
Mineri, nu uitați: cărbunele asigură forța economiei naționale!
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Intîlnirea 
Ion Iliescu
Domnul Ion Iliescu, pre

ședintele Consiliului Fron
tului Salvării Naționale, 
s-a întilnit, marți, cu re
prezentanți ai minerilor 

1 și ai altor colective de 
ț muncă din Județul Neamț, 
i din Baia Mare, Hunedoa

ra, Borșa, Arad, Reșița, 
j precum și ai comunei 
I M- La întîlnire a 
■ par,.cip;>t domnul Laszlo 

Tokes, membru al Consi- 
| liului Frontului Salvării 
| Naționale,

Au ținut să i. euvîntul 
i Ia această întîlnire ui 

mare număr d- delegați 
care au făcut cunoscută 

I dorința ca Frontul Sal-, 
I vării Naționale să partici

pe ia alegerile din 20 mai 
și au cerut Consiliului 

i FSN să nu cedeze la 
presiunile exercitate a- 
supra Iui de o scrie de 
partiție politi-’’ .

domnului 
cu minerii

Domnul Ion Iliescu a 
mulțumit participanților 
la întîlnire pentru efor
tul făcut de a veni la 
București, pentru gîndu- 
rile lor bune față de 
Frontul Salvării Națio
nale și i-a asigurat că 
Frontul este pentru dia
logul deschis, pentru con
fruntare politică și de 1- 
dei. Acum, a spus dom

nul Iliescu, problema prin
cipală este redresarea 
economică, condiție ca și 
viața socială să decurgă 
în condiții normale. Vrem 
să eliminăm confrunta
rea politică in unitățile 
economice, pentru a nu 
deranja climatul de 
muncă, iar politica să se 
facă în timpul liber.

In tnclieiere domnul 
Ion Iliescu a răspuns nu
meroaselor întrebări puse 
de participanți.

Atitudine de adevărați mineri
l’cntru realizarea pro

ducției de cărbune alit de 
necesar economiei, minerii 
Văii Jiului au tiotărît să 
lucreze normal în zilele do 
3 și 10 februarie. Totodată, 
ci s-au liotărît, în cadrul 
mitingului de marți din 
Petroșani ca și în 17 fe
bruarie să muncească un 
șut pentru a plăti Ministe
rului Transporturilor costu

rile pentru garniturile de 
tren puse Ia dispoziția mi
nerilor caro s-au deplasat 
la mitingul din București, 
pentru susținerea Consi
liului Frontului Salvării 
Naționale. Este o atitudine 
de adevărați mineri, caro 
înțeleg să susțină prin 
fapte de muncă opțiunea 
lor pentru adevăr, cinste 
și libertate. (P, COMȘA)

Gind de pietate pentru eroi
Din inițiativa Protopopiatului Ortodox Român 

Petroșani și cu aprobarea Consiliului municipal al 
F.S.N., mîine 2 februarie 1990 se vor oficia, în toate 
orașele Văii Jiului, slujbe pentru pomenirea eroilor 
și martirilor la împlinirea a 6 săptămini de Ia Revo
luția din 22 decembrie 1989. Serviciile divine vor 
începe la ora 15,30. Slujba de pomenire din Petro
șani va avea loc la biserica Sfinta Treime (lînță 
Maleia).

De la 
Ministerul 

invățămintului
Personalul didactic și 

cel administrativ care luy 
crează in învățămîntul pre 
universitar și a împlinit 
vlrsta de 62 ani (bărbați, 
și 57 .ini (femei), urmează 
să-și facă formele de pen 
sionarc începînd cu data 
<le 15 februarie a.c.

La I n t r e p r i ndcrca miniera Petrii a Sud

Promisiunile să fie onorate!
() întreprindere nouă, piuă in funcțiune doar 

do cițiva ani, mina I’ctrila Sud se află încă la în
ceput de drum. ( are esto actuala situație și ce pers
pectivă de dezvoltare are întreprinderea 7 Silit în
trebări la care veți primi răspuns in cadrul inter
viului acordat ziarului nostru de inginerul șef al 
minei, Ing. Grigore Spafiu :

— Domnule inginer 
ret v-nțl reașezat planul 
după condiții și posibi
lități, așa cum au făcut 
și celelalte întreprinderi 
miniere 7
— I-a activitatea de

□bteran nu a fost nevo
ie de o reașezare a pla
nului care a fost glndit 
realist încă de la Început: 
145 tone de cărbune pe 
zl. Tn carieră Insă l-am 
modificat, aceasta Lind 
fn curs de lic-t>i...L> f e. De 
li 550 am seizu‘ planul 

Colaboratorii lunii ianuarie
R< iucți.i ..Zoii noi’ ddresmrz.i culdiiroip" mulțumiri coluboiulorilor (urc piin .n ticolcb’ 

scrise cu sinceritate, IdnU-zio și răspundere au contribuit in luna idiiuiiiie 19’JO, la îmbo
gățirea tematică a ziarului nostru : Adrian APOSTOL, Mai ia BANA, ioan BATO!, Mă
ritiș BIRSAN, loan Dan BAl.AN, Pompiliu COMȘA, Mircea COSTINAȘ, ing. Silviu CON 
SIANIINESCU, Petro DOBRE, dr. Glutorghe DAVID, dr. Georqe DIRIJA, Viorica EDEL- 
TIAUSFR, Rodica ELAIDAR, Alexandru ELAIDAR, prof. dr. Vasile CORAN, Vasilc ISAC, 
Marcel IVAȘCU, I rancisc IACOB, Adrian J1IEA, Rodica KAROLY, Andrei KRAUS/., Da 
vid MANIU, Miner va MURI IAN, Mircea MUNIEANU, Lucia MUNTE ANII, Ștefan NE 
MECSEK, preot, dr. Dorel POGAN, Valentin POPESCU, Dumitru PIJIGRAD, dr. Ociavian 
POPESC U, prof. M. PAȘTI RNAK, Ionel POP, Ilie SI EPANESCU, Mircea SIMO1A, Ale 
xandre SC’AEARILJ (Franța), M. SILVIAN, liberiu S1POȘ, Iiinr l STEGAR, ing. Ioan TO- 
DEA, Nicolae TKU, Aurel UȘI REIU.

I i 105 tone pe zi, astfel 
că, la nivelul întreprinde
rii, avem o medie zilnică 
de realizat de 550 tone pe 
zi

— (’c anume v-a de
terminat să restringeți 
activitatea în carieră 7
— Un studiu economic 

întocmit a demonstrat că 
nu este eficientă extrage
rea cărbunelui prin ast
fel de metode, că activi
tatea nu este rentabilă.

— Nu calitate.i va
determinat ?

— Calitatea cărbunelui 
extras din carieră nu ne-a 
creat probleme deosebi
te. Rentabilitatea și efi
ciența economică nc-au 
determinat să restrîngem 
activitatea, care va înce
ta, de altfel, în cltcva 
luni.

— Efectivele de mun
citori vă ridică proble- 
ine ?
— In ceea ce privește 

numărul nu. nici ca struc
turi pe meserii, la o pri
mă vedere, dar sînt pro
bleme cu calitatea pregă
tirii profesionale. Forțînd 
nota calificării (așa erau 
dispozițiile), am creat mi
neri, care, ncavlnd expe
riență, nu i puteam folosi 
la nivelul calificării lor. 
D<’ a .ta spuneam că tiu 

mai calitatea pregătirii 
ne creează probleme.

— Cum stați cu lu
crările de pregătire a 
noilor capacități 7

— Nu avem probleme, 
avem un avans piuă in 
anul 1991.

— Dar la lucrările de 
investiții 7
— Rămînerile în urmă 

sînt de aproximativ 3 ani. 
In goana după cărbune 
au fost neglijate. Acum 
insistăm pe reorganizarea 
și omogenizarea brigăzi
lor existente in acest do
meniu de activitate, iar 
apoi vom trece la jnajci-

fnterviu realizat <lc 
Dorin GlfEj’A

CĂRBUNELE - MARfl
Sporuri de producție față de prevederile zi'ci 

de marți au înregistrat minele Ixmca — plus 21* 
tone de cărbune, I’ctrila — plus 233 tone. Livezeni 
— plus 233 tone, Paroșcni — plus 105 tone și Cîmpa 
lui Neag — plus 643 tone. S-ail apropiat de nivelai 
prevăzut minerii de la Petrila Sud. UnitSțile Com
binatului minier nu înregistrat, marți, 22 429 de tone, 
cu 4l)i)0 tone mai mult decit luni. Și aceasta in con
dițiile in care peste 5000 de mineri au fost plecați 
la București. Reamintim angajamentul minerilor de 
a recupera minusul de producție cauzat de evMl* 
montele din ultimele zile. (Al. Ii.)
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FURAJE, Gontinuă să se 
elibereze, de la Abatorul 
din Petroșani, porumb și 
furaje pentru țăranii care 
ău contractat animale. Oa
menii rămăseseră doar cu 
bonurile... Pină acum s-au 
livrat 150 tone de porumb 
și 15 tone de mălai.

UNDE. FACEM BAIE ? 
Tipograful Constantin Cor- 
noiij ne. atrage atenția a- 
nupra tutei probleme de 
interes ectațenese. Ce mai 
c cu bai? .comunală din 
Petroșani ? Dorim ca, în 
cel mai șeurt timp să lie 
•lin nou.-asigurate condiți
ile d«? funcționare a băii, 
așa cum a funcționat cu 
ani in nrmă, Cînd era foar
te spljcitață de cetățeni.

NEMULȚUMIRI. Viore) 
Jtnvă, Fănică 'Profiri, Va- 
silida Nistor și Viorica Va- 
tislăv, muncitori la secția 
clatibctj a IM Petrila Sud, 
•te sesizează că ajutoarele 
primite la această între
prindere n-au fo't reparti
zate Corect, ’.a chiar au 
fost păstrate bunuri rare 
urmează a fi expir e la o . 
tombolă. Comitetul FSN din 
întreprindere e p<’ pir-t de 
marionetă ?

NE MIRA, ZAU I O cu
noștință n«-a spus, cu nă
duf, că încă n a văzut la 
vreun tbtil cx-activiști ai 
per, soții ale acestora sau 
riiiar polițiști. Oare ce mâ- 
nincă domnole lor? Sau nu 
s-au terminat... „rezcrvili"? 
<G O.)

COTIDIENE
ARE DREPTATE 1 Ce

tățeanul V. Ungur este in
dignat cu pe toate gardu
rile, pe pomi, pe geamurile 
vitrinelor sînt lipite fel de 
fel de afișe scrise cu mîna, 
bătute la mașină sau pur 
și simplu, mîzgălite. Există 
locuri de afișaj. Are drep
tate I

PORTMONEU. Un om de 
bine, dl. Vasile Marian, 
adjunct șef de sector la 
’M Lonea a adus la re- 
lacție un portnioneu cu o

■ mportantă sumă de bani, 
găsit în data de 2fl ianua-
■ i^, pe trotuar, ’.is-a-vis de 
chioșcul de /larc din zona 
Mignon — Petroșani. Pă
gubașul îl poate recupera 
de la..-administrația ziaru
lui. (S.B.j

PRIN BUNĂVOINȚĂ a 
două dintre, au ajuns la 
redabțlc actele de identita
te pe mănele Șerban Ni- 
colae din Călărași. Au fost 
găsite pe calea ferată. Tî- 
nărttl este așteptat la Poli
ție pentru ă le ridica. (I.D.)

ÎNTUNERIC. Strada 23 
August, din Petroșani, se 
află, de mai multă vreme. 
In • totală beznă. Ținînd 
cont că această arteră
traversează și cal< i ferată, 
pe la barieră, întunericul 
poate determina mari nc- 
> uzuri pietonilor și condti- 
ducătorilor auto 1

PRECIZARE. După cum 
informa primăria munici
piului, în ziarul nostru de 
imlufa, 27 ianuarie, fața 

de ii i i [>--i io.id . a a- 
riultri tt ut :■ ni d i.i'-nt 
m piu, 5 tone de unt. Nu
meroși .■-■lațf-rii din apnri- 
pe t< .ăe loc,i hiat ih ■ Vă.i 
Jiu'ili n«'- se .i. .. .ă nl|
pr - i au ”:1zut >-nt in ah 9 
rnen* i r a. /. t ■ ă mu : : 0 
i ui, nu ale ' . ! ij

* ’l ’■ ’/i'Rl' I, dș- .'k ti vil iți 
«x h . i ol j • 1 '• 11,. .,n j ;|
eiințu i, ine ,it | <|<; a 
Vizi. tei re ‘.ivitate.i, ]„ 
donii-ti i. ie mod normal. 
Informația tu a fost Iran- 
m .1 d<- doamna piof« na
ni Virginia Roșr i, (Al. II.)

Rubrică realizată «le 
Mircca III IDRESf U

Adevărul despre exploziile de la Vulcan
MARTIE ’86

DIN DECLARAȚIILE UNUI ORGAN DE CONTROL
Sing. EUGEN BICSKEI, 

serviciul de protecție u 
muncii din Combinatul 
minier Valea . Jiului t 
„Conform ordinului primit 
de la inginerul șef cu se
curitatea minieră al Com
binatului, ing. Josif Rente- 
te, împreună cu ing. Petre 
Iosip, electromecanic, ni-am 
dus la mina Vulcan, în 
22 martie, dimineața, să 
ajutăm la materializarea 
programului stabilit pen
tru înlăturarea efectelor 
primei explozii. zXm intrat 
in mină împreună cu loan 
Ekart, inginerul șef cu se
curitatea minieră de la IM 
Vulcan să facem un con
trol al zonei afectate. In 
urma măsurilor luate, con
centrațiile de metili au în
ceput să scadă (de la 45 
l.i sută Ia .31 la sută), tin- 
zind spre limita superioară 
de explozibilitate (15 la 
sută). /\m spus salvatorilor 
să părăsească zona, eu fi
ind ultimul care am pără
sit zona periculoasă. In 
dreptul nișei unde era te
lefonul cu suprafața am 
lnulnit o corni'io tehnică 
și pe dr. ing. Constantin 
Tvodorescu, directorul 
CC'SM, ing. Iulian Filip, in

POȘT
IOAN IRIMIE, Vulcan : 

Sîntem de acord cu păre
rea dumneavoastră. Unii, 
în loc să-și vadă de muncă, 
au grija altora și nu rt? 
dau înapoi de la insulte, 
Jigniri și calomnii. Ne ex
primăm convingerea că, 
în timpul care a trecut, și 
lucrătoarea de la „Rom-ir- 
ta", la care faceți aluzie, a 
înțeles că acum este mare 
nevoie să fim d< mni și lu
cizi.

BUZARIN ION, Petro 
șani: Spuneți că ați fost 
înșelat la măcelăria din 
„șerpărie". In lcc de a 
proape 3 kg de carne vi 
s-au dat doar 1,000 kg, deși 
ați plătit 95 de lei. Ne pare 
rău dar acest lucru nu mai 
putem să-l dovedim acum. 
Se putea dovedi pe loc și 
aceasta o puteați face dum
neavoastră fără să fie ne
voie de intervenția noas 
tr .

ANDREI SIRIAN, Petro
șani; Susțineți noua con

Domnul inginer losif Esman. inginer la 
Valea dc Brazi, participant la demonstrația 
lor din Valea Jiului care «a avut loc în Capitală, 
seara zilei dc 29 ianuarie, nc-a vizitat 
ieri, la numai două orc de la revenirea în 
( u acest prilej am purtat un scurt

dio— Domnule inginer, j>le- 
carca la București u celor 
peste 5(HH> de mineri a fost 
organizată «le cineva ?

— Nu. Atît mitingul de 
la Petroșani, din diminea
ța zilei d< 29 ianuarie, cit 
și demonstra-ia «lin Capi
tala ‘arc n avut loc in

■ ara a-s-leiași zile an foit 
mane. M inii .-sUinții au 

i-i- -ntat voința unani
ma a ruin- i Hor și a «.-clor 
«<- frăisie-' și niitie i".o in 
: al' S. teului.

— lai,ați ne, vă rugăm, 
«i-ca ei- « iiiioașt' ți despre 
'M-iiimi at«-l<- din lliK Uia ști.

-- Din di- r u(ii am iuțe 
l< s ■ i ,-n ij individ, Rațiu, 
‘ are .a apărut la Ti leviznt- 
n<- «ii | ip.on la git, are 
ia dispoziție bani grei pen
tru a ailivcnționa PNT și 
alto partide (11 trecut du
bios. Am înțeles că nn ce
rut Frontului post de ra- 

ginerul șef al minei, și Ing, 
Traian Avramescu, inspec
torul șef de la ISTPM, fi
liala Petroșani. Era în Ju
rul orei 11,30—12. Am ră
mas singur un timp cu dr. 
mg. Constantin Teodorcs- 
cu. Discuția a fost scurtă : 
'„Ce facem domnule profe-

ȘTIRI INTERZISE

sor 7", că îl avusesem pro
fesor la Institutul de mine 
din Petroșani. Situația este 
proastă I". Era abătut. Sta 
pe gînduri I A dat un sin
gur răspuns: „Nu sînt con
vins că surea este împuș
carea". Și a tăcut.

Am aflat că sînt progra
mat schimbul IU la aceeași 
mină. L-am anunțat și pe 
ing. loan Ekart, rugîndu-1 
să mă însoțească la supra
față. Noi ne terminasem 
misiunea. Nu a ieșit A 
'-pus că mai rărnîne cu co
misia de specialiști. Se 
făcuse deja ora 13,00. La 
14,00, am ajuns Ja conian- 
damonfitl de lichidare a 

A REDACȚIEI
ducere a Direcției comer
ciale și faceți cîtcva pro
puneri printre care și des
ființarea magaziilor din 
spatele unităților comer
ciale. De asemenea, vă re
feriți la unele abuzuri ale 
lucrătorilor comerciali, în 
special privind alimentele, 
frigiderele, congelatoarele 
și altele. Vrem să credem 
și noi, ca și dumneavoastră, 
că în timpul trecut de la 
Revoluție, și lucrătorii co
merciali au înțeles eă este 
nevoie de corectitudine, de 
cinste >i respect față de 
cumpărători.

UN GRUP DE FEMEI, 
Preparația Uricani: Pro
blema ajutoarelor împăr
țite la întreprinderea dum
neavoastră, aparține celor 
din conducerea întreprin
derii și sindicatul liber. In 
legătură cu nemulțumirile 
create vă sfătuim să vă a- 
dresați lor.

EUGEN POPA, min-a Lu- 
peni : Problema de forid

NU, VÎNZÂTORILOR DE ȚARĂ!
mina 

mineri- 
in 

la redacție. 
Petroșani,

dialog.

independent și canal 
de televiziune propriu, pro- 
punind pe domnul Coposti 
ca președinte al țării. E- 
xista afirmații că acest 

Interviu cu unul dintre paiticipanții la 
demonstrația minerilor din București

domn Rațiu ar fi înc<acat 
sa «limpeie revoluția. In 
lata ace .tor discuții noi 
spunem NIJ I Garnenii de 
bine, uleviirații «iinieni «le 
liine «lin tara n< asfr II știu 
r-- au de lacut. l-a iii venit 
in Pi 'ța Vicloi iei « îmi a 
fost n -voie, spre a și pu 
ne cuvinlul, spre a și J.i 
glas (Iciunitâții Tiațion.ik' 
Unele organizații <11n străi
nătate ne-au ajutat în zi
lele grele și după aceea din 
pur umanism. Ix' mulțu
mim. Altele, din interes,

avariei, condus de Ing. 
Cristian Dinescu, directo
rul tehnic al minei Vul
can, la care i s-a întrerupt 
legătura telefonică pe care 
o avea cu subteranul. La 
foarte puțin timp s-n co
municat că pe la stația de 
ventilatoare iese fum și 
S-a auzit o bubuitură. Am 
intrat din nou în mină cu 
inginerul șef cu securitatea 
minieră a Combinatului. 
Am așteptat la puțul orb 
nr. 3 sosirea salvatorilor. 
Era aproximativ ora 16,30. 
ăm pătruns în zonă, pină 
în dreptul nișei unde am 
intîlnit prima victimă.

Ce vreau să subliniez. 
Pină la ora cînd am ieșit 
din mină, prima dată, î<- 
nainte de a doua explozie, 
nu am auzit pe nimeni că 
va intra în zonă.

A doua precizare: nimeni 
nu m-a întrebat nimic, nu 
mi-a luat nici q declarație, 
parcă nici nu aș fi fost în 
zonă.

N.R. In numărul urmă
tor, declarația ing. Traian 
Avramescu, surprins în 
zonă de a doua explozie și 
scăpat de la moarte ca
prin urechile acului.

Dorin GHEȚA

privind programul chioș
cului, am înțeles eă s-a 
rezolvat. In ceea ce pri
vește nemulțumirile perso
nale, vă înțelegem și facem 
ihi apel către doamna Ma
na Drăgoi să fie mai re
ceptivă față de solicitările 
abonaților la presă.

UN GRUP DE IOGATARJ 
«lin Petroșani : Nu contes
tăm cele ce ne scrieți, dar 
nici nu le luăm în conside
rare, pentru că nu aveți 
nici argumente faptice și, cu 
atît mai mult, nu aveți cu
rajul să vă declarați în 
„grup" identitatea. Nu vă 
înțelegem, cum nu-j înțe
legem nici pe alții care la 
adăpostul unul „grup de..." 
ne pun pe drumuri cău- 
tînd acul în carul cu fîn. 
A trecut vremea suspiciu
nilor, a fricii de adevăr. 
Spuneți-vă răspicat proble
mele și numele, e spre bi
nele rezolvării operative 
a critisilor pe care le for
mulați.

mergînd pc principiul „să 
vedem ce putem face In 
România, ce putem cîști- 
ga l“. De asemenea «aju
toare nu avem nevoie.

— In l’iaț.a Victoriei au 
fost numai minerii Văii 
Jiului ?

— Nu. In București ni 
s-au adăugat mineri din 
zona Poiana Ritscâi. Cu 
toții, «asemenea întregii țări 

ne ani spus riispic.at cuvîn- 
lul Minerii au dovedit că 
suit o forța. Am precizat 
in rlr.euțiile avute cu dom
nul llic, ii: „Nimeni să nit 
in ii îndrăznească, ni ii ales 
cei veniți din străinătate, 
să ne întoarcă dc la mun
ca pentru că toți muierii 
Văii Jiului vor merge «lin 
nou la Bucure ști și își vor 
impune in f.ața .acestora, 
punctul «le vedere. Nu sîn- 
tem împotriva existenței 
mai multor partide. Plura
lismul este bun, cUe nccc-

Peisaj de iarnă.
Foto : V, I’OLLAK) j
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Promisiunile 
să fie onorate!

(Urmo re din pog. 1}

rarea numărului acestora. 
Vom intensifica cerceta
rea geologică pentru a 
crtștc gradul de cunoaș
tere a zăcămîntului pen
tru o orientare optimă a 
lucrărilor miniere.

— Revenind In pro
ducția medie zilnică pla
nificată o veți realiza 
domnule inginer șef 1 
— Aș dori să fiu bine 

înțeles, să nu se creadă 
că, acum, dacă avem po
sibilitatea să spunem a- 
dcvărul, sărim în cealaltă 
extremă. Adică, dacă 
pină acum ne angajam, a- 
cum vom spune că nu pu
tem, Deci, în ianuarie, 
nu I In februarie va fi 
foarte greu: schimbarea 
regimului de lucru, reor
ganizarea și omogeniza
rea formațiilor de lucru 
și, de ce nu, chiar trie
rea oamenilor. Inccpînd 
din martie însă ne vom

sar. El garantează dreptul 
de a-ți spune punctul de 
vedere. Dar îl vom spune 
fără presiuni de orice fel. 
Nu vrem presiuni împotri
va celor care se află la 
conducere în prezent și 
care reprezintă întregul 
popor, pe toți oamenii cin
stiți".

— Ați fost la București 
pentru a cere drepturi ?

— Nu. Minerii nu au ce
rut acum drepturi. Nc-am 
exprimat solidaritatea de
plină cu F.SN și conduce
rea lui. Dorim ca Frontul 
:.a nu cedeze sub nici o 
forma pr< suinilor. Tot coca 
ce și a a-umat F.SN spic 
indeplinire reprezintă m- 
h-re ele poporului. I-'SN — 
am '.pus in discuții — este 
in I g dil ite deplină pen
tru cu i llregul popor îl 
dor(',.t«*. Cit plivește Valea 
Jiului, noi 'intern uniți in 
Junii Frontului. Nu avem 
nevoie dc partide intri
gante in Valea Jiului! Spu
nem răspicat Nll, VINZ \- 
TOR1I.OR DE ȚARA I

Ilorațiu ALEXANDRESCU 

îndeplini sarcina medio 
zilnică.

— Probleme dc apro
vizionare ?
— Nu ne putem pHnge 

dc lipsuri, dar este greoa
ie și datorită poziției noas
tre geografice.

— Siguranța omului 
ji zăcămîntului..
— Acum, cînd nu mai 

trebuie să gonim dt>ț£l 
cărbune și prin alimenta
re după aprovizionare, 
avem mai mult timp ți 
pentru producție și pen
tru a organiza mai bino 
activitatea de protecție a 
muncii, pentru a respec
ta cu mai multă strictețe 
normele de protecție a 
muncii.

Cum vâ permitțti?
De mai multă vreme, în

că de la începutul lui de
cembrie, doamna Toma Au
relia și doamna Bîrsan Ma
rin din Petrila sînt purta
te pe drumuri. Locuiesc pe 
strada Luminii, zonă in ca
re se demolează. Li s-au 
promis locuințe. De la pri
mărie li s-a promis și lor, 
ca și unui redactor al zia
rului nostru, repartiție. Nu
mai că EGCl^ul nu., mai 
avea repartiția cînd s-au 
dus cele două femei s-Q 
ridice, iar ziarul a trebuit 
să publice un N.R. „Am a- 
flat ieri că, fără știrea pri
măriei, conducerea EGCB 
Petrila a dat locuința altei 
persoane".

Cind femeile s-au pre
zentat la directorul dc la 
EGC’L, Edelin Wancj^n, a- 
cesta le-a replicat tăiosj 
„Nu v-a dat ziarul loeitrrl- 
țâ 7 Cc-ați ciiut.it la ziar? 
■Sa vă dea ziarul loctrințAt".

Cum așa. domnule riL 
rector ? După ce ați dat 
altei persoane locuința fără 
să spuneți nimic primăriei, 
tot dumneavoastră ridi
cați tonul ? Cu ce drept, 
domnule director? Noi nil 
dăm case femeilor, că nu 
avem de tinde, dar le dăm 
dreptate și în<ă în public, 
cu toată convingerea, pînă 
le rezolvați cererea pe de
plin Justificată.

S. POR

ciiut.it
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Ce fac economiștii ?

cco 
eco- 
pro- 
eco- 
dc-

i

Țină Ia lichidarea celei 
mai odioase tiranii din Eu
ropa, rolul economiștilor, 
In ‘special, al celor afdiați 
vedhiului regim, a fost de 

’a justifica aberațiile 
normee. Astfel noțiuni 
nonâicc ca producție, 
ductivitaie, efieiență 
noihică..; au fost total
naturate, atît Incit singu
ra lor'pronunțare era o 
adevărată blasfemie la ști
ința de economie.

Pentru succesul Revolu
ției înfăptuită cu atitea sa
crificii, cred că economiștii 
pot și. trebuie să contribuie 
la găsirea cailor de conso
lidare economică a între
prinderilor, care să aduca 
stabilitatea și siguranța ce
tățenilor privind ciștiguri- 
Je rezultate din munca pe 
«are o desfășoară.

Cu toate că rolul econo
miștilor într-o societate 
modernă șl eficientă este 
primordial, pmă în pre
zent în biroul executiv al 
Consiliului municipal FSN 
nu a fost cooptat nici un 
economist cu o vastă cx- 
pcric.ațu, lipsă ee trebuie 
remediată. Totodată, în a- 
ceastă perioadă, cînd 
majoritatea unităților
cooomicc din Valea Jiului

au fost efectuate modifi
cări în organele de condu
cere promovîndu-se cadre 
noi, competente, este ne
cesar ca acestea să se .spri
jine pe aparatul economiș
tilor, în adoptarea decizii
lor de organizare și con
ducere și să se publice în 
presă adevărul privind 
principalii indicatori -eco
nomici ai întreprinderilor, 
în vederea stabilirii unoi’ 
măsuri cu caracter ccono- 

. mic caic să aducă stabili
tate și eficiență.

Avînd în vedere că 
prezent activitatea Consi
liului municipal al FSN nu 
poate îi ruptă de activita
tea economică din 
șanî consider că este 
cesară constituirea 
comisii economice cu 
de a analiza, împreună cu 
comitetele Frontului 
varii Naționale din 
prinderi, problemele 
nomice și să prezințe con
cluzii atît Consiliului mu
nicipal FSN cît ți în presă 
în vederea informării ce
tățenilor cu date concreto

în

Petro-'
no

imei 
rol

Sal- 
între- 

eco-

reale.

la
e-

Ioan CUCU, 
Ing. economist 

K •Tl’îVJn Petroșani

Cinste pentru unii, 
rușine pentru alții

Personalului magazinu
lui alimentar din Iscroni, 
condus de Adriana Rădoj, 
căruia 1 s-au alăturat mai 
mulți cumpărători, au luat 
o atitudine fermă împotri
va acelora care-și ghlftu- 
îesc cămările cu stocuri 
de produse alimentare. 
Personalul unității și cum
părătorii an înfierat atitu
dinea unora de a cumpăra

Profesiune
Sîntem educatori, das

căli, ai copiilor minerilor 
din Petroșani. Sîntem pen
tru totala depolitizarc a 
activității desfășurate în 
școli. In spiritul democra
ției autentice, ca cetățeni 
cu drept de vot, considerăm 
că organele de conducere 
ale statului trebuie să fie 
stabilite prin alegeri, nu 
prin manifestații de stradă 
cu caracter de ultimatum. 
Mulțumim Televiziunii Ro
mâne Libere pentru promp
titudinea și obiectivitatea 
cu care a prezentat 
nimentcle. AnaJizînd 
văzute ne-am format 
guri opinia, aceeași cu

eve- 
cele 
sin-

9

dc- 
o-

mai multă făină albă 
cit necesarul. „Rușine 
eclora care la insistențele 
personalului și ale opiniei 
publice nu înțeleg cu mar
fa este venită nu numai 
pentru sacoșele lor. Dacă 
nu renunță la această prac
tică le vom face cunoscute 
numele prin intermediul 
ziarului să-i cunoască toa
tă lumea", scrie grupul de 
cumpărători din Iscroni.

de credință

Din nou 
despre 

distribuirea 
ziarelor

corecturiCiteva
și o precizare

minerilor din Valea Jiului 
care, din proprie inițiativă, 
s-au deplasat la București 
în 29 ianuarie 1990.

Nu sîntem de acord cu 
presiunile exercitat? asu
pra Televiziunii Române 
Libere sau cu instituirea 
unui organism de suprave
ghere a acesteia. Ar fi un 
nou tip de ' cenzură.

Susținem participarea 
FSN la alegeri, la care să 
candideze personalități ca
re in ultimii an? au locuit 
în țară.

Sîntem pentru o largă 
cooperare economică și cul
turală cu alte state, dar nu 
acceptăm ideea de finanța
re a acțiunilor politice cu 
fonduri din străinătate.

In numele n peste 200 
de cadre didactice 

prof. Ion MVNTEANU

i Cine II susține pe
| domnul director Poenaru ? (II)
i
i
iiiiII
I

II
II
II
III
I
I1IIIII
I

Reluăm scrisoarea publicată in 31 ianuarie

dîn- 
Poc- 
res- 

E 
a-

E adevărat că^iția 
sului, doamna Valeria 
naru a fost gestionara 
taurantului Bulevard, 
concludentă necinstea
cestei doamne, ca urmare 
a controlului efectuat după 
revoluție în gestiunea 
dînsei.

Dar di? ce presa nu a 
publicat urmările acestei 
anchete 7 De ce nu s-a fă
cut public rezultatul an
chetei, minusul mare înre
gistrat de poliție 7 Care c 
pedeapsa care trebuia să o 
primească 7 Postul de mer
ceolog al IKSAP întreprin
dere patronată do „finul 
dînsei", domnul Toma, a 
cărui activitate se reflectă 
în procesul de aprovizio
nare a populației 7

Ne întrebăm dacă există 
poliție în municipiul 
tru, și pc cine apără
cauza revoluției sau prie
tenii de acum o lună 7 Ge 
înseamnă această 
„Totul pentru noi, 
pentru ceilalți" în
deviza principală este 
tem să furăm, sîntem 
temici și ne apărăm" 
înseamnă această 
rc de tip mafie 
chintesență a < 
morale 7 In faptul că dom
nul Poenaru era susținut 
în fărădelegile săvîrșite de 
Ana Mureșan, fost ministru

z

nos- 
ca,

grupare 
nimio 

care 
„Pu- 
pu- 

7 Ge
gmpa- 

ceaușistă, 
degradării

a) comerțului, tare In mo
mentul de față este aresta
tă împreună cu <emnikui' 
clicii Ceaușcscu 7

Cit timp vom .lăsa accs 
te clemente degradate *> 
îmbrace haina dreptății, 
cît timp vor mai lUpta p<în-‘ 
tru necinste, ridicată Ia 
rang de principiu funda 
mental al conducerii acti
vității comerclalo? De W 
profitați de libertatea obți
nută de copii nevinovății eu!

•a 
Ie

De data aceasta ne scrie 
dm Lupeni un numen» 
grup (care semnează scri
soarea) cir la IAtMM. „In- 
eepînd din 18 ianuarie, la 
poșta din Lupeni este pus 
un anunț că nu mai sînt 
ziare. Dar după ora IG, oa
menii așteaptă la Hnd, iar 
pe la ora 17 se scot ziare
le la vînzare. Se spune că 
■olega are o săptamină 

liberă. Am mat sesiza fap
tul că la posta din Lupeni 
nu sînt afișate nici progra
mele de funcționare". Sem
natarii, printre care Ilalasz 
Petru și Tătar Ion, invită 
oficiul municipal să facă 
oruinc.

Jicfcrindu-se Ia articolul 
„Cinstea vîndută pc boa
be de cafea", vînzătoarea 
Spafiu Ana, care a fost 

mutată de la cofetăria „Jler- 
mes", la cofetăria „Tosca" 
r.e scrie că s-au strecurat 
cîtcva inexactități: „Cele 
patru pungi de cafea de 
210 gr găsite pc tejghea tu 
au fost oprite pentru cole
gele de după amiază el 
pentru mine și Nenboff 
irina, Fi-ketc Helcna, Ca
zacii neghina, eu ne.știind 
de cafeaua oprită de Flo- 
rea Margareta și Nenboff 
Irina. Din cele 200 de 
pungi de dragenri de zmeu
ră cîte au fost pe aviz, 51 
de pungi au fost găsite în 
unitate; 18 au fost reținu
te de mine, puse în dulap 
pentru colegele din ziua

iar 
ce-

următoare (!) persoane), 
33 au fost cumpărate de 
leJalte lucrătoare ale cofe
tăriei și laboratorului. Țin 
să menționez în mod spe
cial că restul de 149 
pungi au fost vludute 
tejghea, de dimineață, 
ce privește amenzile 
minislrate de organele 
poliție, Fjorea Margareta 
și Nenboff Irina au fost 
sancționate cu 2U00 lei cu 
posibilitatea de a plăti în 
48 de ore jumătate din mi
nimul prevăzut de lege, 
iar eu am fost amendată 
cu 500 lei, cu aceea'-i posi
bilitate".

După cum vedeți am dat 
curs ci lor citoi va corec
turi. Numai că dumnea
voastră nu ne faceți o sin
gură precizare, măcar una 
singură: cînd ați greșit 7

I

de 
la 
In 

ari
de

prețul sîngelui, pentru 
rămîne în funcțiile CC 
aveți, funcții dc cate ați 
profitat din plin în <l»?tri- 
mentul populației, igno- 
rînd oriei? idee dc cinste.. 1 
demnitate și, nu în ultimul 
rînd, de bun simț 1 Cînd 
își vor face organele de 
resort datoria față dc cetă 
tenii acestui municipiu

Sperăm că răspunsul 
aceste întrebări îl vor 
organele competente 
anchetarea acestei 
țri, care este mult mai gra- • 
vă pentru a fi redată in 
întreaga ei complexitate.

Nu vă puteți reabilita 
decît muncind cinstit 
turi de popor, deși ne 
greu să credem că 
ce-i aia muncă I

?■

Ia 
da 
eu 

situa •

alâ 
este 
știți 1

Semnează:
Fnul‘ Baban, Jana Coconeț, 

Dorina Ifrim, Zina Pop, 
Gnbricla Cazan

VINDECAREA
Jalnică moși, nire a faraonicului re

gim apus, starea naturii revine cu a- 
cuitatc ■ în prim-pl.'inul preocupărilor 
noastre, îneereînd să repare în timp 
consecințele Jafului, incompetenței și 
neglijenței,- modalități de acțiune 
re au împins nivelul echilibrului 
eoJogic 
mai de 
tins în

Pară

ca-
e- 

ccl
a-

NATURU
în

t

aflăm 
I lena 
ve> n 
scara

Cînd teșiți
Nu exagerăm deloc: în 

..D"urile din Vulcan, blo
curi amplaste pe strada 
Republicii, s-au acumulat 
munți de reziduuri mena
jere. In unele din aceste 
blocuri, „nivelul" gunoiu
lui a ajuns pînă la etajul 
al șaselea. O mostră aveți 
ți In această imagin 
tei la una din scării» 
cului D9. Excepție 
doar una. O scară di 
C10. „Misterul" il 
de la o locatară. 
Brun ovo.inii: ,,l n

de al no .tril dc pe 
a 14-a, Valentin Pădurarii, 
a mers la EGCI,, l a „con
vin “ pe inginerul de acolo 
să vina sa vadă. Apoi gu
noiul a fost luat. A rămas 

blocuri, 
dau 

bob.
mai 
pa

la celelalte 
căldura *>i mai 
noi cine știe ce 

șobolanii ăștia, 
ca pisicile". Din 
situația de la „D"-uri 

mai

Insă 
Vine 
pe-.’r
Plus, 
mari 
cate,
nu este singulară. In 
tot orașul, containerele re
varsă „belșug" de resturi

prin oraș, domnule primar ?
menajere. Pe bună drepta
te, oamenii se întreabă ce 
face primăria. Domnule 
primar Itujoi vă sînt străi

ne aspectele semnalate 7 
tind o să puneți ]a treabă 
EGCL-ul 7

Glieorghc OLTI-lANIl

d.n țara noastră la pragul 
jos, mult sub standardul 
alta țări dc pe glob.
a nc erija în specialiști 

materie, semnalăm doar cîtev^ 
urgențele cari.’ vizează însănătoșirea 
naturii cu referire la specii icul Văii 
Jiului. Să fim de acord că startul tre
buie să-l dea acțiunea de reconside
rare a cadrului politic și de aici al 
celui organizatoric, care să traseze 
Jaloanele atitudinii față de natură și 
nu ne îndoim că suportul democratic 
al noii societăți românești reprezintă 
o promisiune în acest sens. Diagnos
ticarea stării de sănătate a fondului 
natural prin inventarierea minuțioa
să a rănilor, sale, se impune ca o f,.ză 
imediat următoare, conjugată 
înțeles cu inițiativele menite i 
nulczc.

Din acest ultim punct de 
o trei ere sumarii in revistă a 
larităților V iii Jiului ar pune in evi
dență ca prin n tura activități
lor sale industriale, există pre
mise — in primul rînd tehnologice 
— d< ap iritic a unor efecte nni'ivc. 
Eara o in line pri-st.ibilitiî, punem in 
discuție poluarea i -i ntu ilu n Jiului, 
con ecjnțu pont; u , ” ipuint nu
eri l.'i Miluiii 11 icni lene. dar să ne 
r< unintim ă a evi at - iii Iva o iii- 
t 'clic di Filtrai’." a ap-lor r a iu.'ilc 
r- Zirit d< Cliii -palai eurliim ‘Iu1 are 
dm moli1 < cui 
donat,i. "la p,u e 
le|ino]opi-'( ivi.
i u a juio il nno
'•t i ai ie . i . 11 ■ ,i

i i1111 •
1 1 mi a I

it u.za at oh .(< 
șaui, palma dc

P
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D 
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>
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i bine- 
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>
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desca pătrunderea razelor solare 
labirintul de văi al... Văii. îmbunătă
țirea și finalizarea acțiunii de teF- 
moficare, dotarea cu filtre a tuturpr 
gurilor industriale generatoare de 
praf și fum, eventual chiar reconsi
derarea unor tehnologii poluante, iată 
cîtrva posibile remedii cu efecte in
contestabile asupra purității aerului 
de la poalele Parînpului și Retezatu
lui. i

Cît privește solul, ei bine această 
componentă a naturii pare a fi fost 
cea mai văduvită de acțiunile devaș-.. 
tatoare ale ilustrisimului dictator, de 
care din nefericire nu a scăpat nici ' 
fosta Vale a „.plîngerii. Exploatarea 
sîngeroasă și fără acțiuni de regene-, 
rare a pădurilor; deschiderea unor 
capacități de producție — multe din 
ele iraționale — cu afectarea puter-, 
nică a stării solului din zonele res
pective și a celor limitrofe (vezi ca
zul carierei .Cîmpu lui Neag); aban
donarea premeditată a zonelor verzi 
din cariierele de locuințe, care chipu
rile ar putea fi îngrijite de către lo
catarii înșiși cu mijloace proprii, de 
parcă lopata ar putea înlocui buldo
zerele, excavatoarele și comprcsoarele; 
neglijarea aproape completă a men
ținerii unui fond cinegetic și piscicol 
optim, ca să nu mai vorbim de păr
ți b'le de vinătoare ale familiei impe
riali. aJcvaratc festinuri ale orgiei 
și ale plăcerii dc a ucide (după cum 

i i.i/ut nu num ii animalele pădu- 
ii i și multe, fo nte multe alic 
'-i . ințe care au lus România în 
rul lalimi'htlllui e ■ Gngic.

Avem ■ >n>. ir.ger»a ; > viitorul
iad \ i ■'! li p ‘tiva vor vinde

■ i • le i ni. pi ,n liunile hou'irltc 
ah " Iii I.‘li ll"l , 1'011,1 ,ltc CU O atitu- 
-1.1 'I i I I li . lț 11 IU I). > , și e|( șj --
■ . r. ,i I lomiiiil.ii - | In puterea
I ■ !• ee o n J I li . i, I in. I el izat In 
p . i.irn '11.10 p uliu momcnl doar 
i"l I ■' i . Iii 'i- ■ i'l'en I ,

con- 
pra-

Imc-

Vn < l IHJI.A

l
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
SCURTE ȘTIRIAgravarea tensiunilor 

în Azerbaidjan
MOSCOVA 31 (Romprcs). 

Potrivit relatărilor TASS, 
miercuri la prînz, situația 
din Azerbaidjan se afla 
sub control: la Baku, Lcn- 
koran, Ghiandje și In alte 
orașe ale acestei republici 
din Caucaz funcționează 
pînă la 80 la sută din în
treprinderi. In capitala re
publicii se normalizează 
permanent transportul, co
merțul și aprovizionarea 
populației cu produse ali
mentare.

In procesele care au dus 
la agravarea tensiunilor în 
Azerbaidjan și Armenia 
s-a ajuns la un vacuum 
complet de putere, situa
ție de care au profitat for
țele extremiste din Fron
tul Popular din Azerbaid
jan — a declarat, într-o 
conferință de presă. la 

Moscova, Evghenl Prima- 
kov, președintele Sovietu
lui Uniunii al Sovietului 
Suprem al URSS. Forțele 
armate pot menține ordi
nea, dar nu pot asigura 
stabilizarea generală a si
tuației. Aici se impun mij
loace politice și organele 
puterii trebuie Să înțelea
gă greșelile grave pe care 
le-au comis, să intre In 
dialog cu masele munci
toare pentru soluționarea 
problemelor stringente.

In Armenia situația se 
menține sub’ control. Se 
stabilizează calmul la gra
nița cu Azerbaidjanul. To
tuși, la frontiera cu Iranul 
nu fost reținute 363 de 
persoane care au încercat 
trecerea ilegală a graniței 
— 255 spre .Iran și 108 din 
Iran spre URSS.

EXPOZIȚIE. Orașul Al- 
cobaca din Portugalia este 
gazda unei expoziții de fo
tografii, de carte șl artiza
nat, dedicată evenimentu
lui de la 24 ianuarie 1859 
— Unirea Principatelor Ro
mâne. < La deschidere au 
participat președintele Ca
merei Municipale, repre
zentanți ai autorităților lo
cale, oameni de afaceri, 
ziariști.

PROTEST. Circa 14 000 
de persoane au demonstrat, 
luni. In fața Parlamentu
lui din Budapesta pentru 
a protesta împotriva dete
riorării nivelului de trai 
din Ungaria șl a politicii 
guvernului. Partidul Socia
list Ungar, Partidul Mun
citoresc Socialist Ungar și 

Partidul Social Democrat 
au sprijinit manifestația, 
în timp ce principalele 
mișcări ale opoziției nu au 
participat

JUDECATA. Procurorul 
general al RD Germane, 
Hans-Juergen Joseph, a a- 
nunțat, luni, în Camera 
Populară, aflată în sesiune 
la Berlin, că fostul condu
cător de partid și de stat, 
Erich Honeckcr, va fi ju
decat de Tribunalul Su
prem, în luna martie. Vor 
fi judecate, de asemenea, 
procesele împotriva foștii- 
lui șef al securității, Erich 
Mielke, a lui Gunter Mlt- 
tag și Joachim Herrmdnn, 
acuzați de înaltă trădare 
— relatează agenția ADN.

I. I. C. DEVA
Abator Petroșani

cu sediul în Livezenl 
In ca dreazăi

— mecanici frlgotebnlștl
— mezelari
— măcelari
— lucrători romerciali (gestionari)
— sudori
— electricieni întreținere
—- lăcătuși întreținere
— muncitori necalifîcați
Condițiile de încadrare și retribuire sînt 

cele prevăzute în Legile nr. 12/1971 șl 
57/1974.

Mica publicitate

P-ognoza lunii februarie, 
așa ciim ne-a fost comuni
cați de Institutul de Me
teorologie și Hidrologie :

Caracteristica generală : 
Temperaturile medii luna
re se așteaptă să fie apro
piate de valorile normale 
și, pe alocuri, sub aceste 
limite. Cantitățile lunare 
de precipitații vor fi mai 
mici declt cele medii mul- 
tianuale, exceptlnd regiu
nile din sudul și estul țării, 
mde vor fi excedentare.

Intervalul 1—« februarie: 
Vreme în general frumoa 5, 
c 1 cer temporar acoperit. 
Vor predomina precipita
țiile ;ub formă de ploaie, 
e ;c“ptind zona de munte, 
unde, va ninge. Intensifi
cări mai frecvente ale vln- 

1 ::ui se așteaptă in regiu

SPORT VARIETĂȚI
Dună meciurile pe care 

Ic a iir.ținut in cadrul tra- 
diționalulni turneu ,,Serdi- 
ca" din Ixiveci (Bulgaria), 
citețjonara masculină de 

handbal n țării noastre ur
mează să in parte și la al
te competiții de pregătire, 
în vederea definitivării lo
tului și a ating Tii formei 
sportive maximr pentru
participarea, la sflrșitul
I inii februarie a acestui 
an, la Campionatul mon
dial. programat în Ceho
slovacia. Astfel, In perioa
da 9—13 februarie. lotul 
național va fl prezent la 
un turneu interțări în Is
landa. uimind ca, in zilele 
de 14 și 15 februarie, să 
susțină, în Novi Sad ți 
Pan cvo (Iugoslavia) o du
blă întllnirc cu selecționa
ta similară a țării gazdă. 
In sfirșit, între 21 și 25 fe
bruarie, echipa României 
urmează . □ Intllneas. ,1, pro- 
babd la Ba a Mare, intr-un 
dllblll |or . chipa f'lli’i

Ml NCIIEN’3l (Rompr* •) 
Agenția A'.'ociated Prc’.r 
confirmă din Mur.ric n pur 
fectarr-a meciului dintre

Prognoza vremii în luna februarie
nile estice ale țării. Tem
peraturile maxime ale ae
rului se vor încadra în ge
neral Intre 5 și 12 grade, 
deși nu slnt excluse și u- 
nele valori peste 14 grade. 
Se apreciază că temperatu
rile nocturne vor scădea 
sub zero grade în zona sub
carpatică și Tn Transilva
nia. Dimineața, condiții 
de ceață.

Intervalul 7—12 februarie: 
Se va produce o răcire a 
vremii, astfel că cele mai 
mici temperaturi se vor 
situa sub minus 5 grade în 
cea mai marc parte a țării, 
iar în zonele depresionare 
vor cobori în Jur de minus 
20 grade. Temperaturile 
maxime vor fi cuprinse în 
general Intre minus 4 și 
plus patru grade. Tempo- 

selecționată de fotbal a 
României și Bayern Mun- 
chen, partida avfnd loc în 
organizarea lui Ion Țiriac^ 

GAzdui'A tic stadionul (5- 
limpic din Munchcn, mier
curi, 7 februarie, Intilnirea 
are, pe lingă un caracter 
de pregătire, șl scopuri u- 
manitarc, încasările urmînd 
să fie donate țării noastre. 

Purtătorul de cuvînt al 
lui Ion Țiriac, Robert Ră- 
duță, a adăegat că mana
gerul român a trimis In 
România medicamente șl 
alimente în valoare de 1 
milion de mărci.

*

1’KEDE.M 31 (Rompres). 
Prob i dc 15 km din ca
drul campionatelor națio
nale dc s> hi fond, cc se 
desfășoară la Predeal. pc 
Valea Rișnoavel, a fost elș- 
tigată dc Gavril Boitoiș 
(ASA Brașov), înregistrat 
cu timpul de 16'13", urmat 
de coechipierii săi Viorcl 
Șotropa - 47'09", V.ilcn 
tina C.u in.i — 47'17",

In ,,Cupa J'i dei atici" pro 
ba feminină, pe distanța 
de 5 km, a n.-vcirtt sclivsi- 
rei Geta Bulgar (Baia Sprie) 
cu timpul de 16' I i".r>/|0.

rar, va ninge, cu frecvență 
mai mare în regiunile din 
sudul și estul țării. I’e Li
toral, este posibil să cadă 
și ploi de scurtă durată.

Intervalul 13—20 februa
rie : Va predomina o vre
me închisă. Ninsorile se 
vor semnala în primele zile 
în vestul, nordul și cen
trul țării, apoi se 
vor extinde șl în restul 
teritoriului. Vîntul va pre
zenta intensificări tempo
rare. Temperaturile mini
me se vor încadra frecvent 
între minus 10 și zero gra
de, dar este posibil ca In 
unele nopți să se înregis
treze și valori sub minus 
15 grade, îndeosebi în zo
nele depresionare. Maxi
mele diurne, preponderent 
pozitive în prima parte a 

I.C.R.M. DEVA
organizează In data dc 15 februarie 1990 

concurs pentru ocuparea postului dc 
ȘFT SUCURSALĂ PETROȘANI 

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

Cererile de Înscriere se primesc pini la 
data de 11 februarie 1990, la sediul Sucursa
lei Petroșani, strada Oltului nr. 1.

Informații suplimentare ta telefon 17018, 
Deva.

întreprinderea 
de sticlărie-inenaj 

Tg. Ji ii
incadioa/ă urgent pentru secția

1 XPI.OA TAREA ȘI PREPARAREA 
C UARȚUIIII URICANI

3 (lr<*l) mecanici de utilaje

Relații la sediul ser (iei ( n<n| Uricanl, 
strada Republic ii nr. 6(> A.

intervalului, vor marca a- 
poi scăderi, situîndu-se în
tre minus 6 și zero grade.

Intervalul 21—28 februa
rie : Cerul va fi schimbător 
în regiunile nordice, dar 
va prezenta înnorări ac
centuate în rest. Va ninge 
mai frecvent în prima par
te a intervalului. Se vor 
produce intensificări ale 
vîntulul în Moldova, Mun
tenia și Dobrogea, unde 
este posibil ca ninsoarea 
să fie viscolită. Temperatu
rile minime se vor încadra 
între minus 8 și zero gra
de, iar în nordul și centrul 
țării vor coborî sub minus 
10 grade; maximele din 
timpul zilei vor fi cuprin
se, în general, între minus 
5 și plus 5 grade.

(Romprcs)

VINZARl

VIND Trabant 601 stare 
excepțională, telefon 41937 
dimineața 7—15. (18753)

VIND casă cu trei dor
mitoare, bucătărie, baie, 
cămară alimente, bucătă
rie de vară, două holuri 
și teren agricol. Informații 
Paroșeni, strada Valea 
Baleia nr. 8. (5)

VIND Dacia 1300, telefon 
41288. (7)

DIVERSE
CAUT femeie îngrijire 

copil la domiciliul meu. 
Petroșani, Republicii 57, sc. 
I, ap. 4. (1)

PIERDERI
PIERDUT legitimație ser

viciu pe numele Gălățan 
Ioan, eliberată de IM Live- 
zeni. O declar nulă. (18759)

PIERDUT diplomă de. 
miner pe numele Gherne- 
ciuc Marcel, eliberată de 
IM Bărbăteni. O declar nu
lă. (18755)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Flețan 
Ioan, eliberată de IM Live- 
zeni. O declar nulă. (18757)

PIERDUT legitimație

DECESE

SOȚIA, fiul, nora și 
nepotul anunță cu pro
fundă durere stingerea 
din viață după o lungă 
ți grea suferință a ce
lui care a fost un soț 
devotat, tată și bunic 
iubitor

farmacist Inginer 
KELEMEN TIHOR

Corpul neînsuflețit 
este depus la Biserica 
Evanghelică, iar înmor- 
mintarca va avea loc în 
ziua de 2 februarie 1990 
ora 15,30. (3)

FAMILIILE prof. I’ă- 
durcanu Ionel ți ing. 
Apostu Sorin cit ți d-nn 
Torok Olga sînt alături 
de familia Kclcmen îii 
greaua pierdere a celui 
care a fost un oin de o 
aleasă delicatețo șl bu
nătate sufletească 

farmacist inginer 
KELEMEN TIBOR 
Sincere condoleanțe 

(I)

( OLEGII din cadrul 
direcției producție CMVJ 
și laboratorul CCC silit 
alături dc Kclcmen Ti- 

transport nr. 152, eliberată 
de AUTL Petroșani pe 
ruta Petrila — Aninoasa. O 
declar nulă. (18760)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Irimin Ni- 
colae, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (18762)

PIERDUT carnet student 
pe numele Jurje Ioana, e- 
liberat de Institutul de mi
ne Petroșani. II declar nuL 
(18763)

PIERDUT carnet student 
pe numele Vintilă Constan
tin, eliberat de Institutul 
de mine Petroșani, II de
clar nul. (18764

PIERDUT certificat do 
calificare nr. 7383/382 în 
meseria de conducător auto 
pe numele Chelariu M:hai, 
eliberat de IFET Nehoiu. 
II declar nul. (8)

COMEMORARE

CU DOR nemărginit, 
un pios omagiu la îm
plinirea a 10 ani de la 
despărțirea de neuita
tul nostru

MOȚOS VIOREL 
Familia. (18740)

beriu în greaua încer
care pricinuită dc dece
sul tatălui. Sincere con
doleanțe familiei îndo
liate. (18758)

MEMBRII secției nu
mismaticei Petroșani, 
sînt alături do prof. Ke- 
lemen Tibcriu Ștefan 
in durerea pricinuită dc 
pierderea tatălui său. 
Sincere condoleanțe. (9)

FAMILIA îndurera
tă anunță încetarea din 
viață a celui care a fost 
uri bun soț, tată și bu
nic

ing. COCOTA DAN 
(67 ani)

Inmormîntarea arc loc 
vineri. 2 februarie 1990, 
ora 14,00 la Vulcan, 
strada Brazilor.

II, vom plîngc toată 
viața.

IOAN ți Stela anunță 
cu durere încetarea din 
viață a fratelui ți cum
natului care a fost

ing. COCOTA DAN 
Nu te vom uita nici

odată.
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