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SFINTUL NICOLAE 
patron al săracilor

Gînduri de bine adresate minerilor
Cu prilejul sărbătoririi Sfintei Varvara — ocrotitoarea mine

rilor, dl. prim ministru Petre Roman a adresat 
o călduroasă telegramă do felicitare minerilor din Valea Jiului 
și din întreaga țară. Din textul telegramei — care a intrat în po
sesia redacției noastre în cursul zilei de ieri — spicuim : „Mă 
alătur celor care vă spun „La mulți ani** de ziua voastră. „La 
mulți ani", pentru oamenii care coboară cu devotament și curaj, 
in subteran. „La mulți ani*' pentru cei care nu au precupețit e- 
forturile in lupta cu pămîntui, pentru a oferi țării cărbunele și 
minereurile de care arc atita nevoie. Fie ca momentul vostru 
sărbătoresc să se desfășoare sub semnul speranței do bună înțele
gere între toți românii, do bunăstare și fericire".

O telegramă de felicitare a fost adresată minerilor Văii Jiu
lui și de către membrii mișcării „15 noiembrie" din Brașov.

Izvoarele autentice și cristaline ale credin
ței ortodoxe proiectează, peste arcul mi
lenar de timp, nume și personalități dis

tinse. pătrunse cu fior divin de duhul evlaviei și 
al bunătății. Sfinții aa impresionat adversitățile 
vremelnice și babilonice ale contemporaneității 
prin lepădarea de sine, credință și iubire jert- 
felnică, revărsate din abundența harului divin 
prin milă și bunătate omului. Diadema ne
stemată a sfințeniei creștine este înnobilată în 
eternitate cu figura impresionantă, blindă și lu
minoasă a arhiereului din Mira I.ichici, Sfintul 
Nicolae.

Tenace în misterele credinței creștine, cunos
cător și trăitor profund al Evangheli
ei Mintuitorului, Sfintul Nicolae a fost 
participant activ la lucrările Sinodu
lui 1 de la Niceea, anul 325, a cărui erudi
ție și experiență teologică a contribuit decisiv 
la formularea articolelor Sinodului de Credință.

La acea vreme, arianismul, teorie religioasă 
eretică, emanată din orașul Alexandria, a ten
sionat atmosfera religioasă morală a timpului 
amenințind structurile imperiului roman de ră
sărit, destabilizind liniștea publică, devenind un 

I pericol iminent la adresa consolidării unității 
imperiului și Bisericii in lume.

Înzestrat și binecuvântat de Dumnezeu cu da
ruri multiple, intruchipate cu măiestrie in vas
tul ogor al împărăției lumești, transpuse cu ele
ganță sfintă în faptele vieții, Nicolae aureolea
ză si subliniază desăvirsit misiunea arhierească 

I a păstorului de suflete. Tactul pastoral, înțelep
ciunea și bunătatea folosite in mod genial de 
Sfintul Nicolae, au secondat triumfător idealu
rile Bisericii de răsărit lansate in contextul unor 

vremi tulburi, contaminato de reminiscențele 
păginc. Opera de asanare morală și fortificare 
duhovnicească a turmei lui Hristos, a pus o 
înaltă pecete divină asupra vieții Sfintului Ni
colae. Prin virtutea de excepție a bunătății, ar
gumentul practic al iubirii, exprimat prin acți
unile benefice ale carității samarinene, cu efecte 
mingiictoare pe valurile tulburi ale suferinței 
Sfintul Nicolae a devenit admirat de umanita
te, ridicind la gradul superlativ mărinimia fi
inței umane.

Din punct de vedere material, bunătatea dez
voltată prin iubire este o identificare sinceră cu 
cel in suferință, încătușat în lanțurile insupor
tabile ale sărăciei și mizeriei cotidiene, care 
prin prisma dragostei se transformă în efectele 
miraculoase ale multaștcptatei opere samari- 
nenc.

in ordinea spirituală, bunătatea devine un 
balsam prin sensibilitatea hlindeții, lacrima 
compasiunii, ospitalitatea sufletului și omenia 
îndelungatei răbdări.

Bunătatea, prin puterea ei mirifică, tămădu
iește rănile trupului și ale sufletului, ca un strop 
de rouă in seceta verii, revărsată cil prisosință 
din nemărginitul ocean al gratuității nemerita- 
tei dragoste divine.

Biserica ortodoxă și evlavia creștină de pre
tutindeni îi atribuie Sfintului Nicolae calitatea 
de patron al săracilor, umiliților, învinșilor de 
soartă, amenințați la fiecare pas cu șanse sum
bre «le supraviețuire, așteptind cu optimism 
Intervenția salvatoare a „miinilor lui Dumne
zeu".

l’reoi loan POGAN

W a ii t e (1
Tn noaptea de 3—4 decembrie 1990, un grup de in li

vizi necunoscuți pînă la această oră a pătruns, prin efracție, în 
restaurantul Hotelului Petroșani. Infractorii, în prezent căutați de 
poliție, au sustras mai multe bunuri din unitate și din biroul 
șefului acesteia. La locul faptei au lăsat urme vizibile. (Al.H.J.

Somat și reținut
In noaptea de 26 noiembrie, sergenții majori loan Dumitrana 

și Florin Cindea, de la Poliția orașului Vulcan, î.și făceau ca de 
obicei rondul. Erau atenți la orice zgomot. Serviciul de noapte 
părea să treacă fără consemnarea unor evenimente deosebite, cin. 
In jurul orei 1,20 atenția Ie este atrasă de un individ care se in- 
vîrtea în jurul Complexului de alimentație publică. Li s-a părut 
suspectă această prezență. Bănuiau ei că individul pune ceva la 
cale. Flerul lor de polițiști n-a fost dezmințit. Tipul, pe nume 
Cumpănă Aurel, de 30 de ani, a încercat să pătrundă prin efrac- 
țiune în local. Atunci, și-au făcut apariția ți polițiștii. O somare 
scurtă și infractorul a încremenit. Acum și-a revenit și este col
ectat în stare de arest. (Gli.O.j.

mă dureau bătăi m ile, !l?rt 
promis solcmn că m,i va 
nu alta !!! «y j

— Personal, n-am cc să i reproșez : 
că m-am dus la vraciul ăla, care ini-a 
trata în așa fel îneîf să-mi crească aripi

„Acum, toți vor vaîută. Indiferent de care“
Recent, am avut ocazia să dis

cut cu trei persoane autorizate 
de la Autobaza de transport a 
ICIL Simeria. Asta mi-a întărit 
convingerea că activitatea de 
transport al laptelui către cen
trele de desfacere nu se desfă
șoară foarte anevoios doar in Va
lea Jiului. La fel este în tot Ju
dețul

Ceea ce am auzit de la dum
nealor este deosebit de grav. Sînt 
problem.’ care, nesoluționate la 
timp, au generat situații ce acum 
par insurmontabile. Domnul Ero- 
nim Han, șef coloană desfacere 
auto, amintea chiar de la început 
ca „transportul o o calamitate'*. 
Aceasta in ensiil că pe nimeni 
n'i-f mai interesează acea stă ac
tivitate. îl rog să argumi nteze. 
Dumnealui o face. îmi spune pen
tru început despre repartițiile de 
autovehicule pe «arc l« an <!•- la 
m nist' riil <|e «;„■< aparțin Rc- 
P'- * >‘ ’ i.<ro, la intreprindc-
" 1 ’>i ni/o irc. nimeni nu le bagă
in seamă. Luna trecuta, la între

prinderea de acumulatori din 
Bistrița Năsăud, delegatului din 
Simeria i-a fost ruptă... delegația. 
Incredibil, nu 7 Aceasta pentru 
că, îl citez pe domnul Han, „nu 
mai ține să mergi cu o bucată de 
brinză, ca să procuri una-alta, 
ce-ți mai trebuie pe la mașini. 
Anim toți vor valută**. De care 
culoare, nu contează. Cei de la 
Florești, unde același delegat a 
mers după anvelope, au fost mai 
„înțelegători". Știau că,* cu dola
rii e mai greu, așa că ei se mul
țumeau și cu ceva forinți sau 
mărci. Parcă nil-mi venea să 
cred. Orice urmă de neîncredere 
îmi dispare Insă cînd domnii loan 
Istratc, lider sindical, și mai’Irul 
Ionică Snciii confirmă ci așa 
stau lucrurile.

Fină la începutul anului, auto
baza se nproziviona cu piese de 
schimb dc la BJATM. A venit 
un ordin (o imcnii se întreabă dc 
la cine șl de cc 7) și autobaza 
IClL-ulni a trecut la B \TMA. 
Mai necăjita și mai săracă. Ba

terii de acumulatoare, pompe dc 
frînă, injecție sau de alimentare 7 
Dacă le soliciți, riști să fii luat 
la mișto. Așa ceva nu s-a mu 
văzut de hă, hă, nu știu de cînd 
(ți se face Un semn care parcă 
te trimite cu mii dc ani în urmă). 
Așa că mai cîrccști piesa pe care 
o ai și, dacă ține, circuli. Dacă 
nu, tragi pe dreapta. „Noroc că 
poliția nu se dă tare la noi, zice 
domnul Han, că atunci ar pune 
la o parte o jumătate din parc", 
l’arc care și așa e ca vai dc 
lume. Din numărul total de auto
vehicule funcționează cam 60 la 
sută. Și astea sint la limită. Merg 
mai mult pe bază de improviza
ții. Nu știu cîte vor trece exame
nul greu la rare le \or supuno 
gerul și drumurile acoperite cu 
polci Un lucru este însă clar : 
de suferit vor avea cei care, oro 
In șir. așteaptă ru răbdare la 
tisa magazinelor să fie adus lap- 
tclo. Dar răbdarea are o li
mită.

Glieoighe Ol.TE AN U

I
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I’r șantiere
Prima zăpada și înghețul din 

primele zile ale acestei luni au 
coincis cu începutul aplicării Ho. 
tărîrii guvernului de a restrîn- 
ge activitatea de producție în 
unele sectoare de activitate pe 
perioada iernii. Pe șantierele de 
construcții civile, unde ritmul de 
lucru la noile locuințe și așa era 
destul de lent, activitatea a în
cetat. Luni și marți, 3 și 4 de
cembrie, nu s-a lucrat deloc, deși 
in program se prevăzuscră cîteva 
activități. Stația de preparare a 
beteanelor n-a produs și nu a 
livat nimic. Utilajele grele și 
ce.o de transport n-au fost puse 
■ acu...

n condițiile reducerii activită
ții pe timp de iarnă pentru evi
tarea pierderilor sînt strict ne
cesare cîteva măsuri de protec
ție ca, bunăoară, finalizarea 
structurilor construcțiilor din be
ton în curs de execuție ; monta
rea prefabricatelor și tîmplăriei, 
subansamblelor, echipamentelor și 
utilajelor tehnologice aprovizio
nate pentru a preveni degrada
rea sau sustragerea lor de la lo
curile de muncă. Mai sint nece
sare lucrări de bidroizolație pen
tru protejarea instalațiilor de 
apă față de îngheț.

Singurul loc unde se munceș
te cu adevărat este sediul prin
cipal al Antreprizei. Coridoarele 
sint în fiecare dimineața pline de 
cei ce vin pe la ușile consiliului 
<le administrație cu speranța că

ii liniște - nu $e lucrează!
>

nu vor fi lăsați în voia soartei 
așa cum au fost anunțați. Atașa- 
mentiștii sînt ocupați pînă peste 
cap cu calcularea noilor prețuri, 
în condițiile în care prin libe
ralizarea prețurilor s-a ajuns la 
costuri mari pentru orice con
strucție. Adevăratul impact al 
reducerii activității în lunile de 
iarnă a fost resimțit, însă, în ria
dul personalului. Circa 100 de

Trist dar adevărat

constructori au fost înștiințați, 
prin preaviz, să-și găsească alt 
Joc de munca. Cei calificați pot 
obține, ușor, de lucru la IGCL, 
unde se resimte acut nevoia de 
meseriași. Fără doar și poate, u- 
nii vor rămîne însă, șomeri, dacă 
nu vor reuși să-și găsească alt 
loc de muncă. Dincolo de trage
diile personale ale celor ce au 
fost puși pe liber, conform con
secințelor hotărîrilor Guvernului 
și prevederilor Codului Muncii, 
se întrevăd și efecte pozitive. Se 
pare că pe șantiere vor fi selec
ționați. astfel, cei mai buni me
seriași.

Numărul de personal care ră- 
mine la ACM Petroșani este de
terminat de creditele ce se pot 
obține dc la băncile finanțatoare, 
iar la acordarea creditelor există

prevederea expresă dc garanții 
din efectuarea lucrărilor de con
strucții montaje din anul viitor. 
Iată de ce, salariații care vor fi 
menținuți pe ștatele de plată. în 
perioada încetării lucrului. vor 
primi 75 la sută din salariul ta
rifar cu titlu de avans. Avansul 
va fi recuperat de la fiecare om 
pe baza unui angajament semnat 
de salariat, după reluarea activi
tății pe șantiere. Salariații care 
au semnat angajamentul vor be
neficia, în perioada respectivă, 
de alocațiile pentru copii, de com
pensația de 750 lei pentru majo
rarea prețurilor, de sporul de 
vechime și de alte drepturi.

încetarea temporară a activită
ții pe șantiere constituie și un 
prim pas pe calea reformei eco
nomice. într-o perspectivă apro
piată, după inventarierea și re
evaluarea patrimoniului Trustu
lui dc antrepriză generală con
strucții și montaje, se prevede 
constituirea unor antreprize sepa
rate, la Petroșani și, eventual în 
alte orașe ale județului, pc baza 
legii 15, privind societățile co
merciale. Să sperăm că înființa
rea unei astfel & societăți comer
ciale, în municipiul Petroșani, se 
va solda au efecte pozitive pentru 
activitatea de construcții de locu
ințe din anul viitor 1

\ iorel STRĂl Ț

DIN INSTANȚĂ
In primăvara acestui an s-au pripășit în Petroșani două tinere 

sosite de pe meleaguri mureșene : Gîscan Angela și Barna Irina 
Carolina, pentru a practica și aici vechea lor meserie, aceea de 
hoațe din buzunare. Alta nu aveau și nici nu intenționau să în
vețe. Numai în trei zile au izbutit să sustragă 13 750 lei.

Prima victimă a fost B.L., căreia i-au sustras din geantă, In 
magazinul „Adam“ din Petroșani, profitînd de aglomerație, suma 
de 12 000 lei. în zilele următoare infractoarele au schimbat terenul 
oprindu-se în piața agroalimentară din Deva, unde au „ușurat" o 
altă femeie de 1 500 lei.

Revenind în Petroșani, cele două au fost prinse In magazinul 
„Jiul" după ce reușiseră să sustragă portmoneul lui B.L. Infractoa
rele nu au reușit să dispară. Erau urmărite de partea vătămată ; 
și de casiera raionului de încălțăminte.

După arestare, inculpatele au dezvăluit „tehnica" lor infrac- , 
țională : Gîscan Angela sustrăgea banii și îi plasa imediat prie
tenei sale care se afla în imediata ei apropiere, aceasta dispărînd , 
prima și imediat de la locul faptei. După ce făcea o ultimă recu
noaștere, pleca și Gîscan Angela.

Judecătoria Petroșani a condamnat-o pe Gîscan Angela la trei 
ani, iar pe Barna Irina la doi ani și șase luni închisoare, dispu- 
nînd executarea pedepselor prin privare de libertate.

Dorica MANIU,
procuror

E mai rău ca
în urma linei sesizări, revin in 

cartierul Aeroport, pe strada Ve- 
nus, aproape de „castelul nuntit 
tristețe" — Vă amintiți, desigur... 
Grăbit ca de obicei, cum ajung 
la blocul I dau să mă arunc pc 
scări in sus dar, orbit «le lumi
na dc-jfară, m-arunc intr-o fru
musețe de... baltă, aflată la par- 
le-til blocului cu pricina. Înmu
iat corespunzător și dezumflat 
nd-hoc, stau locului și fac ochii 
roată. Două apartamente devasta
te numai la parter, pline ochi 
cu gunoaie. O ușă smulsă din ba
lamale pusă la orizontală ține 
loc de punte peste balta vinova
tă de in< ident. Mizerie, miros „de 
zonă", ciorovăială intre vecini și 
< iomăgeală intre copii...

Doamna 1 milia Gavril care ne 
invitase să luăm cunoștință de 
starea d-plorabilă a locuinței 
sale țap. 9) nu mai spera «ă vom 
onora invitația. Bănuiam ec voi 
vedea. M-a plimbat prin toate 
ungherele, să-mi ai.de «. i t a 
cheltuit, cit a muncit zadarnic, 
pi litru a-și pune la punct apar
tamentul. Nu m am arătat sur
prins. M ii v izusem din astea : 
ti-ncui d i pio.ispătâ imugrită de 
mucegai, urme ale inliltr ițiilor de 
apă și ale scurgerilor de tot fe
lul, baia plină «Ic fum «!,■ la fo
cul Vecinilor «le jos...

„Nu spiini-m nuni nou. țoale 
luirui ilc au fost spuse dar < um

in... scrisoare
nimeni nu asculîă și inai ales 
cum totul se uită, repetăm, poate 
rămîne ceva"... Pe cine să dăm 
vina ? Pc indivizii fără căpătii, 
care sparg și intră unde le place, 
pc „stringătorii" care descomple
tează instalațiile sanitare sau pc 
cei care găsesc că c mai comod 
să faci o grămadă de gunoi, în- 
tr-un apartament părăsit ? Să 
dăm vina pc IGCL, care și așa e 
lovit de toți și de soartă, că nu 
controlează cine și cu ce drept 
ocupă apartamentele ?

Tot intrebindu-mă am ajuns la
concluzia că întrebările n-au rost. 
Această „no man’s land" care 
este „Șerpăria" are oameni pe 
măsura faimei de care se bucu
ră. Toți știu că este, pc undeva 
pc la Dacia, o barieră invizibilă 
de care se lovesc — dur se pare 
— cei chemați să rezolve proble
mei» urgente ale oamenilor. Ști
ind asta, „șerpii" mișună și fac 
ce vor, în detrimentul celor caro, 
căutînd o casă, au nimerit aici, 
indiferent dc calitatea lor, de 
cultura lor... „La oameni noi, 
blocuri vechi", spunea un fost 
director dc mină. 11 citez pentru 
a ilustra o mentalitate care n-a 
apus odată cu „epoca". Și, altfel, 
oameni noi, dc toate formațiile 
și culorile, iși duc veacul îm
preună, nevoiți să se suporte, 
nepiitmd să se înghită...

Ștefan ( IMl’Ol

— De cînd cu liberalizarea 
prețurilor, mi-am «lat seama 
că nu-mi mai pot permite O 
prietenă și că o să trebuiască, 
în cele din urmă, să mă că
sătoresc !1!

Vali LOCOTĂ

La monumentul eroilor
I.a Lupeni, ziua de 1 Decembrie a fost mar

cată prin solemnitatea sfințirii mormintelor ce
lor doi tineri croi ai Lupcniului căzuți în Re
voluție, in decembrie ’89.

Ceremonia s-a desfășurat pc platoul Bisericii 
ortodoxe, cel mai frumos loc al orașului, . la 
inormintul-monument unde se odihnesc osemin
tele ostașilor români căzuți în războiul pentru 
întregirea neamului, pentru marca biruință pe 
care am sărbătorit-o la 1 Decembrie. Mormintul 
eroilor din 1916 se află, precum a fost remarcat 
in cursul ceremoniei, pc locul altarului primei 
biserici ortodoxe din Lupeni, înălțată din lemn, 
pe la începutul secolului.

Pc acest loc sfint, se află și mormintele celor 
doi martiri din Lupeni, Nicușor Gociu și Tiberiu 
Lukacs.

Pentru cinstirea eroilor și a memoriei lor, s-au 
adunat părinții, frații și rudele lor, foștii colegi 
și camarazi, intre care Nicolac Mcsaroș, Erno 
Korcli, Ferdinand Muller și Zoltan Zoia, tineri 
cari- au plecat, in zilele fierbinți din decembrie 
'89 iii capitală, pentru a fi alături, de a fi mai

ales sprijin celor care s-au ridicat împotriva 
dictaturii, pentru libertatea și demnitatea aces
tui popor

...Fanfara minieră a intonat Imnul național și 
Imnul eroilor. Un grup dc copii a depus coroa
ne de flori, din partea oficialităților locale, pc 
mormintele eroilor din 1916 și ale celor doi 
martiri ai Revoluției din decembrie ’89. A urmat 
O slujbă oficiată de Un sobor dc preoți din lo
calitate pentru cinstirea eroilor căzuți pentru 
întregirea neamului și libertatea poporului ro
mân. Rugile înălțate de corul bisericii ortodoxe, 
au dat măreție momentului emoționant al sfin
țirii, dc către prea cuviosul preot Ion Ncgrea- 
nu, a mormintelor eroilor căzuți

Odată cu vibrațiile clopotelor care au înche
iat solemnitatea s-au ridicat spre inalturi senti
mentele de prețuire și recunoștință aduse dc cei 
prezenți tuturor eroilor neamului, speranța șl 
credința lor în viitorul liber și demn al p 'frici 
române.

loan DUBEK'

BUNE...
ÎNTREBARE. ( Inii gurii 

IGCL Petroșani < l.idur.i ei apa 
< ald i, la blocul 3 «lin «tr-ida A- 
vram lancu ? lata întrebarea re 
și-o pun în fiecare zi locatam 
lipsiți de aceste elemi ntc in-li 
pennibile civilizației și cac ’p'1- 
ră ea no’a dc plată «ă nu lie 
încărcată cu contravaloare* 
viciilor n-efectuate (D.N.î

PROMPTITUDINE Marți va
ra, odată < ii l i area infimei i< 1- 
lui. o bubuitură puternică la 
■•tațla trafo «lin strada Avintoi i- 
Jor cprțb ru! Acioport Pcb«> mi 
i coincis iu momentul p uncii 

în stare de bezn.; a sute de apar
tamente. fiind noapte, mulți 
și-au văzut de somn dar echipa 
«Ic intervenție a IRI II a fost la 
datorie, astfel că, dimineață, ,i 
fost iarași lumină. Spunea cineva, 
lindv ,, ca exemplul este mohp- 
itor Oare n-ar fi bine să se 

mute JGCL-ul lingă IIIEII ?
EGECELISM. Primim de la 

Școala genera1 i ur. I Pctrila un 
material despre aztiri gOs-
porlarcsti vis-,i-vi dc EG( I Pc
trila''. Materialul e te ilustrat cu 
fotografii deosebii «Ic «oniingă- 
loare Se pire că cgecelismul se 
illtegieaz.i perfect li.nomcniihii 
mai l.ag numit ige.cji m Vom 
icvoni (V.D.)

SCHIMBARE, începind cu data 
de 1 decembrie, la EGCL Petri la 
a fost numii director dl. Adrian 
Soare, »are a luci al pin., acum

i.i inginer in cadrul aceleiași în
treprinderi. Si speiiîm că aceas
tă schimbaie v.i însenina în spe
cial o ruptura cu trecutul, o în
trerupere a „tradiției", spre bu
cii, ia «clor ce se alia sub oblă
duirea .'i'.Citor gp podarj, (D.N.)

( (IE1 A lpst i<|u i la redacții’ 

o legătură de chei (patru de ma
șină Dacia și trei de lacăt). Pă
gubașul este rugat să se prezinte 
la administrația ziarului pentru a 
intra în posesia lor.

CARTE. In librun și-a făcut 
apariția o carte care vine în în- 
timpinarea celor ce iubesc mun
ții și natura. Este vorba dc car
tea „Muntele, frumusețe și edu
cație", semnată dc un împătimit 
al excursiilor, Ion Preda Avînd 
un bogat cuprins, adunat dintr-o 
experiența dc-0 viață și din di
verse și interesante întîmplări, 
cartea conține în partea a doua 
o „Agendă pentru mintea, inima 
și sufletul turistului", (V.S.).

PLEDOARIE PENTRU FRU
MOS. La Petroșani, luni, 3 de
cembrie’ a avut loc la Caqa de 

cultura vernisajul expoziției per
sonale de grafică a domnului E- 
iiodor Mihăilcanu. Pe simeze 
sînt expuse 45 dc lucrări, inspi
rate din viața oamenilor Văii 
Jiului. Tablourile surprind, în 
toată frumusețea lor, scene de 
muncă sau peisaje din localită
țile municipiului. O serie de lu
crări — cele mai valoroase din 
expoziție — imortalizează case și 
interioare țărănești din zona 
Cîmpu lui Neag. în ansamblu 
expoziția poate fi apreciată ca o 
pledoarie pentru frumos. (Al.H.X

Rubrică realizată «Ic 
Ștefan CIMPOI

ȘI NEBUNE

ai.de
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Se urnește greii căruța
Știm cu toții, tranziția spre economia de piață cuprinde in 

mod obligatoriu transformarea întreprinderilor de stat în socie
tăți comerciale, pentru ca mai apoi acestea să se transforme la 
nivelul lor în societate pe acțiuni. Hotârîrea Guvernului României 
în această direcție este clară. Încă de la 1 noiembrie marea ma
joritate a întreprinderilor de stat trebuiau să accepte statutul de 
societate comercială. Nu este vorba numai de o schimbare a de
numirii sau a firmei, ci este vorba de o schimbare structurală, ca 
organizare și totodată de o schimbare a modalităților de lucru și 
a mentalității despre munca productivă prestată. Nu intrăm in 

i amănunte privind aceste aspecte pentru că există legi care re- 
1 giementează acest lucru și invită pe cei interesați cum să procc- 
I doze Dacă în industrie s-au făcut pași în acest sens, lucru de alt

fel mai puțin resimțit de populație, datorită impactului mai limi- 
■ tat al acestuia cu industria, în comerț se pare că s-a împotmolit 
, rău căruța. Nu vrem să fim neapărat malițioși, dar trebuie să 
1 spunem că în acest domeniu, poate cel mai important al vieții 

sociale, lucrurile se tergiversează în mod de neînțeles. Știm că 
termenul limită pentru întocmirea formelor de trecere la socie
tățile comerciale era 1 noiembrie și întreprinderile comerciale din 
Valea Jiului au respectat acest termen. A trecut de atunci mai 
bine de o lună de zile și prefectura județului nu a aprobat încă 
trecerea la statutul de societato comercială. Nu cunoaștem moti
vele și pentru faptul că încă nu s-au semnat hotărîrile în acest 
sens, probabil sint motive serioase. De ce ridicăm această pro
blemă ? Nu pentru faptul că în comerț nu ar fi o aprovizionare 
decentă. In ultimul timp, parcă s-a mai îmbunătățit cîte ceva chiar 
dacă nivelul existent actual este departe de ceea ce ne dorim. 
Să nu disperăm. Ridicăm însă această problemă a tergiversării 
pentru faptul că situația generală existentă în momentul de față 
în rîndul comercianților nu este normală. Să nu uităm că și lucră
torii comerciali sint. in primul rînd, oameni și trăiesc și ei ca și 
noi în democrație. Nu poartă nici vina nici acuzația pentru faptul 
că aprovizionarea este așa cum este.

Și ei, mai mult decît noi beneficiarii, au dreptul să iasă din 
starea de nesiguranță in care i-a aruncat această tergiversare a 
schimbării statutului. Și apoi au probleme deosebite în unitățile 

micrciale. Dăm numai citeva exemple: la magazinul alimentar 
>■ 12 Parîngul se moare de frig. Nu e nici o exagerare. Tot aici 

naldărul existent poate stirni interesul unor muzeografi. Apoi 
crețurile la care s-au adus unele mărfuri creează mari nemulțu
mii din partea cumpărătorilor. în mod evident aceste aspecte 
-c resimt la magazinul nr. 1 din Aeroport. Nu trebuie să se în- 
tîmple așa. Și trebuie să se înțeleagă de factorii de răspundere că 
dacă se urnește mai repede căința transformărilor este în intere
sul nostru al tuturor Comerțul nu mai poate aștepta, oamenii cu 
atit mai puțin.

Ghcorghc ClIIRVASA

H 8 DECENltiKlE. in anul 1832 
s-a născut scriitorul norvegian 
Bjorstjerne Bjornson, laureat al 
premiului „Nobel" pentru litera
tură în anul 1903.

Calendar 
cultural

■ 10 DECEMBRIE. în anul 
1822 s-a născut la Liege, Cesar 
Franck, compozitor organist și 
pedagog francez de origine bel
giană. în aceeași zi, dar în anul 
1891 s-a născut Nelly Sachs. scri
itoare germană, de asemenea de
ținătoare a Premiului ,.Nobel“ 
pentru literatură, dar în anul 
1966.

■ 11 DECEMBRIE. — 1803 este 
anul in care s-a născut compozi
torul și dirijorul francez Rector 
Berlioz.

■ 13 DECEMBRIE. în anul 
1886 a văzut lumina zilei la Ga
lați, prințul operetei românești, 
tenorul Nicolae Leonard. în ace
eași zi, dar în anul 1900, s-a năs
cut un alt mare muzician român, 
Ionel Perlea, dirijor și compozitor.

II. ALEXANDRESCU

PRECIZARE
în ziarul „Zori noi“ de sîmbătă, 1 decembrie, a aparat o știre 

conform căreia, în ziua de 30 noiembrie 1990, la Petroșani au 
avut loc, în organizarea Inspectoratului de cultură al județului, 
Alianței Civice din Valea Jiului, Casei de cultură a Sindicatelor 
din Petroșani o scrie de manifestări comemorative.

Printre acestea este enumerată și slujba religioasă TE DEl'M 
de la Biserica Sf. Nicolae, de la ora 17.

Vă facem cunoscut că, așa cum de altfel s-a anunțat in Zoii 
noi“ din 28 noiembrie, TE DEUM-ul urmat de un program de 
cîntece, poezii și colinzi, a fost organizat de Frontul Salvări Na
ționale, Consiliul de Coordonare Petroșani, împreună cu Proto
popiatul și alți prclați ai Bisericii Ortodoxe Române din Petro
șani.

Subliniem și cu această ocazie că Frontul Șalvarii Naționale 
nu a aderat și nu aderă la Alianța Civică atîta timp cit obiecti
vele ei sînt destul de obscure și atîta timp cît la nivel național în 
fruntea acestei organizații „APOLITICE** (?) se află persoane rare 
de la Revoluția clin decembrie 1939, nu au făcut altceva decît să 
denigreze, să incite, chiar să ia atitudini antiromânești in cercuri 
politice internaționale. Do altfel, toți oamenii de bună credință 
au putut vedea la televizor cum s-au desfășurat adunările de la 
Brașov și de la București, ambele în organizarea sau cu partici
parea Alianței Civice.

Rugăm a publica această precizare în ziar, pentru care va 
mulțumim.

Belșug de alb peste negrul păinint, peste ambiții și regrete, 
peste oameni și necuvintâtoare. l’etroșaniul nu înseamnă numai 
cărbune ci, mai ales, un pămint al oamenilor.

I'oto : Sorin Ol’REA

Cadoul visat, un 
prud tis

I

raționalizat!
Vflăm că in accaAâ luna s-a 

extins aria produselor raționali
zate. A apărut mălaiul și orezul 
Atunci cînd fondul de marfă est, 
încă in suferință, soluția gospo
dăririi lui este salutată de cea 
mai mare parte a populației. lata 
produsele care se desfac în aceas
tă lună și cantitățile pe persoa
nă : zahăr — 1,5 kg, ulei — 1,00 1, 
ouă — 10 bucăți, mălai — 1 kg. 
orez — 0,5 kg.

Toate magazinele comerțului 
vor primi și desface cantității*' 
de produse, in baza notelor d< 
comandă încă exi-tcnfc (Durei 
\F 1MTI ).

DIN_P»OBLEMELE_UNUI sindicat
— Domnule inginer, clini a a- 

părut ideea creării unui sindicat 
al cadrelor tehnice, maiștrilor, 
indirccții productivi, la II’SRl'EM 
! .■•tiini ?

uliul, in ianuarie 1J99O, in
■ urile acelea tulburi (pentru 

o, bineînțeles) atitudinea otti- 
la a clasei muncitoare se răsfrîn- 
gea pregnant asupra conducători
lor corupți, incompetenți sau ne- 
cin'iiți. In aceste condiții, cu
toate nU. exista o atitudine
o tilâ propriu-zi'.â în întreprin
derea noa.tiă, la inițiativa ingi
nerului Manea Petre, șeful sec
ției SPRM, un grup de oameni 
inimoși și bine intenționați, prin
tre care mi aflam și eu, au lu
crat la elaborarea unui STATUT 
•și au atras cadrele tehnice și in- 
diie-ții productivi in formarea 
acestui sindicat. Pe atunci noi, 
roi mai mulți, nu bănuiam ce 
evoluție vor avea unele atitudini 
din acea vreme. Nu știam dacă 
era bine sau rău să fie două sin
dicate in întreprindere, dar pă
rea democratic.

— Despre ce este vorba ?
Ing. Manea Petre ne a co

ordonat in acțiunea de constitui
re a sindicatului, iar la ședința 
de constituire a propus ca din 
conducere să facă parte oameni 
<are au ceva rezultate, în decur
sul anilor, fără a se implica Insă 
jrersonal, deoarece atunci era pu
ternic contestat de personalul 
secției 6ale. Am înființat acest 
sindicat, iar apoi comitetul for
mat din trei oameni. A lucrat 
destul <le bine, în sensul că s-a 

implicat in o serii- de acțiuni 
cum ar fi ;

• alinierea creșterii retribuțiilor 
la nivelul procentual al fostului 
C'MVJ ;

■ rezolvarea unor cereri de lo
cuințe ;

• implicarea directa în proble
mele acute ale întreprinderii 
prin participarea la Consiliul de

Administrație și alic forme de 
activitate.

Ulterior, însă, s-a încercat fo
losirea sindicatului în apărarea 
unor interese personale și vă voi 
explica. In luna august ac., ing. 
Manea Petre, împreună cu un alt 
cadru de conducere din între
prindere, m-au contactat in spri
jinirea unei acțiuni care urmă
rea demiterea directorului între
prinderii (căruia i se aduceau 
niște învinuiri, fără importanță 
de altfel) și înlocuirea lui cu... 
Ați ghicit, cu ing. Manca Petre 
Bineînțeles că am refuzat -.ă mă 
implic în așa ceva.

In luna noiembrie ac. sindica
tul muncitorilor a făcut o peti
ție către Consiliu] de Administra
ție al 1PSRUEEM Petroșani, în 
urma căreia s-a format o comi
sie care să analizeze activitatea 
întreprinderii, prin deplasarea ei, 
fără excepție, la fiecare loc de 
muncă și la toate secțiile. Comi
sia a fost alcătuită din 26 per
soane, atît membri ai Consiliului 

de administrație cît și ai sindica
telor. l’ină aici toate bune. De 
aici încolo... Comisia urma ca 
zilnic, intre orele 11—14, să se 
deplaseze pe la toate secțiile și 
locurile de muncă pentru a ana
liza structura de personal, com
petența profesională, eventualele 
nereguli, greutățile întîmpinate în 
procesul de muncă ctc.

INTERVIU CU DOMNII, ING. AURIU,IAN SER\ITNCEANU
LIDER DE SINDICAT DE LA IPSRI EI.M PETROȘANI

Dacă în prima zi am fost toți, 
in ziua de 28 noiembrie 1990 s-a 
constatat lipsa totală a șefilor de 
secții și a unora dintre șefii de 
birouri, cu o singură excepție — 
șeful secției unde ne aflam, res
pectiv SSII Vulcan. S-a lucrat și 
așa piuă la ora 14,30. A doua zi, 
joi, 29 noiembrie 1990, a trebuit 
să plec de la întreprindere in in
teres de serviciu. In acest timp, 
fără a mă înștiința cel puțin de 
acest lucru, fiind liderul sindi
cal, sau pc vicepreședintele sindi
catului, ing. Manea Petre a con
vocat o ședință fulger, in niște 
condiții interesante, cu 40-50 oa
meni. Ședință în care dumnealui 
cerea demiterea mea din calita
tea <lc lider al sindicatului Mo
tivul, in concluzie, era că rn-am 
dat de partea muncitorilor și că 
sînt de acord cu analizarea fie
cărei activități și a fiecărui om în 
parte, fie el muncitor, TESA sau 
maistru. A mai spus că această 
comisie nu are nici un rost și 
că eu nu apar interesele persona

lului TESA. S-a impus lider sin
dical și a obținui, cu o majori
tate de voturi de la cei aproxi
mativ 50 de participanți, alege
rea sa, fără a se încheia, însă, 
nici un document in acest sens. 
Să nu uităm, totuși, că sindicatul 
are 150 membri, deci adunarea 
fiind nestatutară.

— Puteți explicita ?

— Da. Revenim la comisie. 
Preconizam cu aceasta comisie să 
facem propuneri de rentabilizare 
și de creștere a eficienței muncii. 
Dar, în paranteză fie spus, dato
rită lipsei șefilor de secții căro
ra nu le convine ce misiune are 
în vedere această comisie, activi
tatea ei s-a întrerupt temporar 
în data de 29 noiembrie 1990 i 
s-a înaintat o nouă petiție la 
conducere, clin partea ramurii 
sindicale de la UEII Vulcan.

Referitor la atitudinea colegu
lui, ing. M.. .ea Petre, surprinde 
necunoașterea Statului la care 
personal a contribuit. Dumnealui 
se considera un fel de patron al 
sindicatului clin moment ce con
voacă și încearcă să decidă des
tituiri și numiri în lipsa și necu- 
noștința celui în cauză. Consider 
ca motivul acestei manevre a 
fost, probabil teama de rezul
tatul activității comisiei precum 
și teama că, probabil, nu-1 voi 
susține orbește cînd va fi vorba 
de secția pe care o conduce. uliu 

din cele mai slabe ,e< iii din 
punct de vedere al realizărilor, 
datorită slabei coordonări tehni
ce. In această manev ă necinsti
tă s-a bazat pe maiștrii si TESA 
de la secția sa. la care s-au raliat 
și unii — puțini la număr — de 
la compartimentele f moționale 
cărora le este frică d< viitor. în 
line, profit dc ocazie și mai a- 
nunț, încă o elită, că adevărata 
.ședință de sindicat va avea loo 
in data de 11 decembrie 1990, ora 
14, in sala de ședințe. Țm să 
precizez că oricum renunț, fără 
nici un fel de regrete, ]j calita
tea de lider sindical TESA, cali
tate pe care- am în lopbi.it-o ne- 
remnneriit, cu bunăvoință -i co
rectitudine, pînâ in prezent..

— Cine sinîcți, de f pt, dom
nule ing. Serafincoanu ?

— Sînt ele ze c .mi, m-.im-r la 
IPSRLEENI P Iroșani. mi ocup 
cu competență profesionala dc 
activitatea c| ■ revizii, reglaje, re
parații electromecanice la unită
țile miniere. Colaborez, in do 
meniul științific, cu firme clin țară 
și străinătate, particip la impo- 
zioane științifice <u lucrări, am 
citeva inovații, citeva propuneri 
dc invenții. Sint cadru didactic 
asociat la Institutul de mine Pe
troșani, doctorand la catedra d* 
Mașini miniere a accluiiTși insti
tut, am o viață dc famili-' nor 
mala și pe scurt cam .ilit

— \ ă mulțumesc !

Tibeiiu SI’ATXRL
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Actualitatea internațională
Reuniune arabă 

cvadripartită
BAGDAD 5 (Rompres). — La Bagdad a avut ioc, marți, o
■ une arabil cvadripartită, la care an participat președintele 

îfltkului, Saddam Hussein, regele Hussein al Iordaniei, liderul 
palestinian Yasser Arafat și yXli Salem Al-Beid, vicepreședinte al 
Consiliului Prezidențial al Yemenului.

Din sursă oficială irakiană s-a anunțat că interlocutorii au
■ ut „consultări aprofundate asupra situației din Golf, In lumi- 

c 1 amorsării dialogului irakiano-american". Ei au salutat dialogul 
preconizat și au afirmat „necesitatea de a se acționa pe plan arab 

internațional pentru reglementarea tuturor problemelor regiu
nii. mal ales a celei palestiniene. In vederea realizării unei păci 
globale și durabile, întemeiată pe legalitatea internațională și con
form unor norme și principii unice". Participanții la reuniune au 
< bemat țările arabe să Întreprindă „un demers activ și eficient" 
•i sil mobilizeze „toate potențialele lor politice" în scopul atingerii 

-estui obiectiv. A fost subliniată necesitatea inițierii unul dialog 
iterarab, iar comunității internaționale i-a fost adresat apelul 

„de a profita de evoluția pozitivă a situației pentru a consolida 
tendința spre o reglementare globală și echitabilă în regiune șl 
spre soluționarea problemelor lumii prin dialog".

RIDICAREA STĂRII 
I)E ASEDIU

BUENOS AIRES 5 (Rompres).
— Guvernul Argentinei a decis, 
marți seară, ridicarea stării de 
asediu proclamate luni de pre
ședintele Carlos Menem, pentru 
a contracara rebeliunea unui 
grup de militari — a anunțat 
ministrul de interne al acestei 
țâri, Julio Mera Figueroa. La 
Buenos Aires s-a precizat că re
beliunea a provocat moartea a 
13 persoane — opt militari și 
cinci civili.

„PREMIUL MEMORIEI"
PARIS 5 (Rompres). — Inmî- 

nînd „Premiul memoriei" asocia
ției sovietice „Memorial", juriul 
internațional a recunoscut con
tribuția ei la cauza de apărare a 
victimelor represiunilor staliniste. 
Acest premiu francez, instituit 
cu un an în urmă, este conferit 
unor persoane și organizații din 
diferite țări ale lumii, care prin 
operele lor, prin acțiunile și ini
țiativele întreprinse, contribuie la 
păstrarea memoriei în numele 
dezvoltării spirituale și culturale 
a viitoarelor generații.

HORO
VĂRSĂTOR

(20 ianuarie — 18 februarie)
Surpriza de astăzi merită ori

ce sacrificiu.
PEȘTI

(19 februarie — 20 martie)
O sută dată astăzi e o mie clș- 

tigată. Nu ezitați 1
BERBEC

(21 martie — 20 aprilie)
Mult calm, altfel încurcătura 

în care v-ați băgat vă va costa 
enorm.

TAUR
(21 aprilie — 21 mai)

îndreptați-vă atenția spre per
soanele de sex opus — veți avea 
o bucurie.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Maximă atenție la modul cum 
vă comportați cu cei din jur — 
riscați să pierdeți un prieten.

RAC
(22 iunie — 22 iulie)

Veți primi o veste proastă. Nu 
vă îngrijorați — tot râul e spre 
bine.

MICA PUBLICITATE

SCOP
LEU

(23 iulie — 22 august)
Nu refuzați colaborarea ce vi 

se cere. Veți avea mari satis
facții.

FECIOARA
(23 august — 21 septembrie)
Norocul vă surlde dintr-o di

recție nebănuită. Vă trebuie însă 
mult tact.

BALANȚA
(22 septembrie — 21 octomorie)
Nu vă bateți capul cu aface

rile. Vizitați un prieten ți veți 
cîștiga mai mult.

SCORPION
(22 octombrie — 21 noieipbrie)
Puteți accepta oferta pe care 

ați refuzat-o ieri. Merită riscuL
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
La orizont, o mare dragoste — 

dați frîu liber primului impuls I
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Ar fi bine să revizuiți „măsu

ra" cu care beți: e prea largă I

SCURTE ȘTIRI
ÎN ARGENTINA a fost decre

tată luni starea de asediu, după 
ce un comando militar de ex
tremă dreapta a ocupat clădirea 
Statului Major al armatei argen- 
tmicne, aflată ia Bnenos Aires, 
precum și sediul unei cazarme 
din nordul orașului, a anunțat 
radio „Rivadavia", citat de AFP. 
Se precizează că. In Argentina, 
starea de asediu implică suspen
darea d-repturilor constituționale.

AgenNi de presă menționează 
ci acesta incidente survin cu 48 
de ore înninlpa vizitei președin
telui can> George Bush, In
Ar

. \ Y ” .TlTL SOVIETIC a 
a- i. a Mihail Gorbaciov „să 

• •• <!• urgență măsurile ne- 
re .-p j n'ni ameliorarea siste
mului n de stat" — trans
mite n" n* France Presse. Pre- 
ședinte-h- sovietic este însărcinat 
’.â pro| ui i -./lunii actuale a So
vietului Suprem un candidat pen
tru fun<‘ia de vicepreședinte și 
un nou guvern, fără să mai aș
tepte Congresul deputaților (adu
narea ^mentară lărgită).

PRr' L MINSTRU congolez, 
Alp’no' ■ Poaty-Souchalaty, a de-

Gor ^r.iiiv încearcă să preia controlul asupra puterii

- SCURTE ȘTIRI - SCURTE ȘTIRI
mLsionat înainte de deschiderea 
congresului Partidului Congolez 
al Muncii, partid unic de guver
nământ In această țară, a anun
țat postul național de radio din 
Congo, citat de Reuter. El a a- 
nunțat că demisia se "datorează 
deosebirilor semnificative de ve
deri care s-au înregistrat față de 
soluționarea crizei politice prin 
care trece țara, menționînd că a 
părăsit și Biroul Politic al parti
dului.

OPERAȚIA la care a fost 
supusă celebra tenismană Mar- 
tina Navratilova la ambii ge- 
’nunchi a fost o reușită, a anun
țat un purtător de cuvînt al spi
talului din Vail (Colorado). Pe
rioada de convalescență va dura 
între șase și opt săptămîni, jucă
toare.! pwtlndu-și relua antrena
mentele în cel mult 45 de zile.

ÎNTR-UN COMENTARIU pu
blicat în ziarul „Duma", istoricul 
bulgar Dragomir Draganov su
bliniază că fostul dictator Todor 
Jivkov n fost inițiatorul invaziei 
trupelor statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia in Ceho

slovacia, în 1968 — transmite a- 
genția BTA.

SUB DEVIZA „țarul Simeon 
al Il-lea în Bulgaria", în clădi
rea unei mănăstiri din apropie
rea orașului Veliko Tirnovo s-a 
desfășurat prima conferință na
țională a monarhiștilor, la care 
au participat circa 40 de repre
zentanți ai partidelor, uniunilor, 
mișcărilor monarhiste din Bul
garia, informează agenția TASS.

„AMESTECUL în treburile in
terne este inacceptabil pentru U- 
niunea Sovietică, chiar dacă acest 
lucru pornește de la unul din 
conducătorii unei țări prietene, 
cum considerăm noi, se înțelege 
România" — a declarat în cadrul 
unei conferințe de presă la Mos
cova, șeful Serviciului de Infor
mații al MAE al URSS, Vitali 
Ciurkin, comentind o recentă de
clarație a premierului român, 
Petre Roman inserată de cotidi
anul german „Die Welt", potri
vit căreia una din sarcinile țării 
sale ar constitui o „lupta pentru 
independența Republicii Moldo
va".

ANIVERSARI
AZI cînd în buchetul vieții 

prinzi al 50-lea fir de trandafir, 
dragă Lenuța Nițariu, fiica Ga- 
briela și ginerele Nicușor îți u- 
rează „La mul ți ani I". (2957).

CU OCAZIA sărbătoririi Sf. 
Nicolae, familia Hurezeanu din 
Vulcan urează domnului Nicorici 
Nicolae multă sănătate, fericire, 
viață lungă și un călduros „La 
mulți ani" 1 Sărbători fericite. 
(2968).

ViNZARI
VÎND haină blană „Mouton 

d’ore". Telefon 41429, orele 10-17. 
(2962).

DECES

FAMILIA, prietenii și cil- 
noscuții anunță cu profundă 
durere încetarea din viață a 
celui ce a fost

GOZMAT IACOB (70 ani)

COMEMORĂRI

CU ACEEAȘI nestinsă du
rere în suflet, soția și copiii 
comemorează 40 de zile de la 
dispariția scumpului lor

MICU DUMITRU (49 ani)
Am rămas singuri și cu dor 

nemărginit. (2960).

VlND Oltcit nou. Telefon 45115. 
(2966).

DIVERSE
ÎNCEPÎND cu data de 10 de

cembrie 1990, se numește de către 
Asociația de locatari nr. 8, C. Mii
le, Petroșani, dl. Revitea Petru, 
pentru menținerea ordinei la 
buteliile de aragaz în centru, Pe
troșani Nord. (2969).

PIERDERI

PIERDUT legitimație bibliotecă 
(periodice) pe numele Panait Ion, 
eliberată de Institutul de mine 
Petroșani. O declar nulă. (2961).

înmormintarea are loc azi, 
ora 15, în localitatea Lupeni. 
Ii vom păstra un pios oma
giu. (29G3).

FIICELE, Diana și Aliana .
amintesc cu adîncă durere îm
plinirea a cinci ani de la dis
pariția scumpului lor tată 

ANGHELESCU NICU
Lacrimi și durere. (2953).

(AGEnȚX FRANCE PRESSE)
Mihail Gorbaciov a procedat la 

<■ profundă remaniere a Ministe
rului sovietic de Interne și a 
numit un militar In postul de 
prim-adjun<t, o decizie dovedind 
dorința de a prelua controlul a- 
supra țării, aflată într-o situație 
apropiată de o adevărată anar
hie.

Printr-un decret laconic, pre
ședintele sovietic a demis din 
funcțiile sale pe Vădim Bakatin, 
ministru de in’erne din octombrie 
1.183, criticat în ultimele luni 
pentru lipsa sa de fermitate. El 
i fost înlocuit în fruntea minis
terului de un leton, Boris Pugo, 

oșcdintele Comisiei de Control 
PCUS, însărcinată cu probleme 

e disciplină In cadrul partidului. 
<>st pr.ș'dintc al KGB din I r

onia, in perioada 1980—1984. a- 
t om tn vîrstă de 53 de ani

■ r i făcut întreaga sa carieră in 
• /Irul partidului, al cărui mem
brii este din 1963. Pugo are o
'urină delicată, într-un moment 

in care republicile sovic ier , i
■ firmă autonomia, mai al«rf tn

materie de menținere a ordinii. 
Boris Elțin l-a amenințat astfel 
recent cu crearea unei armate de 
profesioniști In RSFSR „dacă ini
țiativele și acțiunile centrului vor 
afecta interesele Rusiei".

Semn al dorinței de a face din 
nou ordine In cadrul unei fede
rații în pragul prăbușirii, Gor
baciov a numit unul din oame
nii de vîrf ni forțelor armate so
vietice, pe generalul Boris Gro
mov, în funcția de prim-adjunct 
al ministrului de interne.

Considerat unul din principalii 
artizani ai succesului retragerii 
trupelor sovietice din Afganistan, 
încheiată in februarie 1989, ge
neralul Gromov, în vîrstă de 47 
de ani, a fost adeseori citat In 
ultimele luni printre autorii po
sibili ai unei lovituri de stat mi
litare, deși neagă cu tărie acest 
Iu '1.

I’ci cin ilit ile i num irul 2 din 
Ministerul de Interne, genei a'ul 
Gromov, va supraveehr ; trupele 
speciale ale MUD, o forță de 
30 0HO oair n den el>i‘ de antre

nați, însărcinați cu menținerea 
ordinii în interiorul țării.

Acest semn de încredere față 
de armată intervine la cîteva zile 
după ce președintele Gorbaciov 
a răspuns așteptărilor militarilor, 
dind instrucțiuni pentru a asigu
ra protecția acestora față de na
ționaliști și permițîndu-le să re
curgă la arme, dacă va fi nevoie.

„Ce ne stinjenește astăzi ?“, se 
întreabă Mihail Gorbaciov. „Fără 
Îndoială războiul legilor, dezordi
nea Juridică, anarhia — această 
contrarevoluție silențioasă, vă 
spun sincer", a afirmat el.

Apropierea lui Gorbaciov de 
cele două instituții de nezdrun- 
c inat ale URS.S, armata și parti
dul, apare Insă tardivă, preșe
dintele sovietic fiind din ce în 
ce mai mult criticat — atit de 
la dreapta de către cei care îi 
atribuie răspunderea pentru acest 
„liaos", cît și de la stingă de că
tre coi carc-l acuză de tendințe 
dictatoriale.

(Rompres)

Liceul industrial nr. 1 Lupeni
angajează urgent sau prin transfer :

— 1 FOI IIIST ]

— I MUNCITOR NEtALIFICAT > j

— 1 MUNCITOR CALIFICAT ELECTRICIAN J

— 1 PAZNIC

Informații suplimentare la secretariatul liceului — telefon
60779 sau 60530.

Liceul industrial nr. 1 Petroșani
ungă jează

— instalator sanitar

Relații suplimentare la sediul Liceului.

ii •irlrnii. i-i < «(■- icțant «ir Nlrolae B.l'i eicu. nr. 2. Trlrtoime > secretariat i 4 16 82; sec (ii: 4 16 63, 4 24 64. 
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