
ny^cLcji ntuitii,
Am văzut cum înțelegeți să apărați cuceririle 

revoluției din decembrie 1989. Am înțeles că țara 
asta mai are încă bărb .ți puternici și curajoși, care 
știu ce vor și care sînt în stare să o apere de rău. 
voitori și impostori.

Vă mulțumim din suflet pentru fapta voastră. 
Știm că acum vom putea munci liniștiți pentru 

că un braț puternic ne apără. Am fost mîndră a- 
tunci că și cu fac parte din breasla minerilor. Ați 
demonstrat că oamenii care vor binele acestei 
țări încep să se aleagă și să se unească și că nu 
sin tem o masă care nu știm ce vrem. Vă mulțu
mim și pentru acest sentiment minunat. Ați fost o 
pildă pentru toți.

I’edica ȘTEFANESCI', inginer miner,
l iera minieră Mintia-Vcțcl

Din întreaga Românie liberă 
(Jînduri de stimă, 

de admirație 
și simpatie peutni 

minerii Văii Jiului zx
In pagina a 3-a
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i. M. Livezeni
Soluția radicală: remedierea 

„malauiîior“ trecutului
Pe mineri:’, șef de bri

gadă V;,-ile Tulbure, de 
la mina Livezeni, l-am 
inlLn:t după ieșirea din 
schimb. Cit. < cu emoție 
vederile, e-rj orile, sosit, 
pe adri -a intraprinderi: 
din dif<rp- colțuri ah 
țării, p'in care oam ni 
de b' i ci nnță adre
sau min tili'.’ cuvinte de 
nmiratie ,i prețuire. Bîi- 
gadi'TUl Va ile Tulbure a 
fo6' linul d:n miile de 
participări ți la manifi-4 i- 
ția de 1.- București pi ri- 
tru res* bil : a liniștii și 
ordinii in ța-.i.

— Cum m f" t la Burii 
rești ? ii i; b.

— Totul a 1 t in ordi
ne. Ne.arr, dus din dorin, 
ța sinceră și hotărită sa 
ne snun. m -. uvintul în f.iț.i 
ac'elor huliganice care per
turbă 1 niștea ț irii. Ni-am 
întors i n >m reluat 
munca, tot în ordine.. Ta. 
re aș 'tea ă nu ne*mai 
conturbe nimeni, să ne 
facem datoria cu folos 
petru lntr aga țară.

Aflăm de la maistrul 
minier Ambrozie Haran. 
guș, președintele sindica
tului liber de la IM Live- 
zem. și minerul Dorel 
■Pavel, vi. 'președintele co
mitetului, ă minerii care

au fost la București și-au 
reluat activitatea in sub. 
teran încă din schimbu
rile Iii și IV ale zilei de 
marți. Mai mult, așa cum 
s-a hotărît de comun acord 
cu toți participanții, se 
va lucra în zilele de sîm. 
bâtă șl duminică, pentru 
a recupera pierderile de 
extracție din zilele de 
luni și marți, fără pre
țui',ia ca aceste posturi, 
prestate in zi'ele libere 
pentru mineri, să fie plă
tite dublu.

Sindicatul liber c te 
angrenat intr-o fargă ac
țiune de reinvenlaricre a 
fondului locativ al mi. 
nci. Adevărul ccte că sini 
zeci de apartamente degra
date. Repararea lor a în
ceput de o echipă specia
la. Dar sînt și cereri de 
locuințe multe — 123
pentru garsoniere, iar 70 
de fam.liști stau în. 
phestiiți in cîte o cameră 
la cămin Locuințele ră. 
mln una din problemele 
sociale nle sindicatului 
minei.

O altă problemă prio. 
ritară este climatul de or
dine și disciplină. Mai

Ioan DtJtfF.K

K

(Continuare în pag. a 2 ti)

Ținute pină nu demult 
ascunse, din ordine „supe, 
rioaro** informațiile cu 

caracter deosebit î.și fac 
acum apariția in ziarele 
cc devin, de la o zi la alta, 
democratice, tot mai pli
ne de adevăr. Citesc zia
rul „Zori noi'* dc sîmbă- 
tă, 10 februarie, l’e prima 
pagină un anunț, o infor
mație cu titlul „Austria 
nu poate acorda nici azil, 
politic, nici locuri do mun
că". Cit de multă decen
ță, cit dc multă „bună 
creștere** trebuie să gu
verneze in conștiințele zia
riștilor care nu s-au ri 
pezit să „tălmăcească cu 
titluri bombastice o ase. 
menea informație explo. 
zivă. Magna cum laude, 
domnilor. Știrea m.ii sus 
amintită, mie personal, îmi 
ridică cîteva semne do 
întrebare. Iată-lc.

După ce am participai 
fiecare cum am putut l.i

victoria sfintei revoluții 
ne transformăm din re
voluționari balcanici in 
cerșetori vesl.europeni ? 
Cum se poate ca un cela, 
țean român să plece „în 
lume" fără bani, numai 
do dragul pașaportului 
proaspăt obținut ? Drep-

piltem permite să vizităm 
și Franța și Italia, chiar 
și l’olul Sud, căci și con
cediile se vor mări. Din 
marile colidianc cc rar 
ne picau in mină, mă re
fer la cele occidentale, 
aflăm despre soarta emi- 
granților turci, albanezi cti,

Opinie cu... 'întrebări
tul la pașaport il avem 
acum cu toții, vizitarea „oc
cidentului" netnaifiind o 
problemă, dar cil perso
nal crini că trebuie să fa
cem acest lucru cu dem
nitate și respect pentru po
porul român. Muncim, sa
lariile s-au mărit și se 
vor mări in continuări-, e- 
conomisim o parte din ba
nii noțrlri după care ne

numai lucruri care no in. 
fioară. Bidon viltlri insa
lubre, „dormitoare" in
gările marilor metrouri, 
ciorba săracilor. I u nu 
cred că asta doresc cei cc 
acum, la Ticna, respiră dc. 
mocrația de lip occidental. 
Atunci dc cc au plecat, 
numai ca să ne facă dc 
ris ?? Dă-le doamne Uliu, 
tea dt pe urmă 1 Mă in.

Ireb iarăși dc ce cer unii 
„azil politic" în Austria '? 
Dacă la noi c democrație, 
dacă omul c liber să-și 
valorifice ideile, să-și ex
prime opiniile să adere 
la oricare partid, dc orice 
coloratură, înseamnă că 
„azil politie" pot cerc nu
mai cei care sînt împotri
va democrației. Acești oa
meni aruncă cu noroi in 
revoluția noastră prin -. - 
rcrea lor care seamănă 
a „fugă ccaușistă". Să dea 
bunul Dumnezeu să . le 
meargă toate în plin, dar 
eu parcă îi văd pe niulți 
din ci revenind spășit 
spre punctele de frontieră, 
cc înseamnă dc fapt 
POARTA CASEI.

Sînt sigură că ii vom 
ierta și.i vom mingiia, căci 
maica Românie e marc în 
bunătatea ei și arc milă 
dc fii ei rătăcitori. Ca ori
ce mamă.

KAROIA Rodiră

SIDA
I’ARIS 23 (Rompri ) -- 

Mișcarea umanitară fran
ceză „Medicii lumii" a 
lansat un semnal de alar
mă în vedeica eradicării 
epidemici de .SIDA, maladie 
ce se propagă și în rîn- 
dul copiilor din Romă, 
nia. Numărul copiilor din 
România contaminați de 
virusul SIDA se ridica, 
în prezent, la circa- 1 000.

nla l’o. 
mi 

gîs- 
senti- 

care 
rar

Mi.ani cumpărat bocanci 
și, de la bișniță, cămașa 
(probabil, bluza era din 
ajutoare I — n.n.). Apoi 
am intrat în rest aura n-

A

\ (
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I"ri dimineața, 
liția municipiului, 
s-a făcui „inele dc 
că". Am trăit un 
incul ciudat, pc 
l-am încercat mai
In aceste zile frărnîntatc. 
Lt. col. Florin Bică sena, 
te dintr-un seif o plasa. 
Ca oricare alta. Numai 
că în ea erau o pereche 
dc bocanci, o bluză tip 

bluc jeansși un pachet ciu. 
dat. In pachet — 18 500 
lei. Cc e cu toate aces
tea 7

Nc spune chiar păgu
bașul, Nică 
ner la IM Livezeni: 
21 februari0 am 
de la CEC 21500

Viața de zi cu zi

Tunase, mi- 
„In

scos
lei.

tul „Jiul". După ce tini 
consumai „ceva oarece' 
băutură, am plecat 
am uitat plasa. Nu 
mai gindeam că o 
găsesc în vecii vecilor".

Jată în ă că mai sînt 
și oameni. Stelică Iler- 
meanu, lot miner și tot 
la Livezeni, la sectorul

Și 
mă 
s-o

ga'.it plasa și 
șefului de unitate 

de la „Jiul". Care a 
predat-o Poliției. In fe
lul acesta, neglijentul pă
gubaș a intrat in posesia 
sumei de b mi și a obiec
telor. I se cuvin cuvinte 
frumoase domnului 
P.că Hermencanu. FI 
cum se cîștigă banii 
mină și dc aceea 
gîndit la cel care 
pierdut. Fapt pentru
re facem publică fapta 
lui bună, pentru ca 
Iacii dc la Livezeni 
știe că au printre el 
OM...

Ste- 
știe 

în 
s-a 
i-a 
ca-

or- 
sfi 
un
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J
i
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Idei de luat în seamă
La IM Vulcan este nevoii urgentă de 

1500 de salopete de lucru și 5000 perechi 
de cizme. Toate eforturile dv pină a- 
cum ale conducerii de a se rezolva pro
blema echipamentului de protecție au 
rămas la capitolul strădanii, ,,'ln privin
ța salopetelor, ne spune domnul Aurel 
Fnîțilă, coniabil șef, am fost la Sâvirșin 
să facem comandă. Nu ne-au putut o o- 
nor.i deoarece n-au doc. Am apelat și 
la IC Vulc.ui. dar aceeași chestiune: lip. 
sa docului. Propune, totuși, ca necesarul 
de salopete pentru Valea Jiului să fie 
realizat, după procurarea materialului, la 
Jf Vulcan. Nu mii vorbesc de economi
ile cc rezulți de pe urma acestui mod 
de i proc In. In privința cizmelor, c ci

mai gn u. Se găsesc greu și -inf de slabă 
calitate. F.le ne vin prin baza da aprovi
zionare. N-avem relații directe cu furni
zorul și asta n ■ marina cel mai tare".

— Ceva s nr putea face, a intervenit 
domnul M ireal Macarov: c hi, juristul mi
nei. Ar fi necesare uni l<j relații directe 
cu furnizorul. La produ de defu itarc, în
țeleg, trebuie să existe linca de aprovi
zionare pcnltu <a acestea să fie dirijate 
corect fiecărei întreprinderi. Asta, deci, 
la marile produ s Dar, pentru procura 
rea altm.'i, nn h -aș zice chiar m.irnnțișliri, 
trebuie ■ â a\ m rol .ții din i te cu lurni- 
zoi ui.

G heorghi- (>1.1 1 A X V
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(Jn abuz creează noi
ÎJi mijlocul lunii ia

nuarie a.c. patru oameni 
din întreprinderea de 
confecții Vulcan — ju
ristul Constantin Pădu- 
rariu — șeful biroului a- 
prov.zionare, economista 
Venera Enescu. șeful bi
roului desfacere, Angela 
Budâianu și Ecaterina 
Drulă, m rccologi — au 
întocmit două memorii 

(primul semnat de 55 de 
persoane d n întreprinde, 
re, iar al doilea de cei 
patru inițiatori) adresa
te Ministerului Industriei 
Ușoare. Se cerea în mod 
deschis, justificat, de<ti. 
tuirea directorului între
prinderii, Margareta Zei- 
des, a fostei secretare de 
partid Victoria Roșea, con
silierului juridic Ioan I’a- 
liță ,-i fostei secretare cu 
propaganda de la oraș 
Vulcan, Maria Dumitra;.

Doamnei director Zei. 
des ii erau imputate ur
mătoarele: stilul de con
ducere !■ ’.alitar, despotic, 
după mrcielul dictatorial: 
utilizarea în nure mătură 
,i ' tiv ' .ui comp.T-ti. 
int uiaiui creație în scopuri 
r • • d. activi o a de 
F iirț p t u săiis- 
‘r • • tin ’r in ti e 

p n -Justificarea u-
r urne de bani pro- 
v«nrtJP <;<• la mai multe 
fumbue; utilizarea masi- 
ndor întreprinderii in 

sc ocuri personale; con. 
struirca ilicită a unei ea- 
bon • personale (vilă c. 
tajatrî) etc. Doamna Vic
toria Roșea a f t mai 
miiîți ani s. cretă: u de 
p<~tid, timp în ‘ .re a 
„de.rsiSț" ad. ri de la 
principiile demnității. Ju. 
r.-'ul întreprind tIî, Ioan 
i’.ii.f't. eiin-z adept

Un băiat bolnav
; de (‘ancer cere ajutor j

I

1 I
I
j
I
I
fl 

Un î îi 'Ti t-an Ma
nea. dm Vub.au și o Iii.
ta ă așt'-’i. ă i cint< ce ca
un pod irăn; diîfier2: J și
vitib'i, Intir sc.-nă >i lu-
m Rcp zontiad ri 1 SIK-
cer activ.1 U'-.i iii hir.ilfi
a Văii J ului, Cristian
M-in>'a a ji'lui de nrnu-
mâraR ori o ■ lipă rlc
btlCIll sper' torilo de
toate vîrî.tvb-, deși, în
ultimii rl'.iî ani, ca < crnil
și-a pus amprenta pe
zlmbettil lui minunat.
I„ im ascultat de m;ii
multe ori entuzi . mâți.

lui Bachus, a uitat dl 
menirea lui era apărarea 
intereselor colectivului și 
a legalității tuturor tran
zacțiilor la nivel de IQ 
Vulcan, și nicidecum sus
ținerea intereselor con
ducerii. Doamna Maria 
Dumitraș, fostă secretară 
cu propaganda la oraș, 
s-a compromis în fața 
confecționerelor la un mi
ting de tristă amintire 
cînd a luat „poziție" im-

La IC Vulcan

potriva „elementelor hu
liganice" care „au de
vastat" Timișoara, la 17—18 
decembrie 1989.

S-a anunțat organizarea 
unui miting. Chemarea a 
foat lansată prin stația 
de radioamplificare a în
treprinderii de către ing. 
Gnbriela Slăbii (președin
ta FSN pe întreprindere 
și prima candidată pen
tru postul de ingineră so
fa).

Mitingul s-a dovedit a 
fi o copie de dialog par
iam, ntar. Cele două me
morii au fost prezentate 
parțial. /Viitorii protes
telor nu au fost lăsați să 
ia cu\intui. Starea de spi
rit i-a determinat pe 
mulți să părăsească sala. 
La votarea ,,ln secret" a 
noii conduceri, uupă 
pretinse alegeri democra
tice, în funcția de director 
a f st realeasa Margare. 
tu Zeides.

După calificativul de 
„n.buni și proști", lansat 
la adresa celor patru pro- 

..tari, se hotăreț*e a.

n''b:lnuir 1 că în fața 
noastră a cintat, de fie
care dată, un om venit 
de doar ti'.cvfl zile din 
tr.o sală de reanimare.

IXipă ultimul spec’a. 
C"l. pe care el însuși la 
inițiat, dedicat eroilor 
lt<iluției și contului 
,Libertatea ’RJ", medicii 
au conchis că cea de-a
șa .ea ojrerație, poate t
al valoare p ntiu Cristi-. 

an Manea, trebuie făcu. ' 
tă în străinătate, iar j
cf.- 'ul ei depă'■ ;tc su- l 
rna d>? 130 000 lei. '

Un mare grup de pri- } 
ei. ni ai tinai ului sufo- ( 
rind din Vulcan i-au 
săr.t In ajutor, cu sen
sibilitate și omenie, pen
tru a-1 mai păstra în via
ța «laturi dc ei. In nu
me le celor mai umane 
sentimente, în numele
vieții, în numele tinere
ții acestui băiat talen
tat, în numele tinerei 
sale soții, ale cărei la-J 
ci ine nu mai liscZi 
pe obraji, adresăm citi, 
tirilor cu suflet rugămin
tea de a participa, după 
posibilități, in aiuloiul 
lui Ci ist in Manca, care 

iferă de această mala
die crunt i a secolului
nostru. Și, daca în cu. \ 
rînd cintceul sau v.j mai ■ 
1 ți• • in;i pc o *,rcn;i „m 
alta, a ne bucurăm că I

noi am eontribiiit la .
pas ■.rar- a unei vieți -le ’ 
om. ț

Contul lui Cristian | 
Manea : 317, ] , toate «. i
gențiile f- EC din Valea 
fiului. j

Mirce.i fii .lORESUIJ ■

,.dizidenți“
buziv și nelegal exclude
rea acestora din colectivul 
întreprinderii.

La 5 februarie 1990, la 
o nouă ședință a Consi
liului de administrație, se 
confirmă temeinicia de
ciziilor de desfacere a 
contractelor de muncă a 
„celor patru". Se eloborea- 
ză adresa nr. 967 din 6.02 
1990, cu un conținut ne
clar. La punctul 2 se con
semnează anularea deci
ziilor, pînă la data de 
10.02.1990 cînd persoane
le nominalizate „își vor 
da acceptul" asupra pro
punerilor conducerii, care 
a oferit cîte un loc de 
muncă „dizidenților", pen
tru a nu deveni șomeri. 
Adresa se încheie cu punc
tul 5, care subliniază că 
„după această dată, în 
caz de nedepunere a ac
ceptului, carnetele de 
muncă se vor închide, 
conform art. 130, lit. i, 
din Codul Muncii".

Este greu de înțeles. Cei 
patru sînt de vină, sau 
nu ? Sau vina acestora a 
fost descoperită doar în 
momentul cînd nu au 
mai jucat pe aceeași ex
tremă cu conducerea? Da
că s-a hotărît excluderea 
lor, de ce nu se respectă 
întocmai deciziile luate? 
Mulțimea de ședințe, de
cizii, hotărîri, să dove
dească oare că noua, de 
altfel vechea conducere a 
IC Vulcan a intrat în 
panică 7 Dacă cineva a 
greșit, să-și repare gre
șeala pînă nu va îi prea 
târziu. In prezent, în 
țara românilor liberi, a_ 
die vîntul dreptății, echi
tății și sincerității.

Ștefan NI IVIECSEK

SOLUȚIA RADICALA
(Urmam din pog 1)

sînt absențe nrtnotivnte 
și neie •pcctările progra
mului de lucru diminuea
ză, încă, zi dc zi produc
ția minei. Aflăm că în nu
mele minerilor care vor 
să lucreze cinstit, comite, 
tul sindicatului liber a 
stabilit o prevedere a sta
tutului propriu ca la cei 
care au .1 nemotivate .ă li 
se desfacă pe loc contrac
tul dc muncă. In condiți
ile < ind salariile depind 
de producția I atâ, mina 
nu m.ii poate tolera astfel 
dc oameni.

I'robhma de fond râ
mi ne Insă d - ce nu 
i clică min i la nivelul 
producției prev.îzu ’e. I.'a-- 
pumul la aceasta intre 
Ilare implică In mod ne
mijlocit o realit ite care 
nu poate fi eludată. Mina 
l.ivezcni repiczinl.i o do
vadă elocventă a efecte, 
lor ritmurilor draconice 
impuse în anii dictaturii 
producției dc cărbune, in.

SCURI1SSIME
„Drumurile noastre.,.

—Poatc.se vor asfalta vreodată** fredonează 
șoferii, parafrazindu-l pc Dan Spătarii, de îndată 
ce pătrund în cartierul Aeroport din Petroșani. 
Dar, vă garantez că pînă ajung (dacă ajung) în 
„șerpărie** (recte: zona bodegii „Carul cu bere**), le 
piere cheful de fredonat și, în general, dc toate 
bucuriile vieții. Fiindcă, înccpind cu „Oituz**, con- 
tinuînd cu „Unirii" și sfîrșind cu „Aviatorilor**, 
străzile Aeroportului sînt pline de găuri care soli
cită din plin toate sistemele de suspensie ale ve
hiculelor.

Se parc că, vîrindu-ți coada suficient dc adine, 
diavolul a reușit să acaperezc aceste căi ale domnu
lui in scopul dc a transfera încet, dar sigur, în 
iad, smoala din compoziția asfaltului. Șoferii, puși 
in asemenea situații, folosesc cuvinte cenzurate dc 
dicționarele creștine. Deci, doi iepuri dintr-un foc, 
ba chiar trei, dacă ne gîndim și la sufletele celor 
care ar trebui să se ocupe de astuparea acestor 
gropi. Se preconizează o explozie demografică în 
iad, deci se face toiul pentru aprovizionarea caza- 
nelor ații cu suflete, cit și cu cele necesare supu
nerii acestora la cazne în cele mai optime con
diții.

Sugerăm celor care au datoria să cirpească go. 
lurile cu care sint împănate drumurile, să foloseas
că in acest scop materiale mai rezistente la solici
tările dc tot felul. Asta în cazul în care au de 
gînd să se apuce de treabă, l’ină atunci, cei ce 
pătrund pc aceste drumuri ale destinului, pline de 
denivelări, rostesc la început un „Doamne-ajută", 
ca in final să mormăie ceva cu privire la naiba. 
Oare, la adresa cui ?

Eugen CUCU

Mulfumiri
Preotul Nicolae Negol 

din Cimpa ne-a rugat să 
consemnăm în ziar mulțu
mirile locuitorilor pentru 
promptitudinea cu care 
s.a răspuns solicitării 
privind reînființarea li
niei de autobuz Petroșani 
— Cimpa. O facem cu men. 

I ți unea că locuitorii din
Cimpa s-au hotărît să a- 
menajeze mai bine stați
ile dc autobuz din sat, 
contribuind la întreține

clusiv descinderii noilor 
mine. 1\ nti u a da pro
ducție < ii orice preț și cît 
mai repede, așa cum ce
reau ordinele', deschide
rea principalelor lucrări 
miniere la I ivezem s.riu 
executat (firect in stratul 
de cărbune, și nil în ste
ril, cum era firesc. De 
aici presiunile excesive 
care dun niu-al<t profilul 
lu< rarilor inin.r , cu c. 
fecte nem jlocite asupra 
a-’i ijului m ici. a lluxu- 
lui dc ti ml.port, a cva< 11- 
ării pr'xlueți-'i. Mai mult, 
pentru a nu ■ ini Ilide 
mina, trebuia triplat nu
mărul brigăzilor <!<■ iatre- 
țim-te, <•« i re a avut 
efecte negativa a upra 
productivității muncii «i 
co- turilor de proiltx (ie. 
Sint vicii care diminuează 
d<' ani de zih roadi u num. 
cii mineriloi Dar apar și 
fenomene neprevăzute, dc 
la o zi la alta, care de
reglează proce-ul extractiv. 
Două exemple: un abataj 
mecanizat este oprit în 

rea cît mai bună" a dru
mului și la crearea unui 
climat civilizat de călăto
rie în autobuze. „Intîm- 
plări neplăcute și inciden
te între unii călători, lip
siți de simț civic, și șoferi, 
cum au fost în anii tre- 
cuți — de fapt motivul 
pentru care această linj,e 
a fost desființată — nu 
vor mai apare", ne-a asi
gurat părintele Nicolae 
Negoi. (A.H.) 

panoul II Nord din cauza 
aerajului deficitar, un alt 
abataj este oprit din cauza 
unui foc endogen.

Soluția e cea radicală, 
ne spune directorul mi
nei, ing. Ilarie Bora: for
țam remedierea efectelor 
nefaste ale greșelilor tre
cutului; menținem un ritm 
înalt la întregul sistem 
al lui rarilor de deschide
re adrevatâ a zăcămîntu. 
lui, care, sperăm, va rezol
va pină la sfîrșitul anu
lui marile probleme ale 
minei — optimizare.i 
0 in-porlu’ni, a aerajului; 
• ■ goi ire i im.dozării pro- 
duis.ii i in subteran.

Ne b.iZam in aceste efor
turi p(, (snop tența uni'r 
brig.izi de pi .t:giu con
du .■ d-• M i ri .i S • rieru, 
V.isil, D mu. Ci. (Jhc. 
i isis \ ,c.iie Mi z.<n, (’on. 
s!.u 11 i n r , h , i Oii. (’io- 
b.iuii. Ne Irizam, de fapt, 
în cfortui ile di? redresa 
re, pc maturitatea rnoral- 
prolesională a întregului 
colectiv.

CONTUL „LIBERTA
TEA 1989". Mai muilți sa- 
lariați de la Uzina de pre- 
E ara re Lupeni, care au 
eneficiat în aceste zile 

de restituirea părților so. 
ciale, au hotărît să done
ze aceste sum» în contul 
„Libertatea 1989“. Au fost 
livrate, în total, 12 853 lei, 
respectiv 5379 lei din paT« 
tea personalului TESA, 
3694 lei a brigăzii de pre
parare, 1971 lei a labora
torului tehnologic, iar 
1809 lei din partea unor 
lucrători din atelierul e- 
lectromecanic.

CHIOȘC DE DIFUZA. 
RE A PRESEI. In holul 
cel mai circulat de la e- 
tajul I al clădirii admi
nistrative a minei Live- 
zeni a fost dat în funcțiu
ne un chioșc de difuzare a 
presei. O realizare bine
venită pentru satisfacerea 
dorinței minerilor de a be
neficia la timp de diferi
te publicații. Ceea ce ăr 
dori însă minerii este ca 

la chioșcul respectiv să 
găsească mai multe ziare 
și reviste. Este firesc, toți 
doresc să fie informați des
pre evenimentele din țară 
și din lume.

PENTRU CONSTRUC
TORI. S-a elaborat docu
mentația pentru repara
ția capitală a căminului de 
nefamiliști al constructo
rilor de pe strada Inde
pendenței din Petroșani. 
In cadrul renovărilor se 
vor amenaja spații spe
ciale, dotate cu plite e- 
lcctrice și dulapuri pen
tru alimente, în vederea 
preparării mîncării. Fi
nalizarea reparațiilor și 
reamcnajărilor este pre
văzută în trimestrul II a.o.

PRIMENIRE. Se apro
prie primăvara și odată 
cu ea și timpul acțiunilor 
dc primenire a orașului. 
In dorința de a face ora
șul mai frumos, edilii ur
bei trebv' să-și propună 
în prog m și eliminarea 

f „relicvelor" propagandis. 
1. tice ale fostului regim. Este 
I vorba, bunăoară de che- 
I narile de beton ce „popu- 
’ l<«ză" esplanada din fata 
i '«rdiului ’j’e trului de stat 

„Valea Jiului", fostele 
„panouri ale fruntașilor" 
rămase goale și inutile. Un 
adevărat kitsch în peisajul 
urban.

Rubrică realizată de
Ioan 1)1 BEK 

coNsnruiRE

Recent, la nivelul ora
șului I.upeni a avut loo 
ședința dc constituire a 
Consiliului Provizoriu dc 
Uniune Națională. In a- 
cest organism au fost a- 
Ieși 21 d? membri. Con. 
siliul a ales un birou c. 
xecutiv format din 9 
membri. C’a .președinte a 
fost nlcs Danilă Dan Ser- 
giu, vicepreședinte — 
Draga Va ,ile Mircea, se
cretar — Blenilca Marin

Dim publicității aceste 
funcții penliu ca cetățenii 
Lupeniillui sa știe la cine 
să se adreseze pentru re
zolvai ea multiplelor pro. 
bleme ce ridică viața 
cconomico-socială a ora
șului. R.Tipundcm astfel 
nnmci o.r elor întrebări 
caro ni s.au pus referitor 
la „Cine sînt conducăto
rii orașului I.upeni".
(IC)

%25e2%2580%2594Poatc.se
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Gînduri de stimă, de admirație și simpatie ’

„Sîntem mîndrî că în Valea Jiului i 
avem asemenea mineri!“ '

Cu două zile în urmă am publicat TELE
GRAMELE SOSITE PE ADRESA REDACȚIEI 
„ZORI NOI", din diferite colțuri ale țării, prin 
care numeroși oameni de bună credință au 
exprimat sentimentele de admirație și sim
patie pe care le nutresc fată de minerii Văii 
Jiului. Publicăm astăzi și TELEGRAMELE 
SOSITE PE ADRESA C.M.V J.

Ginduri de simpatie au fost rostite și te
lefonic. După cum am fost informați, „cen
tralistele" de Ia CMVJ au recepționai zeci 
de apeluri (din diferite judeje ca: Mureș, 
Botoșani, Dolj, Gorj, Iași ca și din București) 
prin care oamenii ii felicitau pe mineri pen
tru admirabila lor acțiune de solidaritate cu 
conducerea CPCJN și guvernul țării. Un e- 
x**mplu este suficient. Mai multe cadre de 
prestigiu din Ministerul Minelor au afirmat 
textual „SINTEM MINDRI CA IN VALEA 
JIULUI AVEM ASEMENEA MINERI !".

Iată mesajele sosite la CMVJ pe care, cu 
amabilitate, domnul director general ing. 
Ion Vasilescu le-a pus Ia dispoziția redac
ției :

„Vă mulțumim frați buni ai noștri pentru 
ca existați și activați ca bravi români, pen
tru liniștea și bunul mers al tării noastre, 
atit de tulburata acum de interese meschine. 
Ati fost și rămineți liniștea și speranța 
noastră pentru viitorul patriei. Cu inima, 
gindul și fapta, alătnri de dumneavoastră, 
vă urăm „Noroc bun I”.

Colectivul Școlii genera
le nr. 7, Slatina — Olt.

„Azi-noapte 
culcat liniștiți 
rită vouă. Vă 
țumim din
Sîntem cu soi".

ne-am 
dato- 
mul- 

suflet.

Munci’orii din 
cadrul TAGCMM 
Cbij-Napoca.

„Cinste vouă bravi 
mineri. Timplarii re
uniți în sindicatul 
liber IPL Dej sint a- 
lâiiiri de voi. Che- 
mațl-ne și vom ve
ni".

„Dragi mineri, cu

Imagini de la mitingul din Petroșani (sus) și 
din stafia CFR, înainte de plecarea minerilor in 
Capitalii (jos).

„Pentru toți minerii din intreaga Vale a 
Jiului mii de mulțumiri. Sîntem trup și su
flet alături de voi.

Vă transmitem un cald salut din partea 
lucrătorilor Oficiului județean de turism 
Tulcea. Vă așteptăm cu drag In Delta Du
nării și vă oferim din toată inima serviciile 
noastre".

Sindicatul liber „Fortuna" al 
lucrătorilor din turism Tulcea.

inimile pline de bucurie vă adresăm cele mai 
calde mulțumiri pentru minunata ^lecție de patriotism dată de dum
neavoastră in fața parlamentului și a Întregii țări în seara zilei de 
19 februarie 1090.

Cererea dv. hotărită de a asigura liniștea guvernului, a țării, a 
întregului popor român pentru a putea munci in pace Ia reconstruc
ția țării, ne-a umezit ochii de lacrimi și ne-a dat o speranță de li
niște și bucurie pentru noi și familiile noastre.

I.ecția dv. de cel mai sincer patriotism românesc va intra in isto
ria tării și nu va mai fi uitată niciodată.

Avem încredere in voi șl sîntem alaiuri de voi. 
Vă mulțumim din suflet dragi mineri".

Primarul județului Dolj, ing.Etnii Țugui.

„Oamenii muncii din agricultura județu
lui Iași salută călduros solidaritatea mineri
lor din Valea Jiului cu guvernul aciuai, cu 
CPUN, condus de domnul președinte Ion 
Iliescu, contribuind prin prezența lor în sea
ra zilei de 19.02.1S90 în Piața Victoriei, Ia 
crearea liniștei și stabilizării atit de necesa
re țării și guvernului, condamnind, totodată, 
actele de vandalism și violență din 18.02. 
1990.

Ați dat dovadă, încă o dată, dragi mineri, 
de curajul ce vă caracterizează, de cinste, 
omenie, dreptate. Felicitări pentru demnita
tea voastră. No| vă iubim și vom fi totdeau
na alături de voi, urîndu-vă Noroc bun".

Sindicatul liber al salai iuților 
din sistemul DGMA Iași.

„Coh?< tivul de bine din platfor
ma de construcții indiisti iale din 
Gorj, sint alături de dv, in atitudi
nea de protest pe care ați luat-o 
împotriva huliganilor ce au ma
nifestat împotriva guvernului.

Ne exprimăm 
dv. și vă urăm, 
dovediți aceeași 
rilate. Am fost,
cu srol. Noroc bun".

A.I.M. Craiova, brig. 
.Tiu.

solidaritatea cu 
in continuare, să 
unitate și 
sintem și

solida- 
vom fi

2 Tu.

„In numele Consiliului județean Provizo
riu de Uniune Națională Covasna, sa ru
găm să transmiteți minerilor dv, cele mai 
sincere felicitări pentru curajoasa manifes
tare de protest față de actele huliganice pe
trecute in ziua de 18.02.1990 la sediul gu
vernului provizoriu din P.ața Victoriei.

Poziția fermă a minerilor, luciditatea cu 
care au pus unele probleme vitale pentru 
viitorul patriei s-au constituit într-o înaltă 
lecție de patriotism. Vă rugăm să conside
rați că marea majoritate a locuitorilor Ju
dețului Covasna se solidarizează cu ideile 
exprimate de bravii mineri, exprlmîndu-și 
dorința de a acționa in caz de nevoie, alături 
de voi".

C. I.I’.II.N. — Covasna

„Modul în care ați acționat pentru resta
bilirea liniștei și a democrației în țară și în 
special în Capitală, în urma evenimentelor 
antiguvernamentale <e au avut loc in Piața 
Victoriei din Bucure, li în ziua de 18.02 1990, 
ne-a umplut inimile de bucurie și să știți, 
dragi minori, că exprimăm intreaga noastră 
solidaritate, sîntem alaiuri d<* voi pină la ob
ținerea definitivă a victoriei, Trăiască Re
mania IIberă".

ScinrirazS siiulK ntul liber 
<il unui' iloriloi, pi in lider ii 
„ni C'iotloș Aurel, de la Iidrc- 
piindetea de stole Sigili ;;o<ira.

„Dtagi mineri din 
Valea Jiului sintem 
cu tot sufletul ală
turi de soi și vă 
mulțumim pentru o- 
incnia aiătată tarii, 
de care ați dat do
vadă in scara de 
19.02.1990.

lucratorii comer
țului din Gherla.
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Lucrările în plen ale Consiliului 
Provizoriu de Uniune Naționalăvz

4

FILME T.V<

Vineri la amiază au in. 
cepul lucrările în plen ale 
Gonsitiului Provizoriu de 
Uniune Națională, organ 
legislativ și al puterii de 
stat pînă la alegerile II. 
bere din luna mai. Reuni
unea a fost precedată de 
o ședință a Biroțtlui Exe
cutiv a1 CPUN, care a a. 
dopw modul de desfășu. 
rare a lucrărilor Consi
liului.

Lucrările ședinței sînt 
conduse de președintele 
GI’UN, Ion Iliescu, asistat 
(le vicepreședinții 
liulul - 
Caziinlr 
ramilru și Ion Mînzatu.

Biroul 
sillulul Provizoriu d, 
niune Națională a

Consi.
Radu Cimpeanu, 

Ionescu, Ion Ca-

Executiv al Gon.
Ic U- 
propus

7

pro- 
a 

din

Comitetul național 
nzoriu de organizare 
sindicatelor libere 
llomânla, ținînd seama de 
numărul mare de cereri 
ce i-au fost adresate de 
către cetățeni și sindicate, 
aduce la cunoștință celoi 
interesați că, in cadrul 
său au fost constituite și 
tuncționeazii :

1. Biroul dc asistența 
Juridică. prin care se asi
gură consultații juridice 
sindicatelor și federațiilor

•zi t
a-

pe- 
fc- 

V ie
rnă. 
Bi-

următoarele

In- 
cu 

mă.

următoarea ordine dc
1. Unele concluzii 

supra evenimentelor 
trecute duminică, 18 
bruarie 1990, în Piața 
torie? din Capitală, și 
șurile preconizate de
roul Executiv al Consi
liului Provizoriu de Uniu
ne Națiqnală în ședința 
din 19 februarie a.c.

2. Proiect de dccrc* 
lege privind unele mă
suri de ocrotire a organelor 
de stat, a instituțiilor pu
blice, a sediilor partidelor 
și formațiunilor politice, 
a liniștii cetățenilor și or 
dinii de drept.

3. Informarea guvernu
lui privind situația actu
ală din economia națio
nală șl măsurile preconl.

zale pentru 
trei luni.

4. Informarea Ministe
rului Agriculturii și 
dustriei Alimentare 
privite la aplicarea
surilor stabilite pentru 
stimularea țărănimii și la 
stadiul pregătirii campa
niei agricole de primăva
ră.

5. Diverse.
După o dezbatere 

plii de peste șapte 
asupra primelor i 
puncte de pe ordinea 
zi, la care au luat parte 
mai mult de 40 de vorbi, 
tori, dezbatere care, une
ori, a degenerat în discu
ții colaterale, Consiliul 
Provizoriu de Uniune Na. 
țională a discutat pe arti
cole Decretul.lcge privind

am. 
orc 

două 
de

unele măsuri de ocrotire a 
organelor dc stat, a insti
tuțiilor politice, a sediilor 
partidelor și formațiuni
lor politice, a liniștii și a 
ordinii de drept Cu unele 
amendamente, Decretul- 
lege a fost votat cu o ma- 
joritate covîrșitoare.

La propunerea domnu
lui Oliviu Tocaciu, pre. 
ședințele Partidului Re
construcției Naționale, De- 
cretul-lcge va fi dat pu- 
blicității după definirea 
juridică a amendamente
lor propuse.

T.a închiderea emisiunii 
de știri lucrările ședinței 
continuau.

PETROȘANI — I’arin. 
gul: Jandarmul la plim. 
bare; 7 Noiembrie: San- 

dokan; Unirea: Monte 
Carlo, I—II.

LUPENI ; Africa cx. 
preș.

VULCAN: Steaua Su
dului.

LONEA: Alerg după 
O stea.

URICANI: Tănase Sca. 
tiu, I—II.

PETRILA: Trei zile și 
trei nopți.

ANINOASA: D 
vulpea coadă?

10,00
10,15

11,25

13,00
13.15
14.15

17,30
18,20

ce arc

19,10
19,30
20,15 
21,00

(Romprc'»)

mo. 
în 

programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii ci
nematografice 
Hunedoara.

N.R. Eventualele 
dificăii intervenite

județene

22,35
23,33
23,50

Actualități. 
Rubrici din 
unile în 
maghiară și 
mană (reluare). . 
Film artistic . (re4 
luare). 
Tema.
Actualități.
Ora de muzică.
Tele.clubul de 

sîmbătă.
Ferestre spre lume. 
Bun găsit, tinere
țe!
Desene animate. 
Actualități.

Teleencicloped’a. 
Film artistic: 
Asul așilor. 
Producție a studio
urilor franceze. 
Premieră pe țară. 
Varietăți.
Actualități. 
Video-discolcca.

emisi. 
limhde 

ger-

sindicatele libere din România
sindicale, în domeniul 
legislației muncii și 
celei sindicale, pe 
blcme privind constitui
rea, organizarea și înre
gistrarea sindicatelor li
bere, conținutul contrac
telor colective de muncă 
și negocierea acestora, a. 
pararea drepturilor sala- 
riaților ctc. Asistența Ju
ridicii se acordă, la cerere, 
celor interesați, atit la se
diul comitetului, cit și Ia

al 
pro.

sediile sindicatelor și fe
derațiilor. Biroul primeș
te, de asemenea, propu
neri privind o nouă legis
lație a muncii, în scopul 
promovării intereselor sin
dicatelor libere, în orga
nul legislativ.

2. Biroul pentru relații 
cu publicul, care își pro
pune un dialog permanent 
cu toate categoriile de sa. 
lariați pe aspecte ale 
vieții sindicale, sociale,

Rezultatei? tragerji „Loto" din 23.02.1990

IN CURIND, PR >CLS LA CLUJ
La 23 februarie, intr-o 

declarație făcută publică 
la Cluj, procurorul militar 
.șef, coiorțel Tit Liviu Dom- 
șa. anunță începerea — 
peste aproximativ două 
sAptămini — a procesului 
celor puși aici sub acu. 
zare pentru genocid, corn, 
plicitate la geno- id și insti
gare la omor calificat, să. 
vlrșitc In zilele revoluți
ei. I«i d epoziția organe! .

Ju tițiel se află 9 acuzați 
și 4 arestați. In rindul a- 
restaților figura fostul 
pi im-sccrctar Ioachim Mo. 
ga, generalul Șerbănoiu, 
fostul șef al Inspectoratu
lui județean al M.I., și 
Nicoiac Constantin, re
prezentantul direct al dic
tatorului la Cluj în inter- 
vnhil 1 i dccemhiie 
1 'r:o

(Rompn D

DESTITUIREA LUI
Agenția de presă —

Rompres a primit din
partea Conducerii provi
zorii a Partidului Inde
pendent Maghiar următoa
rea declarație: 
Conducerea 
Partidului
Maghiar, în ședința 
a avut loc la sediul parti. 
duluJ din Tg. Mureș, în 
data de 20.11.1990, a ana.

Provizorie a 
Independent 

caro

economice, culturale, pre. 
cum și sprijinirea solicl- 
tanților în rezolvarea o- 
perativă a unor probleme 
personale sau ale unor 
grupuri de salariați.

Solicitările se pot adre
sa personal, prin cores
pondență sau prin telefon 
la nr. 33 40 60, int. 274, 
201. Sediul Comitetului 
se află în Aleea Modro- 
gan nr. 14, sector 1, Bucu
rești, cod. 71274.

VINCZE JANOȘ
lizat acuzațiile aduse îm
potriva domnului Vincze 
Janos, președintele parti
dului, și a luat următoa
rea hotărîre :

Domnul Vincze Tanos 
este destituit, cu efect i- 
mediat, din funcția de 
președinte al Partidului 
Independent Maghiar și 
din țoale funcțiile rezulta
te din această calitate.

SPORT • SPORT • SPORȚ • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT I

începe returul
|iul"rr

l.a Onești, în i 
Gupă cu CSM 
„Jiul" a cîștigat 
în prelungii i. A 
meci greu, știut 
echipele de categoric infe
rioară luptă mai dîrz în 
întrecerile cu divizionarele 
A. Despre cum a fost la 
Onești, despre probleme, 
le returului ne oferă 
mftnunte antrenorul 
cfiipei „Jiul”, dl.

-^T-onca :
— Am Jucat la 

pe teren excelent, 
și publicul de 
noastră (prezența 
i.S la București a 
nitihe simpatii). A 
un meci deosebit de 
care ne-n solicitat 
plin, In condițiile 
arbitraj părtinitor 
din tușe vechiul 
al echipei noastre 
Cristian Tcodorescu). 
avut ocazii 
ni s-au refuzat și 
lovituri de la 11 ni, 
rlmiA faulturi In careu 
supra Im Henzel De 
rocnca. am primit și 
cartona >e galbene, pe care 
le vom resimți. Primul nu 
va Jura Udi it .î la Ut alo.

în fața unui greu obstacol
meciul <lc 

Borzcști, 
; cu 

fost 
fiind

1—0 
un 
că

a-
c.

Gogit

Qnoșt' 
avlnd 

partea 
mineri, 

atras 
fost 

greu, 
din 

unui
(la una 
prieten

Am
numr oase și 

două 
la
a. 

ase.
3

va. Dar in final am cîști
gat In a doua repriză a 
prelungirilor prin golul 
Iui Păuna (ihtrodus inspi
rat în teren în locul 
B. I’opcscu). Aș dori 
spun că Jucătorii de 
Borze ști, dacă ar fi cîști
gat, luau o primă de joc 
de 2000 lei de fiecare, din 
partea întreprinderii în 
care lucrează. Jucătorii 
Jiului n.au primit nimic, 
din lipsă de fonduri...

— Cum apicciați că 
jurai echipa?

— Satisfăcător. A 
eclat apărarea, în 
aș dori să-l remarc 
tlnărul Mărginean, 
tant pe postul de 
dreapta. E nevoie 
mai bună sudură 
compartimente, de 
bună susținere a 
lui, de o așezare mai bu
nă in teren. . aspccte asii 
pra cărora vom insista în 
pregătirile viitoare. Apoi, 
nu ain folosit toți Jucăto- 
riț. Bi< u ne-a p irosit, a 
nunțindu-iie cii renunță la 
roti,ii pentru a se ocupa 
de comerț, iar Negri lă a 
fost bolrav D: altfel, Ne
grii î nu va jura nici J.j

lui 
sa 
la

a

ex- 
care 

pe 
debu. 

fundaș 
de o 

intre 
o mal 
atacu.

rr
Gralova, avlnd unele pro. 
blcme cu casa. Deocam. 
dată își face 
cu „Constructorul" 
va.

— Cum abordați 
rul și, mai ales, 
meci cil Craiova ?

— Ne așteaptă un retur 
deosebit de greu. Este vor
ba despre dificultatea mc. 
citirilor care urmează, des
pre programul deosebit de 
încărcat Vom Juca du
minică în campionat, 
miercuri în Cupă. Va fi 
foarte greu. Iar la acestea 
se adaugă greutățile fi
nanciare. Practic nu a-
vem bani deloc. Am reușit 
să obținem pînă în 
zent 28 dc adeziuni 
partea suporterilor 
oare numai atiția 
(cri arc Jiul în 
Jiului ? Duminica 
tă la ședință, numărul ce
lor care au avut de spu3 
ceva, a fost mult mai 
marc). Dar spciăm ca prin 
jocurile ce le vom di-.pu- 
t.i să atingem din nou 
patia suporterilor, 
di-pic Craiova, ce să 
spun 7 Vom int ere,i 
facem tot ceea ce

Deocam. 
pregătirile 

Craio-

retu. 
primul

pre- 
din 

(n.r. — 
supor. 
Valea 
trccu-

sim. 
Cit 
vă 
s i 

este

U" Craiova
posibil. Dar nu mă pu» 
pronunța despre ce va fi. 
Sperăm însă că șl jucăto
rii vor înțelege situația fi. 
nanciară dificilă a clubu
lui în momentul de față 
și vor manifesta același 
atașament față de culorile 
clubului. Vrem să credem 
că vom depăși aceste gre
utăți de moment. Dar fă
ră sprijinul suporterilor 
ne va fi foarte greu.

— Cu ce echipă ați ju
cat ?

— Ghițan, Mărginean, 
Sedecaru, Florcscu, 
ilă, Dodu, Varga, 
Udrică, 
Popcscu 
noutate: 
căpitan 
Cristea.
secret a 
dar a renunțat. Dur 
nu prezintă prea 
importanță. Importante sini 
rezultatele și noi sperăm 
să le obținem.

— Noi vă dorim 
succes și vrem să 
că suporterii din 
Jiului vor fi din 
luci de echipa 
suflet, „Jiul

Mihă- 
Cristea 
Bcnone 

o 
de

Henzel,
(Păuna). Și 
in titulatura 

de echipă este 
In urma votului 
cîștigat Negrită, 

asta 
multă

mult 
credem 
Valea 

nou nlîî-
noastră <h- 

Petroșani,

ii un as \ I

1 : 20, 55, 3, 51, 35, 12, 38, 40, 50.
2-a: 61, 77, 75, 18, 88, 70, 16, 6, 73, 
de cîștigui i : 883 969 lei din care,

Extragerea
Extragerea a

Fond total
142 374 lei, report la categoria 1.

LUNA PARK SOLI
amplasata în Petroșani, lingă cinema 

„Paringul" invită copiii și tinerii din Vale 
la o plimbare de vis cu mașinuțelo electrice 
sau la salonul nostru de jocuri mecanice șl 
electronice, un mijloc niodem de distracție 
variată, completă.

Va. așteptăm.

M i c <s p (ti h î i < i i a t c
ANfVERS MU PIER!?! II

ACUM cînd prinzi la 
buchetul vieții ccj de.al 
15-lea trandafir, dragă Spcr- 
lea Ștcfania. mama, tata și 
fratele îți urează multă 
fericire, sănătate și un 
călduros „Li rnulți ani!'. 
(310)

DIVERS:

EFECTUEZ 
cu ARO 241 
în toată țara, 
telefon 44560,

transport 
și remorcă. 
Informații, 

(211)

ÎNCHIRIEZ
tro.șanl, strada Grivița 
Roșie, lingă IACCVJ. Te
lefon 42 881.

g’>: J, I’e-

PIERDUT chitanîC fond 
rulment pe numele An- 
drcica Joan, eliberată de 
Asociația de locatari nr, 
4, Vulcan. O declar nulă. 
(325)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Ismana 
Constantin, eliberată 
IM Livezcni. O declar 
Li. (322)

PIERDUT legitimație 
viciu pe numele Burice 
Băloi Petrică, eliberată dc 
IUM Petroșani. O declar 
nulă. (321)

ÎMX ESE

VINZARI

VIND Dacia 1300, l'e- 
trlla, strada Republicii 
109/31. (327)

VIND minirombină Ste
reo, nouă, ’ESG. Telefon 
70204, după ora 16. (324)

VIND convenabil video. 
rccordcr JVC, cu teleeo. 
mandă, infraroșii, 
perfectă, casete 
trate, filme din post, 
duse calitativ. 
Bd. Victoriei, bloc D 3, ap. 
21, Nicu. (323)

VIND Dacia 1300, îs. 
croni, strada Cătăncști 
n r. 42. (320)

VIND video Playcr Sam- 
ung, nou. Tel-, fon 65‘’22. 

(318)

VIND Trabant GOI. T. - 
iefon 43373, Petroșani. 
(316)

VIND Trabant Uombi, 
Petroșani, strada Malcca 
■11, după nm 15. (331)

stare 
înregis

tra. 
Vulcan,

ft' dacțin șl administrația i 1’ilroșonl, slr. Nn-olar Bălci-vcu. nr 2 i Ie|< toanei Mcretariat i 116G2j «cetii t 4IGG3, 1246 L 
tiparul i Tipografia l'elroștinl. slr Nicr/lap Bălecsco nr 2. telefon 4I3GS.

do 
nu.

ser-

( (! DURERI’ în su. 
flct, soția și rudele a- 
nunțâ încetarea din 
viață după o lungă su
ferință a mult iubitu. 
lui

KAI’ITEN ANTON 
(TONI) 

înhumarea va avea 
loc azi, ora 16. Corte
giul pleacă dc la Bise
rica evanghelică Pe
troșani. (319)

COLECTIVUL Spița, 
lului orășenesc Vulcan 
este alaiuri de <lr. Mu. 
șal în greaua încerca
re pricinuită de decesul 
maniei soacre. Sincere 
condoleanțe. (330)

COLECTIVUL Poli, 
clinicii Vulcan este n_ 
lături dc familia dr. 
IMușril in momentele dc 
grea încercare pricinu
ite dc decesul mamei 
soacre.

Sincere condoleanțe 
(329)


