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Producția se stabilizează la 
cote ridicate

Miercuri, 7 februarie 1990, la Combi
natul Minier Valea Jiului producția ex
trasă depășea, din nou, 25 000 tone de 
cărbune. Celor 10 întreprinderi, care 
raportau cu o zi înainte depășirea pre
vederilor de plan, adăugindu-li-se încă 
una — Aniuoasa. Deci, în 7 februarie, 
11 întreprinderi își depășeau sarcinile 
de plan totalizind o producție suplimen
tar extrasă de 2482 tone de cărbune, 
ceea ce a majorat plusul, de la începutul 
lunii, la 14 350 tone de cărbune.

Facem cîteva precizări pentru a clari
fica situația confuză creată de o știre 
transmisă la radio București caro vor
bea de mari minusuri la producția ex
trasă de colectivele miniere ale Văii 
Jiului. DE LA ÎNCEPUTUL ACESTEI 
LUNI PLUSUL REALIZAT LA PRO
DUCȚIA DE CĂRBUNE BRUT ESTE 
DE 11 350 TONE, IAR LA CĂRBUNE 
NET PLUSUL ESTE DE 7543 TONE. 
Dintre toate inlreprinderile, doar una

singură nu a realizat sarcinile de plan 
stabilite de la începutul lunii februarie, 
și anume Petrila Sud. Aceasta are un 
minus doar de 149 tone de cărbune. 
Toate celelalte 12 întreprinderi, repetăm, 
au planul realizat și depășit cu canti
tăți cuprinse între 8 tone (Valea de 
Brazi) și 4685 tone (Vulcan).

Revenind la calitatea cărbunelui: Tre
buie să înțeleagă bine toată lumea că, 
acum, trebuie să extragă cărbune de 
calitate și nu masă minieră, cum erau 
obișnuiți in vechiul regim. Și aceasta 
trebuie să o înțeleagă mai ales colecti
vele miniere de la Petrila și Lupeni. A- 
ceastă ultimă întreprindere trebuie să 
ia măsuri hotărite pentru repararea in
stalațiilor de presoriare de pe fluxul do 
benzi care deversează cărbune pe ben
zile 25 și 25B la Preparația Lupeni.

Este o necesitate de care va trebui să 
țină seama fiecare miner. (D. GIIEȚA)
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rea „Rolul fondurilor * 
I fixe și posibilități de I 
I creștere a eficienței e-
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I în Valea Jiului". A ! 
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format din prof. Gheor- • 
Ighe Ana — președinte, I 
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I Fâcea, prof. dr. ing. Au- I 
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O sfidare la adresa 
miilor de mineri

In seara zilei de 2 februarie 1990 prin rețeaua 
video a lui Jimboreanu am văzut o înregistrare de 
la evenimentele, din perioada 27—29 ianuarie 1990, 
petrecute în București. Era și o declarație făcută de 
Silaghi Tibor Ghcza, „salariat" la IM Uricani, sec
torul III A, care a afirmat că deplasarea minerilor 
la București, in 29 ianuarie 1990, a fost făcută forțat 
în scopul susținerii Frontului Salvării Naționale.

Declarația a fost dată unui grup de studenți, 
așa-zis independent, din București. Cele spuse de 
Silaghi Ghcza nu concordă cu realitatea. Această 
deplasare a fost făcută din proprie inițiativă, fiind 
izvorîtă din sufletele și inimile lor curate de mineri. 
Nu au fost împinși de nimeni.

Iată care este adevărul despre acest „miner" de 
ale cărui cuvinte este indignat tot colectivul din 
IM Uricani. Silaghi Tibor Ghcza a reintrat în co
lectivul IM Uricani în 9 ianuarie 1990, în perioada i 
anterioară fiind arestat pentru trai parazitar. A mai I 
lucrat de 3 ori la IM Uricani unde i s-a desfăcut . 
contractul de muncă pentru absențe nemotivate și ' 
indisciplină. Mai este cunoscut și ca hoț de butelii. 
Activitatea lui la IM Uricani a reînceput de la data 
de 9 ianuarie 1990, efcctuînd 10 zile de instructaj, a- 
poi a prestat doar 3 posturi. Din 24 ianuarie 1990 
și pînă în prezent lipsește nemotivat de la serviciu, 
fiindu-i făcute formele de desfacere a contractului 
de muncă.

întrebăm — și dorim să cunoască toți minerii 
Văii Jiului, în special cei care au fost la București 
— cum și-a permis Silaghi Ghez.a să vorbească în nu
mele lor? Pe doamna Doina Cornca și pe acei stu
denți ii întrebăm cine le permite să vorbească și 
să ia interviuri de la pierde-vară. Apoi să transmită 
prin mijloacele de informare neadevăruri care să 
jignească demnitatea oamenilor care scot din adin- 
curi cărbune pentru căldura și lumina țării. Vă de
zaprobăm cu vehemență. Noi, minerii de la Uricani, 
abia așteptăm să vină în mijlocul nostru pentru a-1 
judeca așa cum știm noi, minerește.

Tehnician Aurel BOGHIU, I.M. Uricani

Nota Red. Așa cum ne-a confirmat domnul Zam
fir, și inginerul Petre Tudor, tot de la IM Uricani, 
care au vizionat un program transmis prin satelit, 
în seara zilei de 2 februarie, din Bucureștiul zilelor 
de 27—29 ianuarie, numitul Silaghi era filmat in 
fața unei mese, îmbrăcat in salopetă (oricine poate 
purta o salopetă), fără cască și lampă de miner. 
Este clar că înregistrarea a fost făcută în interior 
și nu în mijlocul adevăraților mineri.

Produse alimentare din import
Nimeni dintre oamenii de bună credință și care 

gîndesc cu capetele lor nu mai pot contesta faptul 
că, după Revoluție, n-am mai răbdat de foame. In 
același timp, nimeni nu poate spune că toate sint 
perfecte. Dar dacă facem o simplă socoteală, dacă 
tragem linie și adunăm, vom ajunge la concluzia că 
în Valea Jiului, ca de altfel in întreaga țară, ani 
găsit să cumpărăm mîncare, și nu ca altă dată 
„de-ale gurii" (adică fluiere, naiuri, muzicuțe...).

*

Ieri dimineața, doamna 
T.enuța Marinescu, șeful 
Sucursalei Petroșani a 
ICRA, ne-a oferit citeva 
date revelatorii. Astfel, 
în ultima perioadă, au fost 
aduse din import cantități

mari de produse alimenta
re. Din Franța au fost a- 
duse pentru locuitorii mu
nicipiului nostru 100 tone 
de făină albă și 61 000 kg 
de carne de pasăre. Din 
Cehoslovacia au fost adu

se 270 000 de ouă, iar din 
Republica Federală Ger
mania 17 tone de unt. De 
asemenea, au sosit din im
port încă 68 tone de lămîi 
(care am înțeles că se 
cam strică prin cofetării, 
dar nu se găsesc și la ali
mentare !) și 152 tone de 
portocale (cam un kilo
gram pe cap de locuitor).

Să mai zică cineva că 
n-avem ce mînca 1

Mircea BUJORESCU

II nouă publicație in lalea Jiului j 
SOLSTIJIU i

Colectivul redacțional al ziarului „Zori 
noi" salută colegial apariția in Valea 
Jiului a unei noi publicații.

Este vorba despre o publicație de 
cultură, apărută sub inspiratul titlu 
„Solstițiu" (legat de memorabila dată 
de 22 decembrie) și care se va impune 
atenției cititorilor săi. iubitori de fru
mos și bine, prin ceea ce le va oferi în 
continuare. Este îmbucurător faptul că 
redactorul principal al publicației, scri

itorul și criticul literar Dumitru Vclea. | 
alături de ceilalți redactori și colegiul i 
fondator conferă revistei un conținut i 
bogat, dens in idei, divers și interesant, 1 
precum și modalități grafice proprii, in- j 
spirate. 4

Acum, la prima apariție, dorim con- i 
fraților noștri întru mînuirea condeiului'J 
„Drum bun" și „Vivat, crescat, Horeați"; J 
(M. BUJORESCU) J

UNA PE 71

Cu atilea mitinguri, n-ar fi exclus ca și rozătoa
rele, aciuite in subsolurile hlocurilor și pe lingă con
tainere, să-și ceară drepturile : „Nu plecăm, nu ple
căm !" „IG< I ui e cu noi!".

Liviu BARLU'țlU

Am publicat recent ar
ticolul „Cine Încalcă legea, 
de lege va fi pedepsit 1". 
După apariție, am primit 
la redacție mai multe scri
sori. Iată ce ne scriu cei 
în cauză :

„Recunoaștem că am 
lipit afișe la adresa opt. 
Dăbuceanu și a plut. maj. 
Dulăi Tache. Referitor la 
seara de 9 ianuarie 1990, 
adevărul e cu totul altul. 
In jurul orei 21,20, Ganea 
Teodor, Împreună cu Flo- 
rca Mihai, și nu cu Mun- 
teanu Vasile (ne cerem 
scuze față de dl. Muntea- 
nu, dar eroarea aparține 
Poliției din Lupeni), am 
mers la dl. Tache Bulai a- 
casă, animați fiind de cele 
mai bune intenții și nu 
cum reiese din articol că 
am fi urmărit să atentăm 
la persoana domnului Du
lăi.

In jurul orei 21,30, Tran
dafir Costel și Moldovan 
loan, împreună cu n a tre
ia persoană, ne-am depla
sat la locuința lui Danțu 
W. (n.n. — vecini cu fami
lia Bulai) și l-am rugat să 
ne însoțească la aparta
mentul plt. maj. Bulai, pen
tru a fi martor la discuție 
și a se convinge că sîntem 
oameni de bine. Ne-a des

chis pentru a doua oară 
soția lui, fără ca noi să 
știm de vizita anterioară 
făcută de Ganea Teodor și 
Florea Mihai Petrică și 
ne-am trezit deodată cu 
ușa închisă și nevoițî să 
purtăm un dialog plin de 
rugi fierbinți prin ușa In-

Care este adevărul ?
chisă, timp în care din 
casă se auzeau strigăte de 
ajutor".

Din motive de spațiu nu 
redăm integrai scrisoarea. 
Mai adăugăm că In scri
soare se spune că plt. maj. 
Bulai Tache a ieșit de la 
un vecin, înarmat cu o se
cure de miner și striga că
tre organele de poliție ve
nite In ajutor: „Băgați-i In 
dubă repede I". împreună 
cu unele injurii și ame
nințări la adresa vizitato
rilor pașnici.

De.asemenea, am primit 
și o scrisoare din partea 
plt. maj. Tache Bulai, de 
la Poliția din Lupeni din 
care rezultă că cei patru 
prieteni își continuă acti

vitatea jignitoare la adresa 
sa, umbllnd tot timpul prin 
cîrciumi, cu un caiet In 
care adună semnături îm
potriva lui și a cpt. Dăbu
ceanu. Se afirmă că dacă 
cetățenii nu semnează a- 
cest caiet sint luați la bă
taie de către cei patru

(n.n. — foarte curios I).
Am mai primit o altă 

scrisoare semnată de Ni- 
colae Jozsa, miner la sec
torul III IM Lupeni. Ne în
treabă dacă știm cine este 
dl. Bulai ? Mărturisim că 
nu l-am văzut niciodată 
pînă la furnizarea datelor 
primului articol. Și în con
tinuare ne arată pe două 
pagini cîte ceva despre 
comportamentul domnului 
Bulai. Iată citeva pasaje: 
„In octombrie 1988, fiind 
plecat cu nevasta la Pe
troșani, dl. Bulai, împreu
nă cu denunțătorul Deme- 
ter, a intrat in casa mea, 
doar în prezența fetiței 
(n.n. — clasa a Vl-a) și 
mi-a răscolit toată casa.

Nu a fost de-ajuns că mi-a 
bătut fetița, dar cînd am 
venit acasă am fost duși 
la miliție. A bătut-o și de 
soția mea, care era gravi
dă. Și acest lucru a încetat 
numai după două săptă- 
mîni de groază. Soția mea, 
sint sigur că din cauza 
asta, a pierdut copilul și 
era să moară, noroc ui 
doctorul Morarii".

In finalul scrisorii, Ni- 
colae Jozsa adaugă : „Să 
scrieți adevărul chiar dațră 
ne doare. Nu trebuie ță 
ascundem adevărul" (nji. 
— Nu-l ascundem, dofh- 
nule Jozsa, nu avem de 
ce).

Și o ultimă precizare J 
de la Poliția Lupeni am 
primit o adresă prin care 
sîntem rugați să spunem 
că Munteanu Vasile nu a 
participat la vizita In lo
cuința plt. maj. Bulai, ce! 
care a fost fiind Florea 
Mihai Petrică, fost con
damnat de mai multe dri 
pentru furturi. Adresa este 
semnată de șeful Poliției 
din Lupeni.

Deci păreri împărțite, 
față de care și noi dorim 
mai mult ca oricine să cu
noaștem adevărul adevărat.

Gcorge BOGDAN
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P?nă la normalizarea vieii social-economice
Aprovizionare pe bază de rații!
Dovedind un pronunțat spirit civic, un mare număr de cititori au răspuns 

cu o promptitudine demnă de toată lauda, la sondajul de opinie organizat de
ziarul nostru. După cum am anunțat, 
favorabil aprovizionării pe bază de 
casete :

cu rații

s-a înregistrat un curent de opinie total 
rații, după cum rezultă și din cele două

fără rații

7257

Rezultatul este deci concludent și, 
împreună cu cititorii, așteptăm ca încă 
din această lună să fie făcute toate de
mersurile necesare, pentru ca aprovizio
narea populației cu produsele de bază 
(zahăr, unt, ouă, carne de porc și de 
pasăre. făină albă, mălai, orez, griș, ca
fea, citrice, dulciuri ș.a.) să se desfășoa
re în cele mai bune condiții.

Facem in plus citeva precizări :
• Nu sint puțini acei cititori>care au 

găsit de cuviință să ne trimită talonul 
de participare la sondaj împreună cu o 

I scrisoare, din care rezultă în mod lim- 
I pede interesul cu care se preocupă de 
1 îmbunătățirea aprov .zionârii populației.

Le mulțumim p ntru toate sugestiile fă
cute în aciste scrisori. • Nu sint puține 
ir i iede colective care ne-au trimis 
tabele semnate de mai mulți cititori, 
i? ț determinat de împrejurarea că nu 
t< ,i membrii acestor colective au avut 
la in >mină cîte un talon de participa
re la sondaj. Am apreciat că toți aceștia 
au dreptul să-și spună opinia.

Este vorba chiar de unele colective mari 
(ateliere, schimburi ale unor sectoare de 
transport și electromecanice, personal 
didactic) ca și de locatarii din mai multe 
blocuri (Petroșani, Vulcan, Lupeni). La 
fel am apreciat și ih cazul numeroaselor 
apeluri telefonice recepționate mai ales 
în zilele de 3, 5 și 6 februarie.

• Pe scurt, sugestiile făcute în scri
sori se referă la :

— suplimentarea rațiilor ;
— extinderea rațiilor și in cazul altor 

produse (citrice, cafea, dulciuri);
— îmbunătățirea organizării spațiilor 

de desfacere (unde este necesar!);
— schimbarea comportamentului unor 

vînzătoare (mai cu seamă față de oame
nii in virsta !);

• încă o dată mulțumim tuturor par- 
ticipanților la sondajul de opinie și 
întrucît inițiativa noastră a fost apre
ciată ca utilă, vom întreprinde și alte 
sondaje pc teme de larg interes. In a- 
cest sens, așteptăm sugestii.

Ion MUSTAȚA

0 anecdotă, două anecdote...
r ntre aii; i >i atîtea 

informa'ii pe care ’ i le 
furnizăm zilnic, i'i.-f ■ itoa- 
r la rănile grave produse 
p jporului, care ’- u abă
tut a Jpra noastră prin 
vr»re.i i; _ui • âlău fără a- 
man in i .oria omenirii. în. 
găduiți-ne -i mai i glu
mim din '.ind in cînd. Po
porul : iman — o recunoaș
te to.it i «urnea — a fo-t, 
e ie v i fi un popor ve
sel plin de umor. C'hiar 
dac i ac: i .t crunt asu-
priți și condamnați 1 i o
lnd< iur g i â întunc ..re,
am g mit, am zimbit. b i
am -i ris. unfcori cil gura
p i n ă ! ir :• hi. Nu întot-

una. re unoaștem, pan-
Vil î. știți, „nu dormeau"
nuîi pe .i, nici dulapuri-
le. nici lî ir s^rumierole
IS:1 * dc flori, ca să
nu mai vorbim de unele
aparat* Și aceas a înt^-o
n ipte, o lungă noapte,

Aveți 
cuv întul!

Lucrez la mina Petrila 
și, ' im e și firesc, mun- 

. f •; alături de ortacii mei 
lîjț: patru schimburi. Nu 

hdi câ pompele pe care le 
' deservesc trebuie să mear- 

g i și in zilele de repaus. 
Ori, tocmai in aceste zile, 
cind ieșim din schimbul 
III, împreună cu cei care 
lucrează la revizii și repa
rații, nu avem cu ce a- 

njunge acasă la Petroșani.
. pentru că sîntem puțini șl 

nu e-,' eficientă mașina 
mIm convenție. Aș ruga or

ganele in drept să ne aju- 
, < pentru ca și in zilele 

rele repaus cind se simte 
jlip a „convențiilor" ,ă se 

; programeze un autobuz 
- AUTL pe traseul Lom.i — 

trda — Petroșani — Ae
roport, care să circule în 

.'Jurul orei 1 noaptea. Men- 
,,țjonez ca atunci rînd am 
mai lucrat după programul 

' de G ore ni s-a asigurat 
transportul la și de la 
i»)Unrâ.

, f . Icdemak MIRAI, 
muncitor la I.M. Petrila,

■ domiciliat în Petroșani 

care a durat aproape 25 de 
ani.

In aceste condiții, prin 
redacția noastră se- mai 
rostea din cînd în cind o 
glumă. De cite ori, răsfoind 
dimineața ziarele, și aflam 
că pe mapamond. prin 
cite-o țara se mai producea 
cite-o răsturnare de gu
vern, ori națiunea-și punea 
pe fuga liderul se spuma 
sec, in glumă „iar ne-au 
luat-o alții înainte !“. O 
glumă, desigur, dar cu 
multe semnificații, rostită 
ca un ritual de așteptare, 
mai mult m șoaptă, pen
tru că... nu Se știe cine 
putea auzi. Din aceleași 
m tive nici nu prea era 
comentată, insă fiecare e- 
veniment asemănător era 
încadrat in acest lait-mo- 
tiv. Și, cum era firesc, s-a 
terminat cu gluma. In a- 
cea minunată zi de primă
vară in decembrie gluma

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

DecantoruI de melan
Drept ar fi ca, într o 

famnie cu mai mulți copii, 
fiecare dintre ei să se 
poată bucura de dragostea 
egală a celor mari. Așa ar 
fi drept. Numai că, uneori, 
sentimentul face cîțiva pași 
înaintea matematicii și a- 
tunci îți dai seama că cel 
mare ori cel mic, ori poa
te mijlociul, are parte de 
două, trei mîngiicri în 
plus față de restul copiilor.

Trecând dincolo de a- 
ceastă oglindă, intrăm îrr 
sfera lucrui dor unde se 
întîmplă aproximativ ace
eași dramă. Dintre obiec
tele care ne înconjoară 
diurni existentă trebuie să 
fie unul care primează, ca
re are locul lui bine defi
nit. are scopul și dragostea 
care se ridică deasupra 
tuturor, fără ostentație, 
dușmănie ori gelozie față 
de celelalte, Și dacă este 
vorba despre o mașină de

a devenit adevăr. Oarecum 
modificat, spunînd acum 
să se audă că „nu ne-au 
mai luat-o alții înainte! 
Cit despre cealaltă glumă, 
care pur și simplu ne în
gheța sîngele în vene, ce 
să mai spunem. Dar, este 
un adevăr, s-a rostit și a- 
ceasta, in tonul sloganul i- 
lor la modă, mai ales în 
ultimele zile ale lunii no
iembrie 1989 și suna așa : 
„La al XV-lea congres, pa
tru ani de la deces!" S-o 
fi auzit, oare? In micro
foane, în niciun caz, nu, 
ar fi ajuns cineva la ră
coare, dar prin telefonul 
fără fir s-a auzit. Mai iu
tii la Timișoara și, apoi, 
in toată țara. Și așa a fost 
extirpat cancerul di.t cor
pul sănătos al unui popor 
care n-a vrut altceva decît 
să fie liber, să muncească 
in libertate. Și o va face.

C.A. VOINESCU

scris, situația se complică 
amarnic pentru că aceasta 
nu este un obiect de po
doabă, nu înseamnă pen
tru nimeni o ingimfare 
burgheză. Este criticul do
cil și neertițător. Este
lampa de imagine, care, 

Gînduri libere de poet
prin pdpîirea ei, avertizea
ză ansamblul semnelor 
drspre posibilele defecțiuni.

Da, arii avut și eu ma
șină de scris și nu pot să 
uit cum într-o sîmbâtă a 
anului „de grație" 1986, 
înaintea apariției volumu
lui de poeme „Arderi fil
trate" (a se citi arderi plă
tite și cenzurate) al sub
semnatului, după două bă
tăi in ușă, la etajul șapte 
al singurătății, doi ochi 
do fum întrebară : „Unde 
este ? Să vină cu mine".

La umbra mastodonților de beton și sticlă, acest 
copac nu prea vede soarele. Și noi am trăit pe lume 
la umbră de mărăcine... Foto: I. LICIU

POȘTA REDACȚIEI
GIIEORGHE COCOTA, 

Vulcan: Ajutoarele din 
străinătate constau din me
dicamente, alimente, arti
cole de îmbrăcăminte. Ar
ticolele de îmbrăcăminte, 
diverse, adeseori uzate, au 
fost donate de oameni ge
neroși, cu gîndul de a-i 
ajuta pe cei ce au avut de 
suferit in anii regimului 
de dictatură ceaușistă in 
România. Toate ajutoare
le sint repartizate de con
siliile locale ale FSN, de 
către comisii ale sindica
lelor libere, in primul rînd 
f îmil iilor cu mai mulți 
copii și bătrinilor cu pen
sii miei. Este posibil ca in 
unele colective de muncă 
să se ajungă să fie împăr
țite ajutoare și familiilor 
cu un singur copil sau per
soanelor nevoiașe.

De atunci, iubita mea dusă 
a fost. Și acum, în nopțile[ 
lungi mă întieb cine îi 
mingii?' plitHe. ■

Da, hiâșfna; /Ic scris esta 
decan torul d<u melancolii. 
Estd ciurul cuirtj dcrntj pri-i 

mele loțiețl de minereu.' 
UL

Dar, mnl rrtult fleiît ’ati 
ar fi trebuit să Se știe' c;I 
mnșinh de scris nu este un 
obidct, este Iubita ihtimii 
a poetului. Impr'cunTf nit 
au atentat niClddată la 
binele obștei pentru, rgi| 
Poetul întrupează în (ruj 
pul țării aeele adieri ' be 
neficb descrețind frunțili 
asud,ițe și pline de colbu 
rile rezistenței. Pentru că 
poeții! ml n glndit șl hu d 
scris niciodată defâimăto^ 
față de patria și poporul 
său Pentru că poetul a

LUCIA RUSU, Petro
șani: Ne scrie că are 4 
copii și că a beneficiat de 
pachete aduse din străină
tate. Printre obiectele de 
îmbrăcăminte primite se 
numără un costum bărbă- 
te.'c, două taioare, o blu- 
ziță, o pereche de jeanși 
și altele. In final afirmă 
că nu este mulțumită de 
aceste daruri. Ce putem 
noi să-i facem decît să-i 
amintim de un proverb : 
„Calul de dar nu se caută 
la dinți" 1

MARIA IOZSA, Petro
șani: „Doamna de încre
dere", căreia îi dați cre
zare cu prea multă ușu
rință, nu cunoaște realita
tea. Ceea ce vi s-a spus 
la Asociația pensionarilor 

‘Corespunde adevărului. Nu, 
yă • mai lisați induși^ îtj e-j 
roare de zvonuri I

colii
luat întotdeauna în spina
re baligile societății, scur
sorile canalelor, lacri
mile mamelor, scîncetul 
prim păscutului-și'Ulti
mul geamăt al mu. ibundu- 
lui, fâcîrtd din tonte aqfcs-’ 
tea v fA'l’A..;’ • •I.-m'i '7

Pentru ce atunci crima? 
Pentru ce .atunci jefuirea 
aerului dc sub nările in- 
setato de dor și iubire de 
neam, de bllndă melanco
lie și sfîntâ libertate ? Să 
uităm ? Ce să uităm? Să 
nu ne măi aducem aminte 
de nopțile lungi cînd pel
ticul pitecantrop dadea 
buzna prin odăile sufle
tului, lutndu-nc iubitele, 
poemele, sfintele noastre 
gînduri de gospodari le
gați prin sînge de talpa 
țării 7 Să nu nc mal adu
cem aminte ?l Da, și cu 
am avut mașină de scris.

Ion Pascal VI.AD

IN CONTUL „LIBER
TATEA". De la IACMM 
doamna Elisabcta Ciorca, 
șef birou producție, ne 
face cunoscut că un număr 
de peste 900 de angajați 
ai întreprinderii au depus 
ieri în Contul „Libertatea" 
suma dc 285 274 lei, pro
venită din garanțiile con
stituite, garanții la rare 
salariații au renunțat de 
bună voie. Frumos gestul 
acestor oameni de inimă. 
(S.P.)

GARDURI. Cine ne-a în
grădit cu garduri, se știel 
Numai că, dacă tot am fă
cut prostia să risipim sute 
de tone de beton și de 
metal (uneori adus chiar 
din import), acum au ră
mas bordurile cam știrbe. 
Deci, dacă tot le-am în
ceput, să le terminăm mă
car acolo unde este turnat 
betonul. Domnul Huszar 
de la primărie ne-a asi
gurat că aceste lucrări, pre
cum și cele din parcul de 
pe vechiul stadion, vor fi 
continuate. S-a vedem și 
pe-asta !

HAI LA MECI ! Filiala 
BTT Petroșani ne infor
mează, prin domnii Licu 
și Ccaușu, că în vederea 
partidei de fotbal Univer
sitatea Craiova — Jiul Pe
troșani din prima etapă a 
returului, se organizează 
o excursie cu autocarele, 
înscrierile se fac la sediul 
Filialei, lingă restaurantul 
„Minerul" din Petroșani.

ALEGERI. Miercuri la 
ICS Mixtă Lupeni, în pre
zența reprezentanților pri
măriei orașului și din Con
siliul orășenesc al FSN au 
avut loc alegeri democra
tice pentru funcția de di
rector al întreprinderii. In 
urma exprimării voinței 
lucrătorilor, a fost ales 
domnul Gheorghe Mirea, 
care este noul director al 
ICS Mixtă Lupeni. li do
rim succes. (G.C.)

SE POATE? Cetățenii 
din Crividia (Vulcan) își 
amintesc .ă, in urmă cu 
ani, exl. tau autobuze care 
parcurgeau ruta Coroești 
— Crividia. Rugămintea 
lor, pe lingă AUTLP, este 
ca, în funcție de posibili
tăți, să se repună în func
ționa și pcepsțl Ițliic pen
tru transportul in comun. 
(G.O.)

TOT DE' LA CRIVIDIA. 
Ne scrie un grup de loca
tari de pe strada Crividia 
din Vulcan. Problemele! lor 
sint generate de uiele 
nereguli existente la uni
tatea comercială nr. 21 din 
zonă. La aceasta nu sînt 
afișate prețurile și produ
sele se vînd după placul 
vânzătoarelor, după cum ni 
se spune. Invităm condu
cerea ICS Mixtă Vulcan să 
facă ordine. (G.C.)

LUPUL ȘI NAR XV UL- 
In Petroșani s au mtors do 
la „mititica" 21 fbțti con. 
damnați. Dintre acOștia, 
șapte s-au întors. înapoi in 
camerele „hotelului" de la 
demisolul poliției. Lupul 
își schimbă părul dar nă
ravul ba I Atenție, deci, la 
zăvoare! Și la buzunare...

UNA DUNA I Am auzit 
una bună : cică jdlul fe
meii este din cc în cclmai 
marc, l’e vremea „chams- 
tci nr. 1" ca era o foiță. 
Dar oare academicianul 
cu patru clase știa o lege 
a fizicii, conform căreia 
forța este egală cu masa 
înmulțită cu accelerația ?

Rubrică realizată do 
Mircea BUJORFSCÎI
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Prioritatea priorităților
Rețineți: ACCIDENTELE AU CRESCUT!

Creșterea numărului de accidente in 1989 față de anul 1985 a fost :
; •
sută

• total accidente 204,7 la sută
• accidente cu invaliditate 1.34,7 la

Acestea le spune statistica. Un a- 
devăr trist, dar... adevărat

...Un argument copleșitor care de
notă că problema securității minelor 
a devenit prioritatea priorităților în 
amplul proces al etapei post-revolu- 
ționare, de normalizare a producției 
miniere.

— O primă întrebare, la care v-am 
solicita răspuns, domnule Cornel Bur- 
lec, în calitate de inginer șef cu se- 
uritatea minieră al Combinatului, 

cum s-a ajuns aici, care este expli
cația acestei situații ?

— Starea de securitate necorespun
zătoare in unitățile miniere este ur
marea directă a materializării pro
gramelor nerealiste, impuse de ve
chea dictatură, dezvoltării producției 
de huilă în Valea Jiului. S-a ajuns 
la programe exagerate, de-a drep
tul diabolice, care prevedeau o pro
ducte de p te 1.5 ori mai mare de
cât potențialul real al minelor. Lipsa 
unor forme de cointeresare reală a 
forțe: de muncă a d rminat o ade
vărată ..criză a afectivelor", a cărei 
soluționare ,-a încercat, dar fără suc- 

■ prin diferite paleative — folosi
rea militarilor i a detașaților — care 
au dus la scăderea si' ■’matiră a 
product ivit? i muncii, diluarea pro- 
[ ■ ;-ina!ă a f trței de muncă. Or, toa
te gir tea au avut consecințe grave. 
o.>n. r lizate in plisarea, cu priorita
te, numai a fronturilor de lucru 
productive, cu ignorarea cerințelor 
fi • *.i legate de întreținerea lucrări- 

minier- . executarea programelor 
•’ ri si pr-gătrri, precum ți

13, într-o 
singura luna
In luna m-aiarie a aces

tui an, la IM Uricani s-au 
înregistrat 13 cazuri de ac
cidentări. Analizînd pe fie
care In parte, sing. Ma- 
rioara Mnra, de la compar
timentul de protecție a 
muncii, apreciază că la o- 
rigln a multora se află că
derile de roci. Din cele 13, 
șase sînt accidentări pro
vocate de căderile de rori. 
Au suferit accidentări u- 
șoare din această cauză, 
Gheorghe Nichitoiu, Florin 
Alexiu, Vasne Dorea, 
Gheorghe Sebestin, Viorel 
Petraru și Marin Sălăjan, 
care au fost 2—3 zile in 
foaie de boală. Toți au 
apreciat că accidentările 
s-au datorat atenției di
minuate în timpul lucru
lui.

Important este, desigur, 
că nu s-au înregistrat ac
cidente grave. Dar se pune 
în evidență ți faptul că, 
înainte de începerea ori
cărei activități de muncă, 
se cerc să fie temeinic ve
rificate: frontul de lucru, 
calitatea lucrării miniere 
de susținere a tavanului, 
monografia de armare, iar 
lucrul să fie permis numai 
după o temeinică asigura
re că nu mai există nici 
Un pericol la frontul de 
lucru. (V.S.)
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accidente cu incapacitate 205, la sută ; 
; • accidente mortale 233 Ia sută.

a unei serii de lucrări cu caracter 
profilactic, menite să reducă facto
rul de risc în subteran. Acesta este 
răspunsul la prima întrebare, expli
cația stării de securitate necorespun
zătoare...

— ...Și cu consecințele respective : 
creșterea sistematică, de la an la an, 
a numărului dc accidente...

— La care se adaugă și creșterea 
continuă a numărului de avarii — 
focuri de mină, surpări, acumulări 
și aprinderi de metan, avarierea unor 
utilaje și instalații principale ' care 
au determinat însemnate pierderi 
materiale și de vieți omenești.

— Măsurile dc remediere se im
pun in mod deosebit in procesul dc 
normalizare a producției miniere. In 
ce constau ?

— Conducerea CMVJ, conducerile 
întreprinderilor miniere au inițiat 
analize de detaliu privind toate 
demersurile și lucrările care se im
pun pentru asigurarea integrală a 
condițiilor de securitate a minelor. 
Se procedează la evaluarea volumu
lui de lucrări, a necesarului de forță 
de muncă și resurse financiare, in
clusiv la eșalonarea în timp a tutu
ror. In consecință, program -le gene
rale de exploatare pe 1990 se vor 
reconsidera iar nivelele de producție 
vor rezulta, in final, în funcție de 
disponibilitatea reală a fiecărei uni
tăți, din punct de vedere al bazei 
tchnico-materialc, cît și a forței de 
muncă.

loan ru.iLEK
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Avarie... i și o problemă dc proiect
Zilele trecute, mai pre» 

cis, în 5 februarie, la pu
țul auxiliar din incinta 
Taia a minei Lunea Pilier 
s-a înregistrat un nou e- 
veniment... zguduitor.

A doua cădere liberă 
a unul vas ele transport, a 
chiblei, in prjțnl aflat în 
săpare.

O avarie cafc putea a- 
vea urmări tragice. De as
tă dată nu a avut urmări, 
nu s-a sfîrșit cu o tragedie 
ca în primul caz petrecut 

în urmă cu aproape un an.

In timp ce se făcea eva- 
cuana sterilului rezultat 
din ptlț, la cursa de cobo
rî re a chiblei aceasta i s-a 
aga’-it do podul fix de* la 
cota minus 20, a ieșit din 
cîrl.gul carabiheî și ai că
zut, liber, 310 m, opt in
dii se pe [iodul mbViil la 
cca 22 m de frontul -, da 
lucru, undo lucrau 4 mun
citori.

Au scăpat cu viață. Șl 
le urăm viață lungă 1

Dar de ce această ava
rie? A doua în acehiși puț?

Aceeași
In secția ortopedie a 

Spitalului municipal Pe
troșani, printre alți pa- 
cienți, se află internat lă
cătușul Ilie Stana, munci
tor în sectorul V al IM 
Paroșeni. Diagnostic: frac
tură la picior. Necesită un 
tratament îndelungat. Cum 
a ajuns acest om la spital? 
In urma unui accident de 
muncă. Intr-una din zilele 
lunii ianuarie, în timp ce 
a încercat să deblocheze 
gura unui siloz, și-a prjns 
piciorul în banda trans
portorului. Din grabă, n-a 
mai oprit banda transpor
toare înainte de a începe 
lucrul la gura silozului. 
Dind dovadă de luciditate 
și fund bine instruit, ac
cidentatul a reușit să-și 
salveze viața, acționînd 
singur dispozitivul de o- 
prire automată în timp ce 
era tîrît pe bandă. Era sin
gur la acel loc de muncă...

Putea fi evitat acciden
tul ?

Iată ce ne-a spus ingi
nerul Constantin Jecu, șe
ful compartimentului de 
protecție a muncii la IM 
Paroșeni: ,,In luna ianua
rie. în întreprinderea noas
tră s-au înregistrat șase 
accidente dc muncă. Cei-

Pagină realizată la 
cererea C.M.V’.J.

cauză: NEATENȚIA
lalți cinci accidentați au 
fost Gheorghe Anton, Ște
fan Răuță, Ion Dragoș, Ion 
Mihărtescu și Ion Dincă. 
Cauza lor comună este ne- * 1 
atenția, ignorarea stării de 
pericol la care s-au expus. 
Concluzia nu e numai a- 
noastră, ci și a celor care 
au suferit, după cum re
zultă și din declarațiile 
proprii. Accidentele puteau 
ii evitate".

Roca-i rocă, ea mai 
cade/I)e nu lucri... cum- 
sccade/Și, cum nu știe 
s-aleagă/ Iți „oferă" 
cite-o...plagă.

I. I.ICIU

Cauza principală, des-l 
prinsă de cutie specialiștii 
o constituie tipul necorcs- 
punzător de oirlig și dis
pozitivul dc siguranță a 
acestuia.

întrebarea care se im-* 
pune este Următoarea: cit 
se mai așt< apta, cite ava-, 
rii trebuie să se mai pro-l 
ducă pentru reproiectared 
cirligului, cu sistemul de 
siguranță respectiv, mă
sură stipulată inră după 
primul accident ? (I.D j

Vasile Pîrvulescu, ingi
ner șef cu probleme de ae
raj și protecția muncii 
ne-a informat despre mă
surile stabilite în ultima 
vreme, de către conduce
rea întreprinderii, pentru 
asigurarea protecției mun
cii. Am aflat că, încă din 
primele zile, de cind mi
nerii l-au propus la con
ducerea întreprinderii pe 
ing. Gheorghe Marchiș, în 
activitatea de protecție a 
muncii s-au produs modi
ficări importante. Protec
ția zăcămîntului și măsu
rile de securitate a mun
cii au trecut de pe un plan 
secundar, pe primul plan 
al activității. Pentru îm
bunătățirea aerajului la 
locurile de muncă din 
subteran, la orizontul 360, 
galeria principală de trans
port care avea profilul re
dus pe o porțiune de cir
ca 120 ml, a fost plasată 
cu două grupe de mineri 
pentru reîntregirea profi
lului galeriei. A fost plasa
tă o brigadă și la întreți

i.M. Bărbăteni

Metanul nu iartă
Un control recent între

prins de specialiștii gru
pului din Petroșani al 
IT.Sl’M, la mai multe uni
tăți miniere din Valea Jiu
lui, asupra regimului gazo
dinamic, a evidențiat q 
seamă de nereguli la IM^, 
Bărbăteni. Mai precis fap
tul că la această uni'ftiti B 
regimul emanațiilor nu se 
urmărește ip conformita
te cu instrucțiunile 'tehho- 
logice în multe- locuri a- 
ceste măsurători fiind mult 
sub valorile reale.

Cu prilejul controalelor 
s-au găsit măsurători ero
nate cm<* nu nttmaî ' că 
nu exprimau realitatea, 
dar puteau genera și peri
col, întrucât în funcție de 
datele obținute se intre- 
prind și măsurile in con
secință. Nu este totuna să 
cxisLe un debit absolut de 
metan emanat din zăcă- 
mint de 3 mc/minut sau 
altul dc 0.3 mc/minut. Nu 
este totuna și, in mod lo
gic, nici măsurile de re
mediere, ce se impun, în- 
tr-un caz sau altul, nu pot 
li identice, deci, trebuie 
mult d.iferențiatc.

In primul caz, cel critic, 
normele impun degazarea 
prealabilă a zăcămîntului... 
Or, tocmai d'in acest punct r 
de vedere la l.'a,i batem 
mi s-a făcut o evaluare co
rectă pentru stabilirea 
gradului de periculozita
te, nu s-au făcut măsură
torile sistematice conform 
instrucțiunilor tehnologi
ce pentru determinarea re

nerea galeriei de aeraj 
spre puțul orb care, de 
asemenea, fusese neglija
tă, avjnd deformări de 
profil pe o lungime de 300 
ml. La nivelul sectoarelor 
de producție se mențin cî- 
te trei sau patru brigăzi 
specialitate pe lucrări de 
întreținere a galeriilor de 
transport și aeraj. Ca ur
mare a mai bunei între
țineri a căilor ci» transport 
și aeraj, in luna ianuarie, 
numărul de cazuri de a- 
cumulări de metan a scă
zut la 8—10 cazuri, do la 
20—30 cit era în decem
brie anul trecut. Regimul 
gazodinamic, pronunțat la 
IM Paroșeni, s-a diminuat 
considerabil și s-au înre
gistrat excedente față de 
debitele de aer prevăzute.

In ceea ce privește nu
mărul de accidente, în 
decembrie au fost înre
gistrate 11 cazuri, iar în 
ianuarie șase. Desigur, nu
mărul lor poate să fie și 
m ii mult redus. Dar. adest 
lucru depinde hotărîtor de 
respectarea, de către 1 fie
care om, a normelor de 
protecție a muncii, de 
menținerea mereu trează 
a atenției în timpul des
fășurării activității de pro
ducție. Nu trebuie să ui
tăm în nici o împrejurare 
că, un moment de neat 'n- 
ție se poate încheia cu 
cauze grave.

Viorel STIt tl Ț

gimului gazodinamic. Drept 
consecință, în 198'J s-au 
înregistrat, la centrala te- 
legrizumetrică, 134 acumu
lări de metan de peste 2 
la suta,’ Clin, cttre 7 de pes
te 5 la sută și cu timp de 
evacuare ce a necesitat 
peste o _ oră.
“încă d deficiență: deși

mina dispune de o staț e 
de degazare centrală (im
port), nu au existat p eo-
cupări pentru a o ș p ine 
în funcțiune. încă un f îpt.
deloc minor: în multe'lu
crări miniere se semna
lează prezența prafului de 
cărbune ce amplifică gra
dul de periculozitate.

Este o situație față de 
care responsabilitatea re
vine conducerii minei ca
re trebuie să-și schimbe 
și optica, dar mai ales de
mersurile în domeniul si
guranței muncii. Trebuie 
să întreprindă deci toate 
măsurile, cu maximă ope
rativitate, pentru preîn- 
tîmpinarea unor evenimen
te deosebite. Deocamdată, 
prin intervenția inspecto
ratului, s-a oprit, părți.11, 
producția unui sector ■ — 
1B in vederea remedierii 
deficiențelor. Dar acestea 
se impun în totalitate. 
Suit determinate do nece
sitatea repunerii în func
țiune a rapaci taților opri
te? temporar, dar și de im
perativul normalizării pro
ducției in condtțide Spli
nei securități a muncit

loan DUBEK
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c
privind

4K
întreprinderea minieră

cu reducere de vîrstă 
salariatî

ART. 5. (1) — Persoane
lor pensionate în 
condițiile 
lui decret-lege li se 
pendă plata pensiei 
timpul cit realizează veni
turi din prestarea unei 
activități salariate, în ca
litate de membru al unei 
cooperative meșteșugărești 
ori dintr-o activitate pe 
cont propriu, cu excepția 
activităților productive din 
agricultură ;

(2) — In cazurile prevă
zute la alineatul 1, pen
sionarii au obligația ca, în 
termen de 15 zile de la 
reluarea activității, să co
munice organului de pen
sii noua situație, pentru 
suspendarea plății pensiei.

(3) — Prevederile ali
neatelor 1 și 2 se aplică

pensionarea 
a unor 

riatul desfășoară o activi
tate cu randament scăzut.

ART. 3. — Salariații ca
re au o vechime 
mai mare decit 
minimă 
prevăzută 
ge pot cere pensionarea și 
înainte de împlinirea vîrs
tei de 60 ani, bărbații, și 
55 ani, femeile. In aceste 
cazuri, vîrsta de pensiona
re se reduce corespunzător 
cu .numărul de ani care 
depășește vechimea mini
mă necesară, fără a putea 
fi mai mică de 55 ani pen
tru bărbați și de 50 ani 
pentru femei.

ART. 4. — Salariații ca
re au o vechime în mun
că de cel puțin 10 ani în 
cadrul asigurărilor sociale 
de stat pot fi pensionați, la 
cerere, la împlinirea vîrstei 
de 60 ani, bărbați și 55 
ani, femeile.

L u p e n i
Sal-

care 
in

Consiliul Frontului 
vării Naționale 
decretează :

ART. 1. — Salariații 
au vechimea integrală
muncă pot cere pensiona
rea cu pînă la 2 ani înain
te de îndeplinirea vîrstei 
prevăzute de lege.

ART. 2. — Salariații ca
re au vechimea integrală 
în muncă pot cere pen
sionarea cu pînă la 4 ani 
înainte de împlinirea vîrs
tei prevăzute de lege, 
următoarele situații :

— pentru motive de să
nătate, constatate cu certi
ficat medical, fără a fi în- 
cadrabili intr-un grad de 
invaliditate;
,— in cazul în care con
ducerea unității, cu acor
dul colectivului de muncă, 
apreciază că cererea este 
întemeiată, deoarece sala-

în muncă 
vechimea 
integrată 

de le-

in

pînă la împlinirea vîrstei 
de 60 ani, bărbații, și de 
55 ani, femeile.

ART. 6. — Se autorizea
ză Ministerul Finanțelor, 
ca pe baza documentați
ilor prezentate de titula
rii de plan pentru aplica
rea prevederilor prezen
tului Decret-Lege, să modi
fice corespunzător indica
torii financiari prevăzuți 
pe anul 1990.

ART. 7. — Numărul de 
posturi al oficiilor terito
riale de pensii se supli
mentează cu cîte 4 posturi 
pentru fiecare oficiu.

ART. 8. — Prezentul De
cret-Lege intră în vigoare 
la data de 1 martie 1990 
și se aplică, cu excepția 
art. 7, pe o durată de 6 
luni.

Președintele
Consiliului Frontului Salvării Naționale, 

Ion Iliescu

încadrează direct sau prin transfer
prezentu- 

sus- 
pe

— paznici (bărbați)

Incadrarea și retribuirea se fac în con
formitate cu prevederile Legii nr. 12/1971 șî 
Legii 57/1974.

WfA IU MMI
începînd cu data de 5 februarie 1990 

nu mai face angajări pentru nici o 
categorie de personal.

Crește numărul partidelor
politice România

DIN LUMEA LARGA Institutul de proiectare

La Tribunalul munici
piului București au fost în
registrate pînă acum 32 de 
partide politice. Pe 
acestora s-au 
ultimele zile :

— Partidul 
Constituțional
nia (București, Bd. Gheor- 
ghe Gheorghiu Dej nr.

— Partidul Poporului 
România (Graiova, str. 
tril, nr. 4);

Frontul Popular
(Iași, hotelul „Victo- 
str. 9 Mai nr. 1, 
981/17430);

Partidul Socialist 
Dreptății (Independent) 
sediul în București,

lista
adăugat, în

Democrat 
din Româ-

25); 
din 
Lo-

Ro-

Nikos Beloiannis nr. 2, te
lefon 59 45 18;

— Partidul Cooperatist 
(București, str. Ienăchiță 
Văcărescu, nr. 20).

Pe rol, cu termen de 
dezbatere imediată, se află 
cererile de înregistrare 
ale partidelor: Mișcarea 
pentru Reconstrucție 
țională (Baia Mare, 
Crișan nr. 17, 
944/13088); Partidul 
cratic al Romilor 
(municipiul Sfintu
ghe, str. Garoafei nr. 2, ju
dețul Covasna); Partidul 
Independent Maghiar (Tîr- 
gu Mureș, str. Alba lulia 
nr. 54, telefon 954/44711).

început, 
sovieto- 

ce-

si- Hunedoara-Deva
A- 
că,

mân 
ria", 
lefon

Na- 
str. 

telefon 
Demo- 
Liberi 

Gheor-

te-

al 
cu 

str. (Rompres)

FILME
PETROȘANI — Parin- 

gul: Steaua Sudului; 7 
Noiembrie: Cei care plă
tesc cu viața; Unirea : 
Drumul oaselor.

12,45
13,15
13,30

15,30

LUPENI: Noiembrie,
ultimul bal.

Desene animate. 
Actualități.
închiderea progra
mului.
Opinii, opinii, opi

nii...
Agricultura la zi.

muzicii
16,00
16,30 Studioul

VULCAN: Hibernatus.

LONEA; Comisarul Car- 
done în acțiune.

17.00
17,20

URICANI: Ultimul răz
boinic.

18,20
18,40

PETRILA; Sprijiniți-l 
pe șerif. 19,10

19,30AN1NOASA: Colosul
din Rodos, I-II. 20,15

T.V. 20,25

10,00 Actualități
10,15 Muzică popi ilară.
10,45 Opinii, opiniii, opi- 21,55

n ii...
11,15 Pro-musica (reftia- 23,00

re). 23,20

ușoare.
Patrimoniu.

Emisiunea In limba 
germană.
Știința azi.

Tribuna partidelor 
politice.

Desene animate. 
Actualități.

Să vorbim despre 
libertate.

Film artistic.
Tema.
Producție a studiou
rilor sovietice.

Gaudcamus.

Actual i tați.

Nocturna.

con-

MOSCOVA 8 (Rompres). 
La Moscova au 
joi, convorbirile 
americane. Delegațiile 
lor două părți sînt condu
se de Eduard Șevardnadze, 
ministrul afacerilor exter
ne al URSS, iar cea a SUA 
— de secretarul de stat a- 
merican, James Baker, so
sit într-o vizită oficială în 
Uniunea Sovietică.

înaintea începerii
vorbirilor. Eduard Șevard
nadze a declarat ziariști
lor că întrevederea, 
miercuri seara, pe 
cursul a trei ore și jumă
tate, cu James Baker a fost 
consistentă și fundamen
tată. Au fost abordate as
pecte ale problemei redu
ceri: înarmărilor. O 
discuție a avut ca 
situația internă din 
secretarul de stat al SUA 
expunîndu-și opinia asu
pra evoluțiilor din lumea

Mica

de 
par-

amplă 
obiect 
URSS,

P «

sau 
Nord. 
42673,

V1NZARI
VIND urgent Dacia 1300 

cu îmbunătățiri, telefon 
43612 după ora 15. Stația 
electrică IUM Petroșani. 
(114)

CUMPĂR bloc motor 
Dacia 1100 sau Renault 10, 
Petroșani Independenței 
31/16. (105)

SCHIMBURI
SCHIMB apartament trei 

camere Băile Tușnad, jud. 
Harghita cu similar 
4 camere Petroșani 
Informații telefon 
pină la ora 16. (104)

SCHIMB două video re- 
corder Akai VS 22 și JVO 
HR 121 pentru Dacia 1310. 
Telefon 42774. (119)

SCHIMB apartament 
două camere decomanda
te etaj 2 zona Pieții Pe
troșani cu similar Oradea. 
Adresați Petroșani, Vasilc 
Roaită nr. 5 A, ap. 8. (94)

PIERDERI
PIERDUT carnet student 

pe numele Vajasdi Flaviu, 
eliberat de Institutul de 
mine Petroșani. II declar 
nul. (106)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 7077, eliberată 
de Institutul de mine I’e-

occidentală și asupra 
tuației din Europa.

SOFIA 8 (Rompres). 
genția BTA anunță 
printr-un decret al Consi
liului de Stat al RP Bul
garia, au fost retrase toate 
titlurile, ordinele și meda
liile fostului secretar ge
neral al GG al PCB și fost 
președinte al Consiliului 
de Stat, Todor Jivkov, pre
cum și foștilor membri ai 
Biroului Politic.

Prin același decret, Con
siliul de Stat al RP Bul
garia retrage toate distinc
țiile de stat ale Bulgariei 
ce au fost acordate lui Ni- 
colae Geaușescu, 
Ceaușescu, lui 
șescu, Erich 
Gunter Mittag 
Stoph, pentru
cări ale legilor din propri
ile țări, precum și pentru 
daunele aduse cauzei so
cialismului.

ANUNȚAM PE CEI INTERESAȚI, 
PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE, 
LĂRGIREA GAMEI PRESTĂRILOR 
CE SE EFECTUEAZĂ LA CERERE :

■ Documentații complete pentru con
strucții civile, de cult, industriale, agrozo
otehnice, lucrări tehnico-edilitare, drumuri, 
locuințe personale, anexe, instalații de orice 
fel în construcții existente, modernizări;

■ Proiecte de mobilier și decorațiuni in
terioare pentru toate genurile de lucrări ;

Elenei 
Nicu Ceau- 

Honecker, 
și Willy 

grave încăl-

le
ce

■ Documentații pentru reparații capita- 
și curente, amenajări și expertize tehni-

r

blicitate
trc.șani. O declar nulă. (107)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 3597, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. (110)

DECES

CU ADINCA durere 
in suflet anunțăm dis
pariția tragică la virsta 
de 33 ani a celei care 
a fost

MORARU SILVIA 
născută Stingă 

Inmormintarea va _ 
vea loc sîmbătă, 10 fe
bruarie de la domici
liul din str. Pescarilor, 
bl. BM11, sc. A, ap. 2 
Constanța. (108)

UOMEMORARE

a-

SOȚIA Lid ia anunță 
că se împlinește un an 
de la trista despărțire 
de iubitul ei soț 
TOMUȚA OGTAVIAN

Dorul rămlne neșters 
In sufletul meu. Adlncă 
durere și multe lacrimi 
pe tristul lui mormint.

■ Lucrări topografice și geodezice;

■ Proiecte de amenajare a teritoriului 
urbanism, inclusiv studii sociologice deȘi 

fundamentare a acestora;

■ Documentații de înstrăinare a imobi
lelor și terenurilor, partajări etc ;

■ Elemente de grafică și design (invita, 
ții, felicitări, reclame, afișe, firme, monumen
te funerare etc) ;

Comenzile se pot depune la sediul insti
tutului din Deva, Piața Victoriei nr. 2, cod 
2700. Informații suplimentare Ia telefon 12430 
sau 13730, interior 16 sau 40.

întreprinderea de prelucrare 
a lemnului Deva

cu sediul In 
Încadrează

Deva B-dul Dr. P. Groza nr. 24, 
pentru secția de mobilă Petrila

următorul personal muncitor :
— sudor electric și autogen
— mecanic auto
—• strungar
— frezor
— bobinator mașini electrice
— timplari
Informații suplimentare la sediul 

prinderii — telefon 16124 — 11999.

— 1
— 1
— 1
— 1
— 1

între-

s<


