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Constru'r.-a unei de. 

mocrațli, dm punctul în 
care dictatura n».a lăsat 
țara, presupune o privire 
în urmă, dincolo de pa
ranteza des lu ă in 1948 
și închisă în 1989. Ultime
le decenii ne-au adus 
doar distrugerea tuturor 
drepturilor democratice. 
Cariisrnul, antoncsclanis. 
mul, comunismul, toate 
ismcle au trecut tăvălu. 
gul forței peste ființa po
porului nostru. încercînd 
să-i distrugă tradiția și 
modul de viață. Deși e- 
xistă diferențe fundamen
tale Intre dictaturile in
staurate, cert este că în 
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ui ima Jumătate de secol 
românii și.au urît me
reu puterea politică sur
dă la suferințe, drepturi 
și nevoi. Ura acumulată 
a explodat în miraculosul 
d -cembrie al istoriei noas
tre si acum, disimulată, 
aoare uneori în intoleran
ță In imposibilitatea dc 
a ’e^epta dialogul. Privi, 
rea spre trecut este ne
cesară pentru a sti spre 
ce ne îndreptăm. Spre 
leg irea unor tradiții de- 
m '•atice sau spre cons. 
truirea unei d mocrații 
diiDă modelul 'Occiden
tului ? Legea sincrcnis- 
mu ui care acționează în 
istoric Df. îivk 'ionii fi
re; - spre a privi demo. 
orația occidentala ca mo. 
del. Nu la o copiere cu 
șablonul, dar atîta timp 
cît r.oi construim un sis
tem politic nou, nu e ne
cesar 6ă mai refacem e- 
vo.uția popoarelor de pî- 
n 1 acum, ci trebuie să 
gindim noile structuri pe 
care le Instaurăm după 
cx gențele actualității. 
Popoarele au învățat în
totdeauna unele de la al
toie, fiecare adueîndu-și 
propria contribuție la 
banca de Valori a umani
tății. La mijlocul secolu
lui al XlX.lca, românii 
au fncut un fia;, uriaș spre
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fața umană a mini ritului
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democrație. Revoluția de 
la 1848 a însemnat saltul 
de la un sistem legislativ 
puțin democratic, bazat 
pe pravile și obiceiul pa. 
mintului, la Constituția 
din 1866, bazată pe con
cepția individualistă bur
gheză, una din cele m și 
evoluate din lume la a- 
cea perioadă. Semnele ne
gative ale acestui salt 
peste ctape n.au întîrziat 
să apară (teoria forme
lor fără fond, mari dezar. 
monii intre părțile siste
mului social), căci îm
prumutul violent duce la 
conflict cu realit.it. <1 ■-
xi .tcntă. Itealitat'a 

cere drepturile și conflic
tul poate fi aplanat doar 
prin adaptarea împru
mutului la esența reali
tății. Dificultățile prin 
care a trecut societatea 
romârn -_ă între 1866 
și li' ’.:i au dus la conti
nua reflecție- asupra e 
in-uși și la efortul p -i'- 
1 i țmnării continui S.a 
sedimentat astfel tradiția 
democratic i românească. 
Argum utul princip' 1 al 
acestei ali.rr- ții este că 
la noi cernum. mul n-a 
fost niciodată îmbrăți
șat Impus cu foița dc 
vecinul nostru mai tare, 
comuni mul n-a fort pri
mit de ființa poporului 
nostru. Dc aceea au că
zut fulgerător toate 
structurile sale, de a- 
ceea românii nu vor sa 
mai pildă de „socialism <u 
față umană” și nu vor 
să mai vadă statuii.- iui 
Izenin. In matricea spi
rituală a poporului nostru 
s.a imprimat gustul pc-n. 
Ini libertățile democra
ției, de aceea necesara ra. 
corelare la actualitatea de
mocratică occidi nlaiă 
trebuie să pornească de 
Iu tradiția uoastia demo
cratică. Datoria față de 
tradiție este chezășia con. 
tinuității in istoric.

I'rof. Vasilo DINI I
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Sâ ne bucurăm de mieii primi!
1-otoi Gli. Ol I EANI

\ ,i mai amintiți de a- Irița I lorica Dinicu, do 
la teatrul minerilor ?

l Pentru plinea albă a minerilor |
I Iii urma nenumăratelor sesizări și 
Ireclamații .sosite dc la cetățenii \ âii 

Jiului, a intervențiilor făcute dc noi in

I presă eu privire la calitatea slabă a pii- 
nii, iată citcva masuri care vin să ne

• aducă optimism in această privință. Din 
* inițiativa • onsiliului Municipal I’rovi. 
Izoriil dc I iiiune Națională, domnul Pe 

tre Roman, primul-ininistru al guvernu-

■ lui, a delegat in municipiul nostru o 
comisie guvernamentală, condusă dc

I domnul Radu Nicolae, care să analizc- 
I ze posibilitățile di1 redresare a ar tivita. 
| ții iii domeniul panificației. 1‘rima mă. 

Isură care a fost întreprinsă la sugestia 
acestei comisii a fost opriri a, pentru o

- perioadă, :■ morii din Bărliăli-ni, care 
I .i fost supusă unor reparații capitale.

După ri-inlrarea în funcțiune aceasta vn | 
produce făină albă în proporții Ic 69 a 
la sută, față de 22 la sulă, cit producea 
pină acum. De asemenea, la moara din 
Bărbaleni se va produce și 26 la sulă 
făină neagră.

Toi in sprijinul Inlri-prindci ii de 
morarii >i panificație din Petroșani, de | 
fapt spre binele minerilor din Valea .liu
lui, al nostru, al tuturor, această e uni- 
sic guvernamentală a promis că sc \or | 
întreprinde măsuri ca in Valea Jiului să , 
fie trimis griu d(- calitate clin zonele de 
cimpic ale țării, nu ca piua acum din 
județul Hunedoara, dc undi se aducea | 

dc fapt griil furajer. |

IVIireea Bt JORIM I

E timpul să ieșim din amorțeală
A v.-nit primavara. I“io. 

bl"ma goipoduilii ora,.-.-lor 
noastre e actuala. In a- 
< (• t sen pi imăriilor, IGUL 
Petroșani și exploatărilor a- 
parțniiitoarc le revin mi
siuni concrete. Dar asocia
țiilor d>- locatari și cotă, 
țcnilor? Pornind dc la a- 
cest aspect, de loc negli
jabil, tv-am adre at dom
nului Valentin Popcscu, 
con liei juridic la iGC'L 
Petroșani, pentru a delimi
ta obligațiile legale ale a- 
'.ociațiilor de locatari.

— Modificări de fond, 
piua în momentul de față 
privind atribuțiile asocia
țiilor dc locatari nu au 
tost făcute. Au rămas va
labile toate cele specifice, 
existente piuă acum. Spre 
exemplu, asociațiile de lo
catari sini obligat' in vir
tutea pre vcderdoi legale 
iu vlgoUit', i fertile-"

t o .. I e lur firii'.. de 
reputații și întreți
nere la porțile și inst; la- 
țille comune, in colaboi ile 
cu porso.nn,'lc cm ■ 1 1 l(>-
■ sc, in i ditai chiriaș
sau proprie1 ir. Au de a- 

■irv nea, datoria d a ■ ta. 
bili și incasa la timp co. 
trie de contribuție pen
tru acoperirea cheltuieli
lor comune de folosință, 
întreținere și reparații. Es
te lesne de înțeles că tot 
asociațiilor dc locatari le 
revine misiunea de a asi
gura bunele relații dc con
viețuire socială între lo. 
țatari, do a apăra bunu
rile obștești, de a insista 
în participarea cetățeni
lor la acțiunile oiganiza-

Glieorglie (II1RVASV

(Continuare in pag. a 2 a)

Grevă la 
întreprinderea 
minieră Vulcan

(■. r:, mH 'riT dai gt’liiin- 
l.-.i! II dp li J.M. Vulcan 
au d. i-la il grvVă, r. fuzind 

i intre iu subt. ran. T.i 
ni Maturat min -rii icșiți 

din ahimbu: T. Sosit la 
fața locului domnul in
giner Ion Vpsilsscu, ihrec- 
lortii general al CMV.I a 
rr.i nil .t revendicările mi
nerilor. Este vorba de mo
dul d? aplicare a unor ac. 
!<■ normative vizînd p--n- 
■ ionarc.i, acordarea sporu
lui de subteran, de pari. 
< ulozit.ile și de gaze, a 
concediilor dc odihna și 
d.' boala, i .doc.uliilor pen
tru copii și desftinț uc.l 
taxei de c-lib.-it. In plus, 
minori! au solie ital lanul 
r.n pro ai.) prezența l.i 
mina a unor foști Activ li 
dc- partid, mu Iul in care 
sini încadrați și plătiți 
componența echipelor
sportive, situația unor cadre 
din comerțul vulcănean.

1,1 unele din aceste pro
bleme s-a răspuns pe loc, 
iar în privința celorlalte 
revendicări, domnul ing. 
Ion Vasilcscu a promis că 
va ră.punde duminică, II 
martie a.c., după revenirea 
domniei sale de la Bucu
re,Ha, (Gli. Ol.n:\NT)

iezoK.il
realit.it
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Spectacolul de după matineu
lor. In fruntea acestui sindicat a lost 
ales un comitet, format din 24 de 
membri, avînd ca președinte pe dom
nul Ioan Badea. Adepții sindicatului 
liber, neconstituit încă, pot reprezen. 
ta doar cel mult restul de 205 sala
riați din cadrul secției. Dar acesta 
contestă, de pe o poziție minoritară, 
existența celuilalt nucleu de sindicat, 
care reprezintă majoritatea. Ceea ce 
s-a întimplat simbătă, 3 martie, la 
Casa de cultură din Petroșani a 
constituit doar un episod al „discuți
ilor interminabile". Inginerul Cons
tantin Dumitraș, șeful exploatării 
parcului de mașini din cadrul sec
ției, care s.a dovedit unul din cei 
mai animați contestatari în numele 
sindicatului liber al secției a căutat 
să ne ascundă adevărul despre sin
dicatul majoritar al șoferilor, susți. 
nînd că acesta ar reprezenta doar 
60—70 de neconformiști. Pus față în 
față cu comitetul celor 21. al sindica
tului șoferilor, să răspundă care este 
adevărul, domnul inginer a părăsit 
pur și simplu sala de ședințe de la 
sediul secției, luni, 5 martie a.c., pe 
la ora 15. A fost o probă a democra
ției adevărate 7

Cit privește sindicatul liber, acesta 
are „desigur" dreptul democratic de 
a se constitui, chiar dacă este repre. 
zentat de o minoritate. Folosește sau 
va folosi cu ceva colectivului secției 
această scindare? Iată o problemă 
asupra căreia poate să se pronunțe 
numai colectivul în cauză. Fiindcă 
între timp, problemele grave econo
mice care confruntă secția continuă să 
se agraveze. In loc să fie rezolvate, 
prin efort comun și bună înțelegere.

Viorcl STRAVȚ

p Sindicat liber sau sindicat afiliat 
celui al șoferilor din România ? Iată 
dilema care frămîntă colectivul sec
ției Petroșani a Stației de utilaje, 
construcții și transport a Combinatu
lui minier Valea Jiului de mai bine 
de două luni. „Ne confruntăm cu 
probleme deosebite, ca urmare a di. 
minuării volumului de lucrări speci
fice unității noastre în ultimele două 
luni, ne-a informat ing. Jean Bles- 
ncac, șeful secției. Prin desființarea 
carierei Defor, de la IM Lonea, ac
tivitatea noastră s-a diminuat consi
derabil. Comparativ cu ultimele două 
luni ale anului trecut, volumul rea
lizărilor s-a redus la 62 la sută în ia
nuarie și la 70 la sută în februarie. 
Continuă să fie resimțită lipsa anve. 
lopelor, a bateriilor și a pieselor de 
schimb. Sînt frecvente și cazurile de 
încălcare a disciplinei, întîrzieri 
la serviciu, schimbările de beneficiar 
din inițiativa conducătorilor auto, 
care au dus la neconfirmări de 
bonuri de transport. Au fost mai 
mici, în consecință, și cîștigurilc sa- 
lariaților în ultimele două luni. Pe 
fondul acestor probleme, au loc dis
cuții interminabie cu privire la or
ganizarea sindicatelor libere din sec
ția noastră".

i Revenim asupra acestor discuții, 
Intrucit cei în cauză riscă să nu le 
mai termine. De fapt este vorba de 

; rezolvarea dilemei; sindicat liber sau 
sindicat al șoferilor din România, ca 
mod de organizare democratică a sa- 
Jariaților din cadrul secției. Majori
tatea o constituie sindicatul care vrea 
să fie afiliat la cel al șoferilor din 
România. D.n cei 628 de salariați 
ai secției, în urma ședințelor din cele 
1 coloane și ateliere, 423 de salariați 
S-au constituit în sindicatul șoferi

Că echipa de fotbal „Jiul" sc află intr.o situa
ție grea, știm. Ceea ce insă trebuie să știm inai 
aprig cu toții este că c nevoie să se facă ceva pen
tru n salva această veche corabie de la „naufra
giul" in divizia B. Deci, ce e de făcut? liste între
barea la care încercăm să aflăm răspuns de la
ROMI 1.1 S J.I-X'A, antrenor secund.

Fotbalul nu se joacă pe „bisericuțe"!

— După mvc.nl pierdut
cu Sp > tul n-am stat cu
mîinilc in in. I i dinți
de anali ză (cu o p .rti' ip.:-

lATgl i) Gogu Tone» și
• u am : i >s u* eă n-an?
folosit ' a mai bună for-
mu a d- • ■Irp i. Dar nici
jui tit .r,i ■a au fost in
teren n -au re -.pretat •■ur
< .n.:-_ !■ mi te

— Sc văii diferențe m m
<lc pn aălirc mir ci...

— E no m il. In afai.'i
<1. Gli:ț ill, Dnm tril. Se
dec vii, Ci ' - i. Mihăi;.'i -i.
par: . . 1 Irită, ' 'ți ce.lalți
au !;p li dț l.i nn'.i -n.un n.
te A II fost motive ebr .
tiv • (1 • de l'.eiiiPț i, prii-
blemc cu .ing.iiar.'.i, e:a- 
mine, ci< atorii. cazuri de 
bonlfi), dar au fo.t și caii. 
z< yii i.<-i.tive: n,vilii rediue.i. 
bănuiala că nu vom avea 
«lin ce subzista Toa'e a. 
o.stca au du'. la carențe in 
pregătirea fiziiă. S-a fă
cut. dar nu cu tot lotul. In 
aceste condiții, a scăzut 
ran-lamentul. Lipsind ba

AVEȚI CI'VINTUL

Se poate mai operativ ?
Ivi „Alimentara" nr. 22 

<hn cartierul Aeroport, în 
fiecare dimineață, la prime
le orc, se formează o coa
dă de circa 60— 70 per. 
soanc, care așteaptă să 
cumpere lapte. Personalul 
unității vine corect la 
serviciu. Laptele sosește, 
de asemenea, la timp. Dar 
sistemul de vinzare a 
laptelui cste învechit, ine 
licicnt. In timp ce două 
vînzăUrare slut suprasoli
citate cu vînzar'-a lapte. 
Iul. la prima oră, celelalte 
stan degeaba, neavlnd ce 
vinde. Cetățenii au pro
pus domnului Romicfl Do- 
bru, unul din cei do) rcs.

tmii, ba alții, ai început 
d.sen .uni între jucători, 
pornite și de la diferențe 
dv valoare și de...... nume".
S au format în felul acesta 
louă „b •licuțe"; momlr. 
l.inii (adica lot a’nii ii) și 
oiteini.

— Acest 1 u 'i u trebuia
spus m.ii demult, fiindcă
mtr .<> echipă nu trebuie

n«'i rxiste asemenea „biscri-
vllțr

— De aici, au inei put
’ .i Si.• impute, la ad. esa an.
to noralui Torn i, faptul că 
e pi i blind și că ii în. 
țvl.ge p? |u atori. , Dar 
juc norii n au răspuns a. 
c< .tei înțelegeri cu un 
efort suplimentar la pregă
tire și In teren. De aceea 
credem că vom apela la 

u>.'niiri di’ sancționaie, con
form regulam nttilui de 
ordine interioară, dacă nu 
vom reu.i :ă cieăin un 
climat de muncă sănătos 
și o adevărată familie a 
echipei Jiul. In funcție de 
modul rum Jucătorii „vor 

ponsabili ai „Alimentarei" 
22, ca laptele să fie vîn. 
dut simultan de alte două 
vînzătoare, pcntiu mai 
multă operativitate. Pro
punerea a fost acceptată 
cu bunăvoință. Dar n.n fost 
pusă în aplicare. Rezolva, 
rea acestei probleme este 
la îndemlna colectivului a- 
limentarei. Mai e nevoie, 
oare, de vreo dispoziție de 
la Direcția comercială 7 
Sperăm că, măcar, acum, 
clnd facem publică aceas
tă situație, vor fi luate 
măsuri pentru a fi vîn- 
dut mai operntiv laptele.

I rancisc VETRO, 
Petroșani 

punc osul", la antrenamen
te și la meciuri vom în
registra rezultate bune șl 
vom satisface publicul și 
pe foarte, foarte puținii 
membrii susținători.

— Au existat nemulțu
miri asupra prețului de 
intrare (35 lei). După cite 
știm in întreaga țară se 
practică aslfel de prețuri, 
ba chiar, la Craiova, „ea- 
lendurașiil** care s.a dat 
in „completare" era oricum 
insignifiant față de brclocu. 
iile cu pix care au fost o. 
ferite de clubul Jiul.

— Acest llli'U trebn.e 
înțeles. Ceea ce cv.e de 
neînțeles răinine lipsa ga. 
leriei, mai ale- la rau.

— Exista nedumeriri a. 
supra alegerilor care s-au 
făcut pentru antrenorul 

se und.
— Rezultatul votului a 

fost următorul; 11 voturi 
I era, 5 Mărcii. 1 Varga și 
l Co.șorear.u. Ca să nu mai 
existe dublii

Discuție consemnată <le 
Mircea Bl JOKllSCU

£ timpul
(Urinare din paj. I)

te pentru amenajarea și 
întreținerea spațiilor verzi, 
a locurilor de Joacă pentru 
copii și a celorlalte anexe 
existente. Tot în obligația 
asociațiilor de locatari in
tră și statornicirea obli
gațiilor ce decurg din ra
porturile legale cu orga, 
nelc locale ale administra
ției de stat.

Pornind de la statutul 
asociațiilor do locatari, de 
la statutul de membru al 
asociației, și cetățenilor le 
revin obligații în calitatea 
leu- de chiriași ai aparta
mentelor în care locuiesc. 
Iată numai o parte din 
acestP obligații legale pe 
care dorim să le reamin
tim cetățenilor; executarea 
reparațiilor și întreținerii 
locuințelor și anexelor gos
podărești; zugiuvirea și 
vopsirea părților exterioa
re nlc clădirilor, înlocuirea

Știm să gătim fazanul ?
FRIPTURA: 1 fazan, fe

lii de slănină, un pahar cu 
vin, 1/2 pahar apă, sare, 
piper.

După ce a stat fazanul 
2—3 zile la rece, se cură, 
ță clc pene, se scot intesti
nele, se spală, se înveleș
te în felii de slănină’ și se 
așează într.o tavă cu apă 
și vin și se dă la cuptor. 
Din cînd în cînd se stro
pește cu sosul în care fier
be. In 20 de minute este 
gata. După ce s-a scos din 
cuptor, se îndepărtează slă
nina de pe el și se ser
vește cu o legumă so.e.

ÎNĂBUȘIT : 1 fazan, 1 
pahar cu vin, o ceapă. 1 
morcov, sare, piper, 100 gr. 
slănină, 2 linguri unt.

Fazanul se curăță, se 
spală și se împănează cu 
feliuțe de slănină proaspă. 
tă. Morcovul și ceapa sc

INCONȘTIENȚII
Rău cînd faci ceva fără 

să gînde.ști. Consecințele 
le simt Nicolae Varga (zis 
„Piticu") și Sorin Molo- 
cea („Chipăruș") din Vul
can. Deocamdată, doar 
ei. Pentru că al treilea. 
Constantin Panaitc, este 
dat în urmărire. Dar iată 
faptele. In seara zilei de 
25 februarie a.c., cei trei 
au acostn*, la discoteca 
din Vulcan, pe minora

(rea ții ale naturii.

să ieșim din
Jgheaburilor și burlanelor 
dcgiadate (mărturisim că 
această prevedere „legală" 
o considerăm nnacronică 
în sarcina locatarilor); de. 
pozitaroa reziduurilor în 
locurile stabilite; curățenia 
și igiena în locuințe ți n. 
nexelc gospodărești: spații 
verzi, curte ți grădini, cu
rățirea trotuarelor, rigole
lor, părților carosabile, ale 
străzilor (specificăm, din 
zona locuințelor șl terenu
rilor proprii), îndepărtarea 
zăpezii, a ghețurilor, etc; 
păstrarea in bune condiții 
a mobilierului stradal și 
a tuturor utilităților pu
blice; să asigure folosirea 
normală a locuinței și liniș. 
tea celorlalți locatari.

Sînt doar cîleva din o. 
bligațiilc ce odată cu ie
șirea din iarnă sc cer a 
fi respectate, chiar dacă 
linele prezintă o situație 
discutabilă, prevederile c- 
misc în timpul dictaturii 

curăță și se taie felii, se 
pun cu unt, sare, piper, 
1/2 pahar apă și vinul In 
tavă și peste ele se așează 
fazanul și se dă la cuptor. 
Cînd este gata fript. sc 
taie fttzanul felii, se așea
ză pe farfurie și peste car
ne se toarnă sosul care a 
fost trecut prin sită.

IN ASPIC. Se frige fa
zanul ca în rețeta „Friptu
ră de fazan", sc taie felii, 
se așează pe o farfurie, se 
garnisește cu ouă răscoap
te felii, cu frunzulițe de 
pătrunjel verde și peste 
tot se toarnă aspic și se 
dă la rece să sc gel.atincze 
aspicul.

Elena TATAR, 
bucătar șef. 

Restaurantul Paringul

M.E., de 13 ani. Mai cu 
vorbe dulci, mai cu a. 
menințări, au dus-o într-o 
pădurice de Ia marginea 
localității. E lesne de în
țeles ce s-a petrecut Se
sizate de tatăl fetei, orga
nele polițienești din Vul
can i-au identificat ți 
prins pe primii doi. C. 
Panaitc va avea și el a- 
ceeași soartă. (Gh. O.)

amor feală
avînd, așa cum ușor sc 
poate constata, un regim 
restrictiv, de împovărare a 
cetățenilor cu unele munci 
practic de neîndeplinit din 
lipsă de materiale și mij- 
kxicc tehnice. Să sperăm 
că se va gîndi cineva șl 
la aceste aspecte, total a- 
nacronice, pe alocuri ți 
mai ales se va 
gîndi cineva ți la 
obligațiile, de astă dată 
adevărate ce revin între
prinderii patron a toarc. In 
iegătuiă cu fondul locativ 
de stat Dar despre aces
te lucruri, sperăm, Intr-un 
număr viitor. Deocamdată 
estc limpede că vn trebui 
să punem umărul cu toții, 
indiferent de reglementările 
existente, pentru n avea 
un oraș cit mal bine gos
podărit și întreținut. Pinii 
în prezent sc parc că ne 
mai apasă încă starea de 
amorțeală din timpul ier
nii. E vremea să ne trezim.

FELICITĂRI! Aproape 
toate unitățile de alimen
tație publică din Valea Jiu
lui se află de cîteva zile 
la dispoziția femeilor Per
sonalul acestor unități, mai 
ales bărbații, S-au întrecut 
pe ei înșiși. Aceasta poate 
și pentru a da satisfacție 
acelor soții care, în timpul 
anului, adeseori își așteap
tă soții întîrziați la „una 
mică".

APICOLA. Azi, 9 martie, 
la ora 16 are loc întruni
rea generală anuală a api
cultorilor din Valea Jiu
lui. Este programată la se
diul cercului apicol ți va 
dezbate probleme actuale 
ți de perspectivă ale eres, 
cătorilor de albine. (ID)

OMENIE. Colectivul sec
torului XI investiții al mi
nei Petrila, condus de 
ing. Steluța Naidin, dînd 
dovadă de o adevărată o- 
menie, a depus în contul 
deschis pentru ajutorarea 
tânărului Cristian Manea 
din Vulcan, suma de 3300 
lei (G.C.)

TELEFOANE. Livia Leca, 
din Petroșani, solicită ca 
oficiul PTTR să comunice 
numărul oficial de posturi 
telefonice care urmează să 
se pună în funcțiune, pre
cum și numărul și data de

înregistrare a ultimei ce
reri soluționate. O cerere 
decentă, respectiva persoa
nă dorind să știe cam 
cînd îi va veni rîndul. 
(G.O.)

ALO, PTTR-ul? Tot pe 
adresa dv. facem și urmă
torul apel. Nu primim re
vista PATRIA LIBERA 
(fostă „Pentru patrie"). E- 
ram tentați să credem că 
nu mai apare, sau nu mai 
sînt recunoscute abonamen
tele, dar aflăm că în unele 
unități a fost distribuită.

CERTIFICATE. La re-( 
dacție au fost aduse, prin 
bunăvoința unui cetățean, 
două certificate, unul de 
naștere și unul de căsăto
rie, eliberate pe numele 
Petrișor Vasile. Păgubașul 
este așteptat la administra
ția ziarului pentru a in
tra in posesia lor. (M.I .)

TOT UN CETĂȚEAN 
DE OMENIE csle și cel ca. 
re a adus In redacție un 
carnet CEC și un buletin 
pe numele Cazan Elena 
Laura. Adresa unde pot 
fi găsite este aceeași — 
administrația ziarului nos
tru. Sintcți așteptată și 
dv., doamnă Cazani (M L.)

LIFTURI DEFECTE. Me, 
seriașii de la EGCL Vul
can și-au cam uitat o 
seamă de obligații. Altfel 
nu se exp.icâ defecțiunile 
ce persistă de peste un an 
de zile la lilturile blocului 
D .) de pe strada Republi
cii. Cine știe, poate odată 
cu primăvara, amnezia lor 
va iua sfîrșit, iar bieții oa. 
meni vor putea urca pînă 
la nivelele superioare cu 
liftul. Nu ca pină acum, 
pe scări. (G.C.)

„BOMBE". Doamne, cile 
bancuri s-au mai făcut pe 
seama „bombelor" cu gaz 
montate, chipurile, pen. 
tru eficiență, pe taxiuri I 
Vezi doamne, nu era ben
zină 71 Dar despre distru
gerea prematură a motoa
relor și caroseriilor biete, 
lor „Dacii" nu mai vorbea 
nimeni. In sfirșit, se re
nunță la bombe de acest 
fel și la Petroșani. Ta
xiurile aparținind de 
AUTL redevin l.muzme, nu 
„căruțe" cu motor. (zM. II)

Rubrică realizată de 
Constantin lOVANESt U
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domeniu cu probleme
De la începutul anului, elccfrosccurifatea minie. 

ră s-a nflaf in utenția controalelor întreprinse <Ie 
lucrătorii filialei din Petroșani a Inspectoratului de 
stat teritorial pentru protecția muncii. Din consta
tări' ■ reieșite reținem pe cele mai semnificative.

O primă constatare, vi
zează finalizarea măsurilor 
întreprinse In urma acci
dentului colectiv de mun
că din septembrie 1989 la 
I.M. Vulcan. Este vorba 
mai ales, de aplicarea mă
surilor care reglementează 
efectuarea lucrărilor de 
sudură in subteran. In u- 
nitățile controlate a reieșit 
că aceste măsuri nu au 
fost aplicate integral și 
unitar. Nu există un con
trol asupra inventarului 
de utilaje de sudură din 
dotarea sectoarelor. Acestea 
s-au predat, la toato mine, 
le, sectorului general, dar 
fără să existe o evidență, 
documente care să ateste 
starea acestor utilaje, re
lația dintre dotarea exis, 
tentă .și necesarul de uti
laje. Situația este similară 
și in ceea ce privește per
sonalul de specialitate din 
aceste lucrări. Odată cu a. 
plirarca mă urilor în cau. 
ză, se-toarele de producție 
au transferat problematica 
de,tul de complexă a lu- 
cr. iilor de sudură in sub
teran sectoarelor electro
ni'. mice. Dar aici e .te 
necesară o pr< ■ Izare: i-Cc- 
toarele productive, rămîn 
In continuare răspunzătoa
re pentru asigurarea con
dițiilor d ■ Par" și u

Abataje care „se sufocă" și producții pierdute
Scăderea producției mi

nei Lupeni are mai multe 
cauze. Una este „sufocarea" 
unor abataje frontale de 
mare capacitate și, de aici, 
diminuarea zilnică a extrac
ției cu sute de tone de 
cărbune. Mai precis cu a- 
proximativ 700 tone. Un 
exemplu grăitor este sec. 
torul HI unde, In loc de 
700 tone, se extrag zilnic 
abia 400 tone. O situație 
similară la sectorul VII.

...Producție diminuată, o 
stare de periculozitate spo. 
ntă pentru oameni, cit și 
pentru zăcămlnt. Dar iată 
despre ce este vorba. Da
torită secțiunilor reduse 
ale canalelor îngropate In 
vatră, precum și umplerii 
acestora cu apă, g.a ajuns 
la situația de a nu se rea
liza debitele necesare de 
aer pe circuitele de aeraj 
aferente abatajelor frontale 
din stratul 3/111 A, respec
tiv, In panourile I șl 0—1. 
In loc dc 310 mc/min., de
bitul de aer în panoul 4 
este doar de 170 ; iar In 

praveghere, a documentelor 
regulamentare (programe, 
comandă de lucru) pentru 
aceste lucrări. Se impu
ne, deci reglementarea u- 
nitară, la toate unitățile, 
de către direcția de specia
litate a CMVJ, a tuturor 
problemelor pe care le ri. 
dică efectuarea lucrărilor 
de sudură în subteran. O 
altă constatare care pri
vește concluzi.le desprin
se tot In urma accidentu
lui de la Vulcan privește 
starea, respectiv, contro
lul riguros, săptămlnal, de 
către personalul mediu teh
nic, și, trimestrial, de că. 
tre conducătorul compar
timentului electromecanic 
al unității, a integrității 
cablurilor, mai ales că 
recondiționarea acestora — 
cabluri de forță la combi
ne — se face și la ora 
actuală în condiții de pro
vizorat. D< ji această si
tuație, urmărirea regle
mentărilor N.P.M., a ins. 
trucțiunilor anexă, privind 
repararea, îmbinarea și 
racordarea la mașini a 
cablurilor electrice nu se 
face cu toata atenția.

Un eveniment deosebit 
al anului trecut a fost ac
cidentul colectiv din 2 de
cembrie 1989 la I M. Ru
pem. Și in finalizai «fa mă.

panourile 0—1 abia 120 fa
ță de 325 mc/min. cit este 
necesar. I«i sectorul VII, 
în panoul 1, debitul este 
de 58 față de 161 mc/min; 
iar in panoul 2 de 400 în 
loc de 640 mc/min.

Din această cauză, res
pectiv, din lipsa aerului 
suficient, In abatajele din 
sectorul 111 scade gradul 
de confort, crește tempera, 
tura, scade randamentul. 
Minerii lucrează dezbrăcați, 
ceea ce prezintă un pericol 
suplimentar de accidenta
re; praful dc cărbune ră- 
mîne mai mult în suspen
sie ce« i < mărește pe
ricolul • ! bolnăviri pro
fesionale. Datorită scădci ii 
debitului de aer, au fost 
zile clnd organele de con
trol au oprit In întregime 
aceste abataje, impunîn- 
du-sc măsuri speciale pen
tru prevenirea acumulări
lor de CH I și a închide
rii abatajelor. In panourile 
1 ți 2 din stratul 3/V Sud, 
din sectorul VII, situația

multiple
surilor impuse după acest 
accident sînt nereguli: ne- 
consMunarea (neefectua. 
rea) controlului minier al 
puțurilor, neasigurarea ne
cesarului de semnal iști, 
cuplători autorizați pentru 
toate schimburile, nefinali- 
zarea măsurilor dispuse 
privind îmbinarea ghida
jelor, menținerea unor 
ghidaje necorespunzătoare 
(I.M. Bărbăteni).

S-a mai constatat că, deși 
a crescut frecvența acciden
telor sub efectul arcului e- 
lectric produs ca urmare 
a intervențiilor sub tensiu
ne, și In prezent, la I.M. 
I’aroșcni și Lupenl, au fost 
constatate situații de men
ținere în funcțiune a unor 
transformatoare de for. 
ță, cu acces liber, prin des
chiderea permanentă a 
capacului de acces de că. 
tre personalul deservent.

Și o concluzie generală 
care impune măsuri opera
tive: scăderea alarmantă a 
frecvenței și eficienței con
trolului exercitat <le per
sonalul mediu tehnic și cel 
ingineresc dc la toate nive
lele ierarhice. O problemă 
care dă, trebuie să dea 
de gindit, un semna) care 
impune măsuri urgente de 
remediere. EI.ECTROSE. 
( I RITATEA, IN SPECIAL, 
SEt UR1TATEA MINIERA, 
IN GENERAI,, IMPCN UN 
CONTROL RIGUROS ȘI 
PERMANENT — CONDI
ȚIE X SIGURANȚEI OA. 
MENILOR ȘI ZAC 'MIN
UT.! I EA HE( ARE I NI. 
T A TI !

e*-tc similară, cu precizarea 
că panoul 1 este oprit pe 
motivul că circuitul de ae
raj al abatajului a scăzut 
la 58 mc/minut. Mai mult, 
în ambele abataje, în cazul 
unei surpări in apropierea 
stației, evacuarea persona
lului ar ridica probleme 
deosebite.

De ce s.a ajuns în a- 
ceiista situație ? Tot din 
cauza „strădaniilor" de a 
da cit mai devreme în ex
ploatare abatajele și a ob
ține producție cu orice preț. 
T’entru această cauză s-a 
renunțat la executarea ga. 
leriilor dc cap, s-a optat, 
în locul lor, pentru cana, 
lele îngropate In vatră. Dar, 
din cauza neintreținerii lor 
corespunzătoare, inclusiv 
a pompelor de evacuare a 
apelor, aceste pompe, deși 
insuficiente ca număr, se 
defectează frecvent. Cana, 
lele se umplu cu ape de 
infiltrație și își micșorează 
profilul.

Se impun măsuri șl încu 
operative pentru remedie-

Oin nou metanul I
In ciuda faptului că neglijențele în 

evidențierea și prevenirea acumulărilor 
dc metan au provocat multe evenimente, 
continuă să se constate nereguli frec
vente și cazuri de nerespectare a nor
mativelor în vigoare privind aerajul și 
concentrațiile CH 4. Se constată, mai 
ales, lipsuri serioase în evidențierea a- 
cumulărilor de metan la locurile de 
muncă, în registrele dc metan de la sec. 
toarc — fapt concretizat chiar în lipsa 
tabelelor de metan, neconsemnarea a- 
cestuia acolo unde există, lipsa carnete
lor de buzunar la personalul de supra
veghere și control.

Un caz special La I.M. Vulcan : S.a 
constatat o concentrație de 4,5 la sută 
CII4, pînă la tavan, in galeria dc bază, 
în săpare (brigada Teleman) a abalaju. 
lui complex mecanizat din stratul 13 
blocul III Sud — sectorul IV.

Și nu este o situație unică. Reamintim, 
METANUL NU IARTĂ!

0 prezență—praful de cărbune
In domeniul prevenirii și combaterii 

prafului exploziv de cărbune, se remar
că lipsa pulverizatoarelor aer-apă la 
punctele de deversare a transportoarelor, 
precum și cele din galeriile de cap. Iar 
acolo unde acestea există, nu sîrrt puse 
în funcțiune. Ca urmare, s-au constatat 
depuneri mari de praf exploziv, de căr
bune la: I.M. Valea de Brazi, in abata
jele frontale panoul 2 sud, panoul 1 
Nord, stratele 17/18, planul înclinat ds 
transport din panoul 4 Sud ș.a.; la I.M, 
Aninoasa, în galeria stratul 3 blocul III; 
abatajele cu front scurt nr. 4 și n stratul 
5/IJ; galeria direcțională stratul 3 blo
cul II orizontul I ș.a. la I.M. X a can în 
preabatajele n.r. 4, stratul 3/1B; flux 
transport stratul 13/III Sud; la Cimpu 
lui Neag, in abatajele cameră U stra
tul 5/V, nr. 4 Vest stratul 5/VI și altele.

La unitățile controlate s-au consta
tat deficiențe privind măsurile de limi
tare a exploziilor prin lipsa sau degra
darea instalațiilor de șistificarc. sau a 
barajelor cu praf inert.

— Cum, tu chiar nu pui nuna pe nimic 7
— îmi parc sorry, n.ain chef de vre un accident.

Desen do I. LICIU
«■■

rea situației. Dl. Constan
tin Diugulescu, inginerul 
șef cu securitatea minieră, 
ne-a asigurat că s.au pla
sat brigăzi speciale pen
tru executarea galeriilor 
de cap pentru abatajele în 
discuție. O problema mai 
deosebită rămine la panoul 
2, abataj exploatat în Jomp, 
cu metoda In avans. I-i ex
ploatarea feliei următoare 
se prevede executarea ga
let ci de cap. Aceasta e so, 
luția de perspectivă. Se 
ridică însă și calitatea c- 
xciutării canalelor care 
cade in răspunderea bri
găzilor din abatajele res. 
peclive, cum sînt cele con
duse de S. Rus, L. NT ityus, 
V. Chelbea și Gh. Apreo- 
tcsci. Cauza e comună: a 
minei, a hr găzilor — a se
curității oamenilor și a 
zăcămînluliii, deci și « for
turile minerilor, ma.ștri- 
lor, ale personalului teh
nic dc la toate nivelele, se 
cer a fi pe nnî'.nrii.

loan DUllI K

O sută de posturi ■ ■■
Plasarea fronturilor de 

lucru dc la I.M. Aninoasa 
a fost grevată cu aproxi
mativ 100 de posturi dato
rate așa.ziselor accidente 
ușoare. Sint ușoare, dar 
cele mai frecvente, constau 
din diferite leziuni, plăgi, 
contuzii, chiar fracturi. Ele 
Se produc și la fronturile 
dc lucru, dar îndeosebi la 
transportul și circulația pe 
căile orizontale. Ele nu 
conduc la invaliditate per
manentă, dar produc to
tuși, suferințe și scoaterea 
omului din circuitul pro
ductiv. Deci produc inva
liditate temporară.

Minerul C.M., din scc- 
loi ul IX, deși cu experien
ță, s-a accidentat in timp 
ce introducea vagoimtul sub 
siloz. S.a accidentat pen
tru că ținea miinile pe ra. 

I’.i iu.'i realizată la cererea ( .MA ..L

tna vagonctutui care s-a 
tamponat de un altul, în 
rulare și astfel și-a frac
turat un deget. Urmarea: 
timp de 3 săptămini a stat 
acasă... Tot cam .ișa s.a 
accidentat și un maistru, 
I.P., la ridicarcj unui ca
rambol. In urma contuziei 
suferite la o mina și umăr, 
a stat în foaie de boală 13 
zile...

Accidentele sînt determi
nate de nercspeclarea nor
melor regulamen’ ire pri
vind manipulai. ;i *agone- 
telor, inlrodticei» a corpu- 
li.i. intre vagoncte static* 
nat - ■ au In mișeii-.' Icn’ă». 
și din multe a’<Ae c uze ca
re au la bază n;i itît ne
cunoașterea N.P.M., cit 
n. i'.-nția. Or, ca ..rice ne
glijență, lipsa «.. atenție 
aie efecte nedoi.
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
JAPONIA, TOT IN FAȚA...SE RETRAG TRUPELE SOVIETICE 

DIN UNGARIA ?
MOSCOVA 8 (Romprcs). 

Acordul privind retragerea 
trupelor sovietice din Un
garia este practic complet 
și il lipsește doar hotărî, 
rea referitoare la datele 
retragerii, a declarat pur
tătorul de cuvînt al Minis
terului Afacerilor Externe 
al URSS, Ghcnadi Chera.
si mov.

AFGANISTAN : SEMNE DE ÎNTREBARE
KABUL 8 (llompres). Un 

calm relativ s-a instalat, 
joi dimineața, în capitala 
afgană, după ce, cu o zi 
înainte, a fost dejucată o 
tentativă de lovitură de 
stat. Cu toate acestea — 
transmite agenția France 
iPrcsse în oraș au mai 
puiuț fi auzite focuri spo
radice de armă.

Pe de altă parte, autori
tățile au declarat că situa
ția sc află sub controlul 
total al forțelor fidele gu
vernului.

Generalul Sliah N awaz 
Tanai, fostul ministru al 
apărării și liderul rebeliu. 
ni< s-a refugiat, în cursul 
după-amiezii de miercuri, 
la bordul unui elicopter 
militar, însoțit de două a-

REMUNERAȚIE MICA— 
Președintele R.P. Polone, 
Wojciech Jaruzclski, ar 
putea fi unul dintre șefii 
de stat din lume remune. 
rat cu ocl mai mic salariu. 
Potrivit relatărilor coti
dianului tineretului polonez 
„Standard Mlodych", sala
riul lunar al președintelui 
W. Jaruzclski este de 
1 320 000 zloți, echivalentul 
a 155 dolari — arată ngen- 
*•.-» Rcuter.

INTILNIRE. R< prcz.cn. 
lanț! ai organizațiilor un
gurilor din Austria, Ceho
slovacia, Iugoslavia, Romă- 
u.a și Uniunea Sovietică 
...au inlilnit la Budapesta, 
<a invitația Uniunii mon- 

• •I . a maghiarilor. S-a 
procedat. în acest cadru, la 
un schimb de opinii cu pri
vire La activitatea uniunii 
și la convocarea celui de.al 
IlI-lca Congres al Uniunii 
mondiale a maghiarilor — 
transmite agenția M'l'l.

Sf'IPMUL Și... LEGII.E. 
Cu Varșovia s-a deschis 
sesiunea de două zile a 
Seimului R. Polon , care 
examinează un pachet de 
proiecte de lege m.-nite să 
ducă La transformarea ra
dicală a sistemului orga-

Cea de-a doua reuniune 
interguvernamentală, caic 
s-a desfășurat la Budapcs. 
ta la 28 februarie și 1 
martie, s-a încheiat cu un 
singur dezacord asupra da
tei retragerii, însă, după 
părerea noastră, nu trebuie 
să se dramatizeze diferen
țele reduse existente între 
pozițiile părților, a men
ționat Gherasimov.

vioane de vînătoare, în Pa
kistan — relatează agen
ția de presă. In aceeași zi, 
pe teritoriul Pakistanului 
a aterizat un avion mili- 
litar afgan de transport la 
bordul căruia se aflau 12 
persoane, inclusiv trei ge
nerali ai armatei afgane. 
Nu se cunosc amănunte în 
legătură cu aceste eveni
mente.

In regiunea bazei aerie. 
ne Bcgran, situată la circa 
50 km de Kabul, miercuri 
seara continuau luptele in
tre forțele rebele aflate pe 
teritoriul bazei și trupele 
fidele guvernului. Potri
vit relatărilor de la fața 
torului baza a fost puternic 
avariată.

SCURTE ȘTIRI SCURTE ȘTIRI
nrlor de au loco aducere lo
cală în noua conjunctură 
social.politică din țară. 
Parlamentarii vor examina, 
totodată, o serie de proiec
te de lege în vederea per. 
fecționării organelor pro
curaturii, sistemului ju. 
diciar și legislației penale.

PENTRU FEMEI. M. S. 
Gorb.aciov, alți conducători 
de partid și de stat sovie
tici au luat parte, miercuri 
seara, la Teatrul Mare 
din Moscova, 1a o aduna
re festivă prilejuită do 
marcarea Zilei internațio
nale a femeii.

In acest cadru s.a dat 
citire salutului CC4 al 
PCUS adresat f: meilor so
vietice

PATRIMONIUL., INA. 
POI... Consiliul Forumului 
Cetățenesc din Praga u ce
rut dcvoluțiunca către gu. 
vern a patrimoniului acu
mulat de către partidul co
muni ,t pe parcursul ulti
milor 42 de ani, amcnințînd 
cu convocarea unu greve 
generale în caz că aceas

TOKIO 8 (llompres). Du
pă cum a anunțat, la To
kio, un reprezentant al 
companiei „Sharp", aceas
tă cunoscută firmă specia
lizată în echipamente e- 
lectronice a realizat prl. 
mul telefax color compact 
Aparatul, de dimensiuni 
reduse, este capabil să 
transmită imagini color la 
un preț de cost relativ 
scăzut în comparație cu al

ALBANIA, DIN NOU IN URMĂ...

GENEVA 8 (llompres). 
Comisia ONU pentru Drep
turile Omului a adoptat, 
în cadrul sesiunii sale or
dinare de la Geneva, o re
zoluție care cheamă regi
mul de la Tirana ..să pună 
capăt In cele din urmă în
călcării dreptul ilor fun. 
damentale ale omului în 
ceea ce îi privește pe ce
tățenii săi“ și „să opreas
că discriminarea împo
triva minorităților națio
nale".

Rezoluția, care a întru
nit voturile pentru 27 
de delegații din cele 42 
participante la activitatea 
acestui foq cere 'autorită

ta ccrqre nu este satisfă- 
ută.

ARMELE, BATA-LE VI- 
NAI Pînă la sfîrșitul a. 
cestui an, toate armele chi
mice americane amplasate 
pe teritoriul RFG vor fi 
retrase, în conformitate cu 
acordul încheiat între 
guvernele celor două țări, 
a anunțat ministrul vest- 
german al apărării, Ger- 
hard Stoltenbcrg. Este vor
ba de 100 000 de proiecti
le de artilerie cu o greu, 
tate totală de aproximativ 
7 000 tone încărcate cu 
substanțe paralizante „V- 
X“ .și „Zarin“.

DE LA HAVANA... Pro. 
ședințele cubanez, Fidel 
Caskro, a anunțat, miercuri 
Seara, încetarea cooperă
rii militare cu Nicaragua 
de la Intrarea In funcțiune 
a noului guver al preșe. 
dintelui ales, Violeta Che- 
morro, și, probabil, chiar 
Aminte — transmite agen. 
ția France Prcssc. Nu es
te posibil ca noi să menți
nem cooperarea militară cu 

te echipamente similare. 
O pagină format A 4 este 
transmisă prin intermediul 
unui fir telefonic obișnuit 
în trei minute, asigurîn- 
du.se un înalt nivel calita
tiv. In cazul în care sc 
recurge la legăturile de 
telecomunicații cifrice, e- 
xistente deja, timpul de 
transmitere a unei pagini 
se reduce la 20 de secunde.

ților Albaniei „să elimine 
toate formele de intoleran
ță și discriminarea împo-, 
triva/cetățenilor pe bază 
de ut’ligic sau credință".

Comisia a hotărît să în
scrie problema încălcării 
drepturilor omului în Al
bania pe agenda viitoarei 
sale sesiuni.

Totodată, comisia a a- 
probat în unanimitate tex
tul unei declarații privind 
drepturile religioase, etnice 
și de folosirea limbii ma
terne aparținînd minori
tăților, al cărui proiect a 
fost prezentat de către de
legația lugosla eL 

Unitatea forestieră de 
exploatare și transport 

Petroșani
cu sediul în strada 6 Martie nr. 36, telefon 
41820, 41521, angajează pentru CSPL Uri- 
cani, următorul personal muncitor:

— electrician automatizare sau forță
— sudor

— strungar.

încadrarea se face in baza Legii nr. 12/ 
1971.

Relații Ia Compartimentul personal al 
unității.

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

angajează de urgență :
— 5 (cinci) vînzători aragaz in vederea 

servirii buteliilor la domiciliu și doi condu
cători auto categoria C și B.

Informații suplimentare la Depozitul 
PFCO Vulcan, telefon 70874.

un guvern care a manifes
tat antipatie față de revo
luția cubaneză — a decla
rat Castro, în discursul 
rostit la încheierea Con
gresului Federației femei
lor cubaneze, de la Ilava. 
na.

SE DISTRUG RACHETE. 
Guvernul RD Germane a 
anunțat, miercuri, că a în. 
ceput distrugerea celor 24 
rachete sovietice SS-23 sta
ționate pe teritoriul său 
și ă căror amplasare nu 
violează — potrivit surse
lor oficiale est-germane — 
Tratatul amcricano-sovie- 
tic cu privire la rachetele 
cu rază medie de acțiune 
din Europa. Dezafectarea 
acestor rachete, echipate cu 
focoase convenționale, a 
început în februarie în 
urma unei hotărîri a pri
mului ministru, Hans Mo. 
drow.

REUNIUNE CHEIE. Ca. 
binctul Israclian de coa
liție, puternic divizat, a 
încheiat o reuniune cheie 
în care membrii Blocului 
Likud ar fi trebuit să n. 
dopte o hotiirîre față de 
convorbirile de pace israc- 
liano-palestinicnc.

ÎNTREPRINDEREA 
MINIERĂ 
D î L J A

Petroșani, strada Cărbunelui nr. 20, 

ANGAJEAZA
» 

direct sau prin transfer următorul personal:

— mineri

— electricieni

— lăcătuși
>

— necalificați

— 2 telefoniste.

Încadrarea personalului se va face con
form Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Autobaza transporturi auto 
Petroșani*

strada Livezeni nr. 12
Vă Invit,, sa petreceți un week-end mi

nunat, organi/ind excursii în tară, cu auto
buzele I.I.A.

Așteptam comenzile dumneavoastră.

Liceul industrial Petroșanif 
anqajeaza hnrb.it in fum (ia de paznic 
încadrarea sc făcu potrivit Legii 57/197 1.

Relații suplimentare la telefon 42282,

Exploatarea de gospodărie 
comunală si locativă 

L U PE N I
angajează urqent :

— timplari, duluheri, parebetari
— zidari, sobari
— instalatori sânilariști

— conducători auto — categoria ( și I) 
tractor ist rutlerlst

Rel.ilii suplimentare la telefon 60912.

I.GS. ALIMENTARA
Șl A.P. PETROȘANI

încadrează direct sau prin transfer 
următorul personal :

— paznici pentru obiective specialo. 
Retribuirea se va face conform Leqii nr. 

57/1974.

Mica__ p u bl i cit a t e
!>!•( I.S

lOl.ICTIVI I. m cloru 
lui V <!<• li IVI. Urbani 
est, alături de colegul lor 
line l’elru in ori au i sU.

f< rinț.i provocată prin de
cesul mamei sale.

Condoleanțe familiei <n 
doliatc.

It. dncfia șl «dministr a(l8 i Petroșani Or Nicolar Mimcu. nr t| f«l«ln>nnr I Mwrctarlat t 41662 I •cvțll 41663, 12464. 
Uip.irult Tipografie Pelrojanl. ilr Nunta? ll.ilccM» nr. 2. tel- fon 41361

prcz.cn
hnrb.it

