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REINTORȘI DE LA BUCUREȘTI

nerii au re 
lucrul în subteran

t,‘u cugetul și inima 
pentru Revoluție

ouă luni de la Revo
luție, de la acel 22 
Decembrie '89 —

zi care rămîne o piatră 
de hotar în istoria româ
nilor, un miracol prin 
care, cu sînge și Jertfit, 
poporul și-a recîștigat 
Libertatea și Demnitatea.

Am trăit zdele incan-
lescente din preajma 

• irâciuntilui cu emoția 
momentului, cu bucuria 
împlinirii năzuințelor din 
inii Incrlnccnați ai dic
taturii. Au fost zile de 
■■-;taz și de doliu, de frică 

i de speranță.
După umilința ți rr- 
mnarea atltor ani, din
>mnolența indiferenței, 
c-am trezit fn lumina or-
.toare a Victoriei — u- 
.așă poartă de chisă spre 
’itor, moment de gene- 

zi a un<ri lumi nei, a
i •văru.'ui și vaibrii au- 
"‘ice. Ne-.: izbii, din- 

• ■-o da. i, aerul prunspăt
i libertății, dar și a! noi- 

. >r realități mistuie o 
tA cu ea. Nr lcir r'_ > a

mai... cozi, ci și produse. 
Mai multe și mai bune. 
Au apărut acte normati
ve care ne dau temei să 
sperăm că da. viața de
vine mai bună și va fi 
și mai bună Dar, concomi
tent cu mulțumirile și 
speranțele, au apărut și 
incertitudini. S-au înmul
țit mitingurile spontane, 
manifestările protestata
re; se discută tot mai 
frecvent de pluralism și 
privatizare, dar și de in
flație și șoma). In dina
mismul vieții democratice 
s-au născut și incertitu
dini și intoleranță, ex
plicabile in parte prin 
moștenirea de la vechiul 
regim — pseudocultura 
politică, ce au îmbrăcat, 
în unele cazuri chiar for
me grotești, exprimate 
prin: „Jos partidelel",
„Jnș Intelectual iii".

Dincolo de multe feno- 
ni-ne firești sau nefirești

loan DU1IEK

magw'.K’ (( ontiiiuare în pa;. a 2-a)

Am trăit cu toții, la în
ceputul acestei săptămîni 
momente de extraordinară 
mîndrie pentru veritabila 
lecție de patriotism dată 
de bravii noștri mineri. 
Am simțit cu toții în a- 
cele momente satisfacția 
supremă de a fi locuitori 
ai acestor meleaguri, de 
a fi concitadini ai acestor 
bravi Gustași ai datoriei, ca
re sînt minerii. Ei 
dus la București, 
că ața au simțit, 
tru că era nevoie de 
să-și spună cuvântul, 
arate dorința pentru 
bilizarea economică și 
litică a țării.

S-au întors cu toții 
casă. Au revenit lingă 
dragi, In familie. Au 
venit la munca in subte
ran. acolo unde le e locul, 
acolo unde doresc să aibă 
liniștea ce le fusese tul
burată de gravele eveni
mente din ziua de 18 fe
bruarie. Ei n-au plecat 
forțați de nimeni la Bucu
rești. Subliniem acest 
lucru pentru a nu se mai 
găsi voci răuvoitoare care 
să spună invers. Nimeni 
nu are dreptul să întine
ze, prin 
minunată 
tcască a 
i-a minat 
pentru a 
ți Revoluția, 
țârii. Dar acum sînt 
niștițl. S-au apucat 
nou de lucru pentru 
da cărbune.

fată ce ne-au declarat 
cîțiva dintre reprezentan
ții bravilor noștri mineri, 
despre modul în care și-au 
reluat activitatea: Alir- 
ccri Bibirig, vicepreședin
te al Sindicatului liber 
de la mina l’ctrila: „Tre
buie să se știe că de la 
mina noastră n au plecat

s-au 
pentru 

pen
ei, 

să-și 
sta- 
po-

a- 
cei 
re-

această 
sufle- 

care 
București

vorbe, 
pornire 
minerilor,

Ia 
apăra guvernul 

conducerea 
li- 

din 
a

la București toți minerii. 
Au plecat în Jur de 300 
de mineri, direct de la șut 
Ceilalți au rămas la lu
cru pentru a asigura con
tinuitatea procesului de 
extracție a cărbunelui. 
Drept dovadă, pe ziua de 
luni, deci ziua cînd mi
nerii erau la București, 

mina noastră a dat o pro
ducție de 1772 tone 
cărbune. Incepînd 
seara zilei de marți 
— minerii au sosit 
București marți 
ța) lucrul s-a reluat în 
mod normal în schimburi
le 111 și IV. Noi am 
mers la București, pentru 
că trebuia să nrergem. Să 
se știe de întreaga țară 
care sînt vom ța și dorin
ța noastră. 1 ar gîndul nos
tru tot la cărbune 
Noi știm cită 
ță are acum 
pentru stabilizarea 
nomică a țării. Și 
străduim să dăm 
mult. Minerii s-au 
acum, au o stare de spirit 
bună și vrem să credem 
că nu va mai fi nevoie să 
mergem iar la București. 
Credem că toți cei rău
voitori au înțeles ce era 

deplasa- 
Capitală.
am mai 
să dăm

de 
din 

(n.r. 
de la 

diminea- 
s-a reluat

este, 
importan- 
cărbunele 

eco- 
ne 

cît mai 
liniștit

de înțeles prin 
rea noastră în 
Căci ața cum i 
spus noi vrem 
cărbune".

Vasile Costache 
copreședinte al 
lui liber de la 
vezi-ni: „Cînd 
ce se întîniplă 
rești, 
răbda, 
re parte acolo să 
lini ordinea și 
pentru guvern și 
cerea țării. Nu ne-am pu
tut împăca nici o clipă cu 
gîndul că guvernul este 
atacat de un grup c -

vi- 
Sindicatu- 
mina I.i- 
ani văzut 
la 

n-am mai 
Am plecat

Bucu- 
putut 

în ma- 
restabi-

rcspec-tul 
condu-

altfel
Dar 

Bucu-

strîns de huligani, 
nu-i putem numi, 
ceea ce a fost la 
rești a văzut întreaga ța
ră. Acum știu toți oa
menii de bine ce vor mi 
nerii Văii Jiului. Vrem 
liniște, vrem stabilitate și 
vrem să fim lăsați să lu
crăm. Cărbunele 
foarte important 
țară și vrem să fim 
lăți să-l dăm. Dar 
va fi nevoie vom 
iar să ne apărăm 
ducerea țării și guvernul. 
Sperăm însă să nu mai 
fie nevoie. Noi ne-am a- 
pucat din nou de lucru, fn 
mod normal. In 
marți am dat o producție 
de 1031 tone și 
sînt hotărîți să o 
rească (este lesne de 
țeles că oboseala 
resimțit). De fapt noi asta 
vrem, să dăm cărbune I 
Dar cerem să fim lăsați 
să facem acest lucru în 
liniște. Vrem să credem 
că nil cerem prea mult!".

este 
pentru 

lă- 
dacă 

merge 
con-

ziua de

minerii 
spor- 

în- 
s-a
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din Timișoara

Dragi mineri
Noi, cei din orașul 

irurtir Timișoara, nu 
vom uita niciodată 
lecția voastră de pa
triotism dată 
gii țări și mai 
celor din 
NoP am
fulgerul care 
(răzuit pe 
cu. Sintem 
că ne veți apăra
pe mai departe 
voluția și Consiliul 
Provizoriu al Unită
ții Naționale. Nu am 
uitat curajul 
tru de 
Sintem
alături de voi. 
inimă vă urăm 
nătate 
voștri

între- 
ales 

București, 
declanșat 

l-a 
ccaușes- 
convinși

?> 
ie

vos- 
sacrificiu. 

și răniincm
Din 
sa

și copiilor 
fericire.

Ana Polra

admirație și simpatie
După cum am informat, marți seara, la 

închiderea ediției, pe adresa redacției noas
tre au sosit telegrame din mai multe colțuri 
ale țării, prin care colective de muncă, per
soane individuale și unele familii au adresat 
minerilor din Valea Jiului felicitări 
pentru inițiativa de a se deplasa in 
lă cit și pentru dialogul purtat cu 
cerea C PUN.

atit 
Capi ta
ro rtd ti-

In pagina a 3-a publicam integral 
acestor telegrame.
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Redacția noastră i-a avut zilele trecut,; oaspete 
pe tiilărul ostaș I.iviu l’ăs, un copil al Pctroșaniului, 
lăcătuș la ILtVlI’. A fost incorporat în septembrie 

'89; face parte <lintr-o unitate de pază aeroporturi 
din Uucurcțti. Este unul dintre tinerii în uniformă 
care cu arma in mină.
Revoluția.

cu riscul vieții nu apărat

_..Șas« zile și șase r.opți 
ia datorie. Șase zile ți 
șape nopți In bătaia 
gloanțelor, tn dispoziti
vul de luptă într-una din 
zonele cele mai „fier
binți" ale Revoluției — 
zona străzii Nuferilor 1 
misiunea de luptă — 
apâranea Radiodifuziu
nii Rornăi.c. Focuri 
termitente, rafale 
mitraliere, de puști 
tomate. Se trăgea 
peste tot, În toate 
recțiile, din clădiri, 
poduri, dc 
șuri.

Și tlnărui povestește 
„Dar compania a ripos
tat. Ana răspuns la foo

in- 
de

au
de 
di- 

din
pe acoperi

cu toc. Trăgeam și 
de unde puteam, 
după tanc și colțuri 
case, de sub tanc. Apoi 
an» început descinderile 
pentru anihilarea cuibu
rilor de foc, pentru prin
derea. teroriștilor... Din 
prima noapte an, reușit 
să prindem doi. l-am I- 
mobilizat și i-ara Închis 
In turcia unui tanc plnă 
dimineața... Am avut și 
pierderi, șl marți ți ră
niți, ți 
sonal am 
tr-un pod 
împuțeați
cască... Or
țele perforante.-

nol 
de 
de

dispăruți,,. Pcr- 
coborft din- 
doi cern a razi 
In cap prin 
fi fost cnrtu-

— Domnule 
Răspunde-mi la o 
bare: frică nu ți-a 
în acele 6 zile?

— De ce să 
Mi-a fost, dar numai 
primele ore. tind 
nimerit In ploaia 
gloanțe, credeam că 
mai apuc Crăciunul... 
Dar comandantul nostru, 
un căpitan, a avut darul 
să ne insufle șl curaj 
și bărbăție. „Băieți, fă
ră frică băieți, ne îm
bărbăta. E vorb*. de ii 
bertatea poporului 
tru, a tuturor I".

— Au fost zile 
Re. Dar ai trăit în 
zile ți momente do 
ric. de satisfacție?

— Da. I’rimu) 
trăit la explozii 
bucurie a bucureștenilor, 
ia declanșarea Revolu
ției, cînd am auzit stri 
gâtul lor frenetic; „Ar

Li viu I 
între- 

fost

mint ? I 
(n 

am 
de 
n i)

apr I- 
acele 

bucii-

mata e 
e cu 
bucurie tni 
zilele care 
cînd m-am 
și poporul

Mulți
casele 
adus mincare, c> ai. 
haine

cu noii Armata 
noii". Aceeași 

trăit-o ți Ia 
au urmat, 

convins că 
este cu ar- 

lo< uitări 
Învecinate

mata, 
din 
ne-au 
cafea, 
ne încurajau.

— Alta bu
— Da, mai 

o doamnă, prin aparta
mentul căreia am tre
cut cînd ain coborît cu 
cei doi camarazi uciși, 
mi a permis, ulterior, să 
dan mi telefon acasă, la 
Petroșani. Le-î.in spus 
Iu ai mei să stea li
niștiți că sint bine, că 
îmi fac datoria și le-am 
urat „Sărbători fericitei"

Era in noaptea 
Crăciun. .

c.ildui

’iri« 7
om

lojii 1)1 III K

ase*.

una :

<Jr

Așadar, se poate îmbunătăți 
si calitatea cărbunslui f

Vremea, nil tocmai fa
vorabilă desfășurării li
nei activități rodnice, e- 
ficiente în cariere, nu ■■ 
împiedicat colectivul de la 
Glmpti iui Neag să-și facă 
datoria cu prisosință. Pro
ducția, pe această lui ■. 
la zi, a fost realizată și
depășită. Bineînțeles că 
o contribuție substanția
lă la obținerea unei pro
ducții suplimentare de 
peste 500 de tone au avut-o, 
și o au, și membrii sec
ției Cîmpu lui Neag a 
SUT Petroșani, care în 
aceste condiții vitrege con
duc, tnlntiicsc cu fnalt
profesionalism

— Cel mai 
lucru pe care 
lizat, și aceasta

mașinile.
important 

1 am rca- 
numai da

torită oamenilor, este im-
biiniitiițirea continuă a 
calității cărbunelui ex
tras, nc spunea directo
rul minei, mg. Oviditi A-
vmmescu. Am nvut nu-
nwmasi? discuții p<> a-

cea tâ temă < n întregul 
colectiv și oamenii au în
țeles necesitatea Imt l 
mîtățir i calității.

Rezultatele: de la o ce 
nu,.8 de 6J la sută și 
[ieste acest procent, care 
inspâ,nunta preparatorii 
sau pe ceilalți benefici
ari, s a ajuns la 52—53 la 
sută. Evident cu au fost 
zile și i-a 59 la sulă. Ori 
curii, In ă, ‘faptul este 
deosebit, spre cin ‘ea a- 
cestui colectiv.

Sînt necesare 2 3 luni
pentru realizarea unei 
descoperite cate să as gti- I 
re Îndeplinirea prevede
rilor pe o perioadă nud j 
îndelungată și in condiții 
de stabilite a rezultatelor. 
Este lin motiv serios pen
tru care sînt solicitate un 
număr mai marc de ma
șini >i utilaje . Condiții

Dorin GlIEȚA

(( oiilinil.iri in |>;<; 3 2 ,i)
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La preparați!

S-a 
dar s-a

i Discuțiile purtate atît
1 1 la conducerea Intreprin- 
. 'derii de preparare a căr- 

'bunclui Valea Jiului, cit 
■fși la serviciul tehnic al 

, .acesteia ne-au convins 
■ că toată atenția trebuie 
, să fie îndreptată spre lim- 

Ipezirca apelor. Cel puțin 
i-acum. Era țl cazul. Can- 
} titanic enorme de steril

i ajunse în Jiu odată cu 
lupele- -reziduale au con- 
Idus 1q o poluare a rîulul, 
Igneu de descris. Nu vom 
! intra în amănunte. Ne 
(pubera imagina efectele 
ipoluării ■ .Jiului, pentru 
ț care au avut șl au de su- 

. ț ferit îroi'j, fauna, agricul- 
1 ttura, ca' să amintim doar 
(lpo acestea. Rămînînd în 
leadruj ptrict .al prepara- 
1 țiilor să vedem ce e de 
• tăcut
i • ■
1 Tehnologii vechi, 

efecte minime
1 Fină la aplicarea unor
1 Minții optime care să 
t conducă indiscutabil la 
limpezirea apelor ce sînt 
deversate în Jiu, se a-

1 plică tot cele clasice. Tre
buie să dăm dreptate ți 
preparatorilor. Investi
țiile imense nu pot fi a- 
bandonate ăcum, numai 
de dragul de a fi originali. 
Estfț necesară, însă îmbu
nătățirea acestora, ne spu- 

•nea di*. ’ lrtg. Pruncise A- 
ppel, 'directorul II’CVJ. 

:6um? 1 Prin respectarea 
numărului de cicluri sta
bilite pentru stațiile dc 
filtre presă. Nerespccta- 
rea tehnologiei de lucru 
duce de cele mai multe 
ori la creșterea timpului 
Intre momentul golirii 
unui filtru și reumpierca

O sugestie CALITATEA CĂRBUNELUI
M-a bucui at faptul ca 

recent s-a aprobat con
struirea unui spital mo
dern în orașul Vulcan. In 
calitate de’ cetățean al o- 
rașuldi, consider bineve
nit acest prilej pentru a 
ridica o problemă care, 
cred, merită să fie luată 
în cpnsidcrație. Este vor- 
pa . de înființarea, în viito
rul spital, unei secții de

UNA PE ZI

Babele. Desen <le Ștefan KOVACS

gîndit mult, 
făcut foarte puțin (Urmare din pag. I)

acestuia. De asemenea, 
schimbarea obligatorie a 
pînzelor la filtre după un 
număr de cicluri stabilite. 
Pînă acum, lipsa acută do 
pînză pentru filtre îi o- 
blagu să le tot spele pe 
cele vechi și să le mon
teze iar la loc. In acest 
timp apele reziduale, ne- 
limpczite definitiv, erau 
deversate la Jiu. Cum a- 
ceste schimbări de pînzo 
sc făceau destul de des,

Pot fi limpezite 
apele Jiului ? (IV)

ne putem imagina am
ploarea poluării Jiului. 
Organismele create pen
tru a veghea la proteja
rea apelor — Consiliul 
Național al Apelor, prin 
oficiile teritoriale de gos
podărire a apelor — mi 
aveau prea marc putere. 
Dcii stabileau măsuri, ca
re oricum nu puteau £1 
respectate, sancționau în
călcarea acestora, dar 
apele rămîneau tot tul
buri, De aceea, acum este 
necesară trecerea rapida 
la treapta a doua de 
limpezire prin iazuri de 
sedimentare și, după apre
ciem directorului, simți
tă de mai toți specialiștii, 
să existe rtrai mult cu
raj în aplicarea tehnolo
giilor noi. Dar pentru 
aceasta trebuie urgentată 
terminarea investițiilor !ă 
obiectivele începute.

o-

fituterapic, dotată in mod 
corespunzător cu personal 
la nivelul cerințelor.

fn vechiul spital 
rașului, nu exista 
zent o astfel dc 
Sper că domnul 
Mușat, directorul 
Ini va lua în 

al
în pre- ' 

secție, 
doctor' 

spital u-
considcrare

propunerea mea.

Vaslle ONOFIIAȘL 
Vulcan

Soluții noi, 
stigmatizate insa

Invenția despre care 
vorbeam în numărul tre
cut al ziarului nostru — 
decantor vertical cu pat 
fluidizat —, deși a fost 
experimentată la Coro- 
ești, n-a primit girul. In 
condițiile în care unul 
dintre autori, Francisc 
Appcl, era directorul u- 
zinei. Dar, de la el pînă 
la parafele de „cale libe
ră", drumul este foarte 
lung. Sfînta birocrație, 
consfințită chiar și in Le
gea invențiilor și inovați
ilor, continuată de rezer
va față de introducerea 
noului îri producție (po
trivit principiului „dc ce 
să ne legăm Ja cap dacă 
nu ne doare”), a făcut ca 
invenția — ceainicul, cum 
era denumită peiorativ dc 
preparatori — să fi» și 
szi, la 10 ani dc la bre
vetare, tot în fază de... 
intenție. Dar, iată că as
tăzi ne doare lipsa cura
jului de a aplica noile 
tehnologii în proces in
dustrial. Sperăm însă ca 
drumul să nu mai fie tot 
atît dc lung. Nu dc alta, 
dar expresia auzită la 
serviciul tehnic al între
prinderii — este formida
bil să poți bea apă din 
Jiu și este posibil pen
tru că depinde doar dc 
noi — ar pute*. devenț 
realitate. Numai șă nu-pu
nem în continuare căru
ța înaintea cailor.

Constantin IOVANESL'U

(Urntaro din pag. I)

sînt. Frontul dc lucru ar 
fi asigurat. Motorină au. 
Trebuie însă ut.lajc, ma
șini...

Nu sînt probleme ]a 
Cimpu lui Ncag nici în 
ceea ce privește efectivul 
do muncă. Intcnsificîndu- 
se activitatea Î11 subte
ran, o bună parte din per
sonalul dc la suprafață

POLIȚIA NE INFORMEAZĂ
Pentru conducătorii auto

Ghișeul 1 al Inspecto
ratului județean ' Hune
doara al Poliției rutiere 
execută operațiuni de
înmatriculare și radiere 
a autovehiculelor, schim
barea culorii, schimbarea 
adresei dețină toi ului aulu- 
vchicolului in zilele de 
marți, miercuri, joi și 
vineri, Intre orele 7,-10 — 
10.30, primirea actelor 
(marți, num 11 iimlaț.le 
de stat -1 roup' ratr-te) ș i 
15 —16, el.t.ei ,111 .1 l< !>•- 
lor (joia de ta ora 1 I la 
15).

Ghișeul li execută ope
rațiuni de eliberare a 
promiselor de conducere, 
primirea dosarelor pentru 
examen, operațiuni dc

Cu cugetul șl inima 
pentru Revoluție

ți șocante, asistăm și Ia 
formele violente ale pasi
unilor descătușate în lup
ta pentru putere și avan
taje, la impostaze nebă
nuite ale egoismului ți 
urii — efecte maladive alo 
procesului de îndoctrina
re ceaușistă. An apărut 
suspiciuni și contestări, 
gîlccava și calomnia men
țin in diferite colective 
dezordinea ți, dereglează 
activitatea productivă.

După ce am răsuflat u- 
șurați Ja victoria consen- 
'sului - național între, for
mațiunile politice, obți
nută după confruntări a- 
cerbc, după constituirea 
Consiliului Provizoriu do 
Uniune Națională, au in
cendiat din nou spiritele, 
evenimentele de dumini
că, care au dus la o es
caladare a violenței, la o 
dezlănțuire a manifestă
rilor de huliganism șl 
vandalism din Piața Vic
toriei, din Capitală, la ac
te dc agresiune împotriva 
membrilor guvernului.

In fața pericolului ce 
amenința liniștea țătii; 
minerii Văii Jiului au de
monstrat din nou înaltul 
lor patriotism, cîștigînd 
stima și admirația tutu
ror oamenilor de bine, a 
întregii națiuni. Minerii 
Văii Jiului au fost pre- 
zenți din nou eu miile în 
marca Agora a Țării — 
în Piața Victoriei. Au ui-' 
mit din nou Capitala și 
țara printr-o demonstra
ție inedită — a salopetelor 
și căștilor dc miner îm
bibate cu praful de căr
bune, a miilor dc' rcflec-J 
toare, de pe - frunțile lor, 
care, «u , brăzdat cerul 
Bucureștiului. Dar, mai 
presus dc toate, minerii 
Văii Jiului au demonstrat 
din nou valoarea demni

este dirijat spre subteran 
unde activitatea se desfă
șoară în condiții optime 
fn timpul documentării 
1-ăm întîlnit pe iDg. Ris- 
tca Uzonovicl, inspector 
la ISTPM, care ne-a spus: 
„Acum ana ieșit din mi
nă, unde am făcut nn 
control pe linie dc pro
tecție a muncii. Constată
rile sînt îmbucurătoare. 
Condițiile dc lucru sînt 

schimbări de domiciliu 
ale conducătorilor auto, 
preschimbări dc permise, 
redobindirca per miselor 
de conduci.re Î11 zilele de 
miercuri de la orele 7,30 
—10 primirea actelor și 
15,00—16,00 eliberarea ac
telor; Joi, 7,30—10,00 și 
1-1,00—15,00 predarea și 
eliberarea actelor, iar de 
l.i 01 ele 17,00 la 19.00 e- 
liberarc.i permiselor de 
conducere pentru cei ca
re au promovat exame
nul; vineri dc la orele 
7,30—10,00 primii ea ac. 
tclor și 15,00—16,00 eli
berarea documentelor de
puse.

Sîmbătă nu se lucrea
ză cu publicul.

tății și fermității munci
torești. Au arătat celor 
care i-au etichetat drept 
reduși și nepriccpuțl în 
„arta democrației", că 
au și maturitate politică, 
și răspundere civică șl 
știu, fără să fie manipu
lați de nimeni, să se situe
ze, ca și alte dăți în pri
mele rinduri ale Revo
luției, că știu să stea la 
dialog, cu sinceritate, cu 
demnitarii țării, cu frun
tașii unor partide dc tra
diție.

Nu lc-a lipsit tenacita
tea, așa cum nil le-a lip
sit niciodată, dar nici 
clarviziunea pentru a-și 
impune cu fermitate
punctul lor dc vedere. 
Este de fapt, soluția logi
că la incertitudinile cre
ate în urma evenimentelor 
din zilele trecute, soluție 
cc nu constă în nici un 
caz în demonstrații vio
lente, Incitate din umbră, 
în numele democrației, ci 
în restabilirea ordinii pu- 
blicc, apărarea legalității, 
a liniștii poporului, a 
familiilor noastre, în mun
ca onestă pentru salvarea 
economici de un de
zastru. In fața întregii 
țări, minerii s-au anga
jat să susțină ferm, cu 
luciditate, cu muncă șl 
dăruire eforturile pen
tru întronarea ordinii ți 
democrației.

Cu inima Iot fierbinte 
de români, cu cugetul lor 
curat de oameni ai adîncu- 
rilor, minerii Văii Jiului 
au dovedit, din nou, că 
știu să fie prezenți cu 
demnitate acolo unde Re
voluția are mai mare ne
voie, atît în bătălia pen* 
tru cărbune — lumina și 
energia țării, cît și în 
marca piață centrală a 
Capitalei unde se decid 
destinele națiunii.

optime, normele dc pro
tecție a muncii și zăcă- 
mîntului sînt respectate 
întocmai".

Deci colectivul între
prinderii miniere Cîmpu 
lui Ncag este angrenat cu 
fermitate în marea acți
une de a asigura econo
miei cărbune mai mult 
și de tot mai bună cali
tate.

Poșta redacției
MARCEL ȚARCAN, I.M. 

Lupeni: Un răspuns si- 
milt.r am publicat în zia
rul nostru din 15 fe
bruarie a.c. Contractele 
rămîn valabile. Cel puțin 
după garanțiile date dc 
actualele reglementări.

MARIUS 1I3ICEANU, 
Lupeni: Vă înțelegem ne
mulțumirea că nu primiți 
rest, taxatoarele motivind 
că nu au „bani mici", deși 
acești bani mici pot de
veni mari, în interes par
ticular, desigur. Referitor 
la acest fapt, directorul 
AUTL ne informează că 
nu este un moft al ta
xatoarelor, ci realmente 
este o penurie de mone
dă măruntă (0,25 Ici). O 
eventuală schimbare de 
prețuri nu depinde de 
AUTL. Intriicît prețurile 
sînt stabilite dc Județ.

IN LEGĂTURĂ €U 
PENSIONĂRILE I Infor 
măm cititorii că, ieri 
dimineață, la Casa dc col 
tură din Petroșani a avut 
loc instruirea inspectori 
lor de personal din unită
țile Văii Jiului, cu privi
re la aplicarea noilor 
prevederi de pensionare 
pentru limită de vîrstă și 
încadrarea în gTupelc do 
muncă. In ziarul de mîi- 
ne vom reveni cu amă 
nunte, (Gh.C.)

CONVOCARE. Pescarii 
și vînătorii sportivi din 
localitățile municipiului 
Petroșani sînt invitați să 
participe la o întrunim 
pentru reorganizarea fi
lialei. După cum ne-a 
informat domnul loan 
Stoica, întrunirea este 
programată să aibă loo 
vineri, 23 februarie n.c,, 
de la ora 17, la sediul 
din Petroșani al vechii fi
liale. (V.S.)

SOLIDARITATE. Marți, 
20 februarie a.c., dc-a Iun ■ 
gul liniei ferate din zona 
cartierului Aeroport Pe ■

țroșani, 1 sute dc oameni 
is-'au aliniat spontan pen
tru a-i saluta pe minerii 
corc sc întorceau cu cclO 
Idouă garnituri de tren dc 
la București. A fost O 
impresionantă dovadă do 
solidaritate ă cetățenilor 
față dc mineri.

DRUM. „Trebuie să fii 
șofer -încercat pentru o 
străbate în slalom printre 
numeroasele gropi care so 
găsesc pe drumul 6pre 
Cabana Rusu. ne scrJO 
cetățeanul M. Alin, din 
Petroșani". Și are drepta
te I Pe drumul respectiv, 
îndeosebi pe tronsonul nîr 
nă la birfucația spre TM 
Petrila Sud, este un ade
vărat chin să circuli cu 
mașina. Poate se vf. găsi, 
totuși, din atîția benefi
ciari, măcar unul cam să 
repare drumul I (V.S.)

IN STAȚIA de autobu
ze din Cimpa, în loc dc o 
bancă sau un acoperiș pen ■ 
tru călători, tronează un 
container cu gunoaie, nc- 
ridicat de cine știe cît 
timp. Cc au de spus goc 
podarii Pctrilei, oraș de 
care aparține localitatea 
amintită 7 (A.H.)

PROGRAM. Florin
Scurtu, frezor la
JPSRUEEM Petroșani ne-a 
cerut să-i publicăm ur
mătoarea opinie. Jn ziua 
de 7 februarie a.c., pe la 
ora 10 dimineața, în sta
ția de autobuz „Hermes", 
din Petroșani, un mătu
rător de stradă stîrnea 
nori de praf, deranjîn- 
du-i pe cetățenii care aș
teptau sosirea autobuzu
lui. Este sectorul meu — 
s-a scuzat măturătorul Ia 
protestele cetățenilor — și 
am ordin să mătur. Oare 
nu se poate programa 
noaptea măturarea stră
zilor?". Supunem aten
ției celor în drept aceas
tă opinie și eventuala 

-.schimbare a programului 
de curățenie a străzilor.

i
(V.S.)

ILUMINAT. Pe strada 
Ilie Pintilie nu există în 
prezent dccît un bec. Da
că ar mai fi montat ccl 
puțin unul (între blocuri
le 7 și 11) ar fi aproape 
bine. Este posibil ? (C.I.)

PIERDERE. Dl. Rus ’ 
Gheorghe a pierdut port- 
moncul cu acte In zona 
dispensarului ACM. Un 
om de bine, Sorin Silviu 

i’ Lăscău, l-a găsit și l-a 
t adus la redacție. 11 aștep- 
! tăm pc păgubaș. (C.I.)

Rubrică realizată de 
Viorcl STRAUȚ
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Gînduri de stimă, deadmirație și simpatie

MINERII VĂII JIULUI
au readus liniștea în țară

„Noi, 1300 lucrători din unita-. 
Vea de mecanizare și transporturi 
forestiere Gura Humor rugăm 
transmiteți admirația și mulțu
mirile noastre minerilor din Valea 
Jiului care au venit 
să apere conducerea

Președintele
■ ing. Gheorghian,

• Iumor.

la București 
țării".
sindicatului, 
IJMTC Gura

,,Mineri, am sărutat televizorul 
aseară, semn că v-anr sărutat pe 
toți pentru că ați venit la Bucu
rești. Ați știut să vorbiți frumos, 
democratic, cinstit. Ați rămas in 
inima poporului, a muncitorimii, 
ați rămas in istorie cu demnitate 

pentru țară și pe plan mondial. 
Bravo, bravo, cinste vouă 1".

Plulu Aurclian, Drobeta Tui- 
nu Severin, Kiseleff.

mulțumim 
prezența

sîn- 
oameni adevă- 
Vă sprijinim 
totul pentru 

ce faceți pen

„Va felicităm din 
j tot sufletul pentru 
curajul și patriotis
mul de care 
dovadă de 
dată, sintem 
de dv.. și de 
Iliescu".

ați dat 
fiecare 
alături 

domnul

Un grup de fe
mei de lu Coope

rativa de consum 
Homocea, jud. 
Vrahtea".

Dragi mineri din Valea Jiului. Ați fost 
in 

față, 
Feli-

• t 
minunați în ziua de 19 februarie 1990, 
fața CPUN, ați spus problemele pe 
pe înțelesul partidelor. Foarte bine I 
citări I Ați fost cu adevărat demni. Dar un 
lucru nu ați întrebat partidele istorice — 
de ce nu au dat ele jos dictatura ceaușis- 
tă — ci doar acum vor tronul după jertfa fi
ilor noștri. Dragi mineri, vă dorim multă să
nătate, putere de muncă și pe viitor, atit dv. 
cit și familiilor dv. Noroc bun I".

Colectivul de preparatori din 
Valea Jiului.

Dragii noștri, sin
tem alături de voi 
cu inima și cu sufle
tul. Vă 
pentru
voastră la București, 
ați dovedit că 
teți 
rați. 
întru 
ceea
tru binele și stabili
tatea țării. Cu 
mulțumiri, cu_ ura
rea de noroc buni".

Dumitru Livia, 
Radu Cristina, I- 
leana Dumitru, Ste- 
rescu Ștefan din 
București.

,,Stimați mineri, oamenii de bine din 
întreprinderea de utilaje și piese de schimb' 
— IUPS — Reghin, județul Mureș, cei 
care pe o întindere de 37 de ani am reparat 
întreg parcul național de locomotive de cale 
îngustă, cei care am dat pădurilor loatr? 
tractoarele forestiere ale țării, în aceste ele 
pe, cînd zorii zilei de 20 februarie 1990, ar» 
adus liniște țării datorită inegalabilului dum
neavoastră efort din ziua de ieri, 
conștienți că vocabularul limbii este 
sărac pentru a vă putea mulțumi. ] 
domniilor voastre și cuvintele spuse 
timpul convorbirii avute cu Consiliul 
Uniune Națională, le-ați citit în inimile 
tre. Vă dorim multă sănătate, putere 
muncă și avînd garanția 
tre, vă spunem din suflet

Comitetul 
sindicalului 
IUPS Reghin.

sîntem
• prea 

Efortul 
fn 
de 

noas- 
de 

noas-fraternității 
„Noroc bun".

de inițiativă al 
liber FESA —

„Colectivul de mineri de la mina Roșiuța 
se alătură ortacilor din Valea Jiului la tot 
ce s-a discutat în seara zilei de 19 februarie, 
cu privire la actele de vandalism din Piața 
Victoriei. Am dori să specificăm și credem 
că sîntem in asentimentul întregii industrii 
miniere din țară, că nu dorim să fim consi
derați o sperietoare și dacă este nevoie așa 
cum au afirmat-o și minerii Văii Jiului, vom 
fi al treilea mare batalion al țării, după arma
tă și C'FR, ca unitate de vedere in gîndire și 
fapte. Dorim stabilitatea țării, dorim să 
muncim și să trăim în liniște, iar Consiliul 
Provizoriu de Uniune Națională și guvernul 
să fie lăsate să-și desfășoare activitatea nor
mală, nu sub presiunea unor grupuri re- 
strînse de demenți care nu știu ce vor. Ru
găm minerii Văii Jiului să facă apel și la 
minerii Văii Motrului căci, ori de cîte ori este 
nevoie, vom fi alături de

Sindicatul 
și Consiliul 
de la mina
carbonifer-Motru — Gorj.

„Vă felicităm pen
tru cuvintele frumoa
se adresate domnu
lui Iliescu și vă mul
țumim că ne-ați 
tisfăcut sufletul".

I din..
Sigjietul 
ți<?i.

sa-,

VancQd, 
Maima-,

„Colectivul de telegrafiste al formației 
„telegraf* uin Orauea, urmărind aiaiogul 
aurire mineri și conuucerea ue stat, și pre
zența minor ae mineri in țața l'aiaiuiui gu
vernamental ain Viața Victoriei, care a avut 
loc in 19 tenruarie 1990 la bucurești, ne-a 
impresionai felul ae aesiașurare și modul 
in care tinerii ingineri mineri au luat cu- 
viniul, liber, cu iaei de înaltă pregătire pro
fesională și politică (chiar daca nu vor să 
facă politică), spunindu-și opinia despre 
cele iniimplate în scara zilei de 18 februarie 
1990, și hotărirea lor de a rămine pe loc 
pînă la crearea ordinii și disciplinei în Ca
pitală.

Admirăm inițiativa voastră de a pleca 
cu transporturi în comun, CFR și proprii. 
Lupta voastră este demnă de admirat și de 
urmat. Sintem alături de voi și vă dorim : 
succes, sănătate și „Noroc bun".

Doina Petrișor, Blagu Măria 
și Duncs Doina (redactori), Ro
man Maria, Tit Irina, Cîriig 
Florica, Papp Erika, Mureșan 
Veronica, Szabo Maria, 
llona, Molnar Andrea, 
ianu Susana, iivadar 
Petrica Florica, Dinga 
na, Rădulescu Mihaela, 
gescu Saveta, Komuves

„Vă felicităm pen
tru patriotismul, cin
stea și conștiința de 
buni români de care 
ați dat dovadă ajra- 
rind țara și guver
nul. Felicitări pen
tru toți care au luat 
cuvîntul luni seara, 
sintem în asentimen
tul dv. că muncito
rii și populația Bucu- 
reștiului nu au luat 
nici o atitudine. A- 
devăratul partid Is
toric este cel făurit 
de muncitori și ti
neret care au răs
turnat dictatura. Vic
torie pentru toți 
mânii de bună 
dlnță".

ro-
cre-

I

ei".
liber independent 
de administrare 
Roșiuța, bazinul

„Dragi mineri din 
Valea Jiului, sîntem 
cu tot sufletul ală
turi de voi și vă 
mulțumim pentru o- 
menia arătată țării 
de rare ați dat do
vadă în seara de , 19 
februarie".

Lucrătorii pțț- 
merțului Ghelar. , 

f ......

I

„Dragi mineri vă mulțumim 
pentru liniștea ce ne-ați adus-o 
in suflet și în casele noastre. Vă 
respectam munca, demnitatea, cu
rajul, patriotismul, dorința voas
tră este și a noastră de a-1 susține 
pe domnul Iliescu și guvernul".

Steluța NeacșUi Spitalul 
clinic ,,23 August" București.

„Pentru hotărirea dv. cinstită și 
demnă de a apăra liniștea întregii 
Românii și a guvernului nostru 
vă asigurăm că sintem alături de 
voi. Trăiască minerii — Noroc 
bun 1".

Un grup de muncitori din 
Combinatul de lianți și azbo
ciment Medgidia.

Nn-
Că-

Voiculescu 
talia, strada 
pitan Vaslloscu 
Mircea, nr. 5, sect. 
4, București.

Kosd 
Suru- 
Ilona, 
Lilia- 

Geor- 
Ma-

»1

'.-i— .^rOficiul 
Buzău".

Iliescu și Petre Roman ! Tră- 
liboră și democrația I Sîntem 
qînd cit și în faptă, în orice

Aspect <tc l.i l<>itill(4>»l <lrsf;ci.u>;i( tu:ii l’H'o ini. I o ■ Ini l,l< IU

>,Nu avem cuvinte să exprimam bucuria 
și recunoștința noastră, că luni seara, la te
levizor, pun glasul vostru a răsunat glasul 
nostru. Durerea voastră este și durerea noas
tră, a tuturor oamenilor de bine din întreaga 
țară. Vă rugăm, din inimă, să fiți și in conti
nuare a doua armată a țării, puternică și ho- 
tărîtă, iar dacă situația o impune, să fiți chiar 
prima. Trăiască frații noștri mineri I Trăias
că domnii Ion 
iască România 
cu voi, atit in 
moment".
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ACTUALITATEA
INTERNAȚIONALA

l XGARIA

O posibilă aderare la NATO

M î ca p u b licit a t e

BUDAPESTA 21 (Rom- 
preș). — Intr.o alocuțiu- 
na rostită la o dezbatere 
organizată de Societatea 
națională de științe poli
tice, ministrul de externe 
cl Ungariei, Gyula Horn, 
a arătat că țara sa ar 
putea adera 1a NATO — 
informezi agenția Asso- 
cxted Presa. Gyula Horn 
a făcut o legătură indirec
tă între posibilitatea pre
zenței țării sale In Ali
anța atlantică ți comen
tariile privind o Europă 
unită. Ministrul a afir. 
mat că alianța răsăritea
nă „devine din ce In ce 
mai mult, un organism 
de coordonare politică" 
In locul colaborării mi
litare.

„Ideea dezmembrării 
NATO este o iluzie, de.

Eforturi pentru depășirea crizei economice 
în Bulgaria

SOFIA 21 (Rompres). — 
In cadrul unei Intilniri a 
președintelui Consiliului 
ie Stat al Bulgariei, Pe- 
•ăr Mladenov, cu președin
ție Confederației Sindi- 
atelor Independente bul

gare, II. Petkov, o atenție 
deosebită a fost acordată 
’.c'.ualei crize economice 

in țară, precum ți mo- 
alităților de depășire a 

acesteia — informează a- 
genția BTA. Gu acest pri
lej, s-a subliniat că Bul
garia pot te ieși din criză 

|
' T.V.
i

10,00 Actualități.
' 1045 TeleșcoalA.
' 11,20 Telecinemate» a (re

luare).
Revolta <!<• pe
„Câine".

13,20 Actualități
13,40 închiderea pro

gramului
15,30 Teleglob

15,50 Muzică populară.
16,15 Panoramn eco

nomic. 

I.C.S. ALIMENTARA
Șl A.P. PETROȘANI

încadrează direct sau prin transfer 
următorul personal :

— paznici pentru obiective speciale. 
Retribuirea se va face conform legii nr. 

57/1974.

I.L.P.P. PECO DEVA
Depozitul Vulcan

angajează de urgentă
— 5 (cinci) vînzători aragaz in vederea 

servirii buteliilor la domiciliu șl doi r.ondu- 
< ători auto categoria C ți H.

Informații suplimentare la Depozitul 
J’fCO Vulcan, telefon 7087 1.

oarece Europa viitorului 
va avea nevoie de un sis
tem unitar de apărare 
pentru a face față a_ 
menințărilor din afară” 
— a adăugat vorbitorul, 
fără a preciza, însă, de 
unde ar putea veni t- 
ceste amenințări, scrie 
AP. „Este foarte impor
tant pentru Europa să 
fie capabilă să facă față 
oricărei situații” — a afir- 
nu.t Horn.

Agenția citată aprecia
ză că declarația lui G. 
Horn este prima făcută 
de un politician de mar. 
că din Tratatul de la 
Varșovia, prin care se 
sugerează că ar fi posi
bilă apartenența la or
ganizația rivală — NATO.

num.il prin eforturi con
jugate, orientate spre de
mocratizarea societății. In
terlocutorii au evidențiat, 
de asemenea, necesitatea 
garantării securității so
ciale a oamenilor mun
cii In condițiile înfăptui
rii reformei economice și 
au analizat posibilitățile 
de soluționare £. situațiilor 
conflictuale din cadrul 
colectivelor de muncă, fără 
recurgere la măsuri ex
treme.

16,45 Teieșcoală.
17.10 Adevărul literar 

și artistic.
18.10 Tribuna ptitide- 

lor politice.
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,15 Pro și contra :

. privatizarea.
20,40 Pro-Musica.
22,00 Reflector.
22.30 Opinia sportivă.
22,50 Actualități.' ,
23.10 Pnlr.'tul Cotrocenl

INCREDIBIL, 
DAR ADEVĂRAT!

Printr.o informație £- 
părută in prima pagină și 
reluată în extenso, înso
țită și de o fotocopie, co
tidianul „Deșteptarea", ce 
apare la Bacău, !și infor
mează cititorii în numărul 
din 21 februarie 1990 
despre amenințarea făți
șă făcută la adresa zia
riștilor din redacție de 
către o organizație auto
intitulată „Armata anti
comunistă garda de fier".

Pe fotocopia textului 
original — aflat în pre
zent La poliția județeană 
pentru cercetări — se a- 
flă scris: „După 45 de 
ani reînființăm din nou 
legiunea. Garda de fier 
va lupta împotriva tutu
ror celor care susțin orice 
ideologie de „stingă". Pînă 
nu vom lichida pe toți 
comuniștii, socialiștii sau 
alte spurcături de stînga 
nu vom ceda — forța este 
crezul nostru! Voi, ziarul 
„Deșteptarea", anunțați 
reînființarea noastră! In 
caz de refuz, vă conside
răm urmașii defunctului 
„Steagul Roșu" și Intr.o 
zi vă vom lovi! A sosit 
în sfirșit, și vremea noas- 
trăl Țara va fi din nou a 
noastră! Heil Hitler! Vom 
învinge l“.

In cele patru colțuri ale 
manifestului sint zvasticL 

Intr-o notă alăturată 
fotocopiei, sub titlul „In. 
credibil dar adervăratt", 
ziarul dă un răspuns a- 
ceste! amenințări In care 
se specifică, între altele: 
„Singurul motiv ce ne 
determină să facem pu

Liceul industrial nr. 1 
Petroșani

1

organizează concurs, 

pentru ocuparea a două posturi 
de secretar școală, in dala de 27 februarie 

1990, ora 12.

înscrierile se iac Iu secretariatul liceului, 

zilnic între orele 11,00—15,00, pină la data de 

26 februarie 1990, ora 14. Candidați! vor 

prezenta la insei lere i

— act de studii (original);

act do naștere (original);

extras din carnetul de muncă din ca
re sâ rezulte vechimea in muncă și funcția 
ocupata.

Încadrarea se tace conform l.egii nr. 
12/1971, l.egii nr. 57/1971 republicată in 
1973 și Decret ului 206/1988.

< ondi|iilc de studii și vechime sint i 
studii medii și 2 ani in specialitate sau in 
specialități înrudite.

blică „apariția" voastră 
este de a vă expune, așa 
cum trătați, privirilor ci
titorilor noștri. Așa cum 
arătați, adică: însetați de 
sînge, orbiți de ură, por
niți pe violență, cruzime, 
cu rațiunea întunecată 
de fanatism vindicativ. 
Anunțăm, așadar, apari
ția, nu „reînființarea" cum 
afirmați, pentru că de fi
ințat nu veți mai ființa 
niciodată. Istoria recentă 
este prea săturată de 
monștri și crime rbomi. 
nabile ca să vă mai poată 
face loc. Prea multă bes
tialitate și intoleranță 
s-iu adunat Intr-o atît 
de neînsemnată unitate 
de timp ca națiunea să 
vă mai poată suporta fie 
și preț ue o clipă. Și 
în numele nici unei răz
bunări politice. Gu atît 
mai mult cu cît voi nici 
nu aveți ce răzbuna. Răz
bunătoare poate fi cel mult 
memoria noastră pentru* 
că ea, memoria, mai păs
trează încă rănile adinei 
provocate de voi culturii 
și democrației române 
din perioada în care vo- 
iați, ca și acum, să vă 
treceți în cont țara. Ră. 
nile acestea adinei se 
numesc I.G. Duca, Virgil 
Madgearu, N .colac Iorga, 
Armând Gălinescu și mul
te mii de victime nevino. 
vate, deopotrivă țărani, 
intelectuali, muncitori...".

In prezent, cazul este 
în cercetarea poliției Ju
dețene.

(Rompres)

REGIONALA
C.F.R. TIMIȘOARA

recrutează pentru șco
larizare, candidați în 
vederea calificării In 
funcțiile:

— șefi tren — băr
bați;

— magazineri, con
ductori tren — femei 
și bărbați;

— impiegațl de miș
care — bărbați.

Relații suplimentare 
la secretariatul Stați
ei GFR Petroșani, zil
nic, Intre orele 7—15. 
(296)

ANIVERSARI

SOȚUL Mibai și copiii 
urează scumpei lor Măr- 
tinică Aneta cu prilejul 
aniversării zilei de naște
re multă sănătate, feri
cire Și „La mulți ani I". 
(174)

VINZAR1

VIND videorecorder JV9 
Informații, telefon 44679. 
(279)

VIND Drxia 1300. Tele
fon 42107. (281)

VIND cameră video 
Național NM5, stare ex
cepțională. Telefon 70028. 
(283)

VIND sau închiriez 
casă liberă, cu curte și 
garaj'. Petroșani, strada 
Ion Budal Dcleanu nr. 
7. Informații, la Deva, 
telefon 956/21839. (303)

DECESE

SOȚIA Margareta, 
fiul Gerhart, nora Sau- 
da-Maria anunță cu a- 
dincă durere încetarea 
din via(ă a scumpului 
tor
IIAUPTMANN ANTON 

fnmormînfarea arc loc 
azi, ora 14,30. Corte - 
giill funerar pleacă de 
la Biserica evanghelică 
Petroșani. (298)

MAMA Il.iuptmenn 
Szilagyi Ana, familiile 
Ilauptmann Victor și 
MArutză George <lc-
plîng dispariția din
mijlocul lor a țiului și 
fratelui scump
IIAUPTMANN ANTON 

Nu-1 vom uita nicio
dată. (299)

VECINII do scară a- 
dttc un ultim omagiu 
celui care a fost 
IIAUPTMANN ANTON

Sincere condoleanțe 
familiei îndoliate. (285)

FAMILIA îndoliată 
mulțumește tuturor co
legilor de la IM Tscronl 
și IM Livczeni, vecini
lor. rudelor, care prin 
lacrimi și flori au fost 
alături dc ca la greaua 
pierdere a celui care 
a fost un han soț. ta
tă. socru si htitiic

MOISA MIIIA1 
(MIȘC)

Nu tc vom uda nici
odată. Dumnezeu să tv 
odihnească in pace ! 
(291)

l’N ULTIM omagiu 
celei care a fost

RAKOCZI ANNA
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate. (2H5)

DIVERSE

TINAR caut cameră 
mobilată In vederea în
chirierii, în zona Petro

șani Nord. Telefon 44210, 
între 7—16. (282)

SCHIMBURI

SCHIMB apartament, 3 
camere. Petroșani, cu Foc
șani. Informații, Petro
șani, strada Aviatorilor, 
bloc 34, sc. 3, ap. 114. 
(248)

SCHIMB garsonieră, con-" 
fort I, Bacău, cu garsoni
eră sau apartament, două 
camere. Petroșani. Tele
fon 41056. (292)

SCHIMB apartament, 3 
camere, cartier Carpațî 
(sobe teracotă), cu apar
tament, 3 camere, zona 
Hermes sau Republicii (zo
na Mignon). Telefon 45104. 
(293)

SCHIMB garsonieră, con
fort I Hațeg, cu similar 
Petroșani. Telefon 44431, 
după ora 16, (297)

SCHIMB garsonieră, con 
fort I, cu apartament 2—3 
camere. Telefon 43118, 
după ora 18. (278)

CERERI SERVICII

GAUT femeie îngrijire 
copil la domiciliul meu. 
Petroșani, strada Dr. Pe
tra Groza nr. 28 C/39. 
(291)

PIERDERI

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 0900 pentru 160 
kg, pe numele Tăian Ion, 
eliberată de CI0 Petro
șani, In 21 decembrie 1987. 
O declar nulă. (284)

PIERDUT contract da 
Închiriere pe numele Năs- 
tase Vasile, eliberat da 
EGCL Petroșani. II declar 
nul. (289)

PIERDUT diplomă de 
școală profesională me
canic mașini șl utilaje de 
mină nr. 4965, din 21 mar
tie 1983, eliberată de Li
ceul industrial minier 
Petroșani. O declar nulă. 
(290)

PIERDUT diplomă de 
10 clase pe numele Hîr- 
leț Ioan, eliberată de 
Grupul școlar minier 1 
I<upcni. O declar nulii 
(29-)

f om: morari

TRIST și dureros 
omagiu la Împlinirea 
unui an dc la decesul 
scumpei mele fiice

BIRO EDIȚII 
din Lupenl.

Odihnească se în pa
ce I Mama. (287)

SE ÎMPLINEȘTE un 
an de la dureroasa 
despărțire dc draga 
noastră

BIRO EpiTH 
din Lupcni.

Nti vom uita nicio
dată chipul el luminos 
șl bun. Sora Olga I 
cumnatul și nepoții 
din Vulcan. (288)

ȘASE săptămlnl dc | 
lacrimi șl dor de cfnd 
frumoasa noastră

LAURA TROICA 
a plernt dintre cel dragi I 

Cit ai trăit te-nm 
iubit, cit vom trăi tc 
vom plfnge. îngerul 
nostru dragi Mama, ta
ta; Mirela și bunicii. 
(286)
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