
Să privim adevărul în față!
Tara plătește cu un preț prea greu
Dreptatea

O întrebare e rostită de 
slmbătă încoace cu tot 
mai multă insistență, In 
diferite cercuri ale opiniei 
publ.ee din municipiul nos. 
tru : putea fi evitată greva 
minerilor caro a paralizat 
extracția cărbun-d»! timp 
de trei zile ? .'. Jtat
veterani al minelor m-, - 
tre și răspunsul - lor r. I 
ne-a surprins prea mu ' 
Intrucit coincide în buna 
măsură cu convingerea 
: oastră: greva putea să fie 
prevenită ! Această formă 
de manifestare democra
tică este îndreptățită In 
cazul cînd sînt necesare 
proteste la adresa unor 
măsuri abuzive, care în- 
grădesa drepturi legitime, 
sau cînd viața cere să fie 
îndreptate unele stări de 
lucruri anacronice, care 
„trag înapoi".

Nimeni nu pune în dis
cuție Justețea revendică
rilor. Ele sin*. întemeiate. 
In privința lor va hotăi! 
guvernul iar înțelepciunea 
forului executiv al țării va 
fi validată de viață. Tre
buie să avem încredere 
că fiecare punct din plat
forma de revendicări va 
fi examinat cu atenție și, 
In final, hotăririle vor fa
ce față oricărei cîntărlri 
cu balanța dreptății. Dacă 
nu va fi așa, ne vom spu
ne în mod deschis punctul 
de vedere.

Rocadă de mult timp așteptată
Au crezut că. dup A revoluție, șeful lor 

se va schimba. Au trecut o săptămînă, 
două. Apoi !n< ă una ți Încă tina. Dar ni
mic. Maistrul Aurel Alupului considera 
in continuare sectorul din Uncani al 
întreprindem de Utilaj Greu Construc
ții Căi Ferate ca fiind propria sa feudă. 
In care tăia și sptnzura. Asta a nemulțu
mit și mai mult pe lucrătorii sectorului. 
I-ar fi spus-o ei și înainte. Dar nu s< 
putea. CTrteal ceva, te trezeai detașat la 
sectoarele din Bănița sau Tir. .Tiu. Șl asta 
in cel mai bun caz. Pentru că întreprin
derea are secții răsplndite in toată țara. 
Și așa, pic cu pic. paharul necazurilor s-a 
umplut.

Joi, 8 martie, cei 32 de lucrători (alții 
& nu s-au raliat, fiind neamurile celui 
rec’amat) au declarat grevă, solicitlnd 
Schimbarea din funcție a maistrului Alu
pului. Aia fost acolo. Am ascultat și no
tat mărturiile oamenilor. Vasile Aciobă- 
niței, mecanic utilaje: „Consumă zilnic, 
de dimineață plnă seara, băuturi alcooli
ce. Pe la cîrciumi, mergea cu mașina sec
torului. Ultimul caz concret, marți, 6

martie, cînd a plecat cu TV-ul la agre
mentul din Uricani, la o dușcă. L-a dus 
șoferul Marcel Stoican, carc-i aici martor. 
Era și șoferul Nelu Bangău de față. Pen
tru noi avea doar cuvinte injurioase. Zi
cea „ce-mi pasă că nu-ți merge utilajul, 
eu tot 6000 tau". Romicd Țigănașu, șofer 
pe auto-atelier: „In unele zile se Îmbăta 
In așa hal lucit nu mai știa nici unde lo
cuiește. II duceam In fața blocului șl-l 
rugam să coboare ca să pot pleca șl eu 
In treaba mea. A doua zi o luam pe a- 
celași traseu: din circiumă în circiumă. 
Odată, în I.upeni, a avut loc un incident 
cu sergentul major Tabun. Noroc că 11 
cunoștea și polițistul i-a zis „lasă Aurică, 
stăm noi de vorbă cînd ești treaz.". Nu 
mai zic că mă Jignea tot timpul. Șl asta 
îmi crea o stare de nervozitate la volan”, 
Dan Chitaru, șofer pe autocamion: „Mai 
e șl problema cu piesele de schimb. Le 
umpăram de la alții, cu toate că existau 

în magazie. Ca să le capeți, trebuia
Gbcorghe OI TEANU

(Continuare In pag. ala)

minerilor
Dar să revenim la pro

blema problemelor: putea 
să fie prevenită greva ?

Nici conducerea CMVJ șl 
nici cea a Ministerului Mi
nelor nu au refuzat și nu 
vor refuza în nici o îm
prejurare dialogul cu re
prezentanții minerilor, res
pectiv cu sindicatele libere 
și consiliile de administra
ție. Lucrurile au evoluat 
însă Intr-un mod mai pu
țin obișnuit. Mai întîi a 
fost declarată greva șl a- 
bia după aceea a fost ce
rut dialogul. Asupra aces
tei situații invităm toți 
minerii, mecanicii, electro- 
lăcătușii, ceilalți muncitori 
din subteran să mediteze 
și, In intimitatea conștiinței 
lor curate, să găsească un 
răspuns. Nu jj^ntru noi ci 
pentru ei. Țara a pierdut 
mult In cele trei zile. A- 
ceastă pierdere obligă sin
dicatele libere ca cel puțin 
de acum înainte să ia de
cizia de a întrerupe lucrul 
ascultind și „partea adver
să", pentru a cunoaște 
consecințele atît de greu 
de recuperat Mai devre
me sau mai tirziu pierde
rile suferite do economia 
națională vor fi resimțite 
în bugetul fiecărei familii 
de mineri. Și atunci, ce

Ion MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2-a)
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ESCALADAREA 
inlre risc

Economia țării a moște
nit efectele nefaste ale 
centralizării excesive ți 
ale supradimensionării u- 
nor ramuri industriale, cum 
sint siderurgia, petrochi
mia, construcțiile de ma
șini, pentru care nu avem 
resurse suficiente de ma
terii prime.

Un recent comunicat al 
Comisiei naționale pentru 
statistică, dezvăluie ade
vărul crud că, în prezent, 
la nivelul economiei na
ționale, gradul de uzură 
al fondurilor fixe din In
dustrie este, în medie, de 
peste 40 la sută. Cam o cin
cime din potențialul in
dustrial aliat în funcțiune

REVFMICARILOR 
și r.îștiq

nu este utilizat. Deși reali
zează numai 18 la sută din 
produsele industriale, ra
murile energo-intensive 
dețin 45 la sută din poten
țialul de producție indus
trială. Și — să nu uităm 
— toate aceste ramuri ale 
industriei se bazează nu 
pe materii prime indigene, 
ci sînt provenite din ex
port, prcsupiinînd un con
siderabil efort valutar.

Deși au fost confruntate 
cu aceste probleme, orga
nismele de conducere care 
au fost propulsate de revo
luție la cîrma pnrvizorie a

Viorel STRAI )

(Continuare tn pag. a 2 a)

Primăvara și orașul
Deși sus, pe creste, ză 

Ipada, deși mai puțină de- 
cît altă dată, domină ma 
rile piramide ale Parîngu- 
lui, pe arterele orașului 
sînt tot mai evidente sem 
nele primăverii. Săptămîna 
încheiată a cunoscut o a 
idevărată paradă a mesa • 

gei dor mult așteptatului 
I anotimp. Ghioceii au apă

rut mai devreme și au fost 
parcă mai mulți decît în 

I alți ani. Suratele ghiocei- 
• lor și brîndușele, care în 
I masivii noștri apar abia 

peste o lună, au inundat și 
ele străzile orașului. Intr-o 

| policromie surprinzătoare 
■ albastre, mai rar albe, iar 
j din acest an și brîndușc 
I galbene... în premieră. 
| Au fost flori multe, mul 
I ticolore, au fost ți mărți 
Ișoare, au fost și zile calde 

care cu zefirul și razele
Iblinde ale soarelui ne-au

dat speranța in binele spre. 
. care toți năzuim după a 
I ceastă iarnă pe care nu o 
. vom uita nicicind.
j Bucuria apropierii pri 
| măverii e însoțită insa și, 
■ de insatisfacții. Orașul e 
| murdar, străzile, trotuare 
Ile sînt pline de praf șl 

noroi, de gropi și băltoadc 
Pe peluze sînt hirtii, tot 

• felul de petice dc ziare, de 
• pungi pe care vin tul le 
I flutură pretutindeni. Ma

șinile șantierelor, îndeosebi 
cele de mare tonaj, trec 

| In goană și ridică praful 
Iînccăcios peste oameni, pes

te case și peste pereții și 
gardurile ornate cu tot 

• felul de petice. întrebarea 
I’ este: oare culdii orașelor 

noastre nu ies in intlmp. 
narea primăverii Intre. 

| barca este cit atit mai jir»- 
1 tificată, cu it orașul e 
I *t-ăl>;i11it de numeroși 
I străini, veniți cu ajutoare 
j 'au pur și simplu pentru 
' a ne cunoaște țara. (l.D.)

UNA PE 71 Se montează electrofiltrele la U.E. Paroșeni

— Nici nciim '{
Dl sen ile V aii I O( Ol V

Timp de Șase luni de 
zile grupul nr. 4 de 13
Uzina electrică Paroșeni va 
fi oprit. Scopul: reparații 
capitale și modernizare. 
După cum am aflat de la 
dl. ing. Alexandru Flaidăr, 
directorul uzinei, lucrări
le se efectuează in perioa
da 12 martie — lâ septem
brie a.c. In cadrul acestui 
complex de lucrări, cea 
mai importantă este mon
tarea clectrofiltrelor noi 
la cazonele nr. 4 și 5. In
stalațiile sint fabricate lu 
Bistrița, deci producție ro
mânească, și se Speră în- 
tr-un randament sporit, 
astfel reducindu-se foarte 
mult fenomenul de polua
te a mediului înconjurător 
din Valea Jiului, în gene
ral, și din orașul Vulcan, 
in special.

In prezent uzina produ
ce la capacitate, respectiv 
55—60 MWh, energie elec
trică. șl 120—1.30 Gcal/h e 
nergie termică pentru sis
temul de termoficare ai 
Văii .Țiului. Un semnal do 
alarmă pe care 1 trag e-

ncrgcticienii de la Paro
șeni, însă, 11 constituie 
aprovizionarea cu cărbune 
și cu gaz metan. I.a cărbu
ne, față dc 2100 tone cît 
ar trebui sâ primească zil
nic termocentrala, livra

ți lucrare de 
mare interes

ide de la preparațn se si
tuează undeva in Jurul 
cifrei de 800 tone, mult 
prea puțin pentru a men
ține ritmul de furnizare a 
energiei electrice in siste
mul național. Mai ales că 
In prezent aprovizionarea 
cu cărbune se face In spe
cial din depozit, unde mai 
este o rezervă de 8 zile. 
Iată dc ce se solicita ca 
preparatorii .i intensifice 
livrările.

In privința gazuluj mc 
tan, Consumul acestuia a 
fost limitat la 14 000 mc/li 
și 1000 inc/h la uzina 
la \ iilean. Sa nfl 
insă, ca
3000 mc alung la alți 
-.umstori inuirei ți 
rația de 
pline,
■are deși 
trebuie sa 
ta tea lor 
îndeosebi Miciah'i. 
ceasta nu scuză 
mai sus-amintite 
grabnic repartiții 
a nu dijmui cot i 
producerii energici 
trice și termice ( 
râm, așadm , 
ingri jorarea 
de la i zm.a electrică 
roșeni. lata de ce unitățile 
economice trebuie să facS 
eforturi sporite pentru^ 
nu priva economi 
nergia el ev ti iră produsă m 
Valea liuluL

de 
uităm, 

din această cota 
con

(prep.i 
.marț. labrieile de 

abatorul. .\( IT. ele), 
nu au repartiții, 
consumi activi- 

avind o destinație , 
D.ir a- 
unitâțile | 
a obțină 

pentru , 
destinată 
i elec-' 
Uonside-. 

îndreptățită' 
colectivului

Pa-*

Constantin IO\ WliSt llJ.

publ.ee
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* H em ? ( crem alte reven
dicări ?

Minerii au avut deplină 
dreptate. Pe cei care nu 
au stapmit problemele ii 
putem gă i in consiliile de 
administrație ale unor în
treprinderi miniere și, păr
ți.il, în unele sindicate li
bere. Repetăm, minerii au 
avut dreptate și iată de ce;

• In m ii multe Săli de 
apel au apărut afișe puc 
de' anonimi și cu conținut 
ambiguu. Oamenii le-au 
citit și au fost derutați. 
Cineva ar fi trebuit să le 
explice netemeinicia ifir- 
nvițiilor din aceste texte. 
Scria, de pildă, pe un afiș 
f i se va lucra 30 de ani 
piuă Ja pensionare. Orice 
om de bună credința vede 
de departe caracteiul pro
vocator al acestei «ibsiir- 
ditap. Dar, explicații nu 
au fost date, iar afișele au 
creat o stare de nervozi 
tate, do neîncredere. Preo
cupați .de cele scria- sau 
auzite din om in om, gru
puri de mineri din estul 
Văii Jiului (Petrila, Petrila 
•Suri), s-au adunat miercuri 
scara la CMVJ. A doua

Escaladarea revendicărilor
(Urmare din pag. I)

țării, tiu trecut la satisf.i- 
cerea unor revendicări, prin 
înlăturarea nedreptăților 
acumulate în timpul regi
mului dictatorial. Volumul 
plăților in numerar către 
popitla.ie a crescut cu 3G 
la sută, numai în cursul 
lunilor ianuarie și februa
rie. Concomitent însă, n-a 
fost realizată producția de- 
cît in procent de 79 la su
tă la nivelul industriei. In 
aceste condiții, problema 
presantă, la ordinea zilei, 
este găsirea unor soluții 
pentru a spori producția. 
Fiindcă scăderea ei in con
tinuare, lipsa bunurilor 
de consum și a serviciilor 
necesare absorției de bani 
de la populație poate de
clanșa fenomenul inflației.

(Urmare din pag I)

„să sari la cap" la maga
zioneră, care e soția din- 
sului. Maistrul zicea cam 
așa: „cum eu pot să-mi 
cumpăr o pastă de pix, tu 
nu poți să-ți iei o piesă?". 
De parcă piesa ar fi costat 
doi lei ca pasta I Pentru 
un schimb de 
ulei, o piesă, trebuia 
să-i faci cinste. La premii 
pnnea pe cine credea el 
de cuviință, în special ru
dele". Constantin Rădea- 
nu, mecanic de utilaj: „E 
un tip răzbunător. Făcea 
și presiuni asupra noasti*ă.

In timp cc lucrătorii sînt in grevă.„

DREPTATEA MINERILOR
zi, pe un fond de nemul
țumiri asemi.nătoare, gre
va a fost reluată la Vul
can. In timp ce minerii în
cercau să gă-șPască răspun
sul la mai rrJî'de- probiemo 
care ii fi imitau». In mod 
real, o parte dJ» conduce
rea IM Vulcan se ufla la 
cabana „Căpfișoara" unde 
era sărbătorită Ziua femeii. 
Nil hpseau — de la masa 
destul de bine gar
nisită — un director teh
nic (nu știm sigur care I) 
și un fel de li
der sindical Hirșieru. 
„Obrazuri fine", cum ne 
scrie un cititor pe bună 
dreptate revoltat. Ce să 
mai comentăm ?

Minerii au avut drepta
te ifi din alte puncte de 
vedere, l.a Vulcan — și 
nici celelalte orașe nu fac 
excepție — încă nu s-a 
făcut o ordme deplină in 
viața socială. Modul de- 
fi ctuos în caic se desfășoa
ră activitatea din comerț 
ii supără. Pe străzile cen
trale și în piețele publice 
mișună, neîntrebați de ni
meni, o seamă de mici a- 
faceriști, specialiști intr-un 
comerț dubios. Consiliile 
orășenești provizorii de

Apelarea la bunuri de con- 
um din import, creșterea 

prețurilor de achiziții la 
produsele agricole, masu
rile recente de descătușare 
a inițiativei particulare, 
nu constituie măsuri și so
luții viabile decît pe termen 
scurt. Este in interesul ce
lor ce muncesc în între
prinderi să știe că numai 
prin rentabilizarea activi
tății din fiecare unitate șe 
pot compensa creșterile
de salarii. Un exemplu
concludent îl constituie ra
portul dintre salarii și pro
ducția din luna februarie 
la nivelul Combinatului mi
nier Valea Jiului. Cuantu
mul recentelor creșteri de 
salarii și a celorlalte re
vendicări acordate pe drept 
minerilor — și care mai 
urmează să fie acordate

Rocadă de
Pe cumnatul său îl punea 
la lucrări particulare, iar 
pe mine mă trimitea la 
Turceni sau Baru Mare. 
Luni, 5 martie, cînd toți 
eram aici la instructalul 
de protecția muncii, cum
natul său a plecat la ciu
buc. Maistrul zicea că nu 
știe nimic de el. Apoi, și 
miercuri s-a dus acolo. Pe 
nepotul său, nccalificat, îl 
ține aici pentru a da de 
mincare la porci. Apoi Ii 
dă recuperări peste recu
perări". Constantin Toaje, 

unitate naționala intirz.ic 
să organizeze — împreună 
cu sindicatele libere — e- 
chipcle de control obștesc, 

lak» de ce afirmăm că 
•■'i^fnerii rm avut dreptate 
s» participe în număr atît 
& mare Ia această acțiune 
gne’.i'-fci. Aveau atitea în
trebări fără răspuns, atî- 
tea probleme pe care să 
le discute cu cineva. Dacă 
s-ar fi stat de vorbi cu 
ei din timp, cele mai mul
te nedumeriri ar fi fost 
risipite. Cit privește re
vendicările, la rezultatul 
actual se putea ajunge și 
pe calea dialogului — fă
ră pierderi de producție 
— (iacă se făcea apel din 
timp și în mod organizat 
la conducerile CMVJ .și 
MM.

Faptele sînt fie acum con
sumate. Minerii se vor 
strădui să recupereze pier
derea creată. E și spie bi
nele lor, intriicit vor fi 
răsplătiți după tonele ex
trase. Rămîne ca și consi
liile de administrație ale 
minelor, sindicatele libere 
și consiliile provizorii oră
șenești sa recupereze ceva 
foarte important: apropie
rea față de oameni !

pînă la 15 martie a.c. — 
reprezintă peste 35 la sulă 
din valoarea totală a pro
ducției. Or producția de 
huilă brută a scăzut.

Dorim să fim bine înțe
leși. Nimeni nu pune la 
îndoială justețea dreptu
rilor acordate minerilor. 
Este timpul să se înțelea
gă că, in actualele condiții 
ale economiei românești, 
puterea economică este scă
zută, nu asigură posibilități 
nelimitate de satisfacere a 
noi și noi revendicări. In 
economie acționează în 
mod implacabil, legi obiec
tive. Economia ța 
rii la ora actuală 
poate fi comparată cu o 
vacă slabă, pe care toți do
resc s-o mulgă, ignorind 
faptul că nu c bine fura
jată 1

mult timp
mecanic utilaje: „Pentru el 
toți eram nespălați și 
proști". Adrian Strunga
rul, mecanic, absolvent al 
IMP: „Pe lingă competen
ța profesională, un cadru 
tehnic trebuie să o aibă 
și pe cea morala. Maistrul 
Alupului nu le are pe nici 
una. A creat o stare de 
încordare în colectiv de se 
certau oamenii între ei. 
Toți au fost desconsiderați".

Asculți și nu-ți vine să 
crezi. Margareta Pecsar, 
o femeie în vîrstă, vorbeș-

I

I

Ia BZmila și Petroșani 

întilniri ale țăranilor 
cu gospodării individuale

In zilele de 4 și 11 martie, au avut loc la Banița 
șl Petroșani, Intilniri ale țăranilor cu gospodării in
dividuale dm zonele amintite cu conducerea primă
riei Petroșani, cu reprezentanți ai silvicultorilor, în. 
trcprinderilor specializate în achiziționarea și pre
lucrarea prorhisclor animaliere și cu organele sani
tar-veterinare.

Ah avut loc, cu aceste prilejuri, dezbateri însu
flețite m privire la stadiul actual al gospodăriilor 
individuale, fondului forestier, pășuni și finețe, pre
cum și aspecte ale pioeesului de livrare către stat, 
a unor prodige animaliere — surplusuri în gospo
dării, în condițiile nou create. Gospodarii au cerut; 
îmbunătățirea sistemului de colectare a laptelui, 
prin reorganizarea în teritoriu a centrelor de colec
tare; echilibrarea impozitelor pe terenuri, astfel 
incit gospodarii care locuiesc în zonele „Coasta", 
„Slătinioara", „Lunca" și in alte zone sa plătească 
impozit către stat la tariful rural și nu urban; con
struirea unde este posibil, a unor pasaje de cale 
ferată, pentru a se facilita trecerea animalulor fără 
pericol de accidente, acolo unde este cazul. S-a ce
rul mai multă receptivitate a filialei din Petroșani 
a Asociației Vinătorilor și Pescarilor în ceea cc 
privește apărarea avutului producătorilor indivi
duali de atacul animalelor sălbatice; clarificarea si
tuației terenurilor expropriate în anumite zone, unde 
trebuiau efectuate investiții de către IGCL și CMVJ; 
o mai marc promptitudine a ADAS-ului în ceea cc 
privește despăgubirile pentru animale și alte bunuri 
țărănești distruse din diferite motive. Producătorii 
individuali au ridicat de asemenea problema dru
murilor de acces la „Coasta" și în alte zone, oferin- 
riu-sc să asigure forță de muncă pentru amenajarea 
lor, in condițiile asigurării de către stat, în materia
le și utilaje. Alte probleme ridicate : situația pășu
nilor, accesul animalelor în pădure, apărarea fon
dului forestier și sporirea cotei de lemne livrate- 
țăranilor pentru dezvoltarea gospodăriilor, situația 
cotețelor pentru porci construite ilegal în zona 
„Aeroport" șj devenite focar de infecție și un peri
col pentru animale. S-a cerut insistent ca turiștii 
care vin la cabana Peștera Bolii să nu degradeze 
terenul.

Reprezentanții primăriei și ai unităților econo
mice au soluționat unele probleme pe loc iar cele
lalte au fost reținute, uimind a se acționa cu toată 
atenția peniiu soluționarea lor.

II. AI.EXANDRESCU

Poșta redacției
ION OBREJA, Uricani; 

Multe răspunsuri la în
trebările dumneavoastră au 
fost date în articolul „Prc- 
parația Uricani nu intră în 
conservare", apărut în 
numărul 52 al ziarului. 
(G.U.)

ANONIM, bpital Petrila.

așteptată
te de niște gesturi făcute 
de maistru care sfidează 
bunele moravuri. Multe 
altele au zis Dorin Strava, 
Nicolae Ceptureanu, Toa- 
der Călăceanu, Finică 
Gheorghiță, Visalion Fera- 
ru și alții. Și cc a răspuns 
domnul inginer Gheorghc 
Bob, directorul IUGCCF 
București, sosit la fața 
locului ? La început a 
„scăldat-o", că astea nu-s 
dovezi să schimb un șef 
de sector. Oamenii au 
ținut-o însă pe a lor. Erau 

...omul șefului își face datoria: hrănește animale
le, evident, ale șefului. 1 oto : Gh. OI.TEANU

Dacă cele relatate în scri
soare sînt adevărate, de ce 
nu vă asumați răspunderea 
prin semnătură. Anonime
le nu le verificăm.

ION I’RESER, Petrila: 
Adresați.vă secției de 
chirurgie a Spitalului mu
nicipal Petroșani care vă 
poate oferi amănunte pri
vind efectuarea operațiilor 
estetice.

hotariți să nu renunțe. Și 
atunci (de fapt, sîmbătă 
diTnineața) *a decis corect. 
In adresa numărul 3788 
din 10 martie 1990, expe
diată sectorului, apare re
zoluția finală. Cea justă : 
„In urma dovezilor pre
zentate de reprezentanții 
sectorului Uricani, în data 
de 10 martie 1990 s-a dis
pus îndepărtarea maistru
lui Alupului din sector și 
retragerea a două gradații 
pe timp de trei luni".

Cu inima ușoară, oame
nii vă mulțumeso pentru 
rocadă, domnule directori

întrunire di: con.
STITUIRE. Astăzi la ora
17, la Casa de cultură dii» 
Petroșani, în sala artelor, 
are loc întrunirea de cor», 
stiluire a formațiunii po
litice Frontul Salvării Na< 
tionalc la nivel de municii 
piu. (T.S.)

TEATRU. Simbătă, 17 
martie, începînd cu ora
18, în sala Teatrului dir» 
Petroșani, actorii Teatru
lui de stat din Arad vo» 
prezenta comedia: „Se cau
tă un mincinos" de Diml- 
tris Ps itliais. Regia esto 
semnată de lo.in Cristian, 
(A II.)

PRIN HOTARIREA
ICS.A-AP Petroșani, res
taurantele cu aiito'crvirn 
vînd berea numai cu mîn- 
care. Mul ți cumpărători 
sint nemulțumiți dc aceas
tă condiționare, excrcitînri, 
nu o dată presiuni asupra 
personalului comercial ca. 
re, în fapt, nu face altceva 
decît să se conformeze dis
poziției. Soluția? ICSA-AP 
trebuie să studieze deschi
derea, mai ales în perioadh 
verii, a unor berării, foar
te solicitate în Petroșani. 
U II.)

OMENIE. Domnul Usca! 
Carol ne spune despre un 
frumos gest dc omenie o- 
ferit de lucrătorii secției 
Cimpu lui Ncag, a SUCD 
Petroșani. Ei au adunat 
suma de 2220 lei, pe caro 
au depus-o în contul tînă- 

rului Cristian Manea din 
Vulcan, încă o dovadă do 
Întrajutorare ți spirit do 
solidaritate umană, pentru 
care acești oameni merită 
toate felicitările.

CERTIFICATE. La ad
ministrația ziarului «ni 
fost aduse certificate do 
-naștere, de căsătorie și do 
studii pe numele Tudoso 
Stelică, certificat de căsă
torie pe numele Diaconu 
Ion, certificat de înmatri
culare pentru autobascu
lanta 31 HD 1298. Posesorii 
acestora sînt așteptați să 10 
ridice. (M.L.)

PRESA. D<; ani de zile, 
fosta conducere a IC'SMI 
nu s-a arătat receptivă fa
ță de propunerea de a să 
deschide un mult solicitat 
magazin de desfacere « 
presei. Poate că noua con
ducere încearcă să negocie
ze cu cooperația pentru 
un spațiu în Petroșani Nord 
unde să găsești tot ce se 
vinde in materie de presăm 
timbre și de ce nu. papetă- 
rie. (S.P.)

„UNIVERSUL FAMI
LIEI". In unitățile de di
fuzare a presei din muni
cipiul nostru și-a făcut a- 
pariția o nouă publicație. 
Este vorba de ziarul parti
cular „Universul fami
liei", care este tipărit la 
Tg. Jiu. Avînd ca deviză 
proverbul românesc „Ni
căieri nu e mai fericit o- 
mul decît în sinul fami
liei", noul ziar și-a pro
pus să apară bilunar. (V.S.)

PENTRU MEMBRII ACfk 
Au început reviziile teh
nice ale autoturismelor în
registrate în luna martieu 
Pentru a se evita aglome
rația de la sfîrșitul lunii 
este bine ca acestea să fie 
făcute în primele două 
decade. Și încă o noutate» 
membrilor ACR li se in- 
mîncază carnete de asis
tență tehnică. înscrierile 
în ACR se fac zilnic la a- 
telierul filialei din Petro
șani a ACR. (S.P.)

Rubrică realizată do 
Gheorghc CHIRVASA
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Mărturisirile Ini Petre Drăgoescu

Prințul Charles,
— Așadar la Edmon- 

ton, v-ați carat (după va
loare, nu ?) și peste șase 
zile începea „Univeisia-

lady Diana și...
A început returul și în divizia C, la fotbal

da**,„ Ce făceați voi. ce
făcea nicu ceaușescu ?

— Noi munceam, ne
întețeam pregătirile. El,
cu Poliana lui. mai o
ruletă. mai o recepție... 
Deschiderea urma să fie 
făcută de doi membri ai 
lamiliei regale a Marii 
Britanii, prințul Charles 
și lady Diana. Chiar în 
ziua deschiderii, lady 
Diana împlinea frumoasa 
vîrstă de 19 ani și i-a 
revenit cinstea și plăce
rea de a oficia inaugura
rea Universiadei.

— Cum a decurs des
chiderea oficială ?

— După cuvîntul de 
deschidere, cei doi mem
bri ai familiei regale, in
tr-un superb „Cadillae" 
alb. decapotabil, au tre
cut în revistă delegațiile 
țărilor participante, o- 
prindu-se cîteva momen
te pentru a saluta fieca
re delegație. Membrii tu
turor delegațiilor se ridi
cau și, In semn de res
pect. salutau aplaudind. 
In momentul in care cei 
doi au ajuns în fața de
legației noastre, prinți- 
șorul ne-a interzis cu de- 
săvirșire să ne ridicăm și 

u aplaudăm. „Ce să vă 
plecați In fața p ,-veniți- 
lor l“. ni ;-a adresat. „Noi 
eîntem țară socialistă și 
nu ne compromitem în 
fața capitaliștilor". Nor
mal, fund singura dele-

gație care am ignorat 
bunul simț impus de 
protocol, am atras aten
ția asupra noastră și, în- 
tr-un fel, am stricat dis
poziția oficialităților.

— Cu alte cuviidc, 
v-ați cam făcut dc rîs...

— Cam așa. Numai că, 
a doua zi, cind nicu um
bla cine știe pe unde, am 
avut o mare surpriză: 
Dînd dovadă de o mo
destie rar întilnită. pe 
care prințișorii și zoe ai 
lui ceaușescu nu au a- 
vnt-o niciodată, prințul 
(adevărat) Charles și lady 
(adevărată) Diana au vi
zitat, în mod special, vila 
noastră din satul sporti
vilor, Au intrat prin 
fiecare cameră, au stat 
de vorbă cu noi toți, am 
făcut împreuna fotogra
fii. Ne-am despărțit prie
teni, ne-ati urat succes 
la Universiada... Și-au 
dat scama că nu eram 
noi vinovați de cele 1n- 
timplate...

prințișorul (III)
— Și cind a aflat jnin- 

țișorul...
— Cind a aflat de cele 

întîmplate, conform obi
ceiului moștenit în fami
lie, „ne-a băgat în ședin
ță". Ne-a beștelit, ne-a 
făcut pe toți alb'e de 
porci. „Ați încălcat poli
tica externă a partidului 
nostru 1", ne spunea. De 
parcă a fi respectuos, po
liticos, însemna neapărat 
că încâlci o politică sau 
alta... „Dacă nu luați me
dalii, mergem noi acasă 
și fiecare își va primi 
partea...", era sloganul 
care nu no mai ieșea din 
cap.

— Totuși s-au obținut 
medalii, chiar dacă ați 
încălcat „politica exter
nă a partidului**—

— Bilanțul a fost mult 
peste nivelul condițiilor 
create. Nc-am clasat pe 
locul al treilea pe dele
gații, ceea ce, pentru tra
diția românească de pînă 
atunci la Universiadă, 
era destul de bine. Drept 
mulțumire, la banchetul 
oficial, în satul central, 
organizat la sfîrșitul jo
curilor universitare, de
legației României i s-a 
interzis, de același nicu 
ceaușescu, să participe. 
Ba. mai mult, am fost 
închiși în- vilă, păziți. Nu 
ni s-a dat nici măcar să 
mîncăm. Aceasta a fost 
întimplarea cu prințul 
Charles, lady Diana și... 
prințișorul. O pagină tris
tă in amintirile mele de 
sporti v.

Mircea Bl’.IORESCU

Victorie scăpata 
printre degete

Finala pe (ară 
a C.S.S.

! Parîngul găzduiește 
I incepind de sîmbăta, 9 
; martie, finala pe țară 

• i cluburilor școlare 
•portive la schi alpin.

I-a campionatul șco
lar al tinerilor schiori 
participă 70 de sportivi, 
fete și băieți, reprezen- ! 
tind 13 cluburi sporti- j 
ve școlare, din întreaga ’ 
țară, din care multe cu 
minte deosebite în 
practicarea sporturilor 
de iarnă, cum sînt cele 
din Predeal, Sibiu, Si
naia, B’-asov, Baia 
Sprie, Piatra Neamț si 
multe altele. Adevăra
ta valoare a cluburilor 
la ora actuală va fi 
evidențiată, dc fapt, și 
de rezultatele în clasa
mentul final al con
cursului care se va în
cheia astăzi, 13 martie.

Precizăm că printre 
concurențj sînt și re
prezentanți ai cluburi
lor noastre școlare, din 
Petroșani și Lupeni, ca
re, să sperăm că vor 
ocupa un loc de presti
giu in clasamentul ge
neral.

Alte amănunte: con
tur .ui se desfășoară pe 
pîrtiilc B și Slima, ză
pada s-a înmuiat, dar 
timpul oferă condiții 
bune competiției. Și o 
nputate în premieră ; 
cronometrajul campio
natului se face prin 
instalație computeriza
tă (T D 1

ItE’l EZ.ATUL HAȚEG — MINERUL LIJ. 
PENI 0—0. Un punct mare cbtigat de 
Minei ul Lupeni in depl, ire hi Hațeg. Un 
punct ce dovedești nu numai poziția frun
tași a echipei minerilor din Lupeni, ci 
și modul serios în care s-a pregătit pen
tru returul actualului < impionat. Așa 
cum cunoaștem, obiectivul echipei este 
promovarea în eșalonul secund al fotba
lului nostru, iar arest punct obținut in 
deplasare face fi ramina pernițele sus
țin itorilor acestei echipe, prezenți și la 
Hațeg in numai de ptste 100. Pentru a 
informa cititorii asupra desfășurării jo
cului, nc-am adresat domnului Ioan Do- 
■an, antrenorul echipei :

— Echipa a evoluat, în general bine. 
Putem afirma că victoria ne-a scăpat prin
tre degete. încă dc ia început. Minerul a 
pus stăpinire pe joc și în prima repriză 
am iroSit cîtcva ocazii deosebit de favo
rabile Tot în această parte s-a ratat și 
cca mai mare ocazie a meciului de către 
Colccag, care de la numai 11 metri, într-o 
fază dc atac n-a reușit să învingă porta
rul advers. La tel de bine am Jurat și în a 
doua repriză, dar ratările ne-au frustrat 
de victorie, pe care am fi meritat-o pe 
deplin. De altfel, în a doua repriză ne-a 
fost refuzată și o lovitură de la 11 metri, 
la un fault foarte clar in careu.

— Să înțelegem că Retezatul Hațeg nu 
v-a pus probleme deosebite ?

_  Aceasta este realitatea. Adversarii 
n-au putut să depășească deloc apărarea 
noastră. Subliniez că Minerul a cîștigat 
mult prin achiziționarea Jucătorilor Mag 
și Manea. Am așteptat mai mult de la 
mijlocași, jucători cu experiență, dar ca
re, în acest meci, n-au dat randamentul 
așteptat. Nu e de ajuns numai dăruirea, 
ci trebuie valorificată mult mai bine teh
nica individuală pe care aceștia o pose
dă. In atac a excelat juniorul Lumper- 
dean, dar, pe ansamblu, atacul n-a fost 
susținut suficient și poate tocmai ace'ta 
este motivul pentru care n-am cîștigat 
ambele puncte. Dar abia am început re
turul. Vrem să spunem că am efectuat o 
pregătire bună, că avem condiții prielnice, 
suporterii ne sprijină, iar dorința noastră 
este să nu-i dezamăgim. Și vrem să de
monstrăm acest lucru începînd cu meciul 
de duminică, în compania echipei AS Pa- 
roșeni, la Lupeni. (Gh. CIIIRVASA)

r

...Pînă acum am fost 
„amator**, dar dc acum 
încolo, gata 1 Trec la 
„profesionism" î

Va li I.OCOTA

n
Campionatele naționale universitare de schi

Concurs „monopolizat" de studenții minări
De curînd în stațiunea 

Poiana Brașov s-au des
fășurat campionatele na
ționale universitare de schi, 
faza finală. La startul a- 
cestor întreceri s-au aliniat 
38 de studente și 59 de 
Studenți, din 9 centre uni
versitare. De remarcat că 
întrecerile au fost domina
te de studenții Institutului 
de mine din Petroșani, ca
re, ca și în anii preccdenți 
an ocupat locul I pe cen
tre universitare. Dovada 
bunei pregătiri, sub îndru
marea lectorului universi
tar Ghcorghe Irimie, este 
că majoritatea studenților 
mineri s-au clasat pe lo
curi fruntașe, obținînd două 
titluri de campioni uni
versitari din cele patru

puse In Joc, proba de co- 
borîre fiind anulată, din 
cauza lipsei de zăpadă.

La slalom uriaș în în
trecerile rezervate studen
telor, trei dintre reprezen
tantele Institutului de mi
ne au ocupat locuri frun
tașe, după cum urmează : 
Liana Grosu — locul I; Mo- 
nica Salyom și Simona Costi- 
naș — locurile III și IV. La 
aceeași probă, Horațiu Țip- 
țer și Petre Velcsov au 
ocupat locurile IV, respectiv 
VII. La slalom special, 
Monica Salyom a sosit a 
doua, iar Simona Costinaș 
a IV-a. La această probă, 
după manșa Intîi, studenta 
Liana Grosu avea un a- 
vans de două secunde față 
de celelalte concurente, su

ficiente pentru un nou ti
tlu de campioană. Dar o 
greșeală în ultima porțiune 
a manșei a doua a deter
minat-o să abandoneze. La 
slalom special băieți, pri. 
mele locuri au fost „mono
polizate" de studenții mi
neri: Florian Eilip a ocu
pat locul I, Horațiu Țipțcr 
locul al Ili-lca, Raz.van Ma- 
rica a sosit al cincilea, iar 
Petre Velcsov al șaptelea.

In final, clasamentul pe 
contre universitare arată 
astfel: Petroșani — 14

puncte, București — 7 pune, 
te, Bîasov — 6 puncte și 
Baia Marc — 1 punct Fe
licitări studenților din Pe
troșani și profesorului Gh. 
Irimie, antrenorul lor 1
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A rata, ratare^.
MINERI I ANINA — MINERUL ȘTI 

INȚA VULCAN 2—1 (1 — 1). Petre Libardi, 
antrenorul principal al echip ă mincriloi 
din Vulcan e supărat. Are și de ce. Echi|>,i 
a pierdut „pe mina ei", < tun sc spune în 
fotbal, rotind incredibil in situații „cheie" 
ale partidei. Ieri dimineață i-a mai trecut 
supărarea. Ne relateaza momentele im 
portante ale iutiInirii.

— Partida a debutat in nota noastră 
de dominare. In minutul 35, însă, gazde
le inițiază prima lor acțiune de atac 
expediază balonul din af ira careului. Șu 
tul este respins și un atacant advers pie 
ia, din voleu, imparabil : 1—0. Revenim
în atac, dar ratăm de nenumărate ori prin 
Popoviciu și Stoian. Acesta din urmă sca
pă singur cu portarul, lobează balonul 
„peste" și un apărător scoate de pe linia 
porții. Se joacă frumos, fără faulturi, fără 
durități. In minutul 42, în urma unei 
acțiuni bine legate între Gămărășan, Po
poviciu și Stoian, Stoian șutează puternic 
de la 18—20 metri în dreapta portarului 
1—1.

După pauză, jocul s-a desfășurat în am
bele sensuri, echipele forțînd desprinde
rea. Gazdele reușesc să se detașeze în mi
nutul 60. la o greșeală gravă a fundașu
lui Hădărean. Acesta, neatent, trimite prea 
încet balonul către propriul portar, un 
adversar interceptează, portar»! Muntean 
iese la blocaj dar este învins: 2—1.

Din acest moment, Minerul-Știința Vul
can iese hotărîtă la atac dar ratează de 
foarte multe ori, din poziții bune. Cam
pionul ratărilor se dovedește a fi tînărul 
Popoviciu care, de două ori, de la 6 me
tri, și 8 metr», singur cu portarul, ratează 
egalarca. La asemenea faze, antrenor, spec
tator sau coechipier ești predispus la in
farct. Dar așa e fotbalul. Oricum s-a pier
dut numai o luptă, dar nu și războiul.

Domnul Libardi mai are, de fapt, și al
te nemulțumiri. Echipa nu are mingi pen
tru antrenamente, starea terenului de la 
Vulcan nu este cca mai bună. Și cile ș> 
mai cîte. Oricum, se speră în ajutorul mai 
substanțial, primit și pînă acum, din par
tea minei Vulcan.

Minerul-Știința Vulcan: Munteanu — 
Cămărășan, Iszak. Hădărean (Ispir), Rusu 
— Soradi, Voicu, Radu (Ionescu) — Stoian, 
Popoviciu, Topor.

Mircea BUJORESCU

Pasiunile nu au virstă

Tinerețe fără bătrinețe
Pasiunile nu au vîrstă, 

iar dragostea dinții nu 
se uită niciodată. Chiar 
dacă prima dragoste a 
fost... fotbalul. Așa se în- 
tîmplă în cazul membri
lor Asociației sportivilor 
veterani din Petroșani. O 
asociație cu un număr 
restrîns de membri, dar 
serioasă, cu legitimații și 
cotizații, cu întîlniri 
fotbal programate 
timp și organizate 
proșabil. Inițiativa de 
se înființa o 
asociație a fost 
nată, de altfel, și în zia
rul de specialitate 
ta sporturilor" și a 
urmată și dc alte i 
din țară cu tradiție 
fotbalul românesc.

Primele partide 
desfășurat „în zonă". Foș
tii Jucători de fotbal, 
old-boys, cum li se spune, 
s-au deplasat la Sălașu 
de Sus, unde au evoluat 
cu o echipă mai tinără 
și mai ambițioasă. Rezul
tatul: 1—2 pentru gazde. 
Parlid.i revanșă s-a în
chei,it cu icortil dc 6—5 
pcntiii old-boys. Sporti
vii de la Sălaș sînt oa- 
m'iu <1 ■ toată isprava, 
buni gospodari și munci
tori destoinici: P B.dușc, 
N. Bal, N Ghișe. M. Util.

de 
din 
irc- 

a 
asemenea 

conscm-

„Gaze- 
i fost 
centre 

în

s-au

L. Itul, N. Stingheru, D. 
Iancu, G.
(principalul organizator),
M. Bălușe, P. Dubrcu, P. 
Itul, C. Socaci, I. Vlad, 
Gh. Stancic, D. Gabor și 
Gclu Iancu.

Următoarea întîlnire a 
veteranilor a avut loc în 
compania echipei de... 
juniori de la „Jiul". Re
zultatul a fost surprinză
tor. Echipa de old-boys a 
învins juniorii cu 4—3. 
Următoarele invitații: Ia 
echipele de old-boys Fa
rul Constanța, Rapid 
București, apoi la Cimpu- 
lung Muscel. De aseme
nea, s-au primit invitații 
de la Vclico Tîrnovo (Bul
garia) și din partea vete
ranilor echipei Vidcoton 
(Ungaria).

Iată numele celor mai 
activi old-boys: Varho- 
nic — președintele aso
ciației, Cărare — vice
președinte, T. Bărbuță, 
Iloman, N. Grcctt, Cltițac, 
M. Marian, D. Maria Să- 
lăgean, Păncscu, 
Zamfir, Grigoriu, 
Lixandru, Muia, 
mani, M. Dula, Miclos.

Le dorim în continuare 
noi partide interesante 
s, . tinerețe fără bătrine
țe I

Mircea BUJORESCU

Gheorghiță

Buzfl, 
Bon ca 
Cotor-

I 
I 
I
I 
I 
I
I
I 
I
I
I I
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ

Frărcintări politice in Uniunea Sovietică
MOSCOVA 12 (Rompres). 

In raportul prezentat la 
Plenara GG al PCUS. Mi
hail Gorbaciov a propus 
ca viitorul Congres al par
tidului si înceapă la 2 iu
lie acest an. In ce privește 
normele de reprezentare 
la Gongres, Mihail Gorba
ciov a susținut ideea ca să 
fie ales un delegat la fie
care 4000 de membri. Con
gresul va avea drept prin
cipală sarcină dezbaterea 
și aprobarea platformei- 
program, elaborată la ple
nara din februarie.

■Ar
MOSCOVA 12 (Rompres). 

Nicolae Creții transmite 1 
întrunit în prima sa sesiu
ne, noul parlament litua
nian a adoptat duminică 
actul „cu privire la resta
bilirea statului lituanian 
independent". Documentul 
subliniază că actul Consi- 
iiului de stat lituanian cu 
privire la independență din

„Cintecul lebedei" 
in China

BEIJING 12 (Rompres). 
La Beijing s-au desfășurat 
între 9 șl 12 martie, lucră
rile sesiunii plenare a CG 
ai PC Chinez. Cu acest pri
lej — rele vă agenția China 
Nouă — Jiang Zemin, se
cretar general al GG al 
partidului, și Li Peng, pre
mierul Consiliului de Stat, 
ai rostit „importante cu- 
vintări". A fost adoptată 
o hotărtre, care, așa cum 
•o arată în comunicatul dat 
publicității subliniază ne-
'•■■itatca „întăririi lcgătu- 

r i dintre partid șl popor", 
t icîndii-sc apel la organi
zațiile de la toate nivelele 
de a acorda „o atenție spe- 
cială soluționării acelor
probleme de care masele
-lnt cel mai mult preocu
pa^ șl pentru care există 
■ '.ndițu de rezolvare" 
r ’ltraza agenția citată.

FILME

pentru tinciet.

PETROȘANI l’arin-
gul: Pentru un pumn de
ceapă; 7 Noiembrie: Ro-
eh la nil a de dantelă |
Unirea: Cint'-ci■le lui
Benny Morc.

LUPENI; Nr. Arlzona
VULG \N: Inamicul

public nr. 1.
IONEA: Tigrul icnii

șlu, I lî.
URK- \NL /.■■■ negii

mititei, LII.
PETRILA: Călătorie

peste mări, 141
ANINOASV Ori e fata

■ un băiat

r v

10,90 Actualități
JfJ.15 Teleșcoală
11.10 Muzi ă populară
12.00 C ilenrUrul 1

r ultorului român.
12.10 Studioul filmului

16 februarie 1918 șl rezolu
ția Scimului-constituit pri
vind restabilirea statului 
democratic lituanian „nu 
au fost niciodată abolite". 
Intrarea Lituaniei în com
ponența Uniunii Sovietice 
în anul 1940 este conside
rată în actul adoptat la 11 
martie 1990 drept o „încăl
care prin forță străină" a 
drepturilor suverane ale 
statului lituanian.

★
MOSCOVA 12 (Rompres). 

La Moscova s-au deschis 
lucrările celui de-al III-lea 
Gongres extraordinar al 
Deputaților Poporului din 
URSS, convocat pentru so
luționarea problemei pri
vind instituirea fucției de 
președinte al URSS șl In
troducerea unei serii de 
amendamente la Constitu
ția țării. CG al PCUS va 
prezenta spre examinare 
Congresului propunerea re
feritoare la abrogarea pre

AI'STItl \

Vize obligatorii pentru turiștii români
\ IENA 12 (Rompres). 

Austria va cere, începlnd 
de miercuri la orele 23,00 
GMT, vize obligatorii pen
tru turiștii români — s-a 
anunțat, luni, la ministere
le austriece ale afacerilor 
interne și afacerilor exter
ne. Această măsură are ca 
obiectiv diminuarea aflu
xului masiv al celor pro- 
veniți din România, care 
cer azil, problemă pusă în 
evidență săptămîna trecută, 
ca urmare a protestelor 
împotriva proiectatei in

BUDAPESTA 12 (Rompres). Agenția TASS a- 
nunță că, luni, a plecat din Ungaria înspre URSS 
prima garnitură de tren cu un batalion sovietio de 
tancuri. Această garnitură este prima din cîrca 2000 
de trenuri care urmează să fie evacuate pînă Ia fi
nele lumi iunie 1991 de pe teritoriul Ungariei trupele 
ovieticc. t. hnic.n de luptă șl dotările în conformitate 
u acordul interguvernamental sovieto-maghlar pri 

\ind r< Rage rea trupeloA sovriicc.

Zile de fior șl rin.
13.50 Actualități.
11,00 închiderea progra

mului,
15.00 Muzică populară.
15.10 Sindicalele în dia

log.
15.30 Medicina pe înțe

lesul tuturor.
15.50 Patrimoniu.
16.15 Tclcșcoală.
16.10 Vldco-discotceă.
17.03 ?\| șaselea Interviu 

eu Gh. Rărranu.
17.15 Documentar știin

țific.
18.15 Tribuna partidelor 

politico
19.10 Dc'cne animale
19.30 Actualități.
10.15 Față n față, 
’O.IO Teatru TV.

Cadrilul (llilnă vea- 
ra, domnule tVildc!), 
' 'omi’dic de Filgrn 
Mlrea după Otcar 
Wilrle.

23,25 Actualități. 

vederii constituționale pri
vind rolul conducător al 
partidului comunist Lu
crările congresului au fost 
deschise de președintele 
Sovietului Suprem al URSS, 
Mihail Gorbaciov,

★
MOSCOVA 12 (Rompres). 

Luînd cuvîntul In deschi
derea celui de-al III-lea 
Gongres al Deputaților Po
porului din URSS, Mihail 
Gorbaciov a subliniat că 
în Prezidiul forumului nu 
se află reprezentantul Li
tuaniei, unde are loo se
siunea parlamentului aces
tei republici. El a calificat 
drept „îngrijorătoare" In
formațiile parvenite din 
Lituania. „Deciziile care se 
adoptă acolo afectează in
teresele fundamentale șl 
soarta republicii înseși, a 
poporului șl întregului nos
tru stat", a subliniat vor
bitorul.

stalări a 800 refugiați — 
bărbați — români într-o 
fostă cazarmă din satul 
Kalserstelnbruck, cu 200 
locuitori, situat la 50 km 
sud-est de Vicna.

Austria era ultima țară 
din Europa occidentală ca
re nu cerca vize pentru 
români. Potrivit cifrelor 
oficiale, în fiecare zl so
sesc în Austria, în medie, 
intre 150—200 refugiați, în 
cea mai mare parte români 
— relevă agenția France 
l’rcsse.

Autobaza transporturi auto 
Petroșani 

strada IJvezcni nr. 12
Vă Invită să pclrecețl un week-end mi

nunat, organl/tnd excursii In (ară, cu auto
buzele I.T.A.

Așteptăm comenzile dumneavoastră.

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

angajează de urgența :
5 (cinci) vînzăloii aragaz, in vederea 

servirii buteliilor la domiciliu șl doi condu
cători auto categoria C și 11.

Informa|il suplimentare la Depozitul 
l’LCO Vulcan, telefon 70871.

SCURTE ȘTIRI
DEMISIE. După cum 

transmit^ din Ulan Dator, 
agențir Asocipted Press, 
în cadfUlJLi<jiiirilor plena
rei CG aK’ărtl fiului Popu
lar Revoluționar Mongol, 
întregul Birou Politic și-a 
prezentat demisia. Liderul 
partidului, Jambîn Bat- 
munh, a propus convoca
rea unei conferințe extra
ordinare a partidului pen
tru data de 10 aprilie 1990.

VIETNAM. La Hanoi au 
început luni lucrările ple
narei CC al PG din Viet; 
nara, consacrată înnoirii 
metodelor de conducere și 
pregătirii celui de-al VII- 
lea Congres al PGV — In
formează agenția France 
Presse, citind surse diplo
matice din capitala viet
nameză.

REFUZ. Primul ministru 
israellan, Yitzhak Shamir, 
în pofida dorinței aliatu
lui de coaliție guvernamen
tală — Partidul Muncii, 
a refuzat să voteze In fa
voarea propunerii făcute 
de SUA privind dialogul 
cu palestinienii, transmi
te agenția EFE.

MITING. Organizația 
macedoneană independen
tă „Ilinden" a orgar izat la 
Sofia un miting în cursul 
căruia a fost formulată 
cererea de a se acorda ma
cedonenilor din Bulgaria 
autonomie culturală șl na
țională. S-au scandat lo
zinci ca „Noi sîntem ma
cedoneni șl nimic altceva", 
„Macedonia unită — ga
ranție a păcii" — scrie 
BTA.

CE ZIGE WILLY 
BRANDT. Președintele In
ternaționalei Socialiste WiL 
ly Brandt, șl-a reafirmat 
poziția de sprijin față de 
respectarea frontierelor 
Germanici cu Polonia. In 
timpul unei întîlniri cu 
cetățeni polonezi la grani
ța dintre RDG șl Polonia, 
el i-a asigurat pe cel pre- 
zenți că granița actuală 
este imuabilă.

SCURTE ȘTIRI

Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 

miniere pentru huilă 
cu sediul in Petroșani, strada Mihaî Viteazu 
nr. 3, execută la comanda dumneavoastră, !n 
condicii de calitate, eficiență și operativitate 
desăvirșite, lucrări de i

— studii tehnico-economice privind ren
tabilizarea producției în întreprinderile mi
niere |

— cercetare și inginerie tehnologică pri
vind exploatarea și prepararea huilelor;

— studii de fezabilitate și proiecte de 
cercetare geologică a zăcămintelor;

— studii tehnico-economice privind con
servarea lucrărilor industriale;

— proiectarea lucrărilor miniere specia
le privind] combaterea focurilor endogene, 
degazare, înnămolire, ramblelere, inertizare 

cu azot ;
— cercetări privind recuperarea rezer

velor din pilieri in condiții de securitate pen
tru lucrările de suprafață ;

— exploatarea zonelor de afloriment 
prin microcariere ;

— tehnologii și utilaje pentru translata
rea construcțiilor )

— cercetări și proiectări pentru instala
ții de automatizare șl dispecerizare asistată 
pe calculatorul electronic, precum și instala-, 
ții de distribuție, comandă și control;

— amenajare verticală a terenului în in
cinte industriale șl publice, precum și opti
mizarea transportului în cadrul acestora ;

— amenajarea zonelor alpine In scopul 
creării zonelor de refacere a forței de mun
că, odihnă și agrement ;

•— studii psihosociologice privind feno
menele sociale majore cu care se confruntă 
mineritul ;

— studii topografice, geodezice și lu
crări de cadastru.

Pentru relații suplimentare vă puteți a- 
dresa la telefoanele 935—41460, 41461, 41463 
interior 422.

Mica publicitate
ANIVERSARI

SOȚUL Victor, copiii Ra- 
reș șl Liliana urează scum. 
pei lor Cornelia Butnaru, 
multă sănătate, fericire și 
un călduros „La mulț) anii" 
cil ocazia prinderii celui 
de al 40-lea trandafir la 
buchetul vieții în 14 martie 
1990. (543)

VINZAR1
VIND Mercedes 200 D 

vizibil In spatele Consiliu
lui Popular municipal Pe
troșani, telefon 50184 Pe- 
trila. (535)

SCHIMBURI
SCHIMB apartament 9 

camere Aeroport cu 3—4 
camere zonă centrală. In
formații telefon 41149. (540)

OFERTA SERVICIU
GAUT femele îngrijire 

copil mic la domiciihil meu 
Petroșani str. Dr. Petru 
Groza nr. 28G, ap. 39. (541)

PIERDERI
PIERDUT dovadă porumb 

nr. 660/1987 pe numele 
Alexn Petrii, eliberată de 
CIG Petroșani. O declar 
nulă. (545)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Nistor Mir- 
cea, eliberată dc IM I’eș- 
teana. O declar nulă. (544)

PIERDUT permis pescuit 
NP 179 (viza șes), chitanța 
1 1952 pe numele Cacovcanu 
Ion, eliberat de AGVPS 
Petroșani. II declar nul 
(542)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Mitrana 
Marla, eliberată de IC Vul
can. O declar nulă. (536)

DECES

FIICA Mariana, gine
rele Nicu mulțumesc 
celor care au fost ală
turi do ei la durerea 
pricinuită do pierderea 
scumpului lor 

CARARE IOAN
Dumnezeu să-l ierte ! 

(537)

COMEMORĂRI

AZI — 13 martie s-a 
scurs un an dc lacrimi 
ți durere dc la decesul 
celui care a fost poetul 
șl pictorul
ION HORIA ABRUDAN

Familia îndurerată 
nu-l va uita niciodată. 
(538)

SOȚIA și copiii, Florlca 
și Simi, nepotul, ginerele 
și cumnata anunță că in 
13 martie 1990 se împli
nesc 2 ani dc lacrimi șl 
durere de la decesul scum
pului nostru

TATAR SAVA
Nu 1 vom uita niciodată. 

(539)
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