privitor la 
acțiunea guvernului, deși guvernul nu este de a- 
cord cu multe dintre pozițiile politice exprimate d« 
demonstranți și îndeosebi cu metodele utilizate, a- 
cest comunicat este considerat ca un pas înainte, 
pozitiv, in direcția unui început de soluționare, pe 
calea democratică și pașnică a stării conflictuale ce 
s-a perpetuat în Piața Universității Incepînd cu ziua 
de 22 aprilie.

Comunicat
Incepînd cu 22 aprilie 

1990, In Piața Universită
ții din București se des- 
Îtîșoară fără întrerupere, 
zi ți noapte, „Manifestația 
Golanilor”.

Intre aceasta, pe de o 
parte, și acțiunile revolu
ționare din 21 decembrie 
1989, pe de altă parte, 
există o continuitate de 
participanți, spațiu, forme 
de acțiune $i aspirații — 
ceea ce a conferit și con
feră deplina legitimitate 
„Man.festației Golanilor”.

Organele puterii provi
zorii au opus poziției ra
ționale a manifestanților o 
atitudine constant con
trară, întrucît:

1. Au situat lupta pentru 
putere deasupra interese
lor națiunii.

2. Nu au soluționat pro- 
tlemele de interes națio
nal ce le-au fost aduse la 
cunoștință, acțiune care ar 
fi demonstrat atașamen
tul față de aspirațiile Re
voluției ți față de cei ca
re au creat condițiile in
staurării noii puteri In 
stat

3. Au refuzat dialogul 
propus de demonstranți 
pentru identificarea căi
lor de îndeplinire a aspi
rațiilor Revoluției din de
cembrie 1939.

4. Au transformat Piața 
Universității, precum și 
alte locuri din țară în ca
re se manifestă, fn spații 
ale unei noi represiuni, 
utilizmd aceleași forțe și 
mctr.de comuniste.

5. Nu au adoptat o ati
tudine umană față de a- 
ceia care au ales lupta pî- 
nă la moarte, prin greva 
foamei, pentru realizarea 1- 
dealurilor de libertate șl 
democrație.

Asociația „21 Decembrie" din București, 
Grupul Independent pentru Democrație, 

Liga Studenților, 
Asociația Studenților Arhitecți

Spitalul municipal 
Petroșani

angajează direct sau prin transfer:
— Irigotehnist categoria I—5
— timplar universal categoria 2—6
— fochist de medie presiune cu autori

zație ISCIR categoria 1—5
— zugrav categoria 1—5
— liftier — fu autorizație ISCIR — pen

tru persoane, categoria 1—2
— sudor categoria 1—6
Condițiile de încadrare șl salarizare slut 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 șl Le
gea tir. 57/1974.

Ca participanți activi șl 
permanenți la „Manifesta
ția Golanilor” și ca sem
natari ai Proclamației de 
de la Timișoara, ne ex
primăm hotărirea neclin
tită de a ne continua pro
testul, solicitînd cu fermi
tate înlăturarea structuri
lor de guvernare comu
niste ți declarlndu-ne ad
versari nefmpăcați ai ori
căror forme de totalita
rism.

Ținînd însă seama că 
riscul agravării Stării să
nătății greviștilor foamei 
ori al pierderii vieții »- 
cestora este, pentru noi, 
inacceptabil, conștiința și 
statutul nostru de ființe ra
ționale ne determină să re
curgem la noi forme ale 
acestui protest pînă la 
preluarea efectivă a pute
rii de către noile organe 
de stat (peste 20 zile), în
trucît, în prezent, condu
cerea provizorie a țării 
este, practic, dizolvată.

De aceea, propunem 
transformarea manifestației 
într-un protest periodic, 
astfel:

— Vom fi prczcnțl, ca 
și pînă acum, pe locul ba
ricadei In fiecare zi de 21 
a fiecărei luni a anului, in 
amintirea eroilor noștri.

— Vom fi, de asemenea, 
prezenți in Piața Univer
sității In fiecare după- 
amiazfl de Joi, zi simbolică. 
Intrată în istoria țării, în 
joia de 21 decembrie 1939.

— Revendicările noas
tre — rămînlnd neschim
bate — trebuie soluționa
te in prima ședință de 
lucru a noului Parlament.

„Manifestația Golanilor", 
nelnfrintfi, mal puternică, 
va continua in aceste noi 
forme ți va Învinge!

Redacția și .„In,,...... p.„„>;iIll lf |jă|«uu. „r L Telefoane: secretariat j 4 16 62 1 sedii : 4 16 63, 4 >4 64.
Iipnrwl : l.pojrnfla Petroșani, sfr Nlcolae HMcescO. nr. 2. telefon ■ 4 13 6S.
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