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Aseară, la Petroșani

MITING AL MINERILOR
Aseară, după ora 19, la sediul Combinatului mi

nier Valea Jiului din Petroșani a avut loc; un mi
ting spontan al minerilor. Participanții au cerut pre
cizări cu privire la aplicarea unor acte normati
ve; referitoare la pensionări, acordarea concediilor 
de odihnă și de boală.

Au avut loc discuții cu conducerea (’iWVJ.
In legătură cu problemele ridicate de mineri, 

precum și cu soluțiile de rezolvare stabilite do con
ducerea Combin. tutiii minier Valea Jiului, vom re
veni in ziarul nostru de nninc.

Horațiu ALEXAN1/RI.SCC

La în<hhiCi‘e;i cdâ(îcî
4> DIN I\IȚIATI\ \ unui grup de pasionați te. 

IScineaști și eleclronișli amatori, z lel< acestea la 
Pitești a fost creat un post loe.il de televiziune in
dependentă.

★
I,.\ (> MI YR'I'IE, la solicitarea unor cetățeni 

ai Capitalei, a fost demontată statuia lui Pelin Gro- 
za, cel cari', in urma alegerilor din 1916 — vehe
ment contestate' in coacă și în prezent — a format 
guvernul. Amplasată in intersecția Bulevardului E_ 
roilor, in parcul spitalului municipal București, sta
tuia a fost demontată și înlăturată in cursul serii 
de marț: cu sprijinul unui macaragiu de pe unul 
din șantierele Capitalei.

purificator al înge- 
de veșmîntul ima. 
al Maicii Sfinte, o 
de excepție, o mi- 

a lumii — MAMA.
scum-

Din esența mirifică a 
paradisul apare, pe bol
ta vieții, înconjurată de 
lumină cerească, de cîn- 
te-eul 
clor, 
culat 
ființă 
nune
Sublimă creatură, 
pă și sfîntă ce întrupea
ză în suflet dragostea, 
pietatea, devotamentul 
matern, bunătatea, spi. 
ritul de sacrificiu și ac
tul falnic al Iertării. Prin 
puterea de a crea în co
operare cu divinul darul 
vieții, devine factorul do 
decizie și de suport vre
melnic al ei.

Marele arhitect al cos
mosului a plămădit-o spre 
a-i continua opera craa-

' toare șl pronietoare prin 
trasmiterea ștafetei ne
muririi din generație în 
generație. Recompensa 
rolului ocrotitor și 
nefăcător în familie 
societate i-1 oferă 
prin ultima sa dispoziție 
neptes lamentară, 
în istorie — cultul 
mei — ca element 
glorie al creștinismului. 
Investită cu darurile ce
rului ce străjuiesc tro
nul veșniciei, activitatea 

bi- 
Și 

lisus

unică
Ma- 

dc

ei se reflecta în virtuți, 
ile : credință, modestie, 
blîndețe, ascultare, dăr
nicie, jertfelnicie dusă 
pînă la jertfa supremă, 
hărnicie, ospitalitate etc... 
creionînd „corola de mi
nuni" a mamei, respecta
tă și venerată de la lea
găn la mormînt.

fiohlețea
mamei

sfințe. 
jertfâ,

Neliniștile ei metafi
zice sînt rezonanțele și vi
brațiile unui suflet mistuit 
de cele Sfinte, de griji 
și de speranțe, ce ritmic 
se identifică cu sfințe
nia altarului de 
doinind jalea vremilo'' a. 
puse. Figura sa h-rit rna- 
tică, sfințită cu lacrimi și 
rugăciune, responsabili
tatea ei morală su inte
grează perfect în calita
tea de inegalabil educa
tor, în arta ei creatoa. 
re de cultură și civilizație 
la scara familiei și soci, 
etății, piatră fundamen
tală, nestemată de maro

preț peste casele copi
ilor. Căminele Winccu- 
vîntatc cu generații de 
mame alese și suflete 
mari, revoluționează o- 
mcnirca deschizând dru
muri noi de lumină și fe
ricire prin educația 
piilor, situind-o pe 
rilc coordonate ale 
ții spirituale, 
sădește în noi 
germen al binelui, 
chidc simțirile f 
impresiile naturii, 
teaptă curiozitatea, 
voltă cuno.știnețelc, 
vățăturile ei cu influență 
permanentă, conf.rindu-i 
calitatea de nicmor al 
devenirii noastre viitoare. 
Opera ci civilizatoare, 
prin corecția moravuri, 
lor spre bine, adevăr și 
frumos, < fortul pedago- 
gic depu în creșteu i ar. 
monioasa a fiilor, con
firmă adevărul că m ima 
formează 
destinele

Să nu 
din viața 
cilii ei s

co
rn a- 
vie- 

Mama
primul 

des. 
fajă de 

dc.ș- 
dez-

în-

țează

(Continuare In pag. a 2-a)
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Locuințele —
Situația locuințelor nu 

mai este o noutate în Va
lea Jiului. Zilnic la pri
mărie se înregistrează zeci 
de audiențe pe această 
problemă. Unii n au locu
ințe deloc, alții vor un 
confort mai bun, alții re
clamă, imobilismul IGCL 
Petroșani în întreținerea și 
repararea fondului locativ 
de stat. Cu toți: au drep
tate. Nimeni nu cerc lo
cuință de dragul de a ce. 
re. Spre exemplu, la pri
măria Petroșani sînt în
registrate 2000 de cereri 
pentru locuințe. In acest 
an vor fi construite doar 
•177 apartamente în orașul 
nostru. Este limpede că 
cea mai mare parte a a- 
cvstor nevoi omenești vor 
ramîne nerczolvatc. Im. 
portant e să fie rezolvate 
cele care își justifică prio
ritatea. In aceste condiții 
mai există o posibilitate 
do creștere a numărului de 
apartamente pentru cetă. 
țeni, prin r ‘pararea celor 
degradate și nelocuite. 
Nu e nici un secret: sînt 
și asemenea apartamente. 
Dar oare le știe cineva 
ex sten ța? Din inventarie
rile făcute de IGCL Petro.

o problemă 
șani și înaintate primăriei 
rezultă că ar fi cam 42 
asemenea apartamente de
gradate în diferite stadii. 
Dar cine știe?

întrebarea care se pune 
însă este cine repară a- 
ccsle apartamente? Ca să 
nu spunem dacă ele mai 
pot li reparate. Ceea ce 
am văzut în cîteva din a- 
ccstea, depășește orice în
chipuire și cil gi u se 
mai poate pune problema 
reparării lor.

Strada Saturn din Petro
șani deține tristul record 
al insalubrității. încă chn 
faza de construcție, cana
lizarea străzii a fost prost 
concepută, fără scurgere in 
pantă. Și de aici băltoace 
cu miros pestilențiali, veș
nicele noroaie și subsoluri 
inundate, care au igrasiat 
locuinței*, pînă la etajele 
superioare. împreună cu 
Gl« :nthe Bfcreș. inspector 
de spațiu locativ la 
primăria municipiului, vizi
tăm cîteva blocuri. Cel 
mai lovit de soarta este 
blocul 7. Ai impresia ca se 
darimă! De altfel dacă in
diferența celor de la IGCL 
mai ține mult limp, nu 
nc-ar mira să se întîmple

fără ieșire?
și o asemenea minune. Nud 
sfiinem catastrofă, dar 
ceea ce este acum nti-j 
departe de acest termen, 
Apartamentele de la par
ter slut adevărate ghetouri. 
Fură uși, fără ferestre, fă
ră parchet, făiă instala
ții sanitare, dar cți apă 
scursă inclusiv de la' ca
nalizare și cu un miros 
pe care nu.l poți suporta' 
dec.ît cîteva minute. ȘI 
totuși îrnr.unul din aceste 
apart mente locuiește o fa-> 
milie, cea a lui . Virgil 
Gorgan, care are ș"i! doi 
copii fn casă' apa se 
scurge pe pereți, estt; mi
ros de igrasie. Cu alte cu
vinte condiții nedemne de 
locuit. Aceeași silo iție ne 
arata și Tatiana Criș'a- 
che, la ap. 34, care afe și 
dumneaei un copil mic. Dc 
altfel în blocul 7 Srlum 
sînt, după spusele locata
rilor, 6 apartamente de 
n locuit, care nu ș'im 
cum vor fi reparate. Dar 
situația nu este așa nu
mai în blocul 7. La fel 
este și la blocurile 13. 9 11 
și I I. Fiecare bloc are' cel

Ghcorghc CIIIRV VS.A

(Continuare în pag. a 2 a)

Stația „Reizer“ 
nu produce!

Alegeri confirmate, 
altele contestate

Se constat.i r um, oda
tă cil trecere < : rnii, că 
starea drumurilor și a 
străzilor din Val i Jiului 
este necore punzătoare. 
Corțiuni întregi din covo
rul asfaltic slut distruse, 
împiedicând în mod vizibil 
circulația intici.i. Gropile 
din asfalt distrug cauciu- 
< uri, amortizorii ., supun 
.lUiOvehicutclc l.i chinuri 

timpi,le.
Deci e-l. mai mult de. 

•ît necc ar î e treacă la 
repararea 'nîzilnr Dar 
din păcat , i :e t lucru nu 
poate fi : ilîi D‘ cam. 
dată cel puțin Și > I ■ pen
tru simplul motiv că sta
ția „Reizci nu este în 
■.tare de tui ționarc de 
mai mult i vreme I) >mnul 
(oan Șodo!".u de la pri 
mărie c P o, mp'-'t ne

mulțumit de acest lucru 
Practic primăria nu arc 
nici măcar un kilogram de 
asfalt pentru a încerca 
plombarea drumurilor. Ba 
mai mult de attt, stația a- 
parține do EGCL Petrila. 
Iar preocuparea acesteia 
pentru reparațiile necesa
re nu se regăsește pe 
nicăieri. La fel cum nu se
regăsește nici preocuparea 
p-ntru crearea stocuiilor 
de n ip, de bitum și ule
iuri, în vederea prepară, 
rii mixturilor asfaltice. 
In aceste condiții cam greu 
se poate vorbi despre re
pararea drumurilor din 
municipiul nostru. Oare 
IGCL Petroșani nu arc 
nimic de spus în ar castă 
problemă ?

Ghcorghe ( UIRVASA

Do la B iza de aprovizio
nare din Petro ini pri
mim o seri .oare, sub sein, 
mitura lui Micloș Siegfried, 
prin <are sîntem informați 
că la această unitate ale
gerile pentru consiliul de 
administrație a'i fost ne. 

dcmocraticc. intcrcsîndu im 
la c oiniletul Sindicatului li - 
bei de la baza de aprovi. 
zionare aflăm că, dimpo
trivă, alegerile au fc:.t foar. 
to democratice. Fiind unc
ie contestații la primul 
„tur de scrutin", alegerile 
au fost repetate, persoa
nele caro se află acum în 
consiliul de administrație 
întrunind majoritatea vo- 
l uri lor și după repetarea 
procedurii de votare. Drept 
pentru care au fost con
firmate.

Din scrisoarea semnată 
de Ioana Coban, Mclanla 
Bcreș, Viorica Bere?, Ilea
na Oprea de la Stația de 
tratare a apei Valea de

Pcșli aflăm că aici alege, 
iile dc sindicat s-au des
fășurat sub semnul dra- 
m |ti- inului. După ce, în 
prima fază, a fost ales 
un lider, la intervenția șe
fei de stație s-au repetat 
alegerile, ieșind un alt 
câștigător, dar care este
contestat in prezent pcn. 
tril niște p’icini mai \ chi 
In ședință au avut loc 
conte .tați? părăsiri dc 
lă și chiar amenințuu la 
adie-a celor care n-au a. 
vut același plinit de vc. 
dete, aceștia uimind sa fie 
„prop iși pentru re .tructu- 
rare" la prima ocazie. 
< 'îndată... democrație '

Credem că în acest caz 
cBc neccviră intervenția 
sindicatului și consiliului 
dc administrație do la 
IGCL Petroșani, in sub
ordine.': căreia se ,ifl;i sta
ția dc tratare.

(‘onslanliii IOV ANIiSCI
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O. MAMĂ...
r.UIJAl EMJNESC'U

O mamă, dulce mamă, din negură de vremi 
Pe freamătul dc frunze la tine tu mă chemi; 
Deasupra criptei negre a Uintnlui mormint 
Se scutură salcâmii de toamnă și dc vint. 
Se bat incet din ramuri, îngâna glasul tău... 
Mereu se vor tot bate, tu vei dormi mereu. 
Clnd voi muri, iubito, la creștet să nu-mi plângi: 
Din teiul sfânt și dulce o ramură să frângi,
I-a capul meu eu grijă tu ramura s.o.ngropi. 
Asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi;
Simți-o.voi odată umbrind mormântul meu... 
Mereu va crește umbra.i, cu voi dormi mereu. 
Iar dacă impreună va fi ca să murim. 
Să nu ne ducă-n triste zidiri dc țintirim. 
Mormântul să ni.l sape la margine de nu. 
Ne pună.n încăperea aceluiași sicriu;
Dc-a pururea aproape vei fi de sinul meu... 
Mereu va plinge apa, noi vom dormi mereu.

Mams aduce cu ea toa
te bucuriile lumii. Mama 
ne-a dat viață și tot ea 
nc-a vegheat in fiecare 
clipă. In fieca
re ceas, devenirea.

Imaginea mamei răsa
re, e prevede printre 
flori de la fereastră și, 
prin timp, atunci cinl ne 
regie m și ne pierdem. 
Copil fiind, așteptam să 
mă strige acasă, griju- 
i e, ă mă ia in brațe 
stringindu-mă la piept, 
cu ochii umezi dc bucu
rie. Mereu de veghe și 
alinare, in r 'asin i dc 
nesomn și cumpănă, la 
căpătliul meu.

Ea știa ca nimeni pe 
lume "Să aducă minunăția 
^bveștilor cu zinc și feți, 
frumoși. Le cobora me
reu din tărîmuri necunos. 
tute, apoi le arunca, pen. 
tiu ca și cu mi ajung ai

locuințele — w problemă fără ieșire? Un răspuns și cîtcva
(Urinare din pag. 1)

puțin 4—5 apartamente a- 
flatc Intr.un grad de dis
truge: e și degradare greu 
<le imaginat. In blocul 
• 4 Tudor londa ne arată 
camera de baie și bucătă
ria. Imagine de ghetou sau 
dc celulă dacă vreți. Și 
Jocu.ește în acest aparta. 
ment de 10 am. Lucrează 
la IAGMM. Iju fel șl un 
alt locatar Carol I-Zirinczi 
care solicită măcar repara
rea coloanei de apă, care 
le pricinuiește mari ncca- 
turi tuturor locatarilor. 
Nu mai continuăm lista In

doma înălțimilor cele 
mari ale vieții. Ea așează 
deopotrivă unirea noas
tră tremurîndă lingă do
rul nestăpînit, ivit in noi 
de a ciștiga lumea largă. 
Astfel, trăim împreună o 
lume pe care încă n.am

ELOGIU
străbătut-o, dar care m:-c 
dragii și mă cheamă — 
trecerea prin tărîmu. de 
altei lumi.

Azi clnd lumea m.a 
primii in rindul ci, vred
nic de ca, cu rosturi Im. 
plinite, mama iși trăiește, 
senină, bucuria.

Zi după zi plină dc 
dragoste și gingășie, ma
ma nu simte cînd anul 

vestigațiilor noastre. Spe
răm că IGCL Petroșani șl 
pi .măria au înțeles exact 
necesitatea unei Interven
ții rapide și eficace. Măcar 
in această problemă să.șl 
dea mina. Fondul locativ 
de stat trebuie întreținut 
corespunzător. Insă nu pu
tem încheia fără a ne pu
ne o firească întrebare, la 
care nu așteptăm neapă
rat răspuns: Cine va plăti 
aceste grave stricăciuni e. 
xistente la blocurile din 
strada Saturn? După cîte 
știm IGCL Petroșani ți-a 
luat angajamentul să re. 
pare toate apartamentele 
degradate. Dar clnd7

Ghiocei, in semn dc 
prețuire, ghiocei, sim. 
bol al tinereții din an 
in an renăscute, ghiocei 
pentru ființa iubită, a- 
entn când o sărbătorim, 
din toată inima.

Foto: Ion LICIU

Vernisaj
La Galeriile de artă din 

Pctrila are loc astăzi de la 
ora 18, vernisajul expozi
ției de pictură a artiștilor 
plastici clujeni Elena 
Bour și Isaiah Vâtcă.

Expoziția este organiza, 
tă sub auspiciile Zilei in. 
ternaționale a femeii și 
prieteniei româno-france- 
zc.

A. CORNELIA

se termină și părul ii 
albește faia Să bage de 
scamă.

Așa vin bătrinețile el, 
ca apele domoale. O la. 
crimă ce se mai varsă 
discret cu împăcarea de 
vis peste trecutul lăsat in 
urmă.

Dc ce o strigam mereu 
invocindu-i numele care 
a trecut prin noi în ne
murire? Pentru că ,ubi- 
rca frumusețea ci sufle
tească, au r.imas pentru 
totdeauna flacăra vie ce 
urcă prin noi și ne lu
minează calea.

Mama, Icoana pe care 
o vedem înrămată in a- 
zurul infinit al zărilor. 
Mama — pretutindeni cu 
noi, pentru noi și prin 
noi.

Sever Constantin 
RADU1CA, Uricani

Ca răspuns la articolul 
„Și totuși necesare", apă
rut In ziarul „Zori noi" 
nr. 53 din 2 martie 1990, 
sub semnătura lui Mircea 
Rusu din Vulcan, angajat 
al Secției de Industrie 
mică din Petroșani, pieci- 
zez următoarele;

La începutul anului 1990 
SI’IPS Petroșani a reușit 
să achiziționeze de la Sibiu, 
prin relații directe, 2 000 
bucăți sticle pentru sifon. 
Au fost împărțite In mod 
egal In toate sifonărillc din

I oble ic a
(Urmare din pag. I)

de lacrimi, vorbim limba 
ei „dt^Ice ca un fagure 
de miere", simțim cu i- 
nima ei pulsul tainic al 
vieții, sintem în minia
tură, întruparea mamei.

Ecoul cald și cristalin 
al glasului ei revine ob
sesiv in memoria și sim
țirea noastră cu laitmo
tivul: fericit ești, și vei 
fi, dacă îți mai trăiește 
mama. Icoana ci sfîntă 
rămîne o busolă a vieții, 
un model de modestie, 
ce dă putere și nădejde

Lumina ochilor
Pentru 

doliate in 
1989.

O mamă am pe-acest 
pămînt

Cu ochii — cer dc 
primăvară,

Dar mama a orbit plîngînd 
Că holda noastră milenară 
S-a tot sălbăticit fiind 
Mormint de pline

pentru țară... 
Și mama a orbit plîngînd 
Cînd boii cei plăvani 
La carul nenorocirii

țărănești, 
Fiind siliți să tragă jugul, 
Au fost minați

să are brazda, 
Au fost siliți să tragă

. plugul

Manifestări omagiale
Elogiul feminității — ia

tă esența zilei de 8 Mar
tie. Simboluri ale acestui 
elogiu sfnt și manifestările 
care au loc azi In așeză
minte de cultură, școli, în
treprinderi și instituții. 
Spicuim dintre acestea:

• Ls florăria nr. 1 din
Petroșani, unitate aparți- 
nînd industriei mici, din
inițiativa lucrătoarei I9o.
rina Iacob, Inccpind cu
ora 9 este programat vei 
nisajul unei expoziții dc
flori și aranjamente fio. 
rale.

• La Institutul de mine 
va avea loc de la ora 10, 
în holul corpului nou. o

Valea Jiului, din care șl 
cea din Vulcan, condusă 
de domnul M. Rusu, a pri
mit 200 bucăți. Cele 200 
bucăți aflate in magazie 
au fost destinate sifonăriel 
din Uricani. Dar, din mo
tive obiective, aceasta a 
fost închisă, nu au putut 
fi predate. Printr.o coman
dă din anul trecut a sec
ției s-au adus, tot de la Si
biu, prin dl. M. Rusii, 800 
sticle sifon, care nu au 
fost împărțite pe localități, 
cum era firesc.

mamei
din hotarele necunoscu
tei veșnicii, celor ce cu 
pietate aprind o lumina
re și îngenunchează la 
umbra crucii ei, ca sim
bol al triumfului vieții, 
împotriva morții.

Jugul greu al recunoș
tinței noastre nu-1 vom 

putea descărca de pe ume
rii vieții cu nici un cu- 
vînt, gest, bocet, lacrimă 
sau floare, pentru că 
nimic nu.l poate recom
pensa.

Recunoștință veșnică, 
ție, celei ce ne-ai dat 
viață, educație, și ferici
re, iubită MAMA.

mamele în.
decembrie

Prin curtea casei 
bătrlnești...

Și mama a orbit plîngînd 
Durerea că nici ea,

nici tata 
Nu au putut să-și vadă fata 
Mireasă spre altar pășind... 
In vremea sfîntului colind. 
Lumina ochilor prea 

limpezi 
Precum un cer de

piJnăvară 
S-a stins îneet.încet

plîngînd 
Ea nu-și mai vede astăzi 

fata
Cu drag Icoanele privind 
Mireasă spre altar pășind—

Letiția COZA

expoziție de artă plastică, 
la realizarea căreia și-au 
adus contribuția membrii 
cercului de profil al Ca
sei de ciutură a studenți
lor.

• Astăzi, mîine șl sim- 
bătă, unitățile de alimen
tație publică organizează 
sărbători ale femeilor. Ini- 
ți i .i aparține sindicate- 
1 ..bere din municipiu.

• In școli și grădinițe, 
cei mii mici cetățeni ai 
Văii Jiului c.nstcsc prin 
expoziții de desene și re
citaluri de muzică și poe
zie pe mamele lor, pre
cum și pe cele care îi în
drumă pe drumul cunoaș
terii — cadrele didactice. 
(AI.H.)

precizări
In legătură cu mașina 

pentru umplut sifoane a. 
flată în magazia secției, a 
fost achiziționată pentru 
Lenea, astfel ca locuitorii 
din această zonă să nu fie 
obligați să vină la Petri- 
la, cu autobuzul, pentru o 
sticlă de sifon. Rugăm pri
măria din orașul Petrila 
să ne pună la dispoziție un 
spațiu corespunzător.

IilR. Emcric FARKAȘ, 
șeful secției SI’IPS 

I’etroșarfî

IN ATENȚIEI Dețină
torii de păsări de curte au 
obligația de a le vaccina 
împotriva bolilor. De la 
Dispensarul veterinar din 
Petroșani sintem informați 
că vaccinările se fac eșa
lonat, pe străzi, de către 
personalul specializat In- 
cepînd de astăzi și pînă 
sîmbătă, 10 martie, vor fi 
vaccinate păsările aparți. 
nind locatarilor de pe stră
zile Aleea Trepteior, Bra
zilor, 11 Iunie, Tineretu
lui, Ilie Pintilie, Șt. O. Io. 
sif, Ștefan cel Mare, 

Gheorghe Lazăr, 30 De
cembrie, 6 August 16 Fe
bruarie, Bazinului, Plaiu
lui, Parîng,

DE CE? In numele unul 
numeros grup de femei, E. 
lisabeta Boia, Maria Pop 
și Liza Milan își exprimă 
indignarea despre modul 
în care au fost tratate, în 
ziua dc 6 martie, de per
sonalul farmaciei nr. 19 
din Vulcan. Deși operațiu
nea dc descărcare a vatel 
și medicamentelor nu a 
durat nici o jumătate de 
oră, vînzarea a început 
la 13,40 cînd spiritele fe
meilor aflate îs rind se în
cinseseră. „De ce. se In. 
treabă ți întreabă
semnatarele scrisorii, la 
o altă farmacie —

de la „Unic" —, s-a servit 
imediat, civilizat fără îm. 
bulzeală și fără nervi ?". 
Chiar, de ce ?

SCHI. In perioada 10—13 
martie, în masivul Parîng, 
pe plrtia B, se va desfășu
ra finaia concursului re. 
publican al cluburilor spor
tive școlare din România 
la schi alpin. Participă 
cei mai buni schiori șco
lari din Sibiu, Predeal, 
Tg. Mureș, Miercurea 
Ciuc, Baia Sprie, Brașov 
(„Brașovia și Dinamo"), 

PiatTa Neamț, Sfîntu Gheor
ghe, Lupeni, Cluj, Bucu
rești (CSȘ II), CîmDeni și 
desigur organizatorii, schi
orii de la CSȘ Petroșani, 
(S.P.)

INIȚIATIVA LAUDA. 
BILA. După cum se știe, 
toate cabanele minerilor 
au fast preluare dc între
prinderile miniere, urmînd 
a fi dotate și gospodărite 
de personalul unităților 
respective. In acest sens, 
cabana „Cîmpu lui Neag", 
avînd ca respon jbiii pe 
Rudolf Vagner și VioreJ 
Rodeanu stă la dispoziția 
minerilor de la Uricani 
unde, împreună cu soțiile, 
pot petrece un sfirșit de 
suptămînă plăcut și util. 
(J.D.)

GOSPODĂREASCA. Ani 
vizul zilele trecute în car. 
tierul .Aeroport, de-a Iun. 
gul străzii princ.pale, lu
crători ai EGCL, curățind 
străzile de nămolul depus. 
Semn că a venit primăva
ra și, de ce nu, un semn 
că poate vom avea un oraș 
mai bine întreținut și gos
podărit (G.C.).

CAZINOUL MINERI. 
LOR din Aninoasa a găz
duit „balul mărțișorului". 
După cum ne spunea mais
trul Dorin Budeanu, 
președintele sindicatului 
liber dc Li mina Aninoasa, 
cei peste 500 mineri și so
țiile, din care foarte mulțl 
tineri, au petrecut o sea
ră de neuitat. (l.D.)

Rubrică realizată dc 
Ilornțiu AUEXANDRESCU
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MINERII - O FORȚA A ȚARII
Din Baia Mare pentru 

Valea Jiului
Un respect frățesc

Frațj mineri din Valea 
Jiului, vă respectăm, vă 
felicităm și ne exprimăm 
toată admirația pentru 
comportarea voastră exem
plară și poziția categorică 
de care ați dat dovadă ple- 
cind la București în 19 fe
bruarie, cînd ați participat 
la apărarea drepturilor cîș- 
tigate In Revoluția din 
decembrie 1989.

Orice român și cetățean 
cinstit s-a putut convinge 
că ați dat un exemplu de 
disciplină absolută, fără 
demonstrații pentru nici 
un fel de part.d, ci nu
mai împotriva actelor hu
liganice și de vandalism 
provocate și susținute de 
către acele clemente care 
vor să destabilizeze liniș
tea și pacea în țară.

Orice om și patriot de 
bun simț trebuie să vă 
fie recunoscător, jar aceia 
care vă condamnă, conside
răm că sînt dușmanii pa
triei noastre și ai întregu
lui popor, întrucît aceia 
doresc anarhie și dezordine.

Ați demonstrat că Intre 
mineri, muncitori șl Ingi
neri este o coeziune și o 
legătură de nezdruncinat 
care reprezintă o forță în 
țară în apărarea liniștii 
poporului și drepturilor ma
jorității oamenilor cinstiți. 
Noi știm că alături de mi
neri se încolonează și mun
citorii din siderurgie, cons
trucții, chimic, ar
mata, țărănimea și 
tinerii care nu sînt sub 
Influența foștilor sccuriști 
și ai foștilor slugoi ce l-au

aplaudat plnă în ultima cli. 
pă pe dictator și șleahta lui.

Toți minerii cinstiți din 
bazinul Baia Mare sînt cu 
voi pentru dreptate, li
bertate și liniște în țară. Iar 
acej care nu sînt de acord 
cu minerii, n-au credință 
nici în Dumnezeu și nici 
dragoste de țară.

Regretăm din suflet că 
la acțiunea voastră din 1977 
nu ne-am atașat și noi, dar 
avem și noi „codițele noas
tre de topor'1 caic au lup
tat și mai luptă numai pen
tru interese personale, iar 
în tradiția de luptă pentru 
drepturi generale și pen. 
tru dreptate și libertate noi 
nu avem o vechime ca a- 
ceia din Valea Jiului unde 
au muncit pe timnuri pă
rinții noștri. Noroc bun I

Un grup de mineri bătrini 
din Baia Marc

C’ozma Alexandiu, Frinc 
Spiridon, Nichita Tctru — 
Cavnic, Pop Ștefan, Sitor 
Vasilc — Baia Mare, Frinc 

Vnsile — Borșa

Sumați mineri.
Vi se adresează prin

prezenta un profesor din 
Iași, în numele unui
mare număr de colegi, pri
eteni și cunoștințe. Am ți
nut mult să vă scriem a- 
ceste rînduri, prin care să 
vă exprimăm adînca noas
tră prețuire, stimă, admi
rație și mulțumire, pre
cum și respectul nostru 
frățesc, pentru liniștea a. 
dusă inimilor noastre și 
pacea ginduluj cel bun de 
care avem atîta nevoie.

Prin voința, curajul și 
patriotismul de care ați 
dat dovadă cel puțin în 
două rînduri, ați dat un 
exemplu, dar și o lecție 
țării, conducerii aceste.a, 
opiniei publice, partidelor
politice și tuturor oame
nilor de bine, precum și 
celor care urmăresc haosul
și destabilizarea, arătîn. 
du-Je că mai presus de ori
ce, stau interesele țării șl 
ale națiunii române și nu 
interesele înguste și egois
te ale luptei pentru putere.

Tînăra noastră demo

crație, cucerită cu alîtea 
jertfe de sînge, este încă 
prea fragilă și de aceea și 
vulnerabila, pentru ca li
niștea noastră să nu fi fost 
afectată în mai multe rîn
duri, pînă la spaimă. A- 
cum sîntem mai obișnuiți 
și inimile noastre bat mai 
liniștitc și pline de spe
ranță pentru că dumnea
voastră, dragi și stimați 
mineri, ne-ați adus liniștea 
din adîncuri.

Bucureștiul este Capita
la țării și noi toți românii 
îi recunoaștem acest drept. 
Nu recunoaștem însă ni
mănui dreptul, chiar și ce
lor peste 2 milioane din 
București să afirme că 
ci sînt poporul, căci mai 
sîntem și noi ceilalți peste 
20 milioane care nu ne ți
nem mereu de demonstrații.

încă o dată vă mulțumim 
din adîncul inimilor noas
tre și vă spunem după 
datina dumneavoastră,
Noroc bun I

Prof. Val CO1ILMANN,
Iași

re pajiște, cu miei, 
și cu șopîrle

Sîntem
Din străbuna vatră a 

Sătmarului, ce mai poartă 
încă ecoul Ilustrei perso
nalități a lui Vasile Luca- 
ciu și, mai departe, din 
Istoric, legenda voievodu
lui de pe Samur (Someș) 
— Gclu Românul — noi, 
românii din țara de nord 
a Ardealului, departe ca 
distanță de Valea Jiului, 
dar foarte aproape în sim
țire, dorim ca prin aceas
tă scrisoare.dcschisă spre 
inimile voastre, gîndurile

ortaci în idealuri
noastre să devină unita
tea de cuget a tuturor a. 
celora care trăiesc și simt 
românește.

De aici, din acest nord 
românesc, vatră a. strămo
șilor daci-liberi, un gînd 
se-ndreaptă spre voi, cei 
care in cuvint^ simple, dar 
pe înțelesul tuturor, ați 
trezit conștiințe. Voi, care, 
în întunericul subteran, 
în palmă purtați lumina.

Departe de lumea dez
lănțuită ați știut să săr

bătoriți libertatea prin 
muncă. Dar atunci cînd i- 
nima țârii v.a chemat, lu
minați de voi înșivă, din 
dorința unei adevărate 
democrații, ați devenit un 
ecou al propriei noastre 
simțiri. Simțind că sîntem 
ortaci în Idealuri, vă spu
nem un sincer Noroc buni

Un grup de prieteni din 
comuna Culciu, județul 

Satu Maro

Cu chiote și pocnituri 
de bici caravana campio
natului nostru a pornit la 
drum semănînd în cale 
deopotrivă bucurie și 
tristețe.

Că fotbalul c bucurie nu 
mai trebuie dovedit. Ce 
ii aducea în tribune pe 
fani în anii cînd știau cu 
cîteva zile înainte rezul
tatele unui meci (și nu 
doar al unuia)? Cumva 
penibila actorie a unor 
jucători apatici, jenați și 
ei de tristul spectacol din 
teren? Nicidecum. Nimic 
altceva nu.i chema în a- 
renă decît microbul as
cuns al bucuriei de a simți 
rîul cald, subteran al vră
jitei samba, înecînd obida, 
repulsia și revolta în ma
rele fluviu al Speranței.

Dar am spus tristețe si 
tristețea rămîno văzînd că 
am pornit la defrișat eu 
securea cioantă ți mai 
ales cu spectrul spaimei 
că instinctele lupilor ce 
azi bebăie, se vor trezi în- 
tr-o zi și iarăși vor da 
inma prin turmă. Pentru 
că nu ne putem mira de
cît astfel: bine, pe drept 
au dispărut din fotbalul 
nostru Victoria și F.C. 
Olt, dar de ce n.a luat a. 
ceea.și cale și Flacăra Mo
roni ? Am uitat atît de 
repede cel mai rușinos re
tur din istoria fotbalului 
românesc cînd o anume 
echipă a adunat un punc
taj neverosimil (bătînd 
chiar și pe Dinamo la 
București !) și s-a „sal
vat" (miraculos?!)? Jiul, 
cea care atunci a alune
cat, nemeritat, pe tobo
gan, în B, chiar în locul 
echipei Iu; Portelnicu. A 
protestat acum, dar cei 
în drept s.au făcut că nu 
înțeleg. Chiar era greu 
de priceput ceea ce încă

rănește memoria a sute 
de mii de iubitori ai fot
balului? Faptul e cu atît 
mai puțin explicabil cu 
cît echipa minusculului o. 
raș, e împinsă, spre pro- 
pria.i uimire, să se ia la 
trîntă cu vestita F.C. Por
to. Deci echipa, dezorien
tată ea însăși în fața i_ 
deii de a apărea din nou 
sub soarele diviziei A, se 
află în fața unei situații 
inedite: mai mult de ju
mătate din lotul de mer
cenari a dezertat (de as
tă dată în sensul bun al 
cuvîntului) spre zări mai 
curate.

Un drăcueor cu vechi sta
te înră din timpurile „de 
aur" îmi șoptește candid: 
ce te agiți, domnule, so- l 
lutia e la îndemînă. Tre. I 
buie să pice din divizia A 1 
o singură echipă? Aceea b 
va fi, desigur, Flacăra I

Eu cel puțin mă în
doiesc că totul va fi atît 
de simplu. Bine, dacă e- 
chipa în cauză se va rosto
goli cu propriile forțe la 
locul ei, de drept, în B, 
totul e în regulă. Dar da. 
că nu? Avem dreptul să 
chinuim, măcar încă un 
an cu spectrul rușinii de 
care nu ci sînt vinovați, 
cîteva zeci de mii de oa
meni cinstiți din Moreni? . 
Sau ne liniștește gîndul 
perfid că vom „ajuta" e- 
chipa cu un brînci „to
vărășesc" bine executat 
întocmai „ca înainte"? 
Ceea ce ar însemna să 
pășim într.o primăvară 
curată cu o faptă mur
dară. Pentru că, să ne 
fie clar: de acum incolo 
a presăra șopîrle pe sub 
gardul vecinului c in
terzis oricui și în orice 
anotimp.

Gheorghe TRUȚĂ

POȘTA REDACȚIEI
STANCAN GRI3TEA. Pe

troșani. V-ați adresat zia
rului cu o problema care 
ne depășește cu desăvlrșire. 
Am verificat cu atenție ce
le scrise de dumneavoastră. 
Medicii din Petroșani, la 
care vă referiți, susțin că 
au făcut tot ce se putea 
face pentru dumneavoas- 
s. ă. Pentru silicoza pe ca
ri o reci imați ați fost 
trimis la Spitalul de boli 
profesionale Colentina din 
București. A-iim redă
rii iți alte boli. I-a cererea 
nae.țrâ Spitalul Petroșani 
vă caută prin c,rca sanita
ră de care aparțineți să vă 
prezentați pentru a fi 
tnm.s la o ci nică. Dar 
n-ați fost de găsit. Ni s-a 
comunicat ca în data de 
2 martie, cind erați aș
teptat la spital — vă a- 
flați internat la... Petrila. 
De ce ne purtați pe dru
muri? Prezentați-vă, to
tuși, la doctorul Petre Tur- 
'•i pentru trimitere la o 
ciimcă.

DORINA SIMA. Petro
șani. Am veiificat cu a- 
tenție scrisoarea dumnea
voastră. Iată ce ne spune 
doamna doctor Elena Su- 
ciu printre altele: Mama 
S-a oferit să aducă me
dicamente afirmînd că 
„poate face rost de orice 
fel de antibiotice. între
bată de unde le procură a 
răspuns că aie o soră care 
lucrează la Fabrica de an
tibiotice Itiiciriștj și ca I 
le procură".

Referitor Ia mcdicația 
Străină; „In momentul in 
rare om pr,mit medicațin 
străină necesară s a nd. 

ministrat atît copilului 
dumneavoastră cît și ce
luilalt copil internat in 
același salon — fapt con
semnat în foaia de obser
vație". Dar, doamnă Do
rina Sima, vă rugam să ne 
faceți cunoscut și nouă, sub 
rezerva discreției, de la 
cine ați cumpaiat în spi
tal antibiotice la supra- 
proț? Nu de alta, dar tre- 
uik! să se facă dreptate.

ANA EȘANU, Petro
șani. Dumneavoastră sîn- 
lenți cadru medical la Spi
talul municipal Petroșani 
și ar trebui să știți că pro
blemele legate de priorita
tea transportului bolnavi
lor spre clinici o hotărăsc 
sjjcci jliștii in funcție de 
gravitatea cazurilor, in- 
dilerent de locul de mun
ca. viută sau sex. in ca
zul la care vă referiți me
dicul Petioneia Șodoiescu 
a însoțit bolnava care a- 
vea obligatoriu nevoie de 
asistență medicala califi
cata (AT1) pe timpul 
transportului. Soțul bol. 
navei a mers ca însoțitor 
aflind de starea gravă a 
soției, în iminența de de. 
ces, pentru a o puica trans
porta — la nevoie — ia 
Petroșani. Dacă deceda 
pe drum, nu mai pute.ț fi 
transportată ru elicopte. 
rtll. In acea tă împreju
rare dr. Petre Turcii a a- 
preciat că brln'ivul inter
nat In scoți sa ) » o pe
rioadă mai lungă de timp 
nn este un caz de urgenți 
miliară pentru liin.poit 
la dinii a. El a lu.t bian*. 
purtat n doua z, i u auto, 
'.alv.iri (S. I’OI-I

•©©©©•©•••©••©©••©©©•©••©©•®©®®*®®®®®®®®®®
( E FACEM CIJ 
„Tl’ICARir* ?

Cu toate avert zările po
liției, in piețele agruali. 
montare proliferează un a- 
nuine comerț — t I ru 
băuturi. S-au tran fon it 
piețele in adevărat' „b,Hi
be" unde șe !>■ a țuică, „La 
una mică", dar la prețuri 
mari, litrul de țuicii ajun, 
gin 1 la 150 de Ici. D.ir știu 
„țuicarii" re anume be ni? 
Vrem bă amin'im d ar un 
exemplu pe oaie nu l.am 
fi vuit <l'vgio[ .it: în
I• iii ml imlii■■■ aiiui ’ .

POLIȚIA NE INFORMEAZĂ
cut cetățeanul Dog.l..n 
loan a cumpărat o jumă
tate de litru dc țuică din 
piața Pctroșaniului. A 
băut cam 50 de grame și 
după cîteva nmiu'e a că
zut și a decedat datorită 
unei intoxicații gi tîve < u 
pcxlire chimice. Acciden
tul putea fi evitat dacă..

Și im ă leva i .ire tre
buie știut de prndtliâtorii 
care vind țuica in |h.ița 
Articolul 17 din HCid >00/ 
1'169 af! it in v.goai st pu
ie l“4 , ă I! r.l i.’J 1,11 i • im! 

viduali „pot să vîndă că
tre consumatori rachiuri 
naturale și vinuri râmase 
disponibile după îndepli
nirea obligațiilor către stat, 
cu plata taxelor legale. 
Vinz.irca se poate face nu
mai in locul di fabricație 
sau la domiciliul produ
cătorului. Est0 interzisă 
viniarea vinului și rachiu, 
i ilor n binale in magazi
ne, piețe au alte locuri 
publice. Incu.carea aces
tei prevederi legale se 
• im donează cu amendă

Receptivitate
Remarcăm receptivita

tea de care a dat dovadă 
CDEE Petroșani montînd 
un bec pentru iluminatul 
străzii Ilie Pintilie. Nu ne 
îndoim că lucrătorii cen
trului vor fi la fel de 
binevoitori și cu cc'elalte 
străzi care nu sînt princi- 
pale. Mai ales în cartiere
le A L-roport și în colonia 
de Jos a orașului, unde 
oamenii orbecăie prin bez
nă. (S.P.)

A sosit lăptărensa!

Foto: șt. NEMIX SEK

de la 500 la 1500 lei, con
fiscarea băuturilor și am
balajelor' .

Am citat aproape inte
gral articolul pcntiu că 
unii au înțeles că d: pălind 
prețurile de mercui .al pot 
transforma piața in birt 
pus la cheremul... țuica, 
rilor. Legea nu trebuie elu
data, ca trebuie respectată 
d< toată lumea, m ii ales 
<l<> organele de ordine pu
blică Aviz amatorilor I

Rubrică reali/ită eu 
sprij:mi| l’oliției municipiu

lui l’ct i o ini
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL 

ROMÂNIEI, IN VIZITA DE LUCRU I.A 
MOSCOVA

DECLARAȚIE CU PRIVIRE LA 
RECUNOAȘTEREA FRONTIERELOR 

OCCIDENTALE ALE POLONIEI

MOSCOVA 7 (Rompres). 
— Nicolae Crcțu transmi
te: I’entru continuarea
dialogului constructiv ro. 
mâno-sovietic început la 
București și continuat și 
tn capitala canadiană — 
Ottawa —, miercuri a so
sit într-o vizitii de lucru 
la Moscova ministrul a- 
■hccrilor externe al Româ

niei, Scrgiu Celac. El va 
avea Joi convorbiri cu omo. 
logul său sovietic, Eduard 
Șevardnndze, asupra mo
dalităților lărgirii rc-lați. 
ilor dintre cele două țări 
pe multiple planuri, pre
cum și asupra unor proble
me internaționale de in
teres comun pentru cele 
două țâri.

NEGOCIERILE „DOI PLUS PATRU"
WASHINGTON 7 (Rom. 

preș). — Prima înlîlnire în 
cadrul negocierilor „doi 
plus patru" privind pro- 
blenij rcunificării Germa
niei, va avea loc la 11 mar
tie, la Bonn.

Statele Unite au accep
tat o propunere în acest 
;.ens a guvernului RE Ger
mania — a anunțat purtă
torul de cuvint al Casei

Albe, Marlin Fitzwater, la 
o conferință de presă la 
Washington.

La această intîlnirc vor 
fi dezbătute modalitățile 
de desfășurare a viitoare
lor negocieri care vor în. 
cepe după alegerile din 
RD Germană de la IR mar
tie și după ce vor avea loc 
negocieri intre cele două 
state germane.

„NU VA EXISTA AL PATRULEA REIC1I"
BERLIN 7 (Romprcs) — 

Cancelarul RFG, Tlelmut 
Kohl, a relevat, la o ma
nifestație organizată în 
orașul est-german Mag- 
deburg „Alianța pentru 
Germania" (coaliție elec
torală conservatoare), că 
Un viitor german comun 
tnscamiiâ unitatea națiu
nii, libertate și respecta
rea drepturilor omului și

opiniilor, un stat constitu
țional liber, dreptate so
cială și o pace durabilă în 
Europa. „Noi, germanii, 
dorim ca polonezii să tră
iască în limitele unor fron
tiere sigure. Acesta este 
obiectivul unei politici 
pașnice. Nu va exista un 
al patrulea Reich", a sub
liniat cancelarul vest, 
german, citat de agenția 
ĂDN.

BONN 7 (Rompres). — 
Evitind o criză guverna
mentală, cele trei partide 
ale coaliției din RE Ger
mania au hotărît marți să 
recunoască in tangibil itatea 
frontierei occidentale a 
Poloniei sub forma unei 
declarații ce va fi redac
tată în aceiași termeni de 
parlamentele celor două 
state germane, după ale
gerile legislative de la 
18 martie din RUG. După 
cum precizează agenția 
France I’resse, Partidul 
Uniunea Creștin Democra. 
tă și ramura sa bavareză 
— Uniunea Creștin Soci
ală, precum și Partidul 
Liberul (care a fost în de

zacord cu condițiile puse 
de cancelarul Ilelmut 
Kohl) au propus ca aceas
tă declarație să fie, uupă 
aceea; definitiv confirma, 
tă printr-un tratat între 
guvernul Germaniei unite 
și cel al Poloniei. O reza. 
Iulie în acest sens urmea
ză să fie supusă Bundes- 
tagului. In document se 
arată câ „poporul polo
nez trebuie să știe că 
dreptul său de a trăi în 
cadrul unor frontiere si
gure nu va fi pus sub 
semnul întrebării de către 
germani prin revendicări 
teritoriale nici acum și 
nici în viitor".

Afirmații lipsite de temei în privința 
unor trupe sovietice

MOSCOVA 7 (Romprcs). 
— Mor.cova a dezmințit o- 
ficial că o parte a contin
gentului militar souietic 
retras din Cehoslovacia 
urmează să fie dislocată în 
republicile baltice sovieti- 
ce — transmite, din capi
tala Uniunii Sovietice, a-

genția Taniug. Ministerul 
sovietic al apărării a de
clarat că asemenea afir
mații, apărute în unele 
mijloace de informare în 
masă din Suedia șl din 
alte țări occidentale, sînt 
lipsite de temei.

Dreptul la grevă legalizat în R.D.G.

De la Circumscripția financiară
ta 31 martie expiră primul termen de 

plată a impozitelor și taxelor de la populație, 
dată după care se percep majorări pentru 
intirziere. In sprijinul contribuabililor, Ia 
sediul Circumscripției financiare Petroșani 
(strada Republicii nr. 90) în perioada 8—31 
martie funcționează un ghișeu CEC la care 
se pot face plăți, privind diferite impozite 
și taxe locale (impozite pe clădiri și terenuri, 
pentru veniturile din închirieri, taxe pen
tru mijloacele de transport, impozitul agri
col, impozitul pentru veniturile din exercita
rea meseriilor etc.).

Deci, in această lună plățile de impo
zite se fac la sediul circumscripției finan
ciare.

BERLIN 7 (Rompres). — 
Parlamentul RDG a apro. 
bat o lege asupra sindica
telor care stabilește, pen
tru prima oară în aceas
tă țară, dreptul la grevă.

Legea, adoptată cu șase

voturi împotrivă șl 53 de 
abțineri, va intra în vigoa
re odată cu publicarea sa 
în Buletinul oficial, dar 
viitorul său depinde de a- 
legerile de la 18 martie.

Dî la Direcția comercială
Avînd in vedere Comunicatul guvernu

lui privind acordarea a 2 zile libere în luna 
martie a.c., unitățile comerciale vor funcțio
na astfel :

■ unitățile alimentare pe 2 schimburi: 
simbăta 6,30—14,30 ; duminica inchis,

■ unitățile alimentare pe un schimb : 
simbăta 8—12; duminica inchis.

■ unitățile de alimentație publică î 
luni și marți (prin rotație) închis; simbăta

și duminica — program normal.

■ unitățile nealimentare: simbăta in
chis (prin rotație); duminică închis.

S-au luat măsuri de afișare a orarelor 
de funcțiouare in toate unitățile comerciale.

MONTRE.vL 7 (Rorn- 
f>rc«.). — La Ilalifax (Ca. 
nada) au început Gampio. 
natelc mondiale de patinaj 
artistic. In proba masei), 
tină, după efectuarea e>:er- 
cițlilor obligatorii, condu, 
ce sportivul vest-german, 
Itlchard Zander, urmat dc 
canadianul Kurt Browning 
ți sovietica! Viktor Rț'ren-

In meci pentru .teiturilv 
de finali» ale Cupei cupe, 
lor Ja fotbal, echipa RSG 
Anderlocht Bruxelles a

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ 
D î L J A

l'cfro.șdui, strada Cărbunelui nr. 20,

A NG A.IE A ZA

ditpet sau prin transfer următorul personal:

— mineri

—- electricieniI
— lăcătuși

i
— necalificați

—- 2 telefoniste.

Inr <idi <n c.i personalului se ta face con
form legii nr. 12/1971 și Legii nr, 57/1071.

SPORT VARIETĂȚI
învins cu scorul de 2—0 
formația austriacă Admi. 
ra Wackcr. In meci pentru 
Cupa UEFA, FC Koln a 
întrecut cu 2—0 (1—0) e- 
chipn belgian’. Royal An-
V'.TV

S' i .nul Dinflmo din 
Capi'.il.î a găzduit, iu ca. 
drul sferturilor dc finală 
ale „C'upci Cupelor”x la 
fotbal, meciul dintre e- 
chipelc Dinamo București

și Partizan Belgrad. In- 
tîlnirea s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (1—0) în 
favoarea fotbaliștilor ro
mâni. Scorul a fost des
chis in minutul 18 de 
Răducioiu, în urma unei 
acțiuni rapide purtate pe 
partea dreaptă de Lupu și 
Mihăcscu; centrarea ulti
mului l-a găsit liber la 
„nouarul” dinamovist, ca
re a șutat imparabil în 
plasă. După pauză, atacu
rile formației române s-au 
întețit și, în minutul 63, 

FABRICA DE MORĂRIT 

Șl PANIFICAȚIE 
PETROȘANI 

f

ANGAJEAZA

direct sau prin transfer (bărbați) muncitori 
calificați în meseriile :

— sudor auto (1)
— zugrav (1) pentru secția Bărbăteni
—- strungar (1) pentru secția Bărbăteni
— motopompist (2) pentru moara Bar

bă toni
— electrostivuilorist (2) pentru moara 

Bărbăteni
— electronist (I) pentru secția Bărbăteni
— lăcătuș mecanic (I) pentru secția Băr- 

baleni
— elecli ic ian auto, pentru secția Bâl

bâielii
Angajai <*a și retribuirea se vor face con

ic») m I.eqii nr. 12/1971 și I.egii nr. 57/1971,

Răducioiu este angajat cu 
o pasă tn adîncime de că. 
tre Timofte printre funda, 
șii adverși la capătul că
reia tînărul atacant dina, 
movist plasează mingea pe 
lîngă portarul Omerovicl, 
ieșit pentru a-i închide un
ghiul. Dar, șase minute 
mai tîrziu, la o nesincro. 
nizare a apărării dinamo- 
viste și ezitării portarului 
Stelea, Spasici reușește să 
reducă din avantaj.

Partida retur va avea 
loc la 21 martie, la Tito- 
grad.

(Rompres)

Mica p u b 1 i c i t a t e
ANIVERSARI

PENTRU Mariana Uțes- 
cu un călduros „La mulți 
ani!" cu ocazia aniversă
rii zilei dc naștere. Nc 
alăturăm și noi celor ce 
te iubesc și te stimează. 
Colegele. (473)

CEL MAI FRUMOS cadou 
de 8 martie ești tu fetița 
noastră Diana.Ancuța. Cu 
ocazia împlinirii vîrstci 
de un «n îți dorim multă 
sănătate, să nc aduci nu
mai bucurii. „La mulți 
ani I" îți doresc părinții 
Mariana și Tică Schiopu. 
(505)

VINZARI

VIND Trabant 601, mo. 
tor rezervă. Telefon 43384, 
strada Ion Creangă 14/1/6. 
(502)

VIND microbuz W'ols. 
vagen — 9 locuri — tclc. 
fon 60235, Lupcni. (499)

CUMPĂR set motor Sico- 
da S 100, telefon 55156, Pe. 
trila. (501)

SCHIMBURI

SCHIMB garsonieră Pe
troșani Noid, confort I 
cu apartament 2—3 ca
mere, telefon 43731, între 
orele 14—1G. (500)

SCHIMB apartament 2 
camere, str. Șt. O. ■ losif, 
bl. 2A, ap. 89, etaj I, cu 
apartament 3—4 camere 
Petroșani. (503)

DIVERSE

PACIENȚII Nemeș Si. 
mion, Bălan Coste!, Enea 
Ion, Leban Gheorgho, 
Sălcioan Ilic, mulțumeso 
medicului chirurg Ciugu
lea Nicolae de la Spitalul 
municipal Petroșani pen
tru deosebita competență 
profesională șl omenie dc 
caro a dat dovadă în tra
tarea noastră redîndu-nc 
speranța șl sănătatea. (49ft)

TIERDERI

PIERDUT chitanță fond 
rulment eliberată de aso
ciația de locatari nr. 17 
Vulcan pe numele Mirău- 
ță Mihai. O declar nulă,
(496)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Mirăuță 
Mihai, eliberată de UP 
Coroești. O declar nulă,
(497)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 6101 eliberată 
dc Institutul de mine Pe. 
troșani. O declar nulă. 
(506)

Biserica creștină adventistă 
de ziua a șaptea din România

Comunitatea Petroșani, strada 6 Mar
ții*, nr. 32 (lingă tribunal), vă invită a lua 
parte la seria de programe religioase cu 
titlul: „C ALEA, ADEVĂRUL și VIAȚA" din 
perioada 09.03.1990 — 18.03.1990 cu începe
re de Ia ora 17,00.

Vă așteptăm.

I(r<|ticlia șl nrlmitiotrnțin i i„ii <nr Nuoine Băiciscu. nr. i | Tc|> fnnnr i «rcretarlnl : <1662 i <1663, 12164. I
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