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Cum muncesc, cum
M I N

trăiesc, cum gîndesc
E R I I

.»c vor găsi ifiulți care 
sa nu fie de aceeași păre
re cu noi, dar trebuie să 
spunem că Televiziunea 
Română I.iberă ne-a ofe
rit luni seara o emisiune 
mai rară, plăcută și palpi
tantă, străbătută de fiorul 
autenticului șl plină de 
învățăminte In privința 
democrației. In fața came
relor de luat vederi s-au 
aflat minerii Văii .Țiului, 
acești oameni îndrăgiți de 
loată țara pentru limpezi
mea gin ''i-ilor și căldura 
lor sufletească, p-ntru fru
musețea de caract.-r și a- 

■ itea alte calități înscrise 
pe un blazon curat. In 
•rezența domnului Ion I 
■eseu si a altor reprezeti- 

..mți ai un ’r partide poli
tice, Tnfi n‘ate după Revo
luție, a avut loc un dialog 
ieschis sj sincer. In cele 
bn urmă afirmația unora 
dintre m n-^ri potrivit că
reia „ei nu știu dcmocra- 
țio'*  s-a întors ca o fru
moasă m—'alie în favoarea 
lor, șl nu numai datorită 
modestiei din i arc a izvo- 
rit. Mărturisim i ă t ictul 
u care au făcut fața unor 
bsctlții de ordin politic, 
curajul si ineditul. unor 
întrebări n"-au încălzit la 
„-ea oră •'■■zie, alungindu- 
ne somnul oentru mai 
rntille ore. Dar nu i su
părat ni~>eni pentru că 
nici ci nu dormeau, se a- 
11 au într-'in „feliimb de 
noapte buniireștcanii", un/ 
.rhimb al dezbaterilor po- 
liliott, p-t^cut departe de 
asele ci "binele b>r, ilar 
dit de "-nane de inimi- 

noas'- rei car - ii cu 
r ■ ■ștem ‘ît de bin

(( oniinuure în pag. a 2-a) 

po ile urca pim. la ultime 
lo niveli ale blocurilor. E 
o f.itli iț.e grea, pc caic în 
cercam, prin toate mij 
lenevie, sa o remediem 
Deocamdată, sperau lele 
noastre ini h-gate dc iu 
trierea în folosința a nou 
lui rezervor.
• In legătură cu facturi 
le emise de E.GGI, pentru 
serviciile* pn 4,it(. în Iii 
na dec mbrie, situația c 
și mai complicată. Jntr-a 
flevăr film le pretinse sînt. 
foarte mari, comparativ 
cu nivelul r-.il al cucrgi 
ei termice furnizate în 
aparlam nte. S-a intim 
plat un lucru care nu «w1c 
in regulă. E.GCl, a emis 
facturi funttie tic energia 
termică livrata fie UE, Pa 
roșeni. l)e< i, pentru cec i 
c. s-a primit în punctele 
termice, de fapt singiir.i

C.heorghe ( HIR\ ASA

(Continii.ii e în pag. a 2 -n)

Minerii muncesc din 
rcu ți '-Aiesc cu modes

tie. Ani in șir. spic viața 
lor nu a privit nimeni din
tre cei care luau decizii. 
Putem spune chiar că 
spre munca lor, conducă
torii au privit cu binoclul, 
așa incit imaginile să a- 
pară deformate — norme 
mari, producție multă —, 
iar cînd a foști vorba să 
privească viața acestor tru
ditori, au întors binoclul. 
„Binele din ei“ i-a îndem
nat să rabde, dai" cînd 
umilințele depășeau pragul 
oricăror toleranțe iși pier
deau răbdarea. Așa a fost 
in 1929, dar și în alți ani 
— 19-15—1946 — despre 
care istoria nu a făcut pî- 
nă acum dezvăluiri. Așa 
a fost în 1977 cînd in Va
lea Jiului minerii au dat 
primul semn de împotri
vire energicii față de un 
regim tiranic.

Minerii muncesc din greu 
și în zil -le noastre. Dar 
de această dată printr-un 
imbold carc-i onorează. 
Trăiesc la fel de modest. 
Și gîndesc profund, după 
cum ne-.iu dovedit, fiind 
preocupați de toate mari
le probleme ale țării. De 
apărarea Revoluției, de o- 
crotirea oamenilor de frun-l 
te care au luat primele 
decizii sub gloanțe; de 
păstrarea cu sfințenie a 
respectului față de mar
tiri. Minerii știu ce înseam
nă pierderea de vieți o- 
menești, sacrificiul su
prem, durerea care la-.ă 
urme de neșter în familie, 
în colectivul de muncă.

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 3-a)

Oaspeții \ aii Jiului vorbesc tic l.i balconul l’ri- 
mării-i inunitipale.

Ld închidered ediției

In redacție au sosit numeroase telegra
me prin care colective muncitorești și persoa
ne din țară exprimă cuvinte de mulțumire la 
adresa minerilor pentru mitingul de la Bucu
rești și dialogul prezentat luni seara la TVRL.

Incepînd de mîine vom publ ca ,e te e a- 
cestor telegrame.

prezenți la mitingul dc so-Mii dc mineri si locuitori din Valea Jiului au fost 
lidnrilatc care < ,-|1 ut loc luni la Petroșani.

Elocvent o’.t- exemplul
furnizat d a ociația de
locatari nr. 1<l.n iu
peni. l’rii. ti o risoarc
adre»atii i< ■ l.nțici, adini-
nistratoi ii! ai eslei asocia-
ții, l'iorea Nc.kșu. ne

CĂLDURA DIN APARTAMENTE
tratată uneori cu... răceală

Dai orașul I.upeni ne 
parvin tot mai d?s vești 
îngrijorătoare, de la dife
riți oameni, privind a li- 
gurat. i confortului în a- 
parlamenle. Cele mii
mari nemulțumii i înt ge
nerate di: lipsa faldurii, 
a apei calde menajere și 
chiar a apei potabile. la 
e'ajclc superioare ale u- 
nor blocuri de locuințe 
din cartierele llraia, Vi
itorului și Barbalani. Mai 
mult ile it aut, o (menii 
sînt m mulțumiți și dc> 
m mIiiI in care ICGCL din 
lo dilate stabilește cuan
tumul taxelor pentru a- 
ceste servicii. Cu alt'' cu
vinte au, nu au apă sau 
caldui a, taxele păstrea
ză un nivel ridii.il.

în spiritul bunei colaborări 
româno-ungare

O delegație a Primă
riei județului Hunedoa
ra a plecat, ieri, în Un
garia, răspunzind virilei 
efectuată de curînd, la 
Deva, de oficialități aîe 
primăriei din județul 
Vas, avînd ca reședință 
orașul Szombathely. In 
cadrul acelui dialog au 
fost stabilite principiile 
unui protocol de colabo
rare intre cele două ju
dețe. Am fost informați 
că miinc, cînd se împli
nesc două luni de la 22 
decembrie, ziua renaște

Ceea ce e mai important
CLIMATUL DE MUNCÂ

In cadrul soluționării 
revendicărilor personalu
lui din preparațiile de 
cărbuni din Valea Jiului, 
cele referitoare la lucra
torii din sectorul de trans
port al II’CV.I au devenit 
o problemă aparte. -î.u- 
crătorii din acest sector 
holurilor al uzinelor de 
preparare beneficiază de 
aceleași revendicări satis
făcute sau în curs de so
luționare pentru toți sala- 
riații. Dar, dat fiind spe
cificul activității de trans
port, răspunderile și con
dițiile de muncă deosebi
te rde personalului din a- 
cest sector, s-au ivit une
le probleme și revendicări 
specifice.

In acest sens, la sediul 
II’CVJ a avut loc un dia
log între reprezentanții 
sindicatelor din cele 5 u- 
zine de preparare și con
ducerea il’C'VJ. S-a dis
cutat pe larg, pe îndelete, 
fiecare revendicare, s-au 
căutat soluții, s-au dat 
răspunsuri privind moda
litățile de soluționare. O 
problemă de fond pe care 
o ridică lucrătorii din sec
torul transport este ca 
mecanicii de locomotivă 
din cadrul II’CVJ să fie 
încadrați, similar cu me
canicii din cadrul CER, în 
grupa I de miim. I. iar 
ceilalți lucrători (meca
nici ajutori, impiegați, șefi 
manevră ele), în grupa a 
H-a de muncă. S-a solici
tat. totodată, încadrarea, 
similar cu cea a CER, a 

spune că factura pe lun.i 
decembrie cu nr. 4349 din 
4 ianuarie 1990 jn->um?az.î 
113 740 lei. Mult, in com
parație cu agentul termic 
și apa calda menajeră 
furnizata. Și mai a'e.> da
că ținem seama Șt de ac
țiunile de munca efectu
ate de locatari la instal i- 
țil, la curățirea punctelor 
gospodărești, ia căratul 
gunoaielor și alte aseme
nea operațiuni, după cum 
afirmă Elorea Ne.aeșU,

Ca primăria orașuhii 
am discutat cu domnul 
Robcrt Kinskv, șeful sec
torului administrație 'lo
calii de stat, lată opiniile 
dumnealui; „Cllnoa tem 
problemele din aceste tr- i 
cartiere. Sperăm ca în-, 
pilid cu 1 martie, n 1 e 
va da in folc -. n ț.i un nou 
rezervor de apă, ,-i . nț 1 
să se îmbunătățea'.ei Da
torită lipsei de pr. iilpo. 
apa — alit cea potabilă, 
ci* * și c< a < Idă — nu 

rii noastre naționale, in 
ședința Consiliului popu
lar al Județului Vas va 
fi semnat protocolul de 
colaboraro intre cele do
uă zone înfrățite. Prin
tre direcțiile viitoarei 
colaborări sini acțiuni 
de cooperare in produc
ție, schimburi de expe
riență tehnică, contacte 
culturale, sportive și tu
ristice, facilitarea unor 
vizite reciproce intre lo 
cuilorii celor două jude
țe din România și Un
garia. (T. SI’AIARU) 

personalului din cadrul 
CE Uzinale, întriicît act' 
vitalca, răspunderile pro 
fesionale și obligațiile in 
strucționalc sini aceleași. 
Sînt cerințe argumentate, 
dar a căror soluționare 
depinde do o decizie mi 
nisteriala și s-a hotârit să 
se facă dome, sul necesar, 
in vederea satisfacerii a- 
ccstor revendicări.

In cadrul întrunirii s-au 
formulat .și alte cerințe, 
privind acordarea de spo
ruri, perfecționarea acti
vității do industrie, cvimi 
nare și autorizare a per
sonalului la siguranța cir
culației, îmbunătățirea a- 
i.istenței medicale, a siste
mului de promovare a 
personalului, de actorii «re 
a echipamentului dc Tu 
ern. linele cerințe, cum ar 
li creșterea sporului dc 
periculozitate și dc vechi 
mc la coi care lucrează 
la siguranța circulației, 
vor fi satisfăcute pe rnă 
sura reglementărilor afla 
te în cur. dc jmWtin.it ițire 
și in cubul CER. Alte 
cereri pot și vor fi xoluțio- 
n ile ui cadrul II’CVJ, Așa 
sînt: îmbunătățirea regle
mentărilor privind acor
darea echipamentului de 
lucru, pt da timpuhn a 
fecl.il < examenelor rnedi 
cale și [ .ihologicc, acor 
da ■ ■ i d<- bonuri do curbii

loan Dl III K

ridii.il
jmWtin.it
fecl.il
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SOLIDARIZARE. Prin- 
tr-un telefon primit la 
prima oră a zilei de 
ieri, din comuna Pie- 
troșani, Județul Teleor
man, sintem anunțați 
că țăranii din această 
comună, ca și din al
tele apropiate, sint ală
turi de minerii Văii 
Jiului în acțiunea aces
tora de a apăra Guver
nul și Parlamentul. 
Frumos gestul țărani
lor din Teleorman, ca 
de altfel al tuturor oa
menilor de. bine din ța
ră, de n’sc solidariza cu 
minerii noștri. V.î mul 
țumim ! (C.I.)

RĂSPUNS. Cu amabili- 
tatea-i cunoscută și cu 
promptitudine, domnul Mi- 
hai Clita, actor, directorul 
Teatrului de stat din Pe
troșani, ne-a răspuns la 
întrebarea „Pe cînd o no
uă premieră pe scena in
stituției pe care o condu
ce ?" adresată în ziarul 
nostru de duminică. Iată 
răspunsul: „Lucrăm la
două noi spectacole, „Scau
nele" de Eugen Ionescu

Să ne orientăm mai mult spre cercetarea
Institutul de mine 

Petroșani are nu
meroase cercetări pentru 
îmbunătățirea activității 
la preparațiile din Vale și 
din țară. Unele au fost 
aplicate, altele în curs de 
aplicare, iar cîteva în fază 
de concepție. O schimbare 
rapidă a atitudinii față de 
cercetare, la nivel națio
nal, ar face ca acestea din 
urmă să ajungă cit mai 
curînd, pe planșete și a- 
poi, într-un timp de ase
menea scurt, să fie apli
cate în producție. Pe a- 
ceastă temă am purtat o 
discuție cu dr. ing. Romu- 
lus Sârbu, șef de lucrări 
la IMP. In centrul aten
ției s-a aflat desigur, lim
pezirea apelor.

— Domnule Sârbu, ca 
să nc încadrăm în tema 
articolului nostru, cc opi
nie aveți, pot fi limpezite 
apele Jiului 7

— Necesitatea limpezi
rii apelor este o problemă 
vitală pentru Valea Jiu
lui, dar și pentru țară. 
Este cunoscut că în apele 
uzate, rezultate din prepa
rarea cărbunelui se regă
sește un procent mare de 
argilă care le face recalci
trante la limpezire. Parti
cularitatea fiecărei ape ne 
obligă să știm că regimul 
de reactiv nu e valabil la 
fiecare preparație (din 
punct de vedere al dozei 
de reactiv, nu al tipului 
acestuia). Instalațiile ac
tuale, in condițiile unui

.Verticale.

în virtutea dreptului la replică
DORIM SA CLARIFICĂM!

In urma publicării arti
colului „Cine II susține 
pe domnul Pocnnriu", npă- 
rut în numărul 32 din 31 
ianuarie 1990, s-a creat un 
climat de tensiune In ca
drul personalului din ma
gazinul universal „Jiul". 
In scrisoarea către ziar se 
afirmă că alături de alți 
salariați ai ICSMI Petro
șani, sint și cinci gc itionari 
care au semnat In favoa
rea rămîncrii domnului 
I’oennriii cn director al în- 
tn.prindcrii sus numite, 
Ziarul dv. fiind independent 
și liber, vă rugăm, pentru 
a clarifica și risipi orice 
fel de bănuieli su precizați 
dată semnătura noastră 
sc află „negru pe alb", pe 
n.șa-zisul memoriu de ade
ziune ru directorul I’oe- 
nai iu. w « 

regim strict de reactivi, 
ar putea oferi o limpezire 
suficientă pentru a fi re- 
circulatc în totalitate a- 
pele. Dar problema ce 
trebuie rezolvată imediat 
este prelucrarea îngroșa
tului rezultat în faza de 
limpezire.

— Ce trebuie făcut în 
acest sens ?

— Pe lingă tehnologiile 
existente în Valea Jiului, 

Pot fi limpezite apele Jiului ? (III)
ar fi util să se reia cerce
tările privind prelucra
rea sedimentelor prin cen
trifugare. Una din
tre soluțiile Ime
diate, mai ales pentru iar
nă, este limpezirea în de- 
cantoare, recircularea apei 
limpezite, iar îngroșatul 
să fie dirijat către iazuri
le de sedimentare. In pa
ralel să se reia cercetarea 
privind implementarea în 
fluxurile actuale a dccan- 
torului vertical cu pat 
fluidizat.

— Este vorba de o in
venție brevetată in urmă 
cu 10 ani. Cine sint auto
rii și de cc nu s-a aplicat 
la preparații 7

— O precizare. Ca au
tori tn ordine apar trei 
persoane: cu, dr. ing. Ap- 
pel Francisc, pe atunci di
rector la preparația Co-

Ne-am întrebat cn sur
prindere ce anume nu ur
mărit aceste persoane care 
au scris articolul respectiv, 
neomițînd faptul că și ele 
sînt încadrate în magazi
nul universal „Jiul" la 
raioanele confecții bărbați 
și cămăși, danigrînd șefele 
do raion. Reiese că numai 
șefii lor au lucrat în co
merț necinstit, clc fiind 
uși de biserică.

Dc fapt. Intr-o ședință 
de constituire n FSN pe 
întreprindere, domnii Pa- 
vel 1 Iaiducsi și Ion Tără- 
sescu au cerut ca să nu 
m.il fie menținute în func
ția dc vlnzătoare acele 
persoane care nu sint ca. 
lificatc în această funcție 
șl să fie trecute în munci 
conform pregătirii pe care 
o au. Dacă știm că semna

roești, și dr. chimist Gon- 
teanu Aurel, conferențiar 
la IMP. Dintre noi lip
sește tocmai autorul prin
cipal, prof. dr. ing. Nagy 
Bela. După doi ani de la 
înregistrarea la OSIM a 
invenției (sub nr. 79216 
pe 1978) a plecat în RFG. 
Brevetul a ieșit după ple
carea sa. Cît despre apli
carea invenției, ce să 
spun I întârziind elabora

rea STE pentru prepara
țiile Uricani și Livezeni. 
unde putea fi prevăzută 
din proiect, aprobările au 
venit cu vechile tehnolo
gii. In altă ordine de idei, 
fucind probele la Coroești, 
aplicarea a fost contesta
tă pentru că nu face față 
datorită debitului mic, fa
ță de decantorul radiat e- 
xistent, ca și pentru cali
tatea îngroșatului. S-a o- 
mis faptul că puteau fi 
înseriate 6—7 asemenea 
instalații, care puteau în
locui 3—4 decantoare cla
sice. Nu mai luăm în cal
cul cheltuielile, incompa
rabil mai mici, suprafața 
ocupată, rc-Juccrea perso
nalului de deservire și po. 
sibilitățile mari de meca
nizare. S-a văzut insă iner
ția în producție pentru 
aplicarea invenției, gene-

Climatul 
de muncă 
(Urmare din pag. I)

nc și pentru salariații clin 
mediul rural etc.

In c.i Irul discuțiilor pur
tate s-uu lacul propuneri 
pentru revizuirea și îmbu
nătățirea unor normative 
depășite, acordarea sporu
rilor legale, funcție de 
condițiile specifice actua
li , determinate pe bază 
de măsurători precise, 
salarizarea în mod echita
bil a tuturor lucrătorilor. 
•Sint cerințe a căror solu
ții.nare sc află în atenția 
<< initetelor sindicatelor 
libere, a consiliului de ad
ministrație și trebuie să 
contribuie la statornici
rea unui climat de muncă 
optim in sectorul de trans
port al uzinelor de prepa
rare. Și acesta e foai te im
portant I 

tarele lucrează în cadrul
magazinului 
schimb nu-1 
acest domn

„Jiul", în 
cunoaștem pe 
Paul Baban.

In acest sens ne rezervăm 
dreptul dc a-i chcmn în 
Judecată pe semnatarii scri
sorii, pentru a-1 cunoaște 
și pe domnia sa.

Sintem convinși că nil
este nici principial șl nici 
colegial ca vendetele să se 
poarte prin mijloace mass- 
media, prin publicarea u- 
nor scrisori în care sînt 
spuse neadevăruri. Dor 
considerăm că aceste nea
devăruri lezează integri
tatea morală a lucrătorilor 
din comerț. *

și .Mătrăguna" de Niccolo 
Machiavelic Domnul hli- 
hai Clita și-a rezervat 
dreptul de a păstra ca 
surpriză, numele realiza
torilor celor două specta
cole. (Al. H.)

DBOGAMDATA. „Uni 
Fan Radio" poate fi recep
ționat, deocamdată, doar 
tn Capitală și în jurul a- 
ct-stcia. Informăm elevii 
din colectivul clasei a 
XII a D de la Liceul in
dustrial nr. 1 Lupeni, că 
Ii vom In.tiin’a cind vor 
int -v; ni îmbunătățiri, iar 
cn mnile a « .tui post de 
radio studențesc vor putea 
b : ec< pțicnate ;i In Valea 
Jiului. (G.O.)

IFJ'MIN \T. D. și ain 
mc scris In ziarul nostru, 
Primăria nu a luat nici o 
mj-'r.i privind rezolvarea 
problem i iluminatului pu
blic In ora-, Zone inttvi’i 
«int, dup i lăsarea Întune
ricului, in beznă. Nici m .- 
car iluminatul pentru Si
guranța clădirilor și trecă
torilor nu funcționează in 
totalitate. (Al. M.)

EXEMPLU. Pe strada 
llie Pintilie nu există In 
prezent declt un bec. Dacă 
nr fi montat cel puțin u- 
nul (intre blocurile 7 și 11) 
ar fi aproape bine. Este 
posibil ?

ANUI.ARE. De la Con
siliul de administrație și 
sindicatul independent al 
lucrătorilor din AUTL Pe
troșani aflăm că pentru 
transportul In comun din 
Valea Jiului, nu mai sint 
valabile legitimațiile tle 
călătorie (nu abonamen
tele) emr,e înainte de 1 
februarie a c. Așadar de
ținătorii acestor documen
te sint rugați să le depu
nă la AUTL. Oricum ele 
nu mai pot fi folosite.

INVITAȚIE. Un grup de 
locatari din blocul 4, de 
pe strada Șt O. îo.if d.n 
Vulcan, no invită să ve
dem gunoiul ncridicat șl 
„apa cure curge pe pereți“l 
No-am bucura sincer dacă 
E(1CI, din localitate „ne-ar 
lua o înainte" și ar rezolva 
ptoblemele Semnalate
(G.O )

l
i Rubrică realizată <!<■ 

( . IOVAM.S( U

Gcorgcta l’ETRA, Ileana 
COCOI.AN, Viorica HIN
DI A, Ton TAR ASI'SCII, 

J’avcl IIAIDÎ’CSI

fundamentală
rată de fuga după tone și 
rezultate imediate. Dar ce 
a fost mai important s-a 
scăpat definitiv din ve
dere. Cei care au asistat 
la probe, după ce noi, au
torii, am băut din apa lim
pezită în această instalație, 
au băut și ei. Nu au pățit 
nimic. Au apreciat lucra
rea, dar n-au aplicat-o (?!!).

— Din diapozitivele pe 
care ni le-ați prezentat am 
văzut că totuși se aplică.

— Da, și cu rezultate 
foarte bune. O asemenea 
instalație este realizată la 
fază industrială de către 
IPlCCF Harghita, care a re
zolvat definitiv depoluarea 
uncR ape din județ. Aceas
ta demonstrează că va 
avea viață și continuăm a- 
plicarea și la alte unități.

Revenind la problema 
generală — limpezirea a- 
pelor — cred că, atît cer
cetătorii, cit și cadrele di
dactice din învățămîntul 
superior trebuie să se o- 
rienteze către cercetarea 
fundamentală pentru a 
găsi soluții viabile pe pe
rioade mai lungi, nu ime
diate, care, s-a văzut, n-au 
dat rezultatele scontate. 
Cadrele didactice ar fi ce
le mai In măsură să a- 
profundeze fenomenele 
intime care stau la baza 
complexului proces al 
limpezirii apelor, dar și 
pentru scurtarea timpu
lui Intre cercetare și im
plementare. Oricum, sint 
sigur, limpezirea apelor 
Jiului este posibilă.

Constantin IOVANESCU

Căldura din
(Urmare din pag. I)

care se poate măsura. N-a 
măsurat nimeni ce s-a li
vrat din punctele termi
ce către apartamente. Ți- 
nînd cont de situația de 
ansamblu a căldurii din 
apartamente, primăria a 
hotărit ca nivelul taxe
lor pretinse pentru luna 
decembrie să se mențină 
la nivelul lunii .noiem
brie, hotărîre care a de
venit operantă. Dar aici 
se ridică și o alia proble
mă. Asociațiile de loca
tari n-au ef'cinat con
troale în apartamente 
plivind modul in care 
este asigurată căldura. 
Necfcctuind aceste con
troale, practic, asociațiile 
n-au avut argumente în

UNA P E Z I

Din presa străină 
,,Vas Ncpe" — Ungaria 

____________ __________ ______________ -

Posta redacției
UN GRUP DE MINERI. 

Dilja: La solicitarea dv. 
nc-am interesat de dl. 
Prodan, care a fost văzut 
la Televiziune în data de 
10 februarie a.c., împreu
nă cu alți reprezentanți ai 
minerilor din Valea Jiului. 
Domnul Prodan I. Gheor- 
ghe s-a născut Ia Fildu 
de Sus — Gorj și este mi
ner la sectorul transport 
al IM Livezeni din 1977. 
A lucrat în cîteva unități 
miniere, inclusiv la IM 
Dîlja, în anii 1968—1969. 
De la Livezeni ni s-a co
municat că nu a fost de
legat de sindicatul liber 
la București pentru reven
dicările minerilor.

MARIN CRENGANIȘ. 
muncitor, IM Uricani: Ne 
scrieți că sîmbătă, 10 fe
bruarie a.c., la postul de 
radio Europa Liberă s-a 
anunțat că doamna Gor- 
nea, în cadrul unui inter
viu acordat unui ziar din 
Elveția — a cerut tuturor 
țărilor lumii sistarea aju
toarelor către România. Și 
aceasta, în numele pop ■ 
rului român.

Vă înțelegem mlhnirea, 
doar e vorba de viața și 
binele tuturor cetățenilor 
țării.

GIORGTANA RUSU, Pc- 
trila: Imaginara dv „luare 
de cuvînt" are multe idei 
bune, demne de luat în 
seamă de cei care sint che
mați să hotărască asupra 
problemelor națiunii. In- 
trurît privesc probleme 
globale, era bine să le fi 
trimis presei centrale. Dar 
viața. între timp, a rezol
vat multe probleme.

apartamente 
susținerea cauzei lor. Dar 
sperăm să rezolsăm a- 
ceste situații".

Sigur, problemele tre
buie’ rezolvate. Dar noi 
ridicăm un alt aspect. Da 
cc nu se montează la fie
care punct termic acele 
aparate de măsurare a e- 
nerg.ei termice furnizate? 
Se insistă de mult in 
coastă direcție dar, • 
geaba. Cu toate că s-an 
făcut și unele investiții r 
pentru procurarea acestor 
aparate. Vnem să credem 
cn măcar acum EGCL Lu
peni va înțelege că insta
larea acestor aparate este 
mai mult decît necesară.
Ar scuti de necazuri a- 
tît întreprinderea cît și 
oamenii.

i
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Cum muncesc, cum trăiesc, cum gîndesc 
MINERII

Adevărul desnre lunca Floru

(l iniare din pag. I)

In spirit democratic, par- 
ticipanții la acest dialog 
reprezen tind minele 
Lortea, Petrila, Livezeni, 
Iscfoni, Aninoasa și al
tele, au făcut mai 
multe propuneri. Aceleași 
propuneri au fost făcute 
și la Petroșani, de ortacii 
lor, care au înțeles să nu 
mai facă deplasarea în Ca
pitală. Ideile lor converg 
spre îmbunătățirea unor 
activități sociale (comer
țul calitatea plani), Întă
rirea ordinii publice. A- 
cum, atenția lor este în
dreptată spre asigurarea 
purității tinerei noastre 
democrații. Unele mani
festări, sa” .-ientări insu
ficient expii ate, ale „par
tidelor istorice" iau în
grijorat Au fost arătate 
și sursele altor îngrijorări 
ți S-a cerut insistent ca 

«»

forțele de ordine din * Ca
pitală să stăpînească ac
țiunile izolate, prin care 
se încearcă destabilizarea 
țării. Este limpede pentru 
toți că minerii manifestă 
o simpatie aparte față de 
unii conducători, cum sînt 
domnii Ion Iliescu, Petre 
Itoman, Gelu Voican-Voi- 
culescu, Cazimir lonescu. 
In intimitatea cugetului, a- 
colo unde ei păstrează ce
le mai frumoase sentimen
te de buni români, nu la
să să pătrundă orice in
trus. Au simțit, oare, că 
cineva forțează o intrare 
atit de bine păzită, ața cum 
s-au forțat ușile Parlamen
tului ? Politica forței nu 
mai are nici o șansă să le 
cîștige încrederea.

Masa de mineri aflată 
luni seara în Capitală a 
revenit în Valea Jiului în 
deplină ordine și, tot așa, 
a trecut la muncă. In 
București li s-au prezentat

Pastel «le iarnă. 

garanții că nu vor mai fi 
îngăduite acțiuni huliga
nice, destabilizatoare. Dom
nul Ion Iliescu lc-a făcut 
un călduros apel să apere 
pe mai departe tînăra 
democrație prin muncă. 
In fond, dacă 10—20 de 
huligani î.și vor mai face 
de cap nu e neapărat ne
cesar ca 5000 de mineri să 
se deplaseze în Capitală 
pentru a restabili ordinea. 
Au și bucureștenii forțe 
muncitorești suficiente !

Reîntorși la locurile de 
muncă, minerii muncesc 
acum cu multă dăruire 
P'ntru cauza Revoluției. 
Știm că și în absența lor 
abatajele au continuat să 
funcționeze. Dar elanul 
trebuie să fie acum mai 
mare, iar grijile minerilor 
să fie egal împărțite pen
tru a da cărbune m a 1 
mult și pentru a asigura 
ordinea exemplară de care 
are nevoie mina.

loto: I. șTEI-ANESCU

Nota „Viață de caba
nier", publicată în ziarul 
nostru din 15 februarie 
a.c., a creat o stare de ne
mții turnire în rîndul mi
nerilor de la IM Petrila. 
In*  cadrul unei discuții, 
care s-a desfășurat la în
treprindere, sîmbătă, 17 
februarie a.c., cu repre
zentanți ai consiliului de 
administrație, sindicatelor 
libere ale minerilor și mi
neri, am constatat că nota 
nu a fost documentată 
astfel Incit să slujească 
adevărul și numai adevă-

„Jiul" - la
Așadar, astăzi, echipa de 

fotbal „Jiul" Petroșani ia 
startul In întrecerile ofi
ciale din sezonul de pri
măvară. La Onești, în ca
drul „Cupei României" la 
fotbal, va întîlni echipa 
divizionară C, CSM Bor- 
zețti. Acest meci, primul 
din actualul sezon, va con
stitui nu doar o confrunta, 
re sportivă obișnuită, ci 
și un prilej deosebit de 
verificare a modului în 
care „Jiul" s-a pregătit 
în vederea returului cam
pionatului diviziei A.

Despre pregătirile efec
tuate ne oferă amănunte 
Constantin CATU'j'I, pre
ședintele Clubului sportiv.

— Am început pregăti
rile în 5 ianuarie, timp de 
10 zile, efectuînd antrena
mente în vederea adaptă
rii jucătorilor la efort. A 
urmat o perioadă de 10 zile 
la Felix, unde am susținut 
și un joc cu FG Bihor, pe 
care l-am pierdut. La pre
gătirile de Ia Felix n-au 
participat Lasconi (susține
rea examenului de stat). 
Ceacusta (contractul de 
munca desfăcut din octom
brie), Zlotca și Itacolța (nu 
s-au prezentat la lot, soli- 
citînd transferul). Păuna 
(doar Jumătate de perioa
dă, a avut căsătoria), iar 
Hcnzcl a venit cu două 
zile mai tîrziu. 

rul despre situația actuală 
a cabanei Lunca Florii; la
tă de ce argumentele au 
fost înlocuite de insinuări.

Ne simțim datori să fa
cem următoarele precizări 
pentru restabilirea adevă
rului: prin dispoziția
CMVJ nr. 47 din 5 februa
rie 1990, cabana Lunca 
Florii a trecut în patri
moniului întreprinderii mi
niere Petrila care a numit 
o comisie pentru preluarea 
cabanei (14—17 februarie). 
Prin aceeași dispoziție a 
fost numit cabanier dom

startul cumpetițiilor oficiale
in continuarea pregăti

rilor, am efectuat un tur
neu în Ungaria, Jucînd 
trei jocuri (un egal, o vic
torie și o Infrîngerc), după 
care am rămas la Petro
șani, participînd la unele 
Jocuri amicale. Astfel, am 
jucat la Paroșeni, cîștigînd 
cu 3—0, am făcut 1—1 la 
Deva cu „Mureșul" ți am 
cîștigat cu 5—0 tot cu „Mu
reșul" la Petroșani.

— Domnule președinte, 
care sînt noutățile la echi
pa „Jiul" față de perioada 
tuiului ?

— Nu prea sînt specta
culoase. Ca antrenori, îi 
avem pe Gogu Tonca, prin
cipal și Romulus Leca, se
cund (In urma alegerilor 
democratice). Din lot fac 
fapte: Ghițan, Dumitru, Ne_ 
grilă, Florcscu, Sedecaru, 
Mihăilă, Dodu, P. Lucian, 
Ceacusta, Udrică, Cnstea, 
Bicu, Moromete, Varga, 
Lasconi, Ilcnzel, Păuna, 
Benone Popescu și, bineîn
țeles, Zlotea și Racolța, ca
re nu s-au prezentat încă. 
Dar îi mai așteptăm I

De asemenea, de la e- 
chipa de tineret au parti
cipat la pregătiri Mărgi
nean. Stoica și Cioată, trei 
tineri talcntați pe care 
dorim să-i piomovăm in 
prima echipă.

— Cu ce vă confruntați 
la ora actuală ? 

nul \ asile Jitca, om cu 
experiență In problemele 
de administrare și gospo
dărire în acest domeniu. 
Cabana Lunca Florii va 
fi amenajată de IM Petri
la ca o casă de odihnă și 
recuperarea forței de mun
că a minerilor. Fi
ind in patrimoniul 
întreprinderii, numai mina 
Petrila și Sindicatul liber 
al minerilor decid tot ceea 
ce este referitor la cabană

Tibcriu SPATARU

— In primul rînd cu 
lipsa de locuințe pentru 
unii jucători; problemă 
pentru care cerem ajutorul 
primăriei. Apoi dorim să 
ne recîștigăm sediul din 
Petroșani Nord (al actua
lei covrigării). Avem, de 
ademenea, mari greutăți 
cu asigurarea cărbunelui 
necesar încălzirii comple
xului. Consumul nostru 
este de 50 tone pe lună, 
dar nu ni se asigură.

— Și veștile bune car< 
ar fi ?

— Minerii și susținăto
rii echipei ne-au înțeles și 
jucătorii au rămas anga
jați ai unităților miniere. 
Aș dori să le mulțumim 
tuturor și să le spunem că 
echipa este hotărîtă ,ă-și 
manifeste recunoștință, 
prin Jocuri frumoase și 
rezultate bune.

— Vă așteaptă un retur 
destul de complicat. Co o- 
biectivc v-ați propus ?

— Să mergem cit mai de
parte In Cupă, iar în Cam
pionat să ne clasăm Ia fi
nal în primele 10 echipe. 
Cit despre dificult.i ea re
turului, ce să mai unem? 
Primul meci e la ( raiova. 
cu Universitatea, Vă dati 
seama...

— Oricum, noi și supor- 
ti iii din Valea Jiului vă 
dorim mult, mult su«?ccs !

Glieorglic QIIIRVASA
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PROGRAMUL RETURULUI DIVIZIEI A

llll’A A 18- \ (21—25 februarie)

l niv. Craiova — Jiul l'.troșani
5lM Brașov — SC Bacău
D: namo — FC Argeș
Flnăra — Steaua
„U“ Cluj N. — FC Inter
FC B.hor — „Poli" Timișoara 
Sportul stud. — FC Corvinul 
•Suij ; FC Farul, Petrolul Ploiești.

ITAPA A 13-ză (I martie)

SC Bacău — Univ. Crac, a
FC Argeș — FC Farul 
FC Inter — Dinamo 
Petrolul — Flacăra
S tenia — „U“ CluJ-N. 
FC Corvinul — FC Bihor
Jiul Petroșani — Sportul stud.
Stau: FCM Brașov, Poli. Timișoai

ETAPA A 20-A (14—18 martie)
FC Bihor —■ Jiul Petroșani
Sportul stud. — SC Bacău 
Dinamo — S’eaua
FC Argeș — FC Inter 
„U" CluJ-N. — Petrolul 
Flacăra — Poli. Timișoara
FC Farul — FCM Brașov 
■•iau; Univ. Craiova. F6 Corvinul.

ETAPA A 21 A (21—25 martie)

Strana — FC Argeș
I'CM Brașov — Univ. Craiova 
FC Inter — FC Farul
Petrolul — Dinamo 
FC Corvinul — Flacăra
Poli Timișoara — „U" Cluj-N.
SC Bacău — F0 Bihor
Stau; Jiul Petroșani, Sportul stud.

ETAPA A 22-A (8 aprilie)
Flacăra — Jiul Petroșani
I® Inter — Steaua

FC Argeș — Petrolul
Dinamo — Poli. Timiș ara 
„U" CluJ-N. — FC Cui vinul 
FC harul — Univ. Craiova 
Sportul stud — FCM Brașov 
Stau : SC Bacău, FC Bihor.

El APA A 23-A (15 aprilu )

Poli. Timișoara — FC Argeș 
Petrolul — FC Inter
Steaua — FC Farul
FC Corvinul — D;nnmo
SC Bacău — Flacăra
Jiul Petroșani — „U" ( luJ-N.
F"M Brașov — FC Bihor 
Univ Craiova — Sportul stud.

ITAPA A 21-A (21 aprilie)

Oiii.imo — Jiul Petroșani
„U" Cluj N. — SC Bacău
Steaua — Petrolul
FC Inter — „Poli" Timiș.
FC Argeș — FC Corvinul
FC B.hor — Univ. Craiova
FC Farul — Sportul stud.
Stau: Flarfira, FCM Brașov.

ETAPA A 25-A (29 nprilii)

Jiul Petroșani — I C Argeș
Foii. Timiș. — Steaua
FC Corvinul — FC Inter
Petrului — FG Farul
FCM Brașov — Flacăra
Sportul stud. — FC Bihor
SG Bacău — Dinamo

(se va ri’program.i'
Stau: „IJ" Cluj-N., Univ. ('raiova.

11 AI’A A 26-A (6 mai)

IC Inter — Jiul Petroșani
FC A rg«’ș — SC Bacă u 
Petri Iul — Puii. Timișoara 

Steaua — FC Corvinul 
Flacăra — Univ. Craiova 
..U" Cluj-N. — FCM Brașov 
FC Farul — FC Bihor
Stau: Dinamo, Sportul stud.

ITAI’A A 27-A (9 mai)

Jiul Petroșani — Steaua
•SC Bacău — FC Inter 
FC Corvinul — Petrolul 
Poli. Timișoara — FC Farul 
FCM Brașov — Dinamo 
Sportul stud. — Flacăra 
Univ. Craiova — „U" Cluj-N. 
Stau: FC Argeș, FC Bihor.

ETAPA A 28-A (13 mai)

Petrolul — Jiul Petroșani
Steaua — SC Bacău
Poli. Timișoara — FC Corvinul 
Dinamo — Univ. Craiova
FC Argeș — FCM Brașov 
Flacăra — FC Bihor
„U" Cluj-N. — Sportul stud. 
Stau; FC Inter, FC Fai ul.

ETAPA A 29-A (1G mai)

Un v. Craiova — FC Argeș 
FCM Brașov — FC Inter 
SC Bacău — Petrolul

■ iul Petroșani — l’oli. Timișoara 
FC Cor vinul — FC Farul 
Sportul stud. — Dinamo
I < Bihor — „IJ" Cluj N.
SI.iii: Steaua, Flacăra

I I AP \ A 30-A (20 mai)

II C orvinul — Jiul Petroșani 
Poli. T mișoaia — se Bacău 
l’C ’nler — Unii Cra ov.i
Stcau.'l — FCM Brasi.v
l'C F util r' irăr.i

Dinamo — FC Hlru
FC Argeș — Sportul stud. 
Stan: Petrolul, „L" ( luj-N.

ETAPA A 31-A <2.3 n

FC lanul — Jiul Petroșani
FC Bihor — FC Argeș 
Univ. Craiova — Steaua 
Sportul stud. — FC In «-r 
FCM Brașov — 1’ctrolu 
SC Bacău — FC Corvu.a. 
Flacăra — „U" Cluj-N.
Stau; Poli. TimTșoara, Dinamo.

ETAPA A 32-A (27 !
Jiul Petroșani — SC Bacău 
Petrolul — Univ- Craiova
Poli. Timișoara — Brașov
„U" Cluj-N. — FG a urul 
Dinamo — Flacăra
FC Inter — FC Bihor 
Steaua — Sportul stud. 
Stau: FC Corvinul, FC Argeș.

ETAPA A 33 A (30 m
FC Farul — SC Bacău
Flacăra — FC Argeș 
FC Bihor — Steaua
Sportul stud. — Petrolul 
Univ. Craiova — Poli. Tim 
l CM Brașov — FC Corvinul 
„U" Cltij-N. — Dinamo 
Stau:,^iul Petroșani, FG Intct.

Bl APA \ 31-A (3 iunie)

l’C Corvinul — Univ Craiova 
fiul Petroșani — I ( M Brașov 
Dinamo — FC I c ul
FC Inter — Fi u ara 
l'C Argeș — „l'“ C|.i| N.
Petrolul — FC Bihor
Puii. Timișoara Sportul stud. 
Stau SC Bacău St« ,uia
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C 0 MU NI C A T
al Biroului Executiv al Consiliului Provizoriu 

de Uniune

ÎNTREPRINDEREA

Națională
MINIERA

P E T RI L A
fn ziua de 19 februarie 

<.>90, Biroul Executiv al 
Consiliului Provizoriu de 
Uniune Națională s-a reu
nit pentru a analiza as
pectele legate de manifes
tația ce a avut loc în Pia
ța Victoriei din Capitală, 
în cursul zilei de 18 fe
bruarie a.c.

Biroul Executiv a ascul
tat informările prezentate 
(le Mihal Drăgănescu și 
Gelu Voican Voiculescu, 
viceprim-miniștrl ai gu
vernului, general colonel 
Victor Stănculescu, minis
tru al apărării naționale, 
general colonel Mihai Chi- 
țac, ministru de interne, 
după care a procedat la 
o dezbatere amănunțită a 
celor întlmplate în Piața 
Victoriei și a 
po care le au 
tuația politică 
țară. Analiza 
arătat că o

fc-

implicațiilor 
pentru 
actuală 
faptelor 
demonstrație 

rx>rnită din Piața Unirii 
și ajunsă în fața sediului 
guvernului, desfășurată 
fără autorizații legale, a 
prilejuit manifestări de 
violență din partea unui 
grup restrins de partici- 
pinți, special pregătiți în 
acest scop. Aceștia, folo- 
sindu-se de răngi și dife
rite alte obiecte metalice, 
pe care le aveau asupra 
lor, au forțat intrarea în 
sediul guvernului și al 
Ministerului Afacerilor Ex
terne, unde s-au dedat 
la acte de vandalism și 
molestare împotriva unor 
reprezentanți ai guvernu
lui și a militarilor din ser
viciul de pază. Această 
agresiune a provocat răni
rea a peste 30 de militari 
ți polițiști care, abținîndu- 
se să folosească armamen
tul propriu, au încercat 
să-și îndeplinească misiu
nea de apărare ce le fu
sese încredințată fură a 
riposta prin violență. S-au 
produs, de asemenea, pa
gube materiale, avarii ale 
edificiului, s-au risipit și 
distrus acte oficiale, 
înregistrat distrugeri 
unor automobile și a 
r-G.rțl din moli litrul 
în interiorul clădirii.

Biroul Executiv al 
S.ii'ibji Provizoriu dc 
riinnc Națională și-a 
primat dezaprobarea 
de asemenea acte de 
Icnță ce periclitează 
m itul social șl politic din

si- 
din 

a

s-au 
ale 

unei 
aflat

Con
v

ex - 
față 
vio- 
tli-

însuși stabilitatea 
de care are atîta nevoie 
procesul de înaintare spre 
democrație, condamnînd 
și cerînd pedepsirea seve
ră a celor vinovați. In 
numele unor variate for
mații politice pe care le 
reprezintă, mai rnulți mem
bri ai Biroului executiv 
au dezavuat fără echivoc 
folosirea unor asemenea 
metode, care pot prejudi
cia grav perspectivele con
solidării noastre democra
tice. Aceasta vine în con
tradicție flagrantă cu spi
ritul politicii de colaborare 
și conlucrare care animă 
toate formațiunile po
litice din momen
tul constituirii Consiliului 
Provizoriu dc Uniune Na
țională în vederea acțiunii 
unite pe o platformă co
mună în scopul asigurării 
stabilității și liniștii în 
țară, al pregătirii și des
fășurării în bune condiții 
a alegerilor libere din 
luna mai. Astfel dc meto
de și manifestări, care ar 
putea împinge pe calea 
unei dezagregări anarhice, 
sînt de natură să acredite
ze ideea că țara este ne- 
guvernabilă, inaptă pentru 
valorile și spiritul demo
crației. Este semnificativ, 
de asemenea, că în tim
pul acestei dezlănțuiri de 
vehemență necivilizată, de 
vandalism, s-au găsit u- 
ncle capete înfierbîntate 
și aventuriste care să pro
pună unor cadre superioa
re din armată, care coor
donau apărarea sediului 
guvernului, ideea nesăbui
tă a alcătuirii unei puteri 
militare, înjghebată în pri
pă. sub presiunea unor e- 
lemente turbulente — ceea 
ce firește, n-a găsit dccît 
o atitudine fermă de refuz 
din partea militarilor res
pectivi.

Asemenea acte nesăbui. 
te riscă să deformeze am
bianța politică din țară, 
să creeze incertitudine și 
neliniște generală, provo
când reacții de indignare, 
greu dc controlat, din par
tea unor categorii 
ale populației in 
localități și zone ■ 
Chiar în timpul 
rării ședinței, la 
expresă a Biioului Execu
tiv, președintele Ion llies- 
cu s a adresat țarii, prin

țarîi.

i largi 
diferiți; 

ale țării, 
desfâșu- 
cererca

radio și televiziune, in- 
demnînd la responsabili
tate și stapinire .de sine, 
rugind totodată pe cei care 
se puseseră in mișcare, 
pornind spre București din 
Valea Jiului și alte centre 
muncitorești, spre a apăra 
guvernul, să rămînă la lo
curile lor de muncă, să-și 
dovedească prin calm 
luciditate încrederea 
destinul nou al țării, 
asentimentul Biroului 
xecutiv, domnul Ion Ilies- 
cu a atras atenția asupra 
riscurilor pe care le cre
ează escaladarea violen
ței, anarhia care inevitabil 
ar putea naște 
ar genera o înlănțuire 
fastă de evenimente 
ar transforma 
într-un teatru de 
țări violente.

Deliberarea din 
Executiv a pus accent pe 
responsabilitatea civică 
de care este nevoie să se 
dea dovadă de întreaga 
națiune, atit în activitatea 
partidelor și diferitelor 
formațiuni politice, cit și 
in imaginea pe care o ofe
rim despre problemele 
actuale ale țării. în presă 
și mass-media, astfel în- 
cît să se preîntîmpine ten
tativele de manipulare a 
conștiințelor și compor
tamentelor, ce nu pot dc 
cît să’dăuneze vieții publi
ce românești.

Față de cele 
Biroul Executiv 
ganelor de stat 
te să ancheteze 
și fără întîrzierc, 
stanțele exacte ale agresiu
nii din ziua de 18 februa
rie, săvîrșitu împotriva u- 
nor instituții guvernamen
tale și să stabilească fac
torii care s-au aflat în 
spatele acestor provocări 
evidente. S-a stabilit, în 
același timp, ca, în func
ție de concluziile- la care 
se va ajunge, toți cei 
vați să fie deferiți 
țici și să primească 
deapsa meritată.

I’cntru a prcîiiliinpina 
comiterea unor noi acte 
dc violență huliganică, s-a 
hotărît elaborarea 
decrct-lege care să 
tuic măsuri practice sigu
re de ocrotire eficientă a 
organelor de stat, a insti-
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tuțuior publice, a sediilor 
tuturor partidelor și for
mațiunilor politice, a li
niștii cetățenilor și ordinii 
de drept, astfel incit să 
se asigure un climat de 
certitudine și liberă expre
sie democratică.

S-a cerut, de asemenea, 
organelor de ordine pu
blică, să manifeste promp
titudine și decizie în apli
carea reglementărilor le
gale referitoare la orga
nizarea adunărilor și ma
nifestațiilor publice, în 
prevenirea oricăror încer
cări de destabilizare poli
tică.

In cursul dezbaterilor 
S-a hotărît, de asemenea, 
să se iasă în întimpinarea 
opiniei publice oferindu- 
se o informare veridică, din 
partea conducerii țârii, în 
spiritul sincerității șl o- 
bicctivității, asupra pro
blemelor ce constituie o- 
biect de frămîntare pen
tru categorii largi de ce
tățeni, cum ar fi bunăoa
ră situația formațiunilor 
represive din structura 
vechiului departament al 
securității, atit la nivel 
central cît și teritorial. 
Trebuie să fie
măsurile luate și cele 
se vor adopta astfel îneît 
să se răspundă în 
concret așteptării 
le, să se aducă < 
rile necesare pentru a se 
elimina suspiciunea reci
proc șî sursele dc ten
siune care continuă să ne
liniștească opinia publică 
din țara noastră. Toate a- 
cestea sînt dc natură să 
dezvolte dialogul civilizat 
.și receptivitatea față de 
imperativele dezvoltării 
noastre 
gurînd 
sociale 
dru dc 
sabilă și lucidă, în 
respectîndu-sc 
legitime, să prevaleze 
lercselc naționale majore.

Biroul Executiv a hotă- 
rît să aducă în dezbaterea 
Consiliului Provizoriu de 
Uniune Națională, la pro
xima ședință, concluziile 
la care a ajuns în legătura 
ru problemele discutate și 
măsurile hotărite în ședin
ța de astăzi.
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Autobaza uzină de transport 
local Petroșani

strada Isci oni nr. 3

angajează direct sau prin transfer :

revizori tehnici
conducători auto categoriile II, C, D, E 
incvanici auto de la i alegoria 3 in sus

Salarizarea și încadrarea sef vor tace con
form Legii 12/1971 și Legii 57/1971.

Relații suplimentare la sediul unității, 
telefon 13328 13822.

încadrează direct sau prin transfer
— fochiști autorizați cazane presiune 

medie (13 bari)
Relații suplimentare la biroul ONR al 

întreprinderii.

Mica p ti b I i c i f a t e
ANIVERSARI

SOȚIA Ioana, fiul Nicu- 
șor cu nora Liana și ne- - 
poțclul Cristi, îi urează lui 
Oncasă Traian, cu ocazia 
ieșirii la pensie, multa să
nătate, fericire și 
mulți ani l“. (262)

VINZARI
VINO Volkswagen 1206. 

telefon 41821, după ora 15.
(273)

VIND „Convertor" an
tenă satelit, Deva. Telefon 
11325, 12598, după ora 18.
(274)

VIND Trabant 601 stare 
foarte bună. Petroșani str. 
Aviatorilor, bl. 34, ap. 29, 
după ora 16. (275)

VIND casă Petroșani, 
str. Cîrjei nr. 46. Informa
ții str. Dr. Petru Groza, 
bl. 28C, ap. 24, sc. 2. (277)

CUMPĂR Simson sport 
pentru piese de schimb. 
Telefon 60511 Lupcni. (268) 

SCHIMBURI
SCHIMB garsonieră, bloc 

nou, confort I, etaj I, zona 
centrală, cu apartament 
2—3 camere central. Pe
troșani, str. Ilie Pintilie, 
bloc 10C, sc. A, ap. 7, o- 
relc 16—19. (265)

SCHIMB apartament. 3 
camere Aeroport cu apar
tament 4 camere. Informa
ții 41149. (264)

SCHIMB garsonieră con
fort sporit, zona Petroșani 
Nord, cu apartament 2—3 
camere (exclus Aeroport). 
Ofer avantaje. Petroșani, 
str. Dr. Petru Groza, 
28C, ap. 38. (263)

PIERDERI
PIERDUT legitimație 

viciu pe numele Datcu 
niel, eliberată de IM 
peni. O declar nulă. (259)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Corjescu 
Ion, eliberată de IM Vul
can. O declar nulă. (260) 

PIERDUT contract închi
riere pe numele Gavriluță 
Florin, -eliberat de 
Petroșani. 11 declar 
(266)

PIERDUT dovadă 
rumb nr. 01313 din 7 
1988 pentru 190 kg, pe 
mele Cic Marcu, etilici 
dc G1C Petroșani. O 
clar nulă. (270)

PIERDUT dovadă 
rumb nr. 1495, din 8 
icnibric 1988, pentru 
kg, pe humele Cimpean 
Micloș, elilj*rată  de C'IG 
Petroșani. O declar nulă. 
(271)

PIERDUT li i'ilimație scr- 
viciu pe numele Bolog E- 
mcric, eliberată de IM 
lea dp Brazi. O declar 
Ui. (276)

PIERDUT dr.vadâ 
nimb pe .-111111 1988, 
nr. 9006 și pe anul 1 
cu nr. 6692, pe mu 
Parași, luv Nieolae, 
beratc di- (’IC Petro-; 
Le declar nule. (232)

PIERDUT dov ld*  
rumb li'i’l clin 1933 |
tril 169 kg. tic mi'
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Voinlca Ion, eliberată de 
CIC Petroșani. O declar 
nulă. (233)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Gherghe 
Lenuța, eliberată de
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (236)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Dumi 
traclie Olga, eliberată de 
IUM Petroșani. O declar 
nulă. (238)

PIERDUT carnet Stil 
dent pe numele Nedelea 
Doina, eliberat de Făcui 
tatca de Planificare și Ci
bernetică Economică Bucu
rești și permisul de in
trare în bibliotecă. I.e de
clar nule. (239)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Nedelea 
Mariana, eliberată de 
IC Vulcan. O declar nu 
lă. (240)

PIERDUT legitimație ser' 
viciu pe numele Niculcscu 
Marcel, eliberată de 
Bărbătvni, O declar 
lă. (242)

PIERDUT dovadă 
rumb nr. 1129 pentru 
kg porumb, pe numele 
Vreja Ilina, eliberată do 
CIC Petroșani. O declar 
nulă. (249)
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CV PROFUNDA 
rere, anunțăm 
ția dintre noi a 
care a 
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ing. HAUPTMANN 
ANTON

Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate, din 
partea colegilor de ser
viciu de la ICITPMH 
Petroșani. (272)

ODATA cu 
in neființă n 
zbuciumul sufletesc al 
scumpului nostru tată, 
socru

trecerea 
încetat

și bunic 
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Inmormintarca 
avea loc azi, 21 februa
rie, ora 16. Cortegiul fu
nerar pleacă clin str. 
Karl Marx nr. 59 Pe
troșani. (269)

CU PROFUNDA 
rerc în inimi. 
Petru și Elena, 
liana și 
ammții 
vătoarc 
scumpei 
sori

IJOKO EMILIA 
MARIANA 

Lacrimi și flori 
itistul tău mormint. 
Ir vom tiitn 
Muri.aiui. (280)
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