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In ultimele zile fier
binți trăite de po
porul român, mi

nerii Văii Jiului au dat 
o nouă dovadă a tenacită
ții ți demnității 
Miile de mineri 
șiți din șut pentru a pleca 
in Capitală, adunările lor 
înflăcă~ate din Piața Vic
toriei în București și din 
Petroșani au reprezentat o 
puternica dovadă a atașa
mentului tor față de cau
za Revoluției Au susți
nut clar și răspicat: MI
NERII SINT EU FRON
TUL !**  Au demonstrat că 
atunci cînd este vorba de 
destinul poporului, de li
bertatea și demn.tatca sa, 
inimile mineriloi pot ba
te și în inima țării, că 
pentru a ajunge cuvîntul 
lor acolo unde trebuie nu 
contează sutele de kilo
metri ce desp t Valea 
îiuiui

Vă reamintim că as
tăzi, în bisericile ortodo
xe din Valea Jiului vor 

avea loc slujbe de pomenire 
în memoria eroilor Re
voluției. La Petrila, sluj
ba va avea loc in fața bi
sericii ortodoxe și a clu
bului, Ia Urieani lingă 
monumentul din fața

Reprezentanții partidelor 
politico întruniți in ziua 
de 1 februarie 1990 in con
vorbiri cu reprezentanții 
Consiliului Frontului Sal
vării Naționale au convenit 
asupra constituirii unui 
Consiliu Provizoriu de U-
nitinc Națională, format 
prin restructurarea actua
lului Consiliu FSN (asigu- 
rînd reprezentarea parti- 
cipanților activi Ia Revolu
ție, a unor personalități a- 
le vieții științifice și cultu
rale. a muncitorilor, țăra
nilor, intelectualilor, ti
nerilor. studenților, minori
tăților naționale și a jude
țelor), precum și prin re
prezentarea egală, cil cite 

3 membri, a partidelor cons
tituite [lină la această dată 
sau prezente la reuniune 
(respectiv în proporții? dc 
50 la sută din totalul mem
brilor). Reprezentanții or
ganizațiilor minorităților 
naționale, absenți la a- 
ceastă reuniune, vor putea 
fi cuprinși în Consiliul Pro
vizoriu de l niune Naționa
lă, respectind principiul

s de 
-au 
rilc

Bi u 
reînter- 
lor dc

la locu- 
muncA

colectivelor miniere dc
a lucra In sîmbetele lor

din abataj'. Prin libere din '■!. 10 și 17 fc.
* 
ț —
TINERII
Ne-au vizitat la redacție

Nicolae Simion. Doina Tă 
țăruș. Andrei Potjen și Vic
tor Vană, salariați ai Uzi
nei de preparare a cărbu
nelui Petrila. care au dorit 
să facă cunoscut public în
ființarea. în cadrul uzinei 
respective, a „Organizației 
Tineretului Liber", orga- 

.^njzatie apolitică, Indepen
dent A de organele de con
ducere, de sindicat care 
Insă nu exclude colabora
rea cu acestea. La rugă
mintea lor, redăm cîtcva 
dintre punctele cupnnse 
fn platforma-prrigram a 
organizației: • Promovarea 
tinerilor competenți în 
munci de răspundere, fiind 
repartizați după speciali- 

prezența lor masivă, prin 
fermitatea cu care și-au 
susținut vrerea au cîști- 
gat admirația Capitalei, 
stima tuturor.

Izbînda e a lor; este iz- 
bînda Revoluției care se 
cere Insă apărată și con
solidată în fața încercă-

Cu 
tn- 
lor, 
In-

în abatajele 
a face dovada că 
cuvîntul și faptele 
de zi cu zi, Ia locurile 
de muncă, este o de-

rilor de destabilizare, 
această hoiărlre s-au 
tors 
de i 
tre i 
lor i 
lor 
plină concordanță. Și ce 
poate fi mai edificator în 
acest sen^. decit hotărîrea

ȘI DEMOCRAȚIA
tatea pe care o dețin. • 
Respect reciproc între ca
drele de conducere și mun
citori. • Muncitorii care 
lucrează în condiții grele 
(toxicitate, umiditate, frig, 
înălțime) sâ beneficieze de 
sporurile respective. • Con
cediile de ”dihnă să fie 
cuprinse ialse 24—30 de 
zile, în funcție de vechime. 
• Creșterea retribuției în 
funcție de creșterea retri
buției minerilor • Inclu
derea lucrători - ’ i uzi
nă în grupa a 1’ jx_n-
slonare. • Auto; m:a uzi- 
neL • Organ’/ unor
comisii de cont. ..: ,tesc. 
formate din salariați din 
toate întreprinderile, pen

bruarie pentru a recupe
ra producția pierdută prin 
plecarea lor la București.

Tara trece prin mo
mente grele. Eco

nomia țării "Se află în- 
tr-o stare de criză. Con
secințele dezastruoase a- 
le megalomaniei și arbi- 

trariului In viața econo
mică om timpul dictatu
rii, ceaușiste, se adaugă e- 
fectele perturbațiilor pro
vocate de cei veniți să 
pună mîna pe putere, a 
lipsei de ordine în acti
vitatea productivă a undr 
întreprinderi. Chezășia 
depășirii acestor momen
te grele nu poate fi decît 
munca, munca cinstită de 
fiecare zi. Este singura 

tru îmbunătățirea activi
tății din comerț, coopera
ție ș a.

Propunlndu-și să acțio
neze cu tot elanul tineresc 
pentru bunul mers al acti
vității productive, pentru 
soluționarea tuturor pro
blemelor de producție, ti
nerii de la preparația din 
Petrila, prezenți la redac
ție în dimineața zilei de 29 
ianuarie, lansează un apel 
către tinerii din Valea Jiu
lui de a se constitui în 
organizații similare și a 
elabora platformc-program. 
Totodată, ii invită la dialog 
in veder 1 cristalizării unui 
p.V.îram comun de acțiune. 
(G. OLTEANU) 

cale de a asigura econo
mia cu resursele materia
le, pîinea industriei cea 
de toate zilele.

„Revoluția nu a venit 
cu un car de bani'* *,  s-a 
spus în cadrul recentei 
întîlniri a ministrului mi
nelor cu reprezentanții 
minerilor din Valea Jiu
lui. Fiecare colectiv, fie
care unitate va ajunge la 
rentabilitate, la beneficii 
prin eforturile de reali
zare a producției în con
dițiile raționale, prin re- 
dimensionarea minelor din 
punct de vedere tehnic 
și economic. Concomitent 
cu punerea producției pe 
baze reale, se cere și se 
acționează pentru îmbună
tățirea condițiilor socia
le, de viață ale minerilor. 
Roadele acestor eforturi 
sînt condiționate însă în 
mod hotărîtor de clima
tul de ordine din fiecare 
colectiv, de contribuția și 
munca demnă a fiecăruia.

i

Din partea Sindicatului
Independent al

Medicilor din România

Convocării o adunare ge
nerală — cu valoare de 
congres — la București, la 
sediul nostru (IMF — ca
mera 65) pe 4. 02. 1990, ora 
10,00. Invităm delegații fi
lialelor județene să se pre
zinte in număr de 4—5 pe 
Județ (un medic gcncralist, 
un medic pediatru, un sto
matolog, un specialist și 
lin stagiar). Informații su
plimentare la telefon 
31 13 86 interior 123 zilnic 
intre orele 9,00—10,00,

Comitetul provizoriu 
de inițiativă

COMUNICAT

căminului cultural, la 
I.upuni — la monumentul 
eroilor de lingă biserica 
ortodoxă. Ia Vulcan la bi
serica ortodoxă do ’îrgS 
Școala generală nr. 1, 
iar la Aninoasa in fața 
primăriei lingă biserica 
mare. Veșnica lor pome
nire!

parității cu reprezentanții 
partidelor.

Frontul Salvării Națio 
nale se transformă in fim 
mație politică cu structură 
și platformă dc sine stă
tătoare, participînd de pe 
poziții egale cu celelalte 
forțe politice la alegeri.

Reprezentanții partide
lor și forțelor politice par
ticipante fac apel, cu acest 
prilej, la evitarea, în pe
rioada următoare, a unor 
manifestări care să ducă 
la tensiuni și confruntări 
violente.

Dorim să asigurăm un 
climat favorabil dtsfășu 
rării vieții economice, so
ciale, politice și culturale 
din țară, ca si continuării 
dialogului constructiv din 
tre toate forțele politice.

Comunicatul este sein 
nat de reprezentanții tu 
turor partițiilor politica 
prezente, la dialog și s-a 
citit în plenul ședinței la 
încheierea ci. in limba 
franceză, pentru toți co
respondenții presei străina 
și române.

UNA P I*.  7 I

Meseii d« l.ivill H VRI I. | l(l

ȘTIM S Â CITIM!
Generația mea, deși virila in lot fc 

Iul de organizații, care mai dc care m»i 
„politice", începînd din copilărie șl pi 
nă la maturitate, nu prea știe, recunosc, 
să facă politică : să polemizeze, să inter
preteze, să tălmăcească și să... răstălmă
cească. Dar, deja, adevărul e la nivelul 
bunului simț: nu se poate ca cea mai 
mică deosebire de vederi să se transfor
me intr-o „puternică disen: nne" și ca
re să ducă inevitabil la crearea unui nou 
partid, independent și de sine stătători

Vrem să ne arătăm „democrălismul**  7 
După ce am pierdut 43 de ani aplaudînd 
sacadat și la comandă, iată-ne demons- 
trindu-ne provincialismul politic și nimic 
mai mult, reflectat In pleiada dc partide 
care nu vor altceva decît „d.iți-ne nouă 
țnra‘*l  Asta vreți 7

Vă închipuiți poate, domnilor, care ați 
apărut piste noapte, că ne veți păcăli 
din nou, așa cum s-a Intîmplat nu chiar 
de mult, în istoric, cu voibe goale și 
gesturi pompoase, să facem o cruciuliță 
In loc de Da sau NU 71 Să votăm...... soa
rele**,  „porcul" sau „măgarul"... Nu dom
nilor, nu veți mai duce pe nimenil Ne am 
emancipat cu toții și, mai ales, avem 
cartel Știm să citim. Șl să vă citim I

Dar, mal bine gindiți-vă, domnilor, o 
clipă, la cel care au murit In Revoluție. 
Gîndiți vă că n-au luptat nici pentru

Monarhie, nici pentru Burghezie, nici 
pentru l’rotopopie. Nici pentru patrioții 
care ne-au privit cu vil speranțe de din
colo de hotarele țării. Gtndiți-vă. domni
lor, că dacă acum, datorită lor — mar
tirilor — putem sa luptam pentru de
mocrație, să ne organ.zam o opoziție po
litică, nu trebuie să arătăm lumii, cu 
ochii pe noi, o grotescă luptă pentru pu
teri- i politică un spectacol, de circ.

Domnilor, vă rugăm frumos, opriți va' 
Sintcți caraghioși! Ajunge I

Și încă ceva. Vă rugăm, coboriți in 
abataje, icșiți în cîmo, intrați într o u 
zină metalurgica sau aerisiți-vă pe-un 
șantier dc construcții. Observ iți cu ge
niul dumneavoastră politic, cum se ciș- 
tigă 2—4000 dc lei pe lună și apoi pro- 
nunțați-vă cu fermitate pentru libera in
trare în țară a valutei ca „ajutor uma
nitar" pentru partidele dmuncav astiă. 
Or., mai bine, cxplicați-Ie lor. color 
mulți, că pri tenii dumneavo.i tr.i de 
peste hotare slut cei care ii iubi c și le 
vor binele. Și că nidi nu au ei. scumpii 
și drăguții, altă grijă decit cea a puz
deriei de partide din România. Apoi, 
dacă vă mai dă mina, veniți a ne ex
plicați cum n fost...

Vă mulțumim pentru înțelegi re

log. I.aurcnțiti AIOWEI,
C. M. V. .1.

CĂRBUNE 1
Miercuri. minerii V aii 

Jiului au extras 22690 de 
tone de cărbune. După re
așezarea planului lunii ia
nuarie. unitățile ( ’.f au
rămas datoare pentru a- 
ceastă perioadă 13280 de 
tone. Realizări bune au ob
ținut, in ianuarie, minele 
l.ivezeni, l’etrila-Sud' și. 
in special, t’aroșeni, care a 
înregistrai un plus dc pes
te 1000 de tone t.iță de 
prevederi. S-au apropiat dc 
canlilatea prevăzută mi
nerii de la Petrii i, Dilja. 
I rieani. ( a urmare Com
binatul minier și-a reali
zat planul in proporție dc 
97,6 l.i sulă.

Ne exprimăm convinge
rea că noile măsuri inlre- 
prinse dc reașezare a pla
nului de producție pe ba
ze ill adevărat reale, vor 
crea minerilor posibilitatea 
ca in această lună care a- 
bia a început, să obțină 
nivele superioare de ex
tracție la producția dc căr
buni'. în așa fel. incit in
dicatorii să fio realizați in
tegral, la un nivel calita
tiv sporit.



2 ZORI NOI vineri, e iibruarie *990

ESTE PUNEA ALBAUNDE
MINERILOR

De la Primăria 
municipiului Petroșani

A
De cinci c lumea șl pămnital, «Ie Ta piine plca- 

.Pîinca noastră eca dc toate gileb.'.", „a-ți 
„ciștigă 

i"— de, suit expresii arhicunoscute ș> 
-arhlfolos'ite, in limbajul curent. De ce nu e bună pli
nea din Valea Jiului ?

Am atai avui fneereări (Limîcîe, e adevărat) de 
a răspunde la această întrebare. Acum, am apro
fundat problema. Da, „problema", fiindcă este vor- 
Iva, intr-adevăr, dc o problemă. ..lungul drum al 
piinii către— miră pleacă dc la moară". De aici «m 
plecat și noi.. Și. iată—

...Moara din lajpeni. <'ca
■ nouă’: despre \c:i ve he cu 

alt prilej. Ei bine, la moa
lea dm I-upeni. lucrurile nu 
sînt ide’.oc la... locul lor.

. in taloțjilor 
• >ib ca

lin, funcțio- 
Șeful de

că toate.
oștiga o piine", „vezi că-ți pierzi piineal". 
•și el o piipc'

Majoritatea 
funcționează mult 
paei'^ate. Sau 
nează deloc! 
schimb Damei Ost. ov ,nu, 
un tînăr binevoitor, ne-a 
purtat pr n, toată moara, în 
toate cele cdpci etaje. In 
pr.mul rind gnu! (deci 
punea se facp, totuși, din 
griuy e-tc ntrodus în mă
cinate cu iei de fel 
corpuri stră ne. D>n 
decotitoare tip perie

rug... Dep maura 
dotată cu instalație dc pa
lanca griului, aceasta 
funcționează și nu a func
ționat niciodată! Să mai a- 
daugăm că din 10 < intere 
automate sînt bune 
trei,. că se pura torul 
dă nu prea merge, că din <> 
mașini de grisat doar trei 

in funcțiune și no la- 
o im.ig.nc clară des- 
modul in ca>e se ma- 
griul aici. Toate a- 

ap isă greu 
fă.nii și.

Cr‘e

nu

doar... 
cast a-

? (I)

de 
două 

__________ ,____ nu 
funcționează decit unul. Ta
vanul precurățitor, de ase
menea, nu funcționează, iar 
triorul n-a funcționat nici
odată. Nici măcar la mon
tare... Separatoarele mag
netice pentru grîu au fost 
complet desființat'. Ceea 
ce este inadmisibil pentru 
funcționarea unei mori. A- 
pariția oricăror obiecte me
talice în griu ar afecta în
treaga instalație. Dar, mă

: in:
cern
pre 
cină 
cestea ap isă greu asupra 
calității făinii și, implicit, 
asupra calității piinii de pe 
mi sele noastre. O probă 
l’ekar, luată în z.ui
31 ianuarie evidențiază c.i 
fa na „Dîmbovița" are n > 
fon., inclus (de-aia iese pii- 
nea neagră!), spre gri, din 
cauza prafului de la i 
ciniș.
borator, din aceeași 
pune pe gînduri. In 
sînt găsite 0.10 la 
corpuri organice ți 
nerale (inadmisibile), 
la sută măzăriche și

?.a sulă alte... buruieni, care, 
tle asemenea, nu 8>nt ad
mise.

Aees'ea sînt elemente pur 
tehnice. Dar situația evi
dențiază clar, ca lumina 
zilei, că există deficiențe 
de organizare, lipsă dc co
ordonare, delăsare (fiindcă 
nu t>e iniimplă de ieri, dc 
alaltăieri). Faptul că moa
ră din Lupcni funcționea
ză anapoda, face ca Mina să 
fie de proastă calitate. Pli
nea, la fel. Culmea este că 
<oate acestea se întîmplă 
la puțin timp după vemon- 
nil din septembrie, de cînd 
moara n-a funcționat n>«’i 
o zi la capacitate. Iar des
pic calitatea făinii, ea se 
poa’C vedi a în pîine. Dos- 
p-e pune, intr-umil d'n 
numele v.uoare.

Repartizarca persoane
lor care au solicitat loc 
de muncă prin Direcția 
pentru probleme de muncă 
și ocrotiri sociale — Oficiul 
Petroșani se va face în- 
ccpînd din 4 februarie 1990, 
ora R, la Casa de cultură 
din Petroșani și va conti
nua pînă în 15 februarie 
.1990. Avind in v?dcre nu
mărul marc de persoane ce 
solicită încadrarea în mun
că, repartizarea fir Va fa
ce eșalonat, după cum ur
mează 4

— Incepînd cu 4 fe
bruarie 1990 personalul în
scris la Oficiul forțelor de 
muncă Petroșani pînă în 29 
ianuarie 1990, necalificat, 
conform listei afișate 
fața Casei de cultură, 
8 februarie 1990, orele

Personalul calificat 
va repartiza Incepînd 
8 februarie 1990.

Persoanele înscrise 
Oficiul forțelor de mun
că Petroșani după â9 ia
nuarie 1990 vor. ti reparti
zate începînd din 12 fe
bruarie 1990.

In 
fn
12.
se 

din

la

DE

prafului de la
O altă probă (!■

zi. ne 
griu 
sută
ini-
0.36
0,50

LA PROCURATURA LOCALĂ 
PETROȘANI

de la Procu- 
l’elro7ani că

Am aflat
Xitura locală
* fost finalizată urmărirea 
iM-naJă în cauza privind 
pe Poenaru Valeria, fosta 
șefă a restaurantului „Bu
levard", dosarul fiind tri- 

1 mis instanței judecată 
La Judecătoria Petroșani.

☆
Avind în vedere aspec

tele sesizate în ziarul 
, „Zori noi", numerele 32 ți 

33 din 31 ianuarie și 1 
februarie a.c., privind fap
tele săvirțite <le unii sala- 
riați de la ICSMI Petroșani,

Procuratura locală Petro
șani se consideră sesizată 
din oficii), prin organul de 
presă, urmind a fi efectua
te cercetări pentru stabi
lirea adevărului.

Adunare a salariaților
Ieri, după amiază, la 

Clubul din Vulcan a avut 
loc o adunare a • alariaților 
organizată de colectivul de 
muncitori de la întreprin
derea de confecții dm lo
calitate în urma a doini 
memorii înaintate la Mi
nisterul Jndu-i'iei Ușoare. 
S-a analizat conținutul a- 
• e- ix,;. a -a s-a trecut la vot 
pentru atej.o : a noii 
rondui ri .'i'lmini.tra'iv!' a 
un iații. Vom reveni . u 
am inimi ir. /. nul .m mîi 
rrn. (I’. ( omșa)

Cercul economiștilor
In data -de 39 ianuarie, T.îeetrt economic ți de 

rbept administrativ din Petroșani a fost gazda unei 
intîlniri a reprczz'ntanțllor economiștilor din în
treprinderi ți instituții ale Văii Jiului. A fost hotă- 
rită, prin consens, înființarea cercului teritorial -ol 
Asociației Ewnomîș+ilor din România. După cum 
nc-a pi-ecizat ec. Gbeorghe Ana, purtătorul dc cu- 
vint al cercului, activitatea vizează, 5ntr-o primă e- 
tapă, constituirea unui fond documentar, asigurarea 
unei baze materiale necesare elaborării de s'.udii și 
analize privind restructurarea economiei, modalități
le de promovare a eficienței economice în între
prinderi, cu aplicabilitate practică în unități din 
Valea Jiului. în acest sens, cercul anunță, pentru 
data de 5 februarie, ora 17, la I.icenl economic, o 
întîlnirc Ja caîe sînt invitați toți economiștii din 
Valea .îiuhii, m-mînd ‘ă fie dezliătutâ comunicarea 
,/'dosirea eficientă a fondurilor fixe în induAria 
minieră".

MULȚUMIRE Mar la Tni 
pensionar^, in virstă de 68 
de' ani, din Vulcan, ne 
scrie o ser ison re de-a drep
tul emoționantă in rare 
mulțumește celor de la 
primărie și de Ia casa pen
sionarilor pentru faptul riî 
s an gîndit și la ca, ofe 
rindu-i unele obiecte 
produse din ajutoarele so
site in orașul Vulcan. In 
numele celor cărora le 
mulțumește, Si dorim îmillă 
sănătate. <G.CJ

GASTFE. O patrulă a
I liftei a flădt și adus la
■ redacție un borset cu MUl' 
multe acte (buletin de V- 
dentitate, carnet de mun
că șjfi.) aparținlnd luî Ză
voi Burion lîonmlus. Pă- 
gubașd se poate adresa la 

administrația ziamlnt. (G'.O.)

SEMNAft. Domnul Cezar 
lacob, din Vulcan, nc-a 
sesizat că, după ora zero, 
postul de radio „București" 
nu se poate recepționa pe 
ultrascurte. Pe unde lungi, 
scmnnhil recepționat este 
foarte slab. Vă rugăm, re
cepționați apel ui. domni
lor de la releu I (G.Q.)

Mircca BUJO1UM IJ

oameni buni, asta-i piine de București. S-o minei cu ochii, nu alta.
Așa s-o avem și noi aici, în Vale", zice minerul Necnlai Popa, <le la IM Vul
can. I)e aceeași părere sini și ortacii săi. I ofo: Gh. OI.TE.ANU

Probleme de larg’ interes cetățenesc

CINE E CU NOI. NA 
VINA ! Domnii Izidor Mol- 
dovan, Zoltan Ekart și Mu- 
rius Iloiincar, dc fa Prc 
parația Coroești, și-au pro
pus să facă un tur prin 
țară, cu autoturismele pro
prietate personală — în 
perioada concediului (1c 
odihnă — pentru a susți
ne participarea FSN la a- 
legcrile din mai. Plecarea 
va avea loc luni, 5 febru
arie, ora 10 din fața Clasei 
de cultura (lin Petroșani 
Cei care vor să fie alături 
de ci (pe cont propriu) se 
pot prezenta la data și o- 
ra menționată la locul dc 
pic ’.ire. (G.O )

ADRESE UTILE: Eleva 
Liliana Maniu de la Școa
la gen. nr. G Petrila ne 
solicita sa publicăm căte- 
va adrese. O și facem Mi
nister 1 Invățămîntului — 
Str. Spiru Ilarei nr. 13, 
sectorul 1 București cod 
70738 ; Inspectoratul șco
lar județean — Strada 
Gheorghe Baiițiu nr. 2 
Deva. (TR)

AMBALAJE din sticlă.

In urma repetatelor se
sizări adresate în scris sau 
prin audiențe atît Frontu
lui Salvării Naționale și 
primăriei orașxiui Petrila, 
cît și ziarului „Zori noi", 
conducerile IGCL Petroșani 
și EGCL Petrila au fost in
vitate la sediul primăriei, 
pentru a analiza și rezol
va o seamă de probleme dc 
mare importanță legate de 
starea apartamentelor o- 
cupate dc cetățenii orașu
lui.

Președintele Frontului 
Salva, i Naționale, Dumi
tru Răscoleau, și primarul 
orașului, Ion Căngii Impă- 
r it au prezentat probleme
le di piimă urgența cărora 
frebllii' «ă li • c găsească 
rezolvarea. Revoluția a 
preluat de la odioasă dic- 
ta'uri. o sunfedenie dc 
pi.'bl.'nn datorate sla-
l«'i dezvoltări eco
nomi.-o- iii-, a limită-

De la aceste aspecte se
sizate de oameni s-a ple
cat pentru a curma condi
țiile precare și inumane în 
care trebuie să mai trăias
că încă multe familii din 
Petrila în blocuri neîncăl
zite, fără apă caldă ți rece, 
ca de altfel și în celelalte 
orașe ale Văii Jiului.

Referitor la problemele 
de a căror rezolvare de-

necesare nouă, adică pen
tru buna funcționare și de
servire a centralelor termi
ce. De asemenea la apariția 
unor defecte și spargeri de 
conducte (în afară și în 
interiorul blocurilor), sa
lubrizarea orașului și izo
larea teraselor se adau
gă și numărul 
mie (le personal și acesta 
slab calificat, indisciplinat,

IN ATENȚIE

niuncu 
plnâ n

tu ic

1 1 1

pinde buna funcționare a 
centralelor termice — în
deosebi centrala termică 3
— asigurarea cu apă pota
bilă ,.i apă caldă m najeră
— directorul IGCL Petro
șani, inginer Nicolae Bog
dan, a ar.dat inconvenien
tele obiective ca și cele 
subiective, tare se regăsise 
în activitatea unității.

— I.ocatai , ,înt indrep- 
a (; irii asigurarea 

lume de 
no. ist r i 

gospodă- 
locatlva, 

dacă 
mai 

unde

fără respect pentru muncă 
ți semenii lor.

Știm, nu este momentul 
ne justificăm. Dar ca 
facem ceva, trebuie să 
eu ce : fonduri bănești,

tățiți să (carii 
condițiilor cît mai 
locuit. Moștenirea 
a e.'.ploatăi ilor de 
1 ic comunala și 
i sie precară.- Chiar 
avem acum fonduri 
mari, nu avem de 
procura materiale. încă nu 
se muncește în toate uni
tățile care ne produc cele

sa 
sa 
ai 
liirnizori (in aceste zile in
cludem contracte cu tot 
<eea ce avem nevoie în a- 
cest an), pentru necesități
le noastre de utilaje, perso
nal calificat și multe altele. 
De nenumărate ori pentru 
intervenții urgente, nu a- 
vem un tub de oxigen, dar 
există ți comoditatea u- 
nor meseriași care fac lu
cru de mintuială, de sla
bă calitate. Repet, nu do
resc să mă Justific, avem 
multe greutăți, trebuie să 
rezolvăm problema npei

ca, implicit, 
cea caldă 
schimbăm 

kilometri de conducte 
terioare și interioare 
aceasta nu numai în 
trila, ci ți in celelalte 
rațe ale Văii Jiului.

Ar fi necinstit, spunea 
directorul Bogdan și sing. 
Edelin Francisc, să vă pro
mitem că problemele ridi
cate de dumneavoastră în 
special cele de maxima ur
gență pentru CT. 3, pen
tru care aveți și sprijinul 
Asociației de locatari prin 
domnul Somcșan și al 
oamenilor cu care dorește 
să pună la punct această 
centrală, pot fi rezolvate 
imediat de noi, dar vă a- 
sigurăm tot sprijinul, atit 
material, a mult discutatu
lui motor de rezervă, cît și 
un excavator și per .onal de 
specialitate.

Multe din rele discutate 
iși vor găsi rezolvarea în 
lunile următoare. Eu aș 
don <,i iarna viitoare — 
int convins de sprijinul 

primăriei — să nu ne prin
dă descoperiți, astfel ca 
cetățenii să beneficieze de 
condiții omenești in casele 
lor, iar orașul să-și schim
be înfățișarea.

potabile ți eu 
se rezolva ți 
menajeră, să

ex-
Și 

I’e- 
o-

Teodor RUSII

Nu de puține ori nc-a tost 
dat să cumpărăm lapte, u- 
lei, bere și al-.e produse în 
sticle murdare sau cu mi
rosuri neplăcute. Comerțul 
din Valea Jiului să facă 
odată ordine. Un exemplu: 
zilele trecute s-a adus la 
redacție o sticla de bere 
de 1 kg cu eticheta in in
terior I Adică in bere. Ce 
părere au cei de la Fa
brica de berc din Hațeg? 
(T.R.)

ILUMINAT. In 
Teatrului de stat 
Jiului" au fost 
stîlpi de iluminat, 
frumos. Numai că 
le sînt de foarte

parcul 
„Valea 
așezați 
Util și 
becuri- 

multă
vreme sparte sau arse. Se 
impune înlocuirea lor. 
CDEF arc datoria să asi
gure iluminatul corespun
zător și în zona acestui lă
caș. (A.II.)

CENTRUL (le activități 
extra.școlare Petroșani a- 
nunță că începind cu data 
de 1 februar.c $i-a reluat 
activitatea, pe d>,menii. în 
mod normal. Informația 
nc-a fost transmisă dc 
doamna profesoară Virgi- 
nia Roșea. (.A.II.)

Rubrică realizată de 
Gheorghe C HIRVASA

i
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BIROUL PREȘEDINTELUI ESTE, 
'' JOS, ÎN SUBTERAN

tîai>i it'F' Fernaud Ghcor- 
H>e este fiul unei familii 
• le mineri s-a născut în a- 
Tiul 1961. Nimic deosebit, 
s-ur părea, cum nu este 
de loc nefiresc că urmeze 
.liceul' industrial de pro
fil minier, pe care l-a ab
solvit ,£n. anul K70. Și, ca. 
orice fiu -dc- miner, -9-a a- 
pucat de munca 
-—unde..ora, de 
•firesc, la mină, 
transfera dc >a 
•unde îți înde- 

ntcnicia

încredințat-o oamenii mi
nei Petrila Sud, după Re
voluția populară de la 22 
decembrie, alegindu-1 în 
fruntea comitetului F.SN 
de la întreprindere.

— Cum vă descurcați, ea 
timp, ca cele două func
ții de condu

cere: prc*<edifi-

— Vă îndepliniți sarci
nile de plan ?

— Trebuie I Nc-am 
ți-ijat să o fa
cem și o vom

1 — tinde? 
asemenea, 
în ‘87 se

Pt.coșeni,

fele tofflitclu- 
Itii FSN pe in

și șef de bri-

nxyn este în 
locul de mun-la noua mină 

Petrila Sud. 
:?i de mai bine de un an de 
zile ectc miner șef de bri
gadă la lucrări dc pre
gătire.

— Pmă a ajunge la pre
găti re am mai executat și 
alte genuri de lucrări; e- 
ch.pâri de abataje, săpări 
de suitor, ctc. Munci ob:ș- 
n hte pentru .un miner ca
lificat. . ...

Si o :,i ir.-ă mai puțin o-
.--.uită [ ntru un miner 

o munca de inal-
pC Cui:!

treprinderc 
gadă ?

— Biroul 
subteran, la
că, atît cit ține timpul de 
lucru. In rest, rezolv, a*ît  
cît pot, problemele oame
nilor muncii din mers, «- 
colo unde mă găsesc. In 
general sînt probleme so
ciale, pornind de la locuin
țe și pînă la condițiile so
ciale de la mină ți băi, ves
tiare, cantină, aproviziona
rea cu produse alimentare 
și, mai ales, transportul 
personalului de la mină a- 
casă și de aca<ă la mină. 
Dacă transportul nu func
ționează normal ne dijmn- 
iește din cele 6 <»rc de pro
gram.

face »Esențial 
este 

toată lumea oă se 
de treabă în mod 

rios. Problemele nu 
ușoare. Sînt multe și, une
le, greu de rezolvat Spre 
exemplu din- cauza trans
portului subteran nu pu
tem dirija, separat, steri
lul de cărbune, ți, prin ur
mare, calitatea nu poate fi 
îmbunătățită. Sînt unii care 
nu și-au ieșit din vechiul 
sistem de lucru, care 
mai corespunde lo C ore. 
Noi, în formație, chiar din 
23 decembrie am fost 
toții la lucru.

Probleme sînt mai mul
te, dar le vom relua, 
tinuînd discuția , cu 
ședințele comitetului Fron
tului Salvării Naționale de 
la mina Petrila Sud — 
minerul șef de brigadă Ga- 
briel Ferdinand Ghcor- 
ghe.

aciun
apu

se- 
sînt

nu

CP

eon- 
prc-

<• 3, v*  v

La Institutul de mine Petroșani
Sesiunea cu un examen serios: 

dialogul studenți-profesori
Ea Institutul, de ■ mine 

ilin Petroșani se desfășoa
ră examenele din această 
sesiune descinsă. Ea ,a 
început sub semnul ’ linei 
înțelegeri ia care ' e-a a-

junș înit?'e. sindicatul stu
denților democrați și con
ducerea institutului. Des
pre rezultatele acestui 
dialog și deSpro importan
ța Ini pentru continuarea

eu

«-au 
uni

■amilul universitar am 
stat de vorbă, separat, cu 
reprezentanții studenți
lor și ni cadrelor didac
tice, Rintetizînd prescurtat, 
opiniile exprimate.

comitetului «jindieatuluî studențHor de- 
ptocruți, vă solicităm să prezentați mo
dul cum s-a constituit acest sindicat: 
z — A luat naștere din dorințo de a- 
firmaiv și apărare a intereselor specifi
ce ule studenților. Pe baza une» platfor
me prezentate de un comitet de iniția
tivă, au avut k>c alegerile prin vot se
cret, la nivelul grupelor și apoi, Jn ace
lași mod, la cel al seriilor, care și-au 
desemnat reprezentanții pentru comitetul 
compus din 44 de membri.» In același 
mod democratic, au fost prezentate do
leanțele studenților — care sînt, desi
gur. expresia voinței noastre de a pune 
înVățămfntul pe bazele unui nou dia
log profesor-student, în interesul Învă
țării, al pregătirii pentru profesiune în 
condiții de adevărată competență.

— Aceste doleanțe vizează maite as
pecte alo vieții din institut V-aș invita 
să insistați asupra acelora care se referă 
la o problemă prioritară: desfășurarea, 
în condiții optime, a sesiuni» de exame
ne.

— Sesiunea a început — deși era, la 
un moment dat, riscul așa Zise». îhghe- 
țări a anului universitar — ca uribare 
a dialogului pe care sindicatul, și masă 
studenților l-au avut cu cadrele didac
tice. De comun acord s-a ajuns la 
legerea ca 17 cadre didactice, pe 
studenții le refuză, din motive pe 
le considerăm întemeiate, să nu 
aibă activități de catediă. Acest 
a dus la liniștirea spiritelor, la începe
rea examenelor și la intrarea în clima
tul necesar învățării. Am aflat, totuși, 
că o grupă opțională a solicitat să dea 
examen cu unul dintre profesorii aflați 
pe „lista celor 17". In ce ne privește, nu 
ne-am precizat încă poziția față de 
cest fapt, e nevoie să ne consultăm 
toții, să vedem, în mod democratic, 
hotărîre să luăm.

Cu toții dorim ca sesiunea să aibă 
în condiții de stabilitate, să ne concen
trăm atenția asupra rezolvării și altor 
probleme — cele de ordin social, al vie
ții din căminele studențești, al vieții 
culturale etc. In orice caz, rămîncm des
chiși dialogului în care ne angajăm 
pornind de la ideea apărării intereselor 
reale ale studenților.

Interviuri realizate de 
(,’.T. DIACON U

— Domnule rector Nicolac IHaș, Se
siunea de examene a începui-în condiți
ile In care facultățile și institutul 
conduceri noi—

— Tin să precizez , că alegerile 
desfășurat sub semnul 'autonomiei
versitare și rospec.țîndu-se..cu scrupulo- 
zitatc cerințele democrației adevărate. 
Nu este ea2ul, cred, să intru în omă- 
nuntcle mecanismului votului secret —< 
ci numai să. fac precizarea că au luat 
parte ți reprezentanți ai Sindicatului stu
denților democrați o căror opțiune avea 
drept de veto.

— Ați . fost puși in fața unei situații 
deosebite: refuzul studenților de a ac
cepta la cursuri și examene 17 cadre 
didactice.

— Lista- aceasta- a fost stabilită de 
studenți ți a fost prezentată ca una din 
principalele lor revendicări. La solicita
rea lor, a fost aprobată de lectorat, sin
dicatul liber și comitetul FSN din insti
tut. Exprim o părere personală: marea 
majoritate a cadrelor didactice, recuzate 
de studenți, sînt competente ca specia
liști în domeniul respectiv. Ceea ce li 
se reproșează este fie metoda de preda
re inadecvată, un stil de predare nea
great, programe de curs neadaptate 
specificului institutului, cerințe exagera
te la examen, adresări neacademice, 
jignitoare, ținută distantă, interpretarea 
mecanică a regulamentului de activitate 
didactică și, pe alocuri, poate fi vorba 
de pretenții neprincipiale față de stu
denți (mită ? — n.n.), dar nu există, in 
acest moment, dovezi probate juridic.

— In ti» condiții are loc sesiunea ?
— Pentru situațiile generate de 

cuzarea unor cadre didactice, au 
constituite comisii de la catedrele 
pective. Intr-un singur caz 
că c vorba de o grupă opțională 
cererea studenților înșiși, 
profesorii 
examen < 
ind vorba dc 
studenții s-au prezentat la examene, 
vinti, în atari condiții, un răgaz mai ma
re pentru pregătire. Este un lucru bun, 
pentru ca, împreună, studenți și cadre 
didactice, dorim un învățămint cu ade
vărat de calitate.

— Domnule student Dan Grama, în 
calitatea dumneavoastră de președinte al

înțe- 
care 
care 
mai 
fapt

loc
unul

■ ..lista celor 17'* 
’rebuie să adaug 

' esiune deschisă,

a- 
cu 
ce

Dorin GJJIiȚA
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Acest imun itor
a schimbat strungul cu 
arma pentru a apăra, în 
zilele fierbinți ale Re
voluției, libertatea și 
demnitatea poporului. I- 
maginea, surprinsă in 
Juna decembrie la Bucu
rești, este grăitoare pen
tru a ne convinge că, 
intr-adevăr. Revoluția a 
fost înfăptuită de tine-

re- 
fust 
res- 

precizez
— la 
dintre 
a dat 
că, fi- 
nu toți 

a-

i

POSTA REDACȚIEI
* ,

1, '.'•. I, ap. II : Din scri
soare rezult, ca ‘.înt multe 
probleme dc rezolvat ia 
acest bloc. Vom iiic-pc cu 
curățirea subsolului, apoi 
soluționarea celorlalți? pro
blem •. D ir se impurii? și o 
i er nța : locatarii blocului 
Să f'• opinie împotriva a-
< ■■J.>r.>
< On el 
bi- ’l b- 
1'1 i a 
uruit, 
ui di-;
'.‘l;;- -I 
i O i d i.

<)<■ pe 
tr>> mi: î

t.ibile și 
vor r.’M 
najeră.

MATEJ 
troșani.
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Tribunalul militar terito
rial București a continuat, 
joi, judecarea procesului 
inculpaților Postelnicu Tu- 
dor, Bobu Emil, Dincă Ion, 
Mănescu Manea, acuzați de 
complicitate la genocid.

In deschiderea ședinței, 
lnvocînd prevederile Co
dului de procedură pena
lă, potrivit cărora In cursul 
cercetării judecătorești in
culpatul poate fi ascultat 
ori de cite ori este ne
cesar, In scopul evidenție
rii tuturor elementelor im
portante vizînd Încadrarea

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
SITUAȚIA DIN IUGOSLAVIA PRIMII ȘOMERI POLONEZI

BELGRAD 1 (Rompres). 
După cum relatează agen
ția Taniug, situația în di
ferite localități din Kosovo 
era miercuri seara relativ 
calmă, după evenimentele 
dramatice din cursul zilei 
care au costat viața a Încă 
patru persoane. Forțele de 
ordine reușiseră să-i dis
perseze pe manifestanți, a- 
parținind grupului etnic 
albanez, în localitățile Ti- 
tova Mitrovița, Priștina și 
Gniil.ine.

Pe de altă parte, agen- 
• i France Prcsse relatează

GAZDA LUI HONECKER
BERI.IN 1 (Bomprcs). 

Fostul conducător de partid 
și de stat al RD Germane, 
Erich Honccker, eliberat, 
marți, din Închisoarea din 
Berlin în care fusese în
carcerat cu o zi înainte es
te găzduit în prezent, ca 
persoană particulară, de 
pastorul Usve Holmer, di
rectorul unui centru de pri
mire al Bisericii protestan
te din localitatea Bernau 
(situată Ia nord de Ber
lin).

Ilotărînd să respingă ce
rerea Procuraturii de a e- 
mite un mandat pentru 
reținerea in arest preven

9 Bl DAPESTA 1 (Rompres). Agenția MT1 re 
latează că Ministerul Afacerilor Externe al Ungariei 
a primit înștiințarea oficială din partea autorităților 
române prin care se exprimă acordul In legătură 
cu deschiderea Consulatului general al Republicii 
Ungare în orașul Cluj. Ministerul ungar de externe 
intenționează să deschidă consulatul la 15 februarie.

r. v.

10,00 Actualități.
10.10 Muzică populară.
10.30 Opinii, opinii, opi

nii...
11,00 Pro muslca (relua

re).
13,05 Teiesport
13.30 Actualități.
13.40 închiderea progra

mului.
16,00 Agricultura la zl.
16.30 Studioul muzicii u- 

șoare.
37,00 Patrimoniu. Salva

rea și conservarea 
monumentelor isto
rice.

17.20 Emisiunea In lim
ba germană.

18.20 Aventura cunoaște
rii

18.40 Opinii, opinii, op 
nii...

19.10 Di sene anim Pi
19.30 Actualități.
20,lj Să vorbim despre 

libertate.
20,25 Film artiștii

Pas in doi.
Producție a Casei 
de Filme Patru. Re
gia; Dan l’ița.

Coautori la crima 
de genocid

juridică a faptei săvlrșite 
procurorul a solicitat în
cuviințarea reascultării in
culpatului Postelnicu Tu- 
dor, cererea fiind aproba
tă.

Ședința a continuat cu 
au 'ierta martorilor acuză
rii și ai apărării, admiși la 
termenul precedent, depo

că, pentru prima oară in 
istoria Iugoslaviei postbe
lice, la Belgrad a avut loc 
o manifestație, cu partici
parea a 5 000—6 000 de per
soane, în cursul căreia au 
fost lansate atacuri des
chise împotriva lui Tito și 
a sistemului comunist din 
țară, participanții purtlnd 
lozinci pe care se putea 
citi : „Tito-criminalul!“,
„Tito-Ceaușescu!“, „Jos co
munismul". Poliția nu a 
intervenit pentru disper
sarea acestora, precizea
ză AFP.

tiv a fostului conducător 
al RDG, un tribunal din 
Berlin a apreciat că, „în 
pofida acuzațiilor grave a- 
duse împotriva acestuia, 
starea precară a sănătății 
sale nu permite menține
rea în detenție".

ADN amintește, pc de al
tă parte, că primul mi
nistru est german, Ilans 
Modrow, a declarat că în 
cazul lui Honccker trebuie 
avute In vedere evitarea 
detențiunii sale înaintea 
procesului (programat pen
tru luna martie) sau chiar 
grațierea sa

22.05 Gaudcamus. Repor
taje, anchete, in
terviuri, muzică.

23,05 Actualități.
23,25 Campionatele eu

ropene de patinaj 
artistic de la Leuin- 
grad.

r 11. m i

PETROȘANI
Parîngul * — Ultimul 

războinic.
7 Noiembrie — Adio, 

arme T-II.
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Cultural — Dragoste și 

porumbei.
VIII.( AN ;
Luceafărul — Cineva a- 

olo sus mă iubește.
f.ONEA •
Minerul — Corsarul 
î’lilCANI
Retezatul — folosul din 

Rodos I II
PETRILA
Muncitoresc — Partida 

Chaplin.
AN1NOASA ;
Muncitoresc Locuri 

In inimă. 

zițiile acestora completlnd 
datele privind participarea 
inculpaților la executarea 
măsurilor de reprimare sîn- 
geroasă a Revoluției din 
decembrie 1989, hotărîte și 
ordonate de dictator și so
ția acestuia.

Intrucît în cursul cerce
tării judecătorești a rezul

VARȘOVIA 1 (Rom
pres). Potrivit datelor fur
nizate de Direcția centra
lă de planificare—.din Po
lonia șl citate de agenția 
PAP, în această țară s-au 
înregistrat, oficial, primii 
șomeri. Astfel, de pe data 
de 15 ianuarie, la Biroul 
de plasare din Varșovia

TENSIUNI SOCIALE
PARIS 1 (Rompres). Fran

ța cunoaște din nou o si
tuație de tensiune socială, 
ca urmare a multiplicării 
grevelor în transporturile 
publice : Societatea națio
nală a căilor ferate fran
ceze (SNCF) a anunțat că 
trei sferturi din numărul 
trenurilor ce circulă pe dis- 
tanțe mari nu s-a aflat, 
miercuri, pe traseu, iar 
personalul din transportu
rile regionale nu a ieșit

PENTRU NEGOCIERI
STRASBOURG 1 (Rom 

preș). Președintele Repu
blicii Cipru, Ghiorghios 
Vassiliou, a adresat șefu
lui statului turc, Turgut O- 
zal, un apel la dialog di
rect, de bună credință, în 
vederea găsirii unei solu
ții probemei cipriote, „în 
noul spirit al acestei pe
rioade a istoriei". Luînd 
cuvlntul în fața deputaților 
Adunării Parlamentare a 
Consiliului Europei, pre
ședintele Vassiliou a a- 

Antrepriza construcții montaje 
reparații uzine electrice 

DEVA
Brigada Pa roșeai

ÎNCADREAZĂ DE URGENȚA :

— IdCdtllȘi

— sudori electrici și autogeni

pentru lucrări de reparații cu caracter per
manent la Uzina Electrică Paroșeni.

Relații suplimentare la sediul Brigăzii 
Paroșeni din incinta Uzinei lilectiicp Paro- 
șenl.

tat că încadrarea juridică 
dată de rechizitoriu nu 
este corectă, procurorul a 
formulat, în conformitate 
cu normele procedurale pe
nale, cererea de schimbare 
a încadrării faptei săvîr- 
șite de inculpați; din com
plicitate în coautorat la cri
ma de genocid. Tribunalul 
a încuviințat cererea, apro- 
bind totodată termenul so
licitat de avocați pentru 
pregătirea apărării.

Următoarea ședință a 
fost fixată pentru data de 
2 februarie, ora 9.

(Rompres)

s-au înregistrat 76 de șo
meri. In voievodatul Kra- 
koviei sînt circa 100 de 
șomeri, în marea lor ma
joritate funcționari. Per
soane aflate în căutarea u- 
nui loc de muncă s-au în
registrat și în alte locali
tăți ale Poloniei.

deloc la lucru, protestind 
împotriva suprimării u- 
nor locuri de muncă.

Pe de altă parte, miercuri 
s-au aflat în grevă și lu
crătorii de la transporturi
le urbane, de la metroul 
parizian și autobuzele din 
provincie. Sindicatele pun 
sub semnul acuzării în
deosebi politica in dome
niul social a guvernului 
condus de Michel Rocard.

dresat, de asemenea, lide
rului comunității turco-ci- 
priote, Rauf Denhtaș, in
vitația de a relua negocie
rile pentru a discuta pro
blemele de fond, spre a 
pune la punct un proiect 
de acord asupra instituirii 
Unei federații a Siprului. 
Reluate la inițiativa secre
tarului general al ONU, 
în iunie anul trecut, ne
gocierile au fost întrerupte 
de Rauf Denktaș. amintește 
agenția France Prcsse.

SPORT VARIETĂȚI
LONDRA 1 (Rompres). 

Intr-un recent interviu una 
dintre cele mai avizate per
sonalități ale sportului, pre
ședintele Asociației inter
naționale a presei sportive 
(AIPS), Frank Taylor re
putat cronicar de fotbal, Iși 
exprimă pronosticurile pri
vind turneul final al cam
pionatului mondial de fot
bal. „După părerea mea, 
a spus Taylor, cvartetul 
semifinalelor va fi alcătuit 
din Brazilia, URSS, RF 
Germania și Italia, iar gaz
dele își vor valorifica a- 
vantajul terenului propriu 
și vor intra în posesia ti
tlului, așa cum s-a mai în- 
tîmplat de multe ori în is
toria „Cupei Mondiale", 
vezi cazurile Angliei în 
1966, RF Germania în 1974 
și Argentina, în 1978". De
taliind opinia de mal sus 
Frank Taylor apreciază că 
RFG, care are cel mai 
bun antrenor al momentu
lui, pe Franz Beckenbauer, 
va Juca finala, în timp ce 
Brazilia nu are în prezent 
valorile excepționale din 
trecut, deși a produs în 
ultimii ani jucători valo
roși, nu s-a ridicat nici
odată, ca echipă, la nivelul 
acestora în marile ocazii.

*

BELGRAD 1 (Rompres). 
In continuarea turneului 
pe care îl efectuează In Iu
goslavia, echipa de fotbal 
Steaua București a jucat la 
Titograd în compania for
mației locale Buducnost

Mica publicitate
ANIVERSARI

COLEGII de muncă de la 
IM Petrila secția compre- 
soare urează doamenl E- 
năchescu Margareta „La 
mulți ani!" cu ocazia ani
versării zilei de naștere. 
(10)

VIN ZĂRI

VIND videorecorder U- 
niversum. Petrila, cartier 8 
Martie, bl. 24, ap. 30. (19)

VIND coîțar Dulcineea, 
covor persan deosebit, o- 
biecte uz casnic, haine. Pe
troșani, Aviatorilor 22/27. 
(23)

SCHIMBURI

SCHIMB apartament 
Cîmpulung Moldovenesc 
cu apartament Petroșani. 
Telefon 45010. (11)

SCHIMB garsonieră zona 
Hermes Petroșani cu apar
tament 2—3 camere aceeași 
zonă. Lupeni, telefon 65164. 
(13)

< OMEMORARF.

CU SUFLETUL zdro
bit de durere soția Olti- 
ța, copiii Ncluțu, Alida 
și nepoata Raluca co
memorează pe 2 februa
rie 1990 împlinirea u- 
nui an de i.o despărți- 
rea fulgerătoare de 
scumpul nostru scf. tată 
și bun c

TOMUȘ SABI 1
Cit ai trăit te-am iu

bit, cit von» trăi tt vom 
plîngc. (16)

Partida s-a încheiat cu un 
scor alb : 0—0.

*

PARIS 1 (Rompres). Con
federația europeană de vo
lei (CIV) a respins contes
tația echipei feminine vest- 
germane Schwerte privind 
o serie de jucătoare ale for
mației Rapid București, ca
re, s-a explicat In petițje, 
nu ar fi avut dreptul să 
evolueze In meciul contînd 
pentru „Cupa CIV". Ast
fel, Rapid București, caro 
s-a calificat pentru turneul 
final al competiției, va 
evolua în această fază de
cisivă, programată In pe
rioada 16—18 februarie, la 
Izmîr.

>
ROMA 1 (Rompres). Ra- 

dioteleviziunea italiană va 
lansa La 5 februarie o e- 
misiune cotidiană de o Ju
mătate de oră, un serial 
în 90 de episoade, ce va e- 
voca palpitanta istorie a 
campionatului mondial de 
fotbal, începînd din 1930 
pînă în 1986, perioadă 
în care s-au disputat 13 
ediții. Vor fi invitați pe 
platou principalii prota
goniști al celei mai im
portante intreceri sportiva 
(după olimpiadă) respec
tiv jucători, antrenori, din 
diferite perioade care î.șl 
vor împărtăși amintirile șl 
impresiile lor.

PIERDERI

PIERDUT carnet student 
pe numele Jianu Iancu, e- 
liberat de Institutul de mi
ne Petroșani. II declar nul. 
(14)

PIERDUT certificat de 
închiriere pe numele Ghe- 
viza Mihal, eliberat de 
IGCL Petroșani. II de
clar nuL (17)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Cojo- 
caru Dumitru, eliberată de 
UP Cărbunelui Petrila. O 
declar nulă. (20)

DECESE

FAMILIA anunță cu 
profundă durere stin
gerea din viață a celui 
caro a fost un minunat 
tată, socru, bunic și 
străbunic

SVOBODA T1BERIU 
(84 ani)

Inmormintarea are loc 
simbătă, ora II. Corte
giu! pleacă din strada 
Dacia, Petroșani. (15)

COLECTIVUL din 
ACCF Petroșani și bri
gada 3 Uricani sînt cu 
tot sufletul alături dc 
colegul lor domnul in
giner Cornel Rădulcscu 
în marea durere prici

nuită de pierderea părin
telui său iubit. Sincere 
condoleanțe. (21)

COLECTIVUL IPCVJ 
Petroșani regretă pro
fund dispariția celui ca
re a fost 
ing. KEI.EMEN TIBOR 
și transmite sincere con- 
dolcaiițo familiei. (12)
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