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PART IDEILE „ISTORICE" 

11 IlU ADEVĂRULUI
Mult adevăr găsim io paginile zbuciumatei 

noastro Istoiii despre partidele de altădată care i.și 
revendică in zilele noa'tre un trecut politic „bogat și 
răsunător". Mult adevăr aflăm din documente, de 
pe caro scule;âm acum colbul anilor, despre cele 
două mari „compromisuri politico" caro în perioa
da interbelică au purtat inițialele I’N'ț’ și I'NL. 
Două grupări măcinate do interese egoiste, care au 
profitat, rind pe rînd. de conjuncturile istorice și 
au abuzat, concomitent, do răbdarea poporului.

Generațiile aflate astăzi la vîrsta deplinei ma
turități au trăit in perioada dintre cele două răz
boaie mondiale anii adolescenței. Multi își mai 
amintesc cum. rin»! pe rînd, intr-un vacaim do 
invective, coif- două partide pretins istorice se acu
zau reciproc in presă, la întruniri, in Parlament, 
de incapacitate, falsificări și fluturi de urne in ti- 
legeri, încălcări de legi și Conslitutii, trafic de in
fluență promovat de miniștrii și deputății adverși. 
Circulau, pe o filieră dus-intors, știri dintre cele 
mai diverse despre „demisii in alb", despre ameste
cul in afaceri oneroase cu grîu, petrol sau cheres
tea, despre dobinzile care au ruinat economiile de 
la țăran pină la mirul proprietar de atelier. Con
trolul străin i are a perturbat buna circulație a 
monedei romanești sau a transportului feroviar a 
fost introdus tot de unul din aceste două partide 
politice, in încercarea disperată d< a-l anihila pp 
celălalt, aflat pentru moment la putere. înverșunați 
de ambiții și însetați de bani, partizanii și advers; 
rii I’NJ, care erau totodată adversarii și partizanii 
l’NI. s-au dovedit intr-o lungă și grea perioadă is 
lorică lipsiți de s rupulc, lipsiți de logică, de mo
rală. de simțul ridicolului...

Cum este alunei trecutul lor istorii Itogal și 
răsunător .’

Iată insă că istoria se repetă: ciixl se găsesc 
amindouă „in opoziție", devin două partide frățești. 
Sint date uitării toate invectivele de altădată, locul 
lor fiind luai dc „calde îmbrățișări", care nil sini 
insă și nu vor fi niciiind decit tot o dovadă a fal
sității politice.

Vnui popoi lucid, care a plătit prea multe lec
ții politice, nu puteau să-i fio ascunse toate aceste 
particularități. < liiar i tinerii, lipsiți de o infor
mație istorică exactă. „au citit" p fețele reprezen
tanților celor două partide intențiile nedcmoeraticc 
caro-i preocupă. Aii ințeles cum l’SȚ și l’sl, se 
așează cu cinism pe trecutul lor istorie — igoorind 

Ion MI STA T'A

(Continuare in pag. a 3-a)

Noi dăm cărbune
dar vrem să mîncăm

O delegație a minerilor 
de la raroșern, mină frun
tașă a Văii Jiului in a- 
ccasW tună, ne-a vizitat, 
venind direct de la gară. 
Abia sosiseră din Bucu
rești unde s-au dus să-și 
manifeste adeziunea față 
de Frontul Salvării Națio
nale, pentru a-i susțino pe 
domnii Ion Iliescu și I’e- 
tre floman, pentru a sus
ține Democrația, cncerir 
le Itcvoluța.d Ropotului t 
mân.

Mineri, cleetrieicnt, la- 
• .Huși, tehnicieni, conduși 
de Horia Hotar, cu fețele 
obosite, dar c.xpnnrind ho- 
lărîrc ți dorință de neclin
tit <n a apăra LIBERTA
TEA, DREPTATEA. DEM 
NITATEA țării.

Replicile zlioată : „I’e
noi nu ne va conduce ni
meni dintre cei care au 
-.lat plnă acum In străină 
late'* 1... „.Să .,!< a a'olo und 
IU stat din ’15” . „Noi am 
mfneit plinea neagră a 
'ațismului și ei viu la 
•unea q11, î a rovnluții'i" .

TV. Sigur, unii dintre a- 
ce.știa se al 10 în țnagul 
pensionarii, dar sa nu ui 
tuni că au rtfuncir ani buni 
pentru extragerea cărbu
nelui. Slut cu toții bol
navi dc silicoză, „boala 
minerilor”, dar și c' itori- 
tâ jetului de apă care nu 
funcționează jierfect la 
fosta combina dc înaintare 
„Dosco” sau la actuala
I PPl’M. Măștile dc praf 

MP 86, di ,i sini recoman- 
daf'.' că „rețin praful din 
aer în jiroporțic de pes
te 9.) la șutii", ui) prea 
reușesc acest lucru, fiind 
< uzuri < ind nu ți se wdi1 
lampa. A .ța ca :,â nu .mal 
vorbim <1 • fumul sci de 
diuselc ia al.'cnța liltu-- 

„Vcun recupera cărbunele 
pe care l-am pierdut în 29 
ianuarie" — in 29 ianua
rie minerii Paroțcniitlui 
nu au pierdut nici o tonă 
do cărbune. Cei care au 
rămas la mină, în semn de 
solidaritate cu cei ce 1 au 
reprezentat I i București 
au dat p< sto media zilnică 
planificată 113 tone do 
cărbune, extrăgind cea 
mai marc producție a zilei 
din bazinul nostru carbo
nifer — 3913 tone, „Vorvi 
da cărbunele necesar con
solidării Cuceririlor Revo
luției"....... Am fost adine
impresionați de solidarita
tea și omenia celor care, 
pe tot traseul, de la Pe
troșani pînă la București 
ne-au intîniplnat cu pli
ne, lapte, alimente, țigări, 
apă. Noi plecasem direct 
din șut".

NOI DAM ( ARBDNI 
NEGRII, DAR A RFM SA 
IVI INC AM O l’IINE AI II A.

Cuvintele ii aparțin Iul 
Gheorghe Drob care ne a- 
rată o pl-rio pi unită le ?'•

MINERII IN FORUMUL 
LIBERTĂȚII ȘI DEMNITĂȚII

Zile fierbinți.’ Zile in care conștiința 
ile sine a poporului-crou s-a înnobilat 1 
Piața Victorii! a intrat pentru totdeau
na în istoria țării ca Forum al libertă
ții și demnității naționale a românilor. 
In acest Forum au fost prczențl în sca
ra zilei dc 29 ianuarie, peste 5900 de 
mineri din Valea Jiului, oameni care, 
ieșind din subteran, au plecat la Bucu
rești pentru a apăra Revoluția — alături 
dc largi mase muncitoare — in fața ten
tativei scelerate a unora veniți d- aiu
rea, ilar căptușiți cu bancnote do toate 
culorile, afișind acre dc mari palrioți, 
în încercarea lor de a ne aservi străini 
lor. Tirzill, în noapte, peste 5009 do

„lumini" au inundai l’iața A ictoriei. 
l’cste 5009 do lămpi minerești s-au 
aprins, (ieste 5009 dc făclii au sclipit a 
Victorie. Frontul cărbunelui s-a înge
mănat cu Frontul Salvării Naționale. Și 
au răsunat cu toată limpezimea, alături 
dc străvechiul Imn al minerilor, cuviit- 
tclc: „Iliescu, nu ceda. Valon Jiului tc 
vrea!”, „Muncim, luptăm și Frontn-I a- 
părăm!”. Dar mai presus de toate a ră
sunat cuvîntul A l(TORIE !

Amănunte și declarații ale pai Iicipan- 
ților la marca demonstrație a frăției 
naționale din piața A Ictoriei, m pagina 
a 2-a a ziarului nostru. ( Al. II.)

I.il.i un g< U(i de mi
neri, parlivipanți la ac
țiunea din „l’iața A is
torici" din București, 
sosiți ieri dimineața, in 
gara Petroșani.

negru, 
pîine albă
Ianuarie la Roșiori (a a- 
dus-o la redacție in 30 
ianuarie). Albă, proaspătă 
încă, rumenă, bine coaptă. 
Cu năduf ne spuneau: „In 
țara se mănîncii pîine, pîi
ne făcută din făina alliă 
a revoluției, iar noi tot 
din făina ccaușistă. Chiar 
dacă este intermediară, dar 
să fie dc calitate. Bine 
coaptă și afinată”.
l’îinea ne-au lăsat-o si 

o arătam și conducerii Fa
bricii de (dine din Petro 
șani și am făcut-o.

„Dacă intru lună iui 
fac pune la f< I cu cei din 
țară, o ducem (ie a noas
tră la București, la Front, 
să o vad" toată lumea".

Iată. membrii delegației 
dc la mina I’aroșenl: 
Drob Gheorghe, Stolerii 
Petru, Mihăilă f ostiei!, Hi- 
ina Gclu, llorin Hotar, Kiss 
ștefan, A'izllcu Uie, l’o- 
pi-s» ii llic, Ilarip (ie.linei, 
BiiikIuc Aurel, Blliișcă An
ton, l.olian l’i-ltu. Moisln 
V .«sile.

Ilorm Glii I A

1’ .cutam recent in sub
teran la orizontul AHO al 
minei Vulcan despre mi
neri și bolile lor. Discuția 
o începu’ "m cit maistrul 
Virgil Cristca de la secto
rul VII, de 32 de ani „în 
adtncuri”, cautînd sil ajute 
economia naționali! prin 
extragerea dc cit mai mult 
cărbune. Mi se spusese că 
interlocutorul meu este u- 
nul dintre cei patru siiprn- 
vicțuitori (din 28) care de 
la l iulie la 10 august în 
anul 1903 an săpat în p a- 
tra „rapida” (galeria prin
cipală dc ban* port) dc aici 
care ține preț dc 311 ni 
de la l’rocop la puțul nr. 
1. Ceilalți trei supraviețui
tori sini pensionari, mais
trul Cristea, 1;. 1 iulie iu 
acest an intrînd și dinsul 
în rlndul lor. ba „rapidă” 
s-a lucrat numai in piatră 
prin arca cunoscuta me
todă a perforării în us
cat. Poate și de aceea toți 
cave an muncit acolo an 
silicoză in diferite grade. 
Sigur, s ar fi cuvenit să 
primească bilete la tra
tament din partea sindi
catului, mai ales ]a (•’iiciu- 
lat.i. Asemenea bilete au 
existat, dar ele erau diri
jate in vremi a dictaturii 
ceauși:,te „pc sub mină", 
dc avantajele lor benefici
ind în .■•(icclal sportivii. 
Domnul Cristea pe banii 
lui pleca la sanatoriul din 
Gcoogtll, Unde i se servea 
ceaiul fără zahăr, iar ca 
tratament. era îndopat cu 
,.AIg< almei" și 'iclob.'ir 

bitul”. Ș, ca domnia a 
au pâț't-o, mult: minori cu 
state vechi în siibtuihn : 
maistrul Dumitrii 1’ctiea 
de la sectorul ATU. mais
trul Nicolae Rcnrin de la 
sectorul I (, minerul Mitia: 
VîVril, șelii de schimb Mica 
Tunam și Costachc Buță 
(cu toții de la sectorul 
Vili) au maistrul Siinion 
(ingnreanu dc la sectorulMINERIISI BOLILELOR

CĂRBUNELE, 
IATĂ CE NE 

DOARE!
Profund indignați dc 

acțiunea abuzivă a celor 
trei „partide istorice" in 
direcția desființării FSN, 
minerii <lc la IM Pa- 
roșeni, Cxprimin<lu-și a- 
dcziunca față do Front 
și țară, răspund prin- 
tr-un semnificativ suc
ces in producție. In ziua 
dc 29 ianuarie 199°, ac
tivitatea de extracție a 
cărbunelui a atins un 
punct ridicat de efici
ență : depășirea (Hanu
lui zilei cu 113 tone 
cărbune, extragi mlu-se. 
cea mai mare producție 
zilnic;! din acest an : 
3013 tone cărbune. Mi
nerii <lc la mina l’aro- 
șeni smt hotăriți ca și 
<k acum înainte să li
vrez»' economici can- 
liiăți sporite dc cărtiu- 
ne pcnhti căldura și 
lumina patriei, pentru 
sprijinirea I SN-ului
in uriașul efort <lo re- 
vitalizare a economiei 
naționale. (Șt. Nemccsek)

lor, de concentrațiile de 
gaz metan sau de apa ca 
rc colcăie peste tot și aju 
t.i la instaurarea reumatis 
mulul. Să fie clar: »l<ică 
vom pune vreodată pro 
blcma medicinc.'i preventive 
atunci ea poate fi in dis 
cuție numai după asigma 
rea minimului de calorii 
zilnic și a condițiilor i 
gienico-sanitare de strictă 
necesitate. S-a discutat și 
despre probitatea morală 

a unor medici, ca domnii 
doctori Gluță și Navrati, 
ambii rccunoscuți în toi 
orașul pentru mit» le pre 
tinse și tratamentele „lia 
zoase" prescrise (Intr-un 
recent caz unui bolnav dc 
inima i se dădeau p Inie 
dc stomac in locul linei 
electrocardiograme efici
ente). Goncluzionind, ar fi 
dc dorit ea măcar acum, 
minerilor cave atl lucrat 
la brigada jieste zece am 
să li se acorde liilcte dc 
tratament gratuite și să 
militam pentru înființarea 
urj'cntu a spitalelor dc 
recU[X?iarc și pol ici in ici lor 
cu plată. Dc asemenea, dis
pensarele c.irc funcțiunea 
zrt în cadrul minelor să a» 
ționeze nu numai pe fa 
voritisme știm cum ob
ținut! ci în virt’.ili-a apă
rării jurânuntulul lui Hi 
pocratc. Sigur, e nevoie 
de cărbune, dar pentru a l 
obține trclnhe sa ne in 
grijlm și de san'atatea c»*- 
lor care-l extrag din m.i 
runlaiele pamintului.

rompiliu ( (>Als \
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Discutînd despre ren

tabilitatea carierelor din 
Valea Jiului, cred că este 
corect să repunem pro
blema în contextul gene
ral al eficienței sau, mai 
simplu, al raportului din
tre efort și efect, așa cura 
se face in toată lumea. 
Iar imaginea cea mai ge
neralizată a acestui ra
port în sfera eficienței 
economice se obține prin 
utilizarea exprimării bă

nești.
Pentru cărbunele livrat 

din cariere, cu un conți
nut planificat de steril 
de 55 la sută, în
treprinderile miniere înca
sează prețul de 322 lei/to- 
nă. Economiștii de la a- 
ceste întreprinderi pot 
preciza dacă cheltuielile 
efective de exploatare se 
încadrează sau nu In a- 
oest preț. Cum însă căr
bunele brut nu este un 
produs utilizat ca atare în 
aiderugie sau în produc
ția de energie electrică și 
termică, el intră în insta
lațiile de preparare, ren
tabilitatea finală putînd fi 
apreciată numai după pre
parare.

Minerii, în Forumul libertății 
și demnității

partide. Vrem demnitate. Susținem Fron
tul. Nu vă vrem, domnule Coposu, 
domnule Cimpeanu, domnule Puiu I De
mocrația o facem noi, poporul. Dumnea
voastră trăiți-o pe aia din Franța. Din 
sărăcia noastră, domnule Coposu și 
domnule Cimpeanu, vă facem cadou cîte 
un bilet de avion București — Paris, 
fără retur I Și nu vă mulțumim de vizi
tă. Democrația voastră nu ne convine. 
Chiar dacă n-am făcut școli la care s-a 
predat democrația, cum spune Rațiu, 
noi avem democrația în sînge! Lăsați- 
ne să clădim singuri democrația noastră".

încă aproximativ 50 de mineri au sus
ținut idei asemănătoare.

VICTORIE !
Marți, 30 ianuarie, ora 9. Cei peste a 

5000 de mineri au revenit în Petroșani. 
Consemnăm noi opinii, exprimate în 
clipa coborîrii din tren. Tricolorul flu
tură, în libertate. Fețele sînt obosite, 
ilar glasurile sînt hotărîte iar privirile, 
luminoase. Au plecat la București oa
meni care de-abia ieșiseră din subteran. 
Adevărați bărbați, adevărate conștiințe 
românești!

OVIDIU RI'ȘEȚU și MIIIAI PODEA 
<lc la I.M. Aninoasa, I.M. Lonea : 
„Impresionant! Iar primirile din fiecare 
gară, primirea din București, cu lapte 
cald, piine proaspătă, ceai și slănină ne-a 
făcut să lăcrimăm".

GII. (OMAN, I.M. Petr'la: „Ferovia
rii au fost extraordinari. Le mulțumim! 
Cît despre demonstrația noastră, ea a 
fost sprijinită de toți cei pe care i-am 
întîlnit Doresc din inimă succes domni
lor Iliescu și Iloman în marea lor luptă. 
Tara este alături de Front. Minerii sînt 
alături de Front. Mitingul minerilor a 
fost democratic, ord nat, perfect orga
nizat".

Declarații consemnate de 
llorațiu ALEXANDRESCU

„NOI SJX'TEM I ROSTUI. !“
Luni, 29 ianuarie, ora 14. Gara Pe

troșani. Minerii Văii Jiului, peste 5000, 
se pregătesc de plecare spre București. 
Alături de ei, peste 7000 de oameni au 
umplut peroanele ți pasarela gării. Se 
aua chemări emoționante: „Frontul sîn- 
tem noi l“, „Jos vînzătorii de țară I", 
,Vom munci ți vom lupta, Frontul îl 
zom apăra I. Pe vagoanele celor două 
garnituri de tren care urmau să por
nească spre București sînt scrise, ală
turi de numele tuturor întreprinderilor 
miniere, cuvinte care exprimă consensul 
minerilor: „Nu vrem partide intrigante 
în Valea Jiului !“, „Vrem pe Ilicscul'*, 
„Iliescu este cu noii" „Minerii sînt cu 
Frontull" Stăm de vorbă cu participan- 
ții la această extraordinară manifestare 
a demnității :

ING. VIOREI. It.ADUI.ESCU, I.M. 
Vulcan : „Frontul Înseamnă poporul. 
Jos vînzătorii de țară! Jos cei ce vor 
destabilizarea țării! Manifestația expri
mă atitudinea noastră de solidaritate 
față de front! Ne parc rău că trecem 
peste cuvîntul domnului Iliescu și mer
gem acum la București, in loc de a 
sta la mun'-ă. Dar vom recupera pro
ducția în zilele noastre de odihnă. Mer
gem pentru că apreciem că este nevoie 
să ne spunem răspicat cuvîntul!".

MARIN MATEI, GI1EORGHE BARBU, 
NK'IOE COTFANU. mineri: „Coposu 
și Cimpeanu, pe banca acuzării pentru 
tentativa de destabilizare a țării! Nu 
au fost loiali Revoluției I"

ION MIIIAI — electrician I.M. Ani- 
no.ua: „Vrem să fim liberi, nu să ne 
conducă străinii, nu să ne conducă cei 
tare au mîncat carne, In timp ce noi 
minrnm soia".

Vl( TORIA DIACONESCU, AGCM t luj 
— Brigada Petroșani : ,/jintem cil 
Frontul Vrem libertate. Nu vrem mo- 
țieri. Nu vrem monologări. Nu vrem

Inteligenta tehnică românească
Institutul de cercetări, 

inginerie tehnologicei ți 
proiectări miniere pentru 
cărbune din Petroșani își 
dovedește cu fiecare nou 
proiect, utilitatea, iar ca
drele tehnice — competen
ța. „in luna Ianuarie — 
nc-,i comunicat inginerul 
Lucian Zamfirescu — am 
finalizat 41 de proiec
te. Dintre acestea amintesc 
cele trei proiecte care vi
tează îmbunătățirea pro
tecției muncii la I.M. Vul
can, locul unde am înre
gistrat evenimente grave în 
ultimii ani — explozii sol
date cu vierme omenești.

Din cărbunele brut de 
cariere, avînd un conținut 
de steril de 55 la sută — 
In realitate mult mai ma
re — se pot recupera ca 
produse finite după pre
parare maxim 21 la sută 
huilă cocsificabilă și 35 la 
sută huilă energetică, di
ferența de 44 la sută fi- 

OPINII

rare al cărbunelui brut. 
In realitate, produsul util 
mai Incorporează și chel
tuielile de preparare, In 
medie de 55 lei/tonă și ca
re, așa cum se vede, nu 
își mai găsesc acoperire în 
prețul de livrare realizat. 
La întrebarea „Este ren
tabilă cariera evident 
că răspunsul este NU I

Se poate argumenta că 
prețurile nu mai sînt ac
tuale și deci problema s-ar 
rezolva prin reașezarea lor. 
Cred că argumentul nu se 
poate susține: economia a- 
re într-adevăr nevoie de 
resurse energetice, dar nu 
cu orice preț. Or, eu nu 
cred că potențialul ener
getic al huilei obținute du
pă prepararea cărbunelui 
brut din carierele Văii Jiu
lui, cu un conținut efectiv 
de steril de 67,5 la sută 
cît s-a realizat în 1989, 
compensează energia elec
trică, pneumatică și ter
mică consumate în cariere 
și preparații pentru obți
nerea el. Din acest punct 
de vedere, discuția rămîne 
deschisă.

Economist Francisc IACOB

POȘT
BUGALUȚA cornel, 

Urlcanl : După cum sîn- 
tem informați de Circum
scripția financiară Petro
șani puteți să deschideți un 
atelier fn specialitatea la 
care vă referiți. Trebuie 
să vă prezentați Ia Primă
ria orașului Uricanl pen- 
tru a obține autorizație de 
uncționare. Negația la 

care vă referiți a fost o 
, indicație" și nu o preve- 
< ere a actelor normative, 
< ccl nu mal este nevoie 
c e ca.

SEMCINA IOLANDA, 
.*j r. Pinului, bloc 6, ap. 4, 
letroșani: Prczentați-vă la 
«onsiliul municipal al 
Frontului Salvării Națio
nale, la domnul Ungara?,

SCURTISSIME

Obținerea pașaportului
La redacție am primit numeroase solicitări în 

legătură cu posibilitățile de obținere a pașaportului.
După cum am fost informați de compartimen

tul „pașapoarte" al Poliției județului Hunedoara, 
cererile pentru pașapoarte pot fi ridicate de Ia bi
rourile, dc evidență a populației din orașele Petri
la, Petroșani, Vulcan, Lupcni și Uricani. I’entru a 
se evita deplasarea inutilă la Deva a solicitanților, 
cererile se depun tot la aceste organe numai în zi
lele de luni (intre orele 8—10) și joi (intre orele 
8—10 și 17—20) împreună cu actele solicitate (afi
șate la birourile de evidență a populației). Ridica
rea pașaportului se face de la compartimentul „pa
șapoarte" al Poliției județului IIunedoara-Dcva, du
pă 21 de zile lucrătoare trecute de la depunere.

Lucrătorii compartimentului pașapoarte fac un 
apel călduros către cetățenii care doresc să intre 
în posesia pașaportului și nu au nevoie imediată 
de acest document să amine depunerea actelor pen
tru a putea crea condiții celor ce au nevoie ime
diată să intre în posesia pașaportului. Aglomera
rea nu aduce decit prejudicii îngreunînd rezolva
rea problemelor cetățenilor.

Ce doresc să controleze studenții?
Circumscripția sanitar- 

veterinară pentru controlul 
alimentelor Petroșani se 
vede obligată să facă apel 
la bunul simț al tuturor 
studenților, care în grup 
sau individual se conside
ră îndreptățiți să efectueze 
controale în unitățile co
merciale de alimentație pu
blică. Atragem atenția că 
orice activitate de control 
se face pe baza unor cu
noștințe profesionale de 
specialitate, în virtutea u- 
nor reglementări legale, a- 
vînd legitimații emise de 
instituții juridice autoriza
te. Această activitate are 
la bază LEGI și DECRETE.

A REDACȚIEI
pentru rezolvarea ajuto
rului pe care l-ați solici
tat.

O MAMA, Uricani: Pro
punerea dumneavoastră, a 
fost pe deplin întemeiată. 
De altfel s-a ți luat între 
timp măsura împărțirii a- 
jtitoarelor la întreprinde
rea minieră. N-am înțeles 
de ce n-ați semnat scri
soarea.

MATEI GIIEORGNE, Pe
troșani, str. Vcnus, bl. 1, 
ap. 11. Conducerea Oficiu
lui municipal P.T.T, ne 
face cunoscut că poșta din t 
cartierul „Aeroport" func-’ 
ționcază normal, fiind în
cadrată cu o singură per
soană, pe un singur 
schimb, Intre ore

Formele prin care stu
denții înțeleg să activeze în 
afara acestor reglementări 
îi fac vinovați de încălca
rea legilor, de perturba
rea activității comerciale.

Deci, dragi studenți, lă- 
sați pe seama specialiști
lor asemenea preocupări 
străine de voi, din cauza 
cărora considerăm că săvîr- 
șiți acte dc iresponsabilita
te civică.

Circumscripția pentru 
controlul alimentelor nu 
vine să vă verifice cît șl 
cum Invățați !
Dr. Octavian l’OPESCU, 

medic veterinar, inspector 
de stat

le 6—15,30. Fiind o- 
ficiu de prezentare, aici 
se primesc telegrame, man
date poștale și telegrafice, 
colete. Oficiul dispune de 
telefoane publice urbane și 
interurbane. Oficianta de 
serviciu răspunde la te
lefon 41680.

De ce nu se organizează 
programul în două schim
buri ? Ca orice activitate 
și cea a poștei trebuie să 
fie eficientă. „Nu se prea 
justifică nici un schimb. 
De ce două ?" ni s-a spus. 
Coletele sosite se depozi
tează centralizat și nu pot 
fi ridicate decît de la o- 
ficiul I.

PE DOUA SCHIMBURI. 
După cum aflăm de la
comitetul F.S.N. din ca
drul I.M. Lupeni, la
chioșcul de difuzare a
presei din incinta între
prinderii de săptămîna tre
cută se lucrează In două 
schimburi. Cu această mă
sură se rezolvă probleme
le ivite, nemulțumirile mi
nerilor privind obținerea 
„la zi" a publicațiilor la 
care sînt abonați. Nou] 
program al chioșcului a- 
copcră toate schimbu; .h, 
deci minerii pot citi z 
rele la timp.

MULȚUMIRI. Prinț; .. 
scrisoare, prof. Jana Stai ... 
din Aninoasa, a adri 
cîteva gînduri și impii i 
dc bună credință noului 
consiliu de conducere al 
ziarului, li mulțumim pen
tru gîndurile bune, pre
cum și pentru reflecțiile 
care, o asigurăm, ne vor 
fi utile. Am reținut, de 
asemenea, și observațiile 
critice.

DIN PARTEA PRIMĂ
RIEI. Cetățenii care sînt 
trecuți pe listele priorita
re aflate la magazinele de 
specialitate ale întreprin
derilor comerciale pentru 
mașini de gătit tip aragaz 
și butelii sînt invitați să 
se prezinte la unitățile 
respective pentru a le ri
dica. Dat fiind numărul

| COTIDIENE
I---------------------------------

Imare de cereri pentru a- 
ragaze, cele care nu vor ti

I ridicate în 5 zile de la 
acest apel, vor fi reparti-

Izate altor cetățeni aflațl 
pe lista de prioritate.

■ SPECTACOL FOLCLO»
1 RIG. La Casa de cultură 

din Petroșani și la Clubul 
muncitoresc din Vulcan au 
fost susținute două spec
tacole de mare succes ale 
ansamblului de dansuri 
populare „Sodros" din

I Torokszentmiklos — Re-
• publica Ungară. încasările 
• de la ambele spectacole au 
I fost livrate în Contul „Li- 
! bertatea 1989"
| IN ATENȚIA POSESO 
| RILOR „OLTCIT". Pentru 
la evita consumul 
I exagerat de ulei- 

motor pentru autoturisme
le Oltcit, ILPP Deva, prin 
unitățile Peco, va livra a- 
cest tip de ulei numai pe 
baza certificatului dc în
matriculare, exclusiv au
toturismelor Oltcit, la 6000 

Ikm rulați de la schimbul 
precedent de ulei.

■ OMENIE. Dc la căminul 
I de copii nr. 3 din Petro- 
* șani sîntem informați că 
I domnul Vasile Catrina, 
J muncitor la Brigada cora- 
■ plexă Petroșani a TAGCM 
J — Cluj, a dăruit ajutorul 
I primit din străinătate fc- 
I țiței Antoncla Georgescu,

a cărei situație materială 
Ieste mai deosebită. (Al. II.)

PRIMA ÎNTRUNIRE a 
I tinerilor dc naționalitate

maghiară din Valea Jiu-

Ilui, aderați la filiala U- 
niunii Democratice Ma-

Ighiare din România, a a- 
vut loc sîmbătă după-amia- 
Iză la sala IACMM. După 
discutarea unor probleme

I organizatorice, a urmat o 
frumoasă scară de dans.

. NU A FOST UN GEST 
| FRUMOS O casnică din 
I Vulcan, Elena Drăghici, ne 

sesizează că duminică, la 
ora 17,10, autobuzul 31 IÎD 

I 8411 care făcea cursa U- 
' ricani — Petroșani a ple- 
Icat din stația din centrul 

orașului (6.A.P.) fără să 
I ia toți călătorit Era vor- 
1 ba, mai ales, de mnme cu 
| copii în brațe care au so- 
. licitat șoferului să des- 
I chidă ușa din fața pentru 
■ a putea urca; acesta s-a 
' înfuriat și a pornit mașina.

. Rubrică realizată dc 
' , foan DUBEH

ind evacuată la haldă și 
în apele de spălare. Pre
țul mediu de livrare la 
huila cocsificabilă este de 
0,80 lei/kg, iar la huila 
energetică de 0,35 lei/kg, 
astfel că dintr-o tonă de 
cărbune brut din cariere, 
pentru care preparația a 
plătit 322 lei, aceasta va 
încasa 291 lei, cu o pierde
re de 31 lei/tonă, respec
tiv aproape 30 milioane 
lei la întreaga producție 
realizată în 1989 din ca
riere. Și aceasta numai din 
compararea prețului în
casat pentru produsul fi
nal util cu cel de cumpă

Este vorba de proiectele 
„Rețele de inertizare cu 
azot”, „Stație de degazare 
centrală" ți „Platformă de 
inertizare", realizate de 
colective conduse do ing. 
Octavian Radu, ing. Ște
fan Cioc și sing. Joan I’le- 
ța. Se adaugă ți alte pro- 
iecto importante : „Instala
ție definitivă de extracție 
la puțul Tcbea", „Stație de 
ventilatoare — puțul 2, 
Iscroni", „Stație de pompe 
— puțul orb 16, orizont 
50 I M. Petrila", „Transport 
cu benzi pe galerie colec
toare — str. 3, bl, 8, IM 
I.ivezcni",

no.ua
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0 slujbă religioasă cu semnificații 
patriotice și umanitare

ta vechea biserică „Brad" din Taia 
(Lonea), durată pe acest meleag de mal 
bine de 100 de ani, la slujba religioasă 
de duminica trecută a avut loc un paras
tas in memoria martirilor căzuți în sln- 
geroasa revoluție populară. 6u acest 
prilej sătenii, cu fondurile pe care le-au 
adunat, au ospătat, un pluton de sol
dați invitați la biserică de la unitatea 
din Lonea, cu clrnațl fripți și muștar, 
slănină, brînză, prăjituri de casă de tot 
felul, colaci și vin. Le-au oferit din toa
tă inima, ca pentru fiii lor. Bineînțeles 
că nu au lipsit și călțunii din lină și 
pachete cu mîncare pentru.„ acasă.

Printre inimoșii organizatori trebuie 
amintiți oamenii de bine ai satului: 
Ion Jura, Ion Moșie, Pctrică Crecea, I- 
leana Ienulesc și văduva Marina Tăian.

Preotul Puiu Jura a venit special de 
la Jieț pentru a oficia această slujbă 
religioasă cu adinei semnificații patrio
tice și umanitare.

Ion I.1CIU

Să recoiislitiiini 
„Imnul minerilor

Tradiționalul cinice „Imnul minărilor'* nc-a 
încălzit nu o dată inimile, pariind, in textul și me
lodia lui, flacăra speranței de libertate. Textul lui 
s-a tot transformat, pentru a ocoli cenzura și pen
tru a putea fi cintat pe scenă sau inreuistrat la 
radio și televiziune.

Ne-au vizilat ieri la redacție mai mulți tineri 
veniți de curind in \ alea Jiului, tineri care au 
fost,, luni, la București unde s-a cintat Imnul mi
nerilor. „Noi nu l-am știutf rublicați-I in ziar să-l 
învățăm și noi". I,e satisfacem dorința și publicăm j 
o variantă de text. Totodată, facem ap I la cei 
care cunosc alte variante, să Ic trimită in scris la 
redacție. (II. Alexandrescu)

Ne doapc că n pini na sa 
Pămintul ține-o lume rea. 
O lume rea.
Afară--, chinuri și nevoi 
In mină-i Dumnezeu cu noi, 
Deasupra noastră n-avem 

cer
trudiți C așa e viața de miner.

Ieșim din mină obosiți REFREN :

In fund de munți noi des 
intrăm 

Gu bun noroc ne salutăm 
Și cînd ieșim din sinul lor 
Noi tot noroc strigăm in 

cor 
REFREN :
Gînd plini de praf cu pași

1907, 1929, 1933
sînt ani care nu se uită!

Cine îl susține pe domnul director Poenaru?(l)
Minerii de la I.M. Li- 

vezeni, constituiți în sin
dicatul liber, protestează 
cu indignare împotriva a- 
tacurilor furibunde îndrep
tate contra Frontului 
Salvare Națională.

Ținem, pe scurt, să 
mințim că imputațiile 
se aduc F.S.N. nu sînt 
tificate. Aceste 
„tradiționale", 
s-au reînființat odată 
Frontul de Salvare 
țională. Mai mult 
după spusele 
au funcționat chiar 
legalitate. Deci, în avantaj 
față de FSN, mai bine orga
nizate. Doar că duc lipsă 
de aderenți... Și, cum să 
aibă aderenți, dacă ne a- 
mintim că aceste partide 
„tradiționale" au fost ce
le care au Înăbușit în sîn- 
ge Răscoala de la 1907, 
grevele din Lupeni — 
1929, Ploiești și de la „Gri- 
vița" — 1933. Ca 
tim doar cîteva 
ceri" ale acestor 
Acum, tot aceste 
vor să se cațere pe umerii 
celor mulți, minați numai 
dc setea de putere și îna
vuțire. Ignorînd poporul, pe 
cei care lucrează în uzi
ne, mine și ogoare, intelec
tualii cinstiți, năzuințele

de

fl
ec 

jus- 
partide 

„istorice", 
cu 

Na- 
chiar, 

dumnealor, 
in i-

să amin- 
„binefa- 
partide. . 
partide

acestora, neacordind nici 
o șansă adevăratei demo
crații, acum vin să urle 
în gura mare despre ega
litate, dreptate și demo
crație.

Ge egalitate vor să re
introducă ? Egalitatea pa
tronului cu salariatul său? 
Gu ce bani pot cumpăra 
salariații întreprinderilor 
acțiuni pentru a fi pe pi
cior de egalitate In ce 
privește o împărțire echi
tabilă a veniturilor ?

Nu slntem politicieni de 
meserie sau tradiție, dar 
prin cuvinte simple am 
pus cîteva Întrebări la ca
re nici măcar nu dorim să 
ni se răspundă. Cerem doar 
ca FSN, care are aderența 
majorității oamenilor cins
tiți din această țară, să 
fie scutit de atacurile bine 
ticluite, demagogice, ale 
„advocaților" liberali și 
penețiști.

Asigurăm pe această ca
le partidele „tradiționale", 
că sintem și vom fi, 
alături, ci împreună 
F.S.N. !

nu
<u

semnează 550 dc mineri și 
alți salariați ai

I.M. Livczcni, din care 
mulți au fost la 

București

In articolul „De ce să 
plece colonelul 7“ din 
„Zori noi" (13 ian. 1990), 
un grup de 15 persoane 
din cadrul iCȘMI-ului sus
țin rămînerea în funcția 
de director, a domnului 
Poenaru Dumitru, 
sînt aceste persoane 
îl susțin pe domnul 
naru 7 Iancu Emilia 
contabil), Sîrb Eugenia (șef 
retribuții), Kiss Gustav 
(merceolog principal), toți 
aceștia făcînd parte din 
conducerea ICSMI-ulul, și 
o scrie de gestionari care 
erau puntea de legătură în 
rețeaua comerț — partid 
— miliț.e — securitate, pre
cum și alte persoane sus- 
puse. Ce au făcut oare a- 
cești gestionari care sus
țin „cinstea" și „corectitu
dinea" domnului 
ru 7 Cine sînt 7 
Viorica primul om al în
treprinderii, fosta secreta
ră de partid pe întreprin
dere, gestionara raionului 
de încălțăminte bărbați (de 
la magazinul „Jiul"), ra
ion unde pantofii de ex
port se vindeau pe „insu
la" fără de lege; Petra 
Georgeta, fostă secretară 
de partid la magazinul 
„Jiul", gestionara raionu
lui 401 (confecții bărbați șl 
lenjerie), a cărei marfă se 
transforma în materie pri-

Cine 
care 
Poe- 
(șef

Poena- 
Ilîndea

mă pentru bișnițari ; Hai
duci Pavel, gestionarul ra
ionului dc încălțăminte 
copii, care dorim să ne 
răspundă de ce foștii ac
tiviști de partid, securita
tea și miliția, precum și 
alte persoane cu influență, 
aveau drum direct în de
pozit, iar oamenii simpli 
trebuiau să-și plece capul 
în fața copiilor nețtutînd 
explica de ce nu le ofe
reau ceea ce le era nece
sar; Gocolan Ileana, ges
tionara raionului de cămăși 
bărbați, pentru care marfa 
de import și marfa defici
tară aveau destinația în 
depozitul raionului, nu și 
în raion. De ce marfa a- 
dusă de vînzătoare de la 
diferite fabrici din țară, 
marfă adu>.ă pe cheltuia
la lor, era stocată de dom
nul Poenaru, pentru a fi 
dată la export 7 Tărăsescu 
Ion, gestionarul raionu
lui electrice, cel care li
vra televizoare, frigidere, 
congelatoare și alte obiec
te de uz casnic după pre
țuri fixate pe loc, în func
ție de „mărimea" clientu
lui.

Prezentînd persoanele 
care-1 susțin pe domnul 
Poenaru, se subînțelege în 
ce constă „cinstea" și „co
rectitudinea" acestui di- 
rector. Acum se înțcle-

ge proasta aprovizionare a 
municipiului nostru. Mai 
corect spus, proasta servire 
a populației. Gine este de 
fapt domnul Poenaru, cre
ierul acestui sistem de co
rupție 7 In ce constă va
loarea domnului Poenaru 
rare se menține în frun
tea acestor mașinații 7 In 
vila pe care o deține, a 
cărei construcție a fost fa
cilitată de IGCL în detri
mentul populației, în ex
cursiile în Europa și Chi
na, sau în valorile mate
riale ce depășesc cu mult 
posibilitățile ce le-ar putea 
avea un om cinstit, fie el 
Și

La ora 
adevărului

(Urmare din pag- 1)

director comercial I 
(Va urma) 

Semnează :
Paul BABAN, Coconeț 
JANA, Ifrim DORINA, 

Pop ZINA, Cazan 
GABRD.I.A

că acesta e compromis — 
și de pe acest șubred pie
destal încearcă să se re
lanseze în viața politică a 
țării. PInă aici nimic rău. 
Dar această încercare e 
făcută cu armele trecutu
lui avînd drept scop să 
lovească în opera de în
dreptare social-economică 
pe care o fac oamenii de 
bine ai țării. In opera pe 
care a început-o atît de 
strălucit Frontul fialvării 
Naționale.

Istoria, Intr-adevăr, se 
repetă. Am trăit cu toții 
două zile de freamăt in
tens, in care poporul a 
dat o aspră lecție celor 
nechemați la cîrma țârii. 
Nutrim sp’eranța că aceas
tă lecție a fost bine înțe 
leasă.

Situația pe care o des- 
er em este rezultatul unei 
investigații avînd ca punct 
de pornire un apel telefo
nic. Nu ne-am limitat doar 
In a nota sesizările pre
ședintelui comisiei de cen- 
zori din asociația de lo
catari nr. 17 din Lupeni, 
dL Liviu Lazăr, ci, în 27 
ianuarie, ne-am deplasat 
la țața locului pentru a 
ved< a „pe viu" cum se 
prezintă lucrurile. O spu
nem deschis de la începui: 
ocea ce am văzut a rost 
mai mult declt ne-am ima
ginat

Membrii comisiei consti
tuite atunci, p" loc, din 
domnii I^azăr, Nicolae Sta
vilă, președintele asocia
ției, ți Edi Romașdan, ne 
conduc la apartamentul nr. 
125, de pe scara I a blo
cului Ml. Locatara Ilea
na Butnaru ne arată bal
conul. Unul din pereți es
te îmbibat cu apă. „Acum 
♦ înghețată, dar să vedeți 
clnd dă soarelei Asta nu-1 
de azi, de ieri. Ne-au pro
mis de la EGGL că vine 
ți vine să repare conduc
tele. In fiecare an. Și 
astă vară. Din cauza asta 
nu mal avem nici apă re- 
oe Dr caldă, nu mai zici"

Trecem prin fața blocu
lui K2B. In dreptul scă
rilor a 2-a și a 3-a sint 
două cămine pline ochi cu a- 
pă potabilă.
puc, de la 
18, scara a 
zice : „Apa 
prită de vreo 3 ani.

Marioara Pa- 
apartamentul 

2-a, etajul I, 
rece este o- 

La

dură nu este. Pentru ăsta 
mic (un nou născut — n.n.) 
țin in priză două reșouri. 
Plus că. pe ger, fac 6i fo
cul în sobă. Vă spun drept: 
să ne dea o mașină, ceva 
de desfundat, șl eu mă an
gajez să intru, la primă
vară și să desfund cana-

Este, oare, prea mult?
mine, doar în baie 
curge. Vin vecinii de 
celelalte etaje să Ic 
apă. Apă caldă 7 
nu-mi aduc aminte 
rind n-avem".

Apartamentul nr. 
tajul 2, al blocului 
Ne deschide doamna I’a- 
nait. După cîteva momen
te apare șl soțul acesteia, 
Alexandru Panait „Hai
deți să vedeți, spune gaz
da. Apa de-abia curge 
bucătărie. Și asta doar 
cîteva zile, pentru că 
intrat vecinul In beci, 
fiecare zi, vin vecinii 
noj și iau apă. Acum 
săptâmlnă, am fost la dom
niți Maxim Ia primărie și 
a zis că se rezolvă Căl-

mai 
la 

dau 
Nici 

de

e-
M1IJ

la 
de 

a 
In 
la 
o

Iul. Apartamentul e bun. 
n-am ce zice, dur să re- 
z.olvăm treaba asta". Iată 
și opiniile altor locatari : 
„Apă rece nu este deloc. 
Caldă n-am văzut de ani 
de zile. Caloriferele sint 
așa, cit să nu-nghețe apa 

in ele.
copui
(Alexandru și Ilona 
«le la apartamentul 9); 
nul 
este 
fost
s-a

se

Dacă n-am avea sobe, 
ar îngheța dc tot. 

Guia, 
„U- 

n-a venit să vadă ce 
aici" (Tender Roman, 
locatar al acestui bloc, 
mutat între timp, In 

blocul El. „Și chiar dacă 
au venit, instalatorii n-au 
făcut treabă, intervine 
domnul I.iviii („iz fir. Cu 
vreo doi ani în urmă, nu 
venit doi lucrători să re

«BMMB «MM» «MM

parc instalația sanitară de 
la apartamentele 1—2 (în 
prezent, acestea, nclocuite, 
sînt într-o stare de nc- 
dcscris — n.r.). Mi-au ce
rut spirt sanitar pentru 
dezinfectarea miinilor. 

Le-am dat 1 litru. După 
o Jumătate de oră, pe u- 
nul l-am găsit dormind la 
ușă. Celălalt plecase. Dc 
făcut, nu făcuseră nimici 
Așa era. Veneau Instala
torii și electricienii 
să ceară de bâutl"

Din 
spațiu, 
cîteva 
semnalate în cartierul Vi
itorului din Lupeni. Dacă, 
Intr-adevăr, conducerea 
EGC'L-ului din localitate 
dorește rezolvarea lor. nu 
are decît să fie receptivă 
la apelurile făcute de aso
ciația de locatari amintită 
Problemele semnalate 
buie să-și găsească, 
sfîrșit, o rezolvare, 
pe care o doresc oamenii 
Ei nu doresc altceva de
cît elementele confortu
lui, un trai civilizat: apă 
rece și caldă, căldură in 
apartamente. E-'e nare 
prea mult 7

considerente 
am reținut 
dintre

doar

de 
doar 

aspectele

t ri- 
ln 

('ca

Ghi-orghe Ol ll ÎNI

Intrucit la redacție am primit mai multe sesi
zări cu privire la modul în care decurge aprovizio
narea cu produsele alimentare de bază (zahăr, u- 
lci, carne, ouă ț.a.) rugăm toți cititorii să-și expri
me opinia în cadrul sondajului organizat de ziarul 
nostru. In acest sens, vă invităm să răspundeți in- 
dicind semnul X în una din cele două căsuțe 

din talonul de participare la sondaj. Vă rugăm, de 
asemenea, să decupați talonul și 
adresa 
de la oficiile poștale, chioșcurile de distribuire 
presei sau prin orice alte mijloace, astfel incit 
ajungem în posesia 
mai scurt.

Vă mulțumim și 
la primul sondaj de 
tru.

. . să-1 expediați pe
redacției folosind amabilitatea personalului 

a • 
<1 

răspunsului intr-un t mp cit

așteptăm să participați cu toții 
opinie organizat de ziarul nos-

T A L O N
de participare la sondajul de opinie 

organizat de redacția ziarului „Zori noi".
Piuă la normalizarea deplină a vieții $o- 

cial-economice
Cum doriți să fie asigurată aproviziona

rea populației cu principalele produse ali
mentare ?

CU RAjlI I ARA RAȚII

• Indicați semnul X in una din cele 
două căsuțe

• Decupați talonul de 
sondaj

• Expediați talonul pe 
prin oficiile poștale locale,
distribuire a presei sau prin orice alte mij
loace, pentru a ajunge în posesia noastră i ît 
mai repede.

Vă mulțumim I

participare la

adresa redacției 
chioșcurile de
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Primire la Ministerul 
Afacerilor Externe al României
f.a 30 ianuarie a.c., ad

junctul ministrului aface
rilor externe al României, 
domnul Constantin Oancca, 
a primit pe ambasadorul 
Republicii Ungaro la 
București, Pal Szuts. Gu 
acest prilej, a fost trans
mis un răspuns din partea 
ministrului afacerilor ex
terne al României, . dom
nul Sergiu Celac, la scri
soarea trimisă de ministrul 
afacerilor externe al Re
publicii Ungare, domnul 
Gyula Horn, In care se 
exprimă dorința părții ro
mâne de a continua dialo
gul constructiv, prietenesc, 
ta vederea așezării pe ba
ie noi a relațiilor româ- 
oo-ungare.

Acționînd in acest spi
rit. guvernul român a

reafirmat acordul cu des
chiderea consulatului Re
publicii Ungare Ia Cluj, la 
o dată cit mai apropiată, 
fără a insista asupra des
chiderii simultane a con
sulatului român de la De- 
brecen. S-a subliniat că 
este o decizie suverană, 
unilaterală, a părții ro
mâne, care ține scama și 
de asigurările formale da
te părții române de am
basadorul Republicii Un
gare la București, în sen
sul că activitatea consu
latului Republicii Ungare 
va avea în vedere exclu
siv acordarea de servicii 
consulare, conform pre
vederilor convenției de la 
Viena cu privire la rela
țiile consulare din 1963 
și convenției consulare ro- 
mâno-ungare din 1973.

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ

Audierea martorilor acuzării
Procesul p: imului grup 

de colaboratori apropiați 
ai fostului dictator, acu
zați de complicitate la 
crima de'genocid — Pos
telnicii Tudor, Bobii Emil, 
Dincă Ion, Manescu Ma
nea — a continuat, marți, 
30 ianuarie, cu audierea 
martorilor acuzării.
Ofițeri și subofițeri de 
poliție și din cadrul ar
matei, precum și persoane 
care au deținut funcții de 
conducere în aparatul de 
stat ceaufist, au relatat, 
sub prestare de jurămînt, 
lapte șl acțiunj, ce dove
desc participarea incul- 
paților la punerea în a

plicare ,i măsurilor de re
primare sîngeroasă a re-- 
voluției din decembrie 1969 
ordonate de dictatorul 
Ccaușcscu și soția sa, atît 
la Timișoara, cit și la 
București.

După audierea, martori
lor, au fost formulate, Je 
către acuzare și apărare, 
cereri de administrare a 
unor noi probe testimonia
le, pe care instanța le-a 
admis parțial.

Următoarea ședință de 
judecată a fost fixată pen
tru data de 1 februarie, 
ora 9

(Compres;

I.C.R.M. DEVA
organizează în data de 13 februarie 1990 

concurs pentru ocuparea postului de
ȘEF SUCURSALA PETROȘANI 

înscrierea la concurs se va face cu res
pectarea condițiilor de studii și vechime, 
conform Legii nr. 12/1971, Legii nr. 57/1974 
și Decretului Lege nr. 33/1990.

Cererile de înscriere se primesc pînă la 
data de 11 febiuarie 1990, la sediul Sucursa
lei Petroșani, strada Oltului nr. 1.

Informații suplimentare la telefon 17018, 
Deva.

iNTRfPRINfiFREA MINIIRĂ 
VALEA Dl BRAZI 

încadrează, direct sau prin transfer, 
muncitori calificați în meseria:

— mașinist puț extracție (femei)
— mașinist diesel (subteran)
— electrician subteran
încadrarea și retribuirea conform legis-i 

lațiel.

Problema azerbaidjana Jivkov, in stare de arest
MOSCOVA 30 (Romprcs). 

Intr-o relatare transmisă 
de agenția TASS se men
ționează că, la Baku, în 
Republica Autonomă Na- 
hiccvan, în Nagorno-Ka- 
ribab, In alte zone ale 
Azerbaidjanului șl în Ar
menia viața reintră ta-p- 
tat in normal.

I < Baku și-au reluat ac- 
i .-datca, total sau par-
• zeci de întreprinderi, 
i >ri .portul în comun, insti
tuții din sfera serviciilor.

Ir. N igorno-K irabah, cu
• tor’urilr- -.-matei, au fo • 
■ k-bl-g ate cuie rut • 
.■ițcpa'iakert — Șu; - 
1-iCin — Gor,;., precum ș- 
iito'.tradu Slepanakcrt — 

i icin Au (;». ‘ reținuți, dc 
îr-rțclc de ordine, 13 lideri" 
«-«ircm.șt». conducători și 
«rganiz.alori ui așa-nuin.to- 
lor „detașamente de au 
trop ir.arc", care intre-țm 
d ’.puta intcretnică.

la Armenia cont«nu«i su 
f ■ aplicata prevederile a

I A L O X
de participare la 

sondajul de opinie 
organizat de redacția 
ziarului „Zori noi“

• Cititorii ziarului sînt rugați sâ par

ticipe in număr cit mai mare la acest son
daj

• Decupați talonul ți expediați-l pc 

adresa redacției.

VĂ MULJUMIM !

cordului vizînd retragerea 
detașamentelor înarmate 
din regiunile dc frontieră 
între Armenia și Republica 
Autonomă Nahicevan, Si
tuația râniine, însă, com
plexă la Ercvan ca urma
re a instabilității social- 
cconomicc. Trupele dc gră
niceri au restabilit contro
lul asupra frontierei de 
stat rti Azerbaidjanul.

1)1 ( 1 AR \ ,I X
II |{( II I

, NK \IIA 30 (Romprcn). 
Președintele Tufciei, Tur- 
gut Ozal, a declarat, sim- 
băt.i, că Uniunea Sovieti
că trebuie su rezolve pro
blema Azerbaidjanului fă
ră vărsare dc sînge, prin 
dialog, în același mod în 
care tratează revendicări
le dc autonomie ale re
publicilor baltice.

SOFIA 30 (Romprcs). 
Procuratura generală a RP 
Bulgaria a anunțat că foi
tul secretar general al CG 
al P.C. Bulgar, fost pre
ședinte al Consiliului de 
Stat al R.P.B., Todor Jiv
kov, se află sub stare do 
hrest la Direcția centrală 
dc anchetă. A fost, totoda
tă, inițiată acțiunea Av 
evaluare a bunurilor ce

Prognoze economice
BO'.N 30 (Rompres). 

Institutul pentru Cercetări 
Economice din RFG, a a- 
rătat intr-un studiu, că ță
rile Europei răsăritene pot 
su spere foarte puțin în- 
tr-o creștere economică ra
pidă și într-o îmbunătăți
re substanțială a condițiilor 
d<- viață ale populației. Stu
diul publicat la Munchen 
relevă cu situația econo
mică a țărilor cst-euro[>cne 
s-a înrăutățit în pofida U- 
nor schimburi politico

SPORT VARIETĂȚI
Sala „Ciulești" din Ca

pitală va găzdui, In pe
rioada 6—11 februarie, 
tradiționala competiție dc 
box „Cupa 16 Februario". 
Ea întreceri vor participa, 
alături de sportivi fruntași 
dc la secțiile dc profil din 
Ducurești șl din țară și 
componenții lotului na
țional, ca o ultimă verifi
care înaintea turneului in
ternațional „Strandjata" 
din Bulgaria

(Romprcs)

DUENOS AIRE.s 30 (Rom- 
pre..). Antrenorul echipei 
de fotbal al Argentinei, dr. 
«arlos llilardo, a plecat în 
Italia pentru a efectua pre
gătiri speciale cu Jucăto
rii (■<' evoluează la cluburi 
din peninsulă, precum și 
din alto țari europene. In
tr-un interviu acordat zia
rului „Ia Nai ion", 1 lil ii <lo 
a <8 • 'ar.it <• . arc o mi iu- 
>i" loai te dific il i Inlria.it 
c 4e nevoit sa oficine,<■ 

aparțin familiei fostului 
conducător al Bulgariei, ca 
și a veniturilor membrilor 
familiei.

In timpul percheziției 
efectuate la locuința lui 
(van Slavkov, ginerele lui 
Todor Jivkov, a fost des
coperită o mare cantitate 
de arme de foc pentru ca
re nu existau aprobările 
necesare.

semnificative. Introducerea 
reformelor spre economia 
dc piață va fi însoțită „tem
porar", de gicutuți sociale 
și o creștere a șomajului. 
Potrivit prognozelor aces
tui institut, continuarea 
dezvoltării poate fi cu greu 
realizaț i in aceasta re
giune, De asemenea, se 
subliniază că șansele do 
înfăptuire a „drumului că
tre economia de piață" 
sînt mai mari deci! riscu
rile.

antrenamente separate cu 
jucătorii ce se află în țară, 
respectiv cu cei de peste 
hotăra. Speră totuși ca 
după 15 aprilie să defini
tiveze lista scleețtonabili- 
lor și să efectueze antre
namente normale pentru 
a susțino șl meciuri test 
în vederea campionatului 
mondial *

•A

NIM VCBft.K 30 (Rom- 
prea). Boxerul american 
Johnny Gross, în vlrstă dc 
21 ani, a încetat din via
ța la un spital clin Syra- 
cil'.a (Statul New York) 
după ce a fo t In stare de 
comă timp de mai multe 
luni. Johnny Gr<*ș iși 
pierdu o cunoștința la sfir- 
și'.'il unui maci profesio
nist de 8 reprize. -In pal
mare ui său figurau 1 vic
tori și 3 int r i goi i.

I.C.S. ALIMENTARAȘT A.P. PETROȘANI
încadrează direct sau prin transfer

— paznici obiective speciale
Retribuția se v.: farc conform Lccjii nî 

57/1974.

Mica p
ANIVERSARI

iJBNTRU draga noastră 
Laura multe urări de să
nătate si fericire, alături 
de cei dragi, la împlinirea 
virstei de 10 ani. „ba mulți 
ani!", mama și sora. 
(187.6)

VINZARI

VINO Dacia 1310, stare 
perfectă. Vulcan B-dul Vic
toriei, bloc IM, sc. 8, ap. 
128. (18741)

VINO Dacia 1300, cu 
îmbunătățiri, Petroșani, 
strada 1 Iunie, bloc 2, sc. 
2, ap. 7. (18742)

VIND instalație Satelit 
(antenă parabolică), con
vertor 1,1 d. B recever, 
Deva, 16043. (18747)

VIND motor Aro Diesel 
(Cîmpulung). Deva, 16013. 
(18747)

VIND garaj, zona Aero
port. Telefon 41392. (18748)

VIND video JV« IIR-D. 
211, staro excepțională, 
preț convenabil. Telefon 
42943. (18752)

VIND dublu radiocaseto- 
fon Gold Star. Relații la 
căminul Aninoasn. cam. 

22. (18751; ,

riIRBERI

PIERDUT autorizație ge
nerală dc mecanic loco
motivă și autorizație de 
mecanic locomotivă condu
cere simplificată pc nu
mele Niță Neculai, elibe
rate de Divizia du tracțiu 
ne Timișoara cu nr. 47 
1/16, din 19811 și de Depoul 
CER Simeria cu nr. 9/2, 
din 1989. be declar nule. 
(18713)

PIERI )UT legitimație 
•vi viciu pe bimicla Ilicș 
Vudilă, eliberată do I.M.

b i î c ii a t e
Ar. moara. O declar nulă 
(18748)

PIERDUT diplomă dc 
ajutor minor pe numele 
Axintc Ștefan, eliberată de 
I.M. Vulcan. O declar nu 
la. (18750)

DECES

FAMILIILE Skroban 
și Cioabă mulțumim pe 
această calc tuturor ce
lor cure au fost alături 
dc noi prin compasiune 
și flori in momentele 
dc nesfirțită durere pri
cinuită dc pierderea 
preaiubitului soț, fiu, 
frate, ginere și cumnat 

ing. SKROBAN 
ALEXANDRE

Vei rămînc veșnic 
viu in inimile noas
tre !

Dumnezeu să (o odih
nească in pace t (18749)

COMEMORĂRI

SOȚIA Maria, ' co
piii Cornelia;' Cornel, 
Mariana, Nicușor, nepo
tul Adrian și ginerele 
Cornel anunță cu ădîn- 
cA-durere împlinirea u- 
ntii an dc la pierderea 
celui care a fost un’ bun 
soț, tată și bunic
ANDRONE NICOJl.AE
Va rAmîne veșnic In 

inimile noastre. (18744)

SOȚIA și copiii aduc 
un pios omagiu la împli
nirea unul ah dc la de
cesul scumpului lot1 

NICOLESCU IOAN
Nu-1 vom uita nici

odată. (1874;.)
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