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primăvarăPrimăriile și astenia de

Din dorința de a ajuta la impulsionarea vieții 
politice a Văii Jiului, domnul loan Barabulă din 
Petroșani s.a adresat redacției cu propunerea de 
a insera xn coloanele ziarului apelul-chemare pen
tru constituirea comitetului de inițiativă în vede
rea creării unei FORMAȚIUNI POLITI6B A
VĂII JIULUI. Minerii — care sînt tot mai mult In 
atenția opiniei putlice din țara noastră — nu se 
pot constitui In partid. D» altfel, ei vor pune baze
le unei largi formațiuni sindicale. In schimb, un 
,.PARTID AL VĂII JIULUI" — care ar reprezenta 
atlt minerii cît și celelalte categorii sociale, șl-ar 
justifica existența. Municipiul nostru este pe deplin 
îndreptățit să fie reprezentat de O FORMAȚIUNE 
POLITICA PROPRIE, atît în Adunarea Constituan. 
tă cît ș! în Senat

Dăm curs acestei propuneri făcînd următoarea 
ierecizare: cei care doresc să pună bazele comite
tului de Inițiativă slnt rugați să șe adreseze dom

nului loan Barabulă, căsuța poștală 
PTTR Petroșani) satu la telefop 42195.
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■ Ce se întîmplă cu 
Jiul ?

■ Am învins cam
pionii.

MARATONUL ELECTORAL
Id mod oficial, Inceplnd 

de astăzi — deci cu 60 de 
zile înainte de alegeri — 
începe campania electo
rală, eveniment care va 
polariza în cea mii mare 
măsură atenția oniniel 
putlice din țară și din 
străinătate. Partidele po
litice, precum și „inde
pendenții", intră în com
petiția primelor alegeri 
democratice postbelice, 
vlnd la start 
garantate de 
stabilit după 
tde dezbateri

Cele 60 de 
despart de alegeri se vor 
devedi o perioadă prea 
scurtă pentru cei care din 
prezența Ier pe sena po
litică a țârii și-au făcut o 
adevărată profesiune de 
■nedință. Acestora electo- 
ratu. le va acorda credit 
pentru răspunderea cu 
care s* preocupă de pre. 
7<mtul și viitorul țării, 
tctneiuicia și realismul 
obiectivelor din platfor- 
nv’-program, la care tre
buie să se adauge și cîte- 
va tru .ăturf calitative : 
sinceritatea in opinii, spi
ritul de dreptate, capa, 
citatea cu care luptă pen
tru adevăr, atașamentul 
față de prol lemclc oamc.

a- 
șanse egale, 
cadrul legal 

îndelunga, 
ale CPUN. 

zile ce ne

nilor, care constituie în 
esență, probleme ale ma
rii colectivități a țării.

Simțul realității ne în
deamnă să consemnăm că 
In timp ce pentru unele 
partide, cele 60 dc zile 
ale campaniei electorale 
se vor dovedi o perioadă 
prea scurtă, pentru altele 
ca va fi destul de lurțgă. 
Timpul va trece greu și 
stlnjeuitor pentru forma
țiunile politice care nu 
și-au cristalizat destul de 
bine obiectivele sau nu 
au făcut eforturi pentru a 
se detașa printr-un pro
gram realist, bazat pe o- 
biective cu efecte benefi
ce imediate sau dc dura
tă. Dacă acestea își vor 
pierde suflul pe drum, 
paguba nu va fi prea 
mare. Oricum, participa
rea lor contribuie la 
democratizare și dacă nu 
vor trece examenul atlt 
de sever al alegerilor, 
„căderea" lor va însemna 
un eșec al partidelor insu
ficient pregătite, dar și 
un succes al electoratului, 
îndreptățit să pună 
fruntea țării cc, mai 
pabili, mai „curați" 
devotați politicieni.

ZiaMul no ‘ru va 
ma cu regularitate

principalele momente ca
re se vor consuma in a. 
cest maraton electoral. 
Este vorba despre depune
rile de candidaturi și în- 
tilnirile candidaților cu 
alegătorii. Vom informa, 
de asemenea, despre con
stituirea circumscripțiilor 
electorale și a 
votare, despre 
și îndatoririle 
lor, tehnica de

In așteptarea 
lui de vîrf al 
electorale — alegerile 
la 20 mai — să nu uilâm 
îndatoririle zilei. Alege
rile nu vor aduce de la 
sine un miracol economic. 
Redresarea economiei na

ționale constituie proble
ma prioritară, pentru so
luționarea căreia 
din
Pe 
te
□ in
mocratic, dar care să aș
tepte la nesfirșit ajutoare 

o 
pu- 

a

Astăzi este echinocțiul 
de > primăvară, moment 
astronomic pe care-l a- 
ducem, în primul rînd, la 
cunoștința primăriilor. 
Printre funcționarii lor 
bîntuie, se pare, astenia 
de sezon. Altminteri nu se 
explică încetineala efor
turilor de primenire a 
orașelor. Ca să se spele 
pe mîini cît mai repede 
au început deja să circu
le, din comoditate, idei 
vechi potrivit cărora, In 
virtutea unor legi, încă 
în vigoare, doar locuito
rii sînt cei ce se cuvine să 
facă treabă gospodăreas
că. Potrivit acestei 
talități nu ne.ar 
ca mîine-poimîine 
să se în Lrerupă

men. 
mira 

iarăși 
cursurile 

în școli pentru ca elevii

să relnccapă atît de peni
bilul măturat pe străzi. 
Să-i lăsăm pe copii să 
învețe ori să se joace, să 
se bucure, în sfîrșit, de 
vîrsta lor.

Vor fi trei luni de cind 
trăim în timpuri noi. Dar 
funcționarii primăriilor 
(în mod sigur cei din Pe
troșani) sînt intr-un soi 
de amorțeală, aștcptînd o 
minune care să-i pună la 
treabă. Iată un singur e- 
xemplu. Dacă pînă nu 
demult erau niște măsuri 
draconice in 
rajelor, 
mulți oameni 
zători au început să tra
seze 
a^fel de spații (alături de. 
Cooperativa meșteșugă
rească „Unirea"). Unii func-

privința ga- 
de cîtva timp 

întreprin-

și să construiască

In
ca

rnal

inf<>r-
dc.-prc

Cit
Vestiarele ți băile mi. 

nel Aninoa-a le cunoș
team de mulți, foarte mulți 
anL Intre timp le-am mai 
văzut de clteva orb Acum, 
cind am trecut dn nou, ca 
să găsesc răspuns la * în
trebarea din titlu, parcă 
m-am Întors cu patru de
cenii In urmă. D,n vestia
rul minerilor lipseau doar 
sîrmel. pe care se agățau 
hainele pentru a fi ridica
te In tavan. In timp au 
fost Înlocuite cu dulapuri 
din plasă, unelp căptușite 
cu seîndură prin care aerul 
nu circulă. Hainele agă
țare de funie se uscau In 
dulapuri... Aerotermclo 
nu prea funcționează. Pune, 
tul nostru de vedere e 
împărtășit șl de domnul 
IIie Torsan, președintele 
sindicatului liber de la 
IM Anlnoasa. Mai con- 
semnăm alte constatări

generale: lipsa grătarelor 
de lemn și faptul că ar 
putea fi și mal cald (sin
gura sursă de încălzire — 
un radiator, confecționat 
In întreprindere, nu satls-

secțiilor de 
drepturile 
alegători- 
votare ș.a. 
momentu- 
campaniei 

de

fiecare
noi putem alege de 

acum: vrem o socicta- 
rare să strălucească 
putut de vedere de-

din afară ? Sau dorim 
țară cu o economic 
ternică, singura bază 
unei democrații reale ?

Zilnic, alegătorii de 
20 mai 
concret 
nat ivă.

pot da un
la această

iun Ml SI \| A

la

spălată dc ani dc zile, 
gresia, ce acoperă dușu
meaua, sărită pe suprafețe 
mari, un singur bec (no
roc cu luminatorul din 
tavan, dar noaptea... ?).

RĂII)- ANCHETA
face), lipsa curățeniei (prin 
vestiare n-a fost măturat 
cam demult). „I a garde. 
rota de haine curate 
n-avem unde ne pune pan
tofii, îi b,-găm prin saco
șe, prin dulapuri, pe unde 
apucăm" ne spune OvJ. 
din Adochiței, din sectorul 
III. In baia minerilor o 
imagine dezolantă: faianța 
de pe pereți lmblcsită cu 
o mlzgă (periculoasă pen
tru sănătate), In
mare parte căzută și nc

Depunerile de pe dușu 
mea Și pereți slnt de-a
dreptul supărătoare. Ar
trebui ca sanepidul să-și 
intre în atribuții cu toată 
exigența. Dezolantă ima
gine. Nici la băile artifici
erilor și maiștrilor lucru
rile nu stau mai bine. Ori
cum, au dulapuri, dar tot 
n-au grătare, se circulă pe 
betonul murdar In timp 
cc pe un dulap am găsit

ționari, instrumente do
cile și servile ale lui
Filip I-azăr, afacerist no
toriu și deosebit de activ 
în amenințări, le-ar fi dat 
oamenilor un răspuns arr 
biguu. ~ 
m< ntul 
Așa să

Prea 
prin 1 
ilor, pica mult se vorbeș
te la telefoane uitlndu.se 
că numai printr-o gîndi- 
re nouă se va munci și In 
ordine gospodărească alt
fel. împreună 
și unitățile lui 
ajunseseră o

Că acum e mn. 
„să faceți ce vreți", 

i fie ?
multă derută este 

birourile primări-

cu IGCL-U1 
care, șl ele, 
suprastruc-

Tiberiu SPATARU

(Continuare In pag. a 2 of

Soartă comună, eforturi comune
"Victoria Revoluției este 

opera poporului jntreg. De 
acum, procesul democrati
zării, restructurarea eco
nomică pe principiul efi
cienței și liberei inițiative, 
făurirea unor temelii 
gure viitorului, ale 
vieți decente și 
tuturor cetățenilor 
necesită participarea efec
tivă în strînsă unitate a 
tuturor forțelor sociale. Re
alizarea acestui deziderat 
impune eliberarea tuturor 
de consecințele nefaste ale 
regimului totalitar comu
nist care a promovat, mai 
ales in anii dictaturii ceau. 
șiste, învrăjbirea între di
ferite categorii sociale, fie 
ca naționalități, fie ca 
grupuri socio-profesionale. 
Efectul politicii de scin
dare, promovată ani la 
rînd, este însuși climatul 
de confruntare 
pentru putere, 
le, acuzațiile

si- 
unei 

demne 
țârii

In lupta 
suspiciuni- 
reciproce, 

lipsa bunei credințe
să purtnită dialogul 
ibis, sincer, propriu

cai c 
des- 
plu.

mai multe grulare nou 
nouțe ncfolosite.

La Dilja lucrurile stau 
mai bine. E mai cutat, deși 
•e mai poate... Povestea 
cu grătarele se n petâ. 
Nici aici nu sint. După 
cc ieși din bale te cam 
murdărești. z\pa c puțină. 
Se mai și oprește. Oaro 
nu s-ar putea asigura apa 
dintr-o sursă proprie, nu 
de la rețeaua orașului ? 
Toată lumea ar fi în
clștig „Nu se prca usucă 
hainele — ne spun Nicolac 
Bresnean și Florin Lun. 
gu. Aerotermele stnt de
fecte pentru că slnt arse 
motoarele". (Să fie chiar 
asa greu de trimis Ia bo
binat ?). Dc altfel ca și

Simion FUI’

(( niitiiiuare iii pa". a 2-a)

ralismului politic într.o 
societate democratică.

Redresarea economiei, 
prevenirea unui haos ca
tastrofal, cu implicații ne
mijlocite asupra 
lății politice și 
necesită eforturi 
te pentru creșterea 
ducției și productivității 
muncii, rentabilizarea fie. 
cărei unități productive. 
Printre ramurile cu o 
moștenire grea din peri
oada dictaturii se află, 
după cum se știe, mineri
tul." Indicatorii de plan 
stabiliți în mod abuziv, 
forțarea la maximum a 
ritmului de muncă pen
tru obținerea sporurilor 
de extracție cu orice preț 
au condus la o stare pre
cară a minelor Văii Jiu
lui mai ales din” punctul 
de vedere al securității 
muncii. Dar, de soarta a- 
ccstor unități, tle produc
ția și rentabilitatea lor 
depinde soarta miilor tle 
mineri, a cadrelor teh
nice, a specialiștilor, a 
familiilor acestora. Soar-

stal. ili_ 
sociale, 

conjuga- 
pro-

ta comună cere în mod 
acut eforturi comun.1, soli
daritatea In gindirc și 
acțiune a tuturor grupu
rilor socio-profesionale 
din minerit, a fiecărei uni
tăți extractive. Se impune 
sublinierea pentru că în 
ultimul timp au apărut 
suspiciuni, contestații la 
adresa cadrelor tehnico- 
inginerești. Desigur, suit 
și cereri justificate privind 
restructurarea aparatului 
tehnico-funcțional la toate 
ni vedele pe bazo reale, rați
onale, la limita necesită
ților producției. Dar, dat 
fiind gradul ridicat dc 
tehnicitate al producției, 
imperativul reașezării pro
cesului extractiv pe baze 
reale, eficiente, el ibbrarea 
unor decizii optime 
vind tehnologi.Ie de
ploatare și s.guranț.i mun
cii, sînt de neconceput 
fără aportul competent al

pri-
ex-

loan Di IJ1.K
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—Ce facem, aștepiăm „țui âniștii" sau nn apucăm 
<lc arătură ?

Desen <lc Vall LOCOTA

uitlndu.se
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DIN TOATA INIMA. Sa
lariata Centrului de Cer
cetări pentru Securitate 
Miniera — CCITPSM Pc- 
roșani, însuflețiți de no
bilul scop al activității 
lor profesionale, de luptă 
împotriva accidentelor, do
resc din tot sufletul sănă
tate tinărului Manca 
Cristian și depun în con
tul deschis pentru acesta 
suma de 16 74-4 lei. Sem
nează in numele colecti
vului, mg. Ioan-Niculao 
Căprar.

OMENIE Colectivul sec
torului XII de la IM 
Vulcan, dînd dovadă dc 
o adevărată omeiuc, a de
pus in contul deschis pen
tru aj'utojarea tinărului 
Cristian Manea din Vul
can, suma de 4475 Ici. 
Un gest de omenie pentru 
un tinăr aflat intr-0 si
tuație dramatică.

\STAZI după-amiază, 
la ora 17, se întrunesc la 
Casa' de- cultură din Pe
troșani drumeții pe cără
rile montane, pentru con
stituirea clubului turistic 
din Valea Jiului. Sint in
vitați toți' iubitorii munte
lui.

Primăriile
(Urmaro din pag. !)

tură cvasi-birOcratică cu 
o bază fragilă (echipele dc 
muncitori specializați). A- 
bia așteptăm să consta
tăm, spre folosul confor
tului ui t an, o împrospă
tare a opticii gospodă- 
îești, care să contribuie la 
finalizarea atîtor și atîtor 
lucrări neterminăte. 
va fi nevoie le 
ventaria.

Un alt aspect 
cații sociale

vom
Dacă 

in-

cu impli- 
deosebite 

ij reprezintă problema a- 
pci. Este într-adevăr o 
problemă. Și nu-i de dată 
recentă. Consecințele sti
lului superficial și 
lozincaid, în care • 
tratată chestiupca 
potabile, le resimt 
și mii dc cetățeni

a
țipat- 

fost 
apei 

mii 
din

și astenia de
Valea Jiului. In 
ror 
Ies 
nu 
Iul 
tot 
pitații. Cauza e alta: 
Stau realizat captări, 
tinderi și noi rezervoare. 
A lipsit o elementară 
gîndire de perspectivă, în 
raport direct ?u dezvolta
rea urbanistică. Necesarul 
de apă potabilă este 
2112 litri/secundă, iar 
sibilitățilc actuale ___
doar de 893 litri/secundă. 
Am aflat că lucrările e- 
rau făcute de o brigadă 
de constructori de la 
TLIIS Tg. Mureș. Dar 
n-au făcut _ marc scofală, 

nu
In 

luat

CONVOCARE. Miercuri, 
21 martie ac., la ora 19, 
în sala mica a Casei de 
cultură din Petroșani sint 
convocați posesorii de 
căsuțe de odihnă, precum 
și cei care au solicitat a- 
Drobarea unor as'm.ner» 
construcții in împrejuri
mile Van Jiului. (V.S.)

MAȘINI NOI. Parcul 
de mașini de la SUCI Pe
troșani a sporit cu încă 
cinci mașini noi. Este vor
ba Je doua autoței de 
24 tone, două autobascu
lante de 10 tone echipa
te cu motor Raba, și o 
autosalvare. Prin aceste 
dotări se înnoiește parcul 
auto al unității de trans
port aflat la dispoziția în
treprinderilor miniere.

ABANDON 7 D.n decem- 
l rie anul trecut, 1GCL 
Deva a sistat lucrările de 
restaurare a clădirii secției J 
de recuperare a SpitaJu- k 
Jui municipal Petroșani. 
Or, este vorba de 70 de 
paturi de spitalizare, de 
întreaga gamă de activi
tăți a secției cu proce. 
dee de fizioterapie etc, 
de care populația mum. 
cipului are mare nevoie. 
Pe cind reluarea lucrări
lor 7

PROPUNERE. Un citi
tor al ziarului nostru, dl. 
Dumitru Simioncscu. din 
Petroșani (str. Republicii, 
nr. 89) face o propunere, 
!n atenția Centrului din 
Livezem al întreprinderii 
de valorificare ți recupe
rare a materialelor refo- 
lositile. „Avem in locuin
țele noastre cantități mari 
de maculatură din ziare, 
reviste, hlrtie din amba
laje și care ajung, In cel? 
mai multe cazuri, ia con. 
tainerul de gunoi. Pro
pun să fie amenajate to- 
nete sau alte spații unde 
să depunem aceste mate
riale refolosibile. Consi
der că este mare păcr* ca 
această materie primă, a- 
tit de necesară tipărituri
lor, să ajungă la gunoi. 
Mai propun ca aceste 
locuri de predare fie
accesibile. De exemplu 
si nu fii nevoit să te 
dcplarczi din ziri cen
ți.ilă la Aeroport’'.

Rubrică realizată <lc
loan Dl 1)1.K

ale că- 
apartamente, mai a- 
la etajele superioare, 
curge apa. Principa- 
vinovat era natura, ’ 

mai zgîrcită în preci- 
nu 

ex_

ba din 22 'decembrie 
mai lucrează nimeni, 
această situație s.a

de 
po- 

sînt

I.

primavara
legătura cu Trustul de u- 
tilaj chimio București 
care are o antrepriză, la 
Pitești, ce poate efectua 
aceste lucrări urgente. In 
anul in curs sînt prevă
zute lucrări care să con. 
tribuie la sporirea aprovi
zionării cu apă cu 500 
litri/secundă de la Valea 
de Pești și 180 litri/sccun- 
dă de la Voevodu. Este 
un paradox că tocmai 
aici, în Valea Jiului, un
de sînt multe surse de 
apă noi suferim din cau
za atît de frecventelor (a 
se citi zilnice) „raționali
zări" ale apei. Fie iar
nă, fie vară întreruperile 
au devenit un obicei. Și 
primăriile n-au alt scop 
decît acela de a da oame
nilor acest element indis- 
pensalil al civilizației.

(Urinare din pag. I)

gîndirii tehnice, ccono- 
In 

de 
confrunta- 

inso- 
au 

mă- 
muncitorului, 

con. 
producției, 

roboți 
ai unui ritm de muncă 
draconic, fără duminici și 
' irbători litere, cu schim
buri prelungite și de mul
te ori dublate, ca la retri
buție să rămînă cu un co
eficient de 0,70—0,80 la
sută din cauza planului 
imposibil de realizat. Și,

•’d
mic», al specialistului, 
trecut, prevederile 
plan aberante, 
rea cu dificultățile 
labile ale producției 
pecetluit în aceeași 
sură soarta 
a minerului, cit și a 
ducătorului 
transformindu-i în 

unui ritm de

sau 
mi-

Soartă comună, eforturi comune
după o săptămînă 
decadă cu rezultate
nime, invers proporționa
le cu efortul depus, ur
mau „analizele", „rapoar
tele". la care „tovarășii 

omniscienți", micii sau
mai marii dictatori, cu
mapele groase de statistici 
și programe, 
umileau 
trudeau, 
excepții, 
dictatori 
de funcții, au lovit 
jos și s-au aplecat în fața 
mai marilor. Soarta acesto
ra, prin votul de încrede
re... neacordat de colecti
vele respective a fost lă
murită.

acuzau și 
tot pe cei care 
Desigur, au fost și 
prpf.tori și mici 
care au abuzat 

în

Cit de primitoare 
sint băile si cantinele 

minerilor?
(Urmare din pag. 1)

trei 
fund

al urcătorului de haine 
dc la spălătorie. In loc 
sa se încerce repararea, 
naincle spălate mecanic se 
u.,ucu pe niște țevi calde. 
E o soluție și asta. Cam 
comodă, ca să nu spu
nem... Prot Ierna pantoti- 
lor la Dilja e soluționată, 
simplu și ingenios: 
scindun — una de
și două laterale — prinse 
in formă dc Jgheab, com
partimentată. In cazul 
garderobei cu număr, nu 
cu autoservire, același nu
măr de la umeraș se tre
ce și in cutia pentru pan
tofi. Cine cauta rezolvări 
găsește.

L i cantine treburile stau 
mult mai bine. Mihai Ion 

vreme 
bună".

lasă 
putea 

fiecare 
se in-

— Dilja: „De o
masa e mult mai 
Și aici curățenia 
mult de dorit. S-ar 
spăla pe Jos după 
schimb. In cantină
tră cu haine de șut, ceea 
ce, să recunoaștem, nu-i

deloc igienic. „De cind 
s-a trecut la alocația dc 
15 lei pe zi — ne spune 
Gheorghe Cocotă, șeful 
cantinei de la Anmoasa —, 
masa s-a îmbunătățit 
mult, servim zilnic 
teluri de mincare și 
sert. Uneori in 
sortimente, la alegere. Da
că nu avem prăjituri ser- 
v.m fructe". „Masa e mai 
bună — ne spune Nicolae 
Codrea, din sectorul IX. 
Dar ar trebui ca fetele^ să 
învețe să fie mai corecte. 
Cu vreo două zile în ur
mă am avut niște necazuri 
pe această temă pe care 
le-am adus la cunoștința 
șefului cantinei să ia mă
suri. Ce măsuri a luat, in- 
trcbați-1 dumneavoastră 
de la ziar". (Așteptăm să 
ne fie comunicate n.n.).

Cele spuse au fost reve
latoare. Sindicatele libere 
ar trebui să-și înscrie in 

^activitatea lor zilnică
ceste probleme, pentru 
ca ele să fie definitiv re
zolvate.

douâ 
de- 

două

a.

VA.SILE CRIȘCIIE, Pe
troșani: Din păcate nu am 
putut să stabihm veridi
citatea celor afirmate de 
dumneavoastră In legătură 
cu barmana dc la restau
rantul Hotelului Petroșani. 
Pentru că nu ne-ați oferit 
concret cine este 

cauză, cum

cu 
Pe.

Și

na In 
mă.

UN 
șani : 
te In

pert.oa- 
o chea-

Petro-

redacției în legătură 
echipa de fotbal Jiul 
troșani sînt cunoscute 
de noi. Dar vă propunem 
să așteptăm desfășurarea 
campionatului și să vedem 
care este comportarea e- 
chipci noastre de suflet. 
In primul meci oficial, cel 
de Cupă, după cum ați 
constatat „Jiul" a cîști-
gat, chiar dacă greu. Să 
sperăm că sintem pe 
drumul cel bun, (Gll.C.)

După revoluție, 
ună cu 
citorești 
legați și 
cialiștii 
procesul 
nomice, 
Ingineri, 
au participat nemijlocit la 
acțiunile sindicatelor li
bere, la manifestările 
spontane ale minerilor 
pentru normalizarea vie
ții politice în țară, pen
tru satisfacerea revendi
cărilor lor.

In condițiile cind 
nu și-a vindecat 
rănile lăsate de dictatură, 
solidaritatea între mi
neri și specialiști, efortul 
lor comun se impune 
drept o condiție primordi
ală a redresării. Se im
pun mai mult ca oricînd, 
responsabilitate și decen
ța, respect reciproc și în
țelegerea adevărului că 
huiduielile, lovirile cu 
pumnul în masă invecti
vele și actele de violență 
nu contribuie la bunul 
mers al producției, la e- 
chilibrarea blimatului so
cial, ci, dimpotrivă, )a de
stabilizare, la 
irecuperabile pentru 
nomie, 
societate 
lie.

Or, cin 
interese 7

împre- 
mun- 

fost 
spe- 

in 
eco-

colectivele 
de care au 
pînă acum, 

s-au integrat 
redresării 

al democratizării, 
chiar directori

Ce dacă vine primăva ra 7 Aiîta iarnă e fn noL. 
Foto: Ion LICIU t

țara 
încă

pierderi 
cco- 

pentru întreaga 
și fiecare fami-

are asemenea

o »
Intr-un timp destul de 

scurt a fost comis un nu
măr mare de accidente pe 
raza orașului Lupeni. Ce
le mai grave le-au făcut 
Istrate Emilian, șofer pro
fesionist, angajat la
SUCT Lupeni, Navradi 
Rol ort — angajat la IM 
Lupeni, șofer amator, și 
Ursescu Costică din Vul
can. Eiecare dintre aceștia 
au omorît cîtc un om în 
accidente. Navradi Robert 
și Ursescu Costică pilo
tau autoturismele în timp 
ce se aflau sub influența 
băuturilor alcoolice. Așa 
au înțeles ei libertatea, 
chiar să le ia viața unor 
oameni care foloseau și ei 
drumul public in calita
te dc pietoni, chiar dacă 
circulau nercgulamcntar?

Există încă zvonul — 
și ceea ce este și mai rău 
că și printre șoferii profe
sioniști — că poliția 
mai reține permise 
conducere pentru cei 
conduc sub influența 
cooltiiiii. Toți acești 
feri care glndesc și 
cedează astfel sint un pe
ricol public pe străzile ți 
șoselele noastre. Toți oa-

nu 
de 
ce 
al- 
șo- 

pro.

nostru organizează 
unui post de fdto- 
liceale, vechime in

Important
REDACȚIA ziarului 

concurs pentru ocuparea 
reporter. Condiții 3 studii 
muncă cel puțin 5 ani.

In vederea participării Ia concurs, can- 
didații vor prezenta un set de 10 fotografii 
alb-negru, format 13x18, cu tematică diver
să (economie, urbanistică, peisaj, portret, 
instantanee de stradă, sport etc.).

★

■ In legătură cu concursul organizat de 
redacția noastră pentru ocuparea posturilor 
de secretari tehnici de redacție, informăm 
că examenul-test a fost promovat de nn 
singur concurent, respectiv de Ștefan Cim
poi, pe care-1 invităm pe această cale la 
redacție. (I.M.)

*
menii 
drepți, 
munci 
garaje, 
lor trebuie să facă opinie, 
un front comun cu poliția 
rutieră, pentru a preveni 
accidentele și ca cei 
foloseso drumurile 
blice să nu ajungă 
spitale. Poliția rutieră 
plică prevederile regula
mentului de circulație ce
lor care nu le 
Astfel, împotriva 
trate Emilian, 
Robert, Ursescu 
s-a luat măsura 
permisului de 
și s-au 
penale, 
decată.

In 8 
Vasilc, 
(str.
IEA Vîscoz.a), 
tractorul 41 B 4012 
aparține IUGTAC 
rești, punctul de 
IEA Vîscoza. A consumat 
băuturi alcoolice la Bani
ța, după care a plecat cu 
tractorul avînd în 
4 persoane și încă 
cu berc. Pe drum 
o pană la roata

cinstiți, oamenii 
persoanele cu

de răspundere în
sindicatele șoferi-

ce 
pu.

în
a-

respectă. 
lui Is- 
Navradl 
Costică 

reținerii 
conducere 

întocmit dosare 
fiind trimiși In Ju.

I martie 1990, Lazăr 
, flotant în Lupeni 
Viitorului, căminul 

conducea 
caro 

Bucu- 
lucru

cabină 
o ladă 

a făcut 
stingă

spate, dar nu s-a lăsat, do. 
rind să arate cum galo, 
pează cu tractorul, tiecînd. 
la milimetru, pe lingă 
lelalte mașini. A fost 
prit din cursă de 
Catargiu Gheorghe, cu

ce- 
o- 

plt 
a-, 

jutorul unor oameni cins
tiți și conștienți. A fost 
amendat și i s.a suspendat 
permisuL

In ziua de 9 marți* 
1990, Căldărar Constantin, 
din comuna Pui, angajat 
la lUGTAG București, 
punctul de lucru IFA Vis- 
cova Lupeni, in timp ce 
conducea tractorul 41 B 
5772 nu a acordat priori
tate de trecere unui Olt- 
cit A intrat în coliziune 
cu el provocîndu-i avarii 
pe care le va suporta. In 
aceeași zi militarul 
termen Lica Adrian, 
Petroșani, în timp ce con
ducea autosanitara A-37577. 
nu a acordat prioritate 
autoturismului 1 HD 2309, 
condus de Muștean Pom- 
piliu, pe care l_a tampo- 
nat, provocind avarii. A— 
mendă șl reținerea per
misului de conducere au 
fost măsurile aplica’e fără 
ezitare. (T. SPÂTARU)

în 
din

♦ 
s 
Ii
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SPORT « SPORT SPORT
Tot

•Și cea de-a treia etapă 
« returului ne_a demon
strat că fotlalul nostru 
int-rge pe un drum bun. 
Adică, pe drufnul cinstei 
șl onoarei sportive, iar 
rezultatele Înregistrate, cel 
puțin pînă acum, nu fac 
altceva dccit să confirme 
acest aspect Îmbucurător. 
Nu mai este ca pînă a- 
cum, cînd gazdele cu ori
ce preț își adjudecau vic
toria. Iată că se înregis
trează ți rezultate sur
priză, iată că terenul pro
priu tinde să nu mai fie 
un avantaj. Etapa de du
minică, prefațată de ma
rele ți eternul derby al 
campionatului nostru
Dinamo — Steaua, ne-a 
oferit din nou o suită de 
rezultate nescontate, care 
aduc parcă In sufletul su-

CLASAMENTUL
1. D.namo 20 17 1 2 61—11 35
2. Steaua 20 16 2 2 57—14 31
3. U. Crai ova 19 12 4 3 32—11 28
4. Inter Sibiu 20 9 3 8 32—30 23
5. FC Bihor 20 10 0 10 43—35 20
6. Petrolul J9 8 4 7 27—22 20
7. FCM Brașov 19 7 6 6 21—33 20
8. Spoitul s’udcnțc 20 8 3 9 23—30 19
9. Poli Timișoara 19 5 7 7 24—25 17

10. Farul tonstanța 19 5 6 8 25—26 16
11. Flacăra 20 6 4 10 21—28 16
12. FG Argeș 20 7 1 12 18—27 15
13. U. Cluj-Nap:.'.! 20 4 6 10 19—46 14
14. Corei n ui 19 G 2 11 10—42 14
15. SC Bkîi 20 5 3 12 22—39 13
ic. JIUL PETROȘANI 20 5 3 12 20—38 13

mai palpitant Ce se îiitîinplă. cu
porterilor acea oază de 
liniște necesară referitoa
re la fair-playul competi
ției sportului rege. Așa
dar Dinamo — Steaua 2—2, 
într-un meci frumos, echi
librat, pe care am avut

Fotbal, divizia A

posibilitatea să-1 urmărim 
pe micul ecran, grație Te
leviziunii Române Libere. 
Deci soarta c 'mpionatu- 
lui nu s_a decis încă. O 
victorie a oricărei dintre 
combatante ar fi rupt din 
interesul pentru șefia cla
samentului. Și ar fi fost 
prematur. Celalalt meci 
Farul — FCM Brașov, de 

asemenea, vizion.it pc nu
cul ecran ne.a oferit din 
nou nu spectacol agreabil, 
încheiat ncscontat cu sco
rul de 2—2, Brașovul luînd 
un marc punct de la con- 
siânțcni.

Scorul etapei, din păca
te pentru noi, ș.a înregis
trat la Oradea, unde FC 
Bihor nu ne-a dat nici o 
șansă, „Jiul" ajungind du
pă această înfrîngere cu 
5—1 pe ultimul loc' al cla
samentului.

Surpriza et ipci a furni
zat-o Petrolul Ploiești la 
Cluj, undo a obținut o 
victorie la limită cu 2—1 
în fața clujenilor, preo
cupați și ci se pare mai 
mult de politică, dccit 
de fotbal. „Poli" Timișoa
ra continuă scria rezulta
telor bune, smulgînd ți de 
la Alorcni, un 0—0, care 
deocamdată a adus-o pe 
locul 9 în clasament. Scăl
dat mereu în ape tulburi, 
SC Bacău mai înregistrea
ză o înfrîngere, la limită, 
ce-i drept, în fața Sportu
lui studențesc, consolidîn- 
du-și, dacă se poate spu
ne ața, candidatura la ri
nul din locurile codașe ale 
clasamentului. O altă 
codașă, pînă mai ieri, FC 
Argeș, smulge cu greuta
te, victoria lui Inter Sibiu 
pe stadionul din Tiivale 
șT deocamdată a părăsit 
„zona mișcătoare", arge
șenii amintindu-și se pare, 
că nu cu pica mul ți ani 
în urmă, ei se luptau pen
tru șefia clasamentului.

Ghcorghe CIIIRVASA

I C BIHOR — III L 
•>—I. Este un scor care 11c 
scutește de prea multe co
mentarii. E drept, biho- 
rouii au demonstrat de-a 
lungul campionatului că 
sînt o echipă tare. Și 
nici nu prea ne așteptam 
ca „Jiul" să facă minuni 
Ia Oradea. Disproporția 
valorică între cele • două 
echipe nu este numai de 
clasament, ci ca există în 
ansainl Iul echipelor, indi
ferent dacă ne place s-o 
spunem sau nu. De altfel 
acest lucru s-a văzut și 
duminică. Infrîngerea la 
scor a echipei noastre ne 
produce îngrijorare. Mai 
ales că ca vine după în-
frîngerea de pe terenul 
propriu, cînd . iarăși am 
capotat în fața Sportului 
studențesc. Eu alte cuvin
te, din trei jocuri dispu
tate în returul campiona
tului, Jiul a înregistrat 
trei înfrîngeri, ncrcușind 
să acumuleze nici un
punct, acumulînd, în
schimb, cartonașe galbe

0 echipă de „A“. Nici aceea?
Orașul Vulcan are o singură diviziona

ră A : echipa de popice. In componența 
ei — Horia Ardac, campion european 
(1975—1977), campion național în 1983, 
component al lotului național de seni
ori și maestru al sportului din 1975; 
Ioan Bișoc, maestru al sportului, fost 
component al lotului național de juniori; 
Ioan Ruge maestru al sportului, multiplu 
campion național de juniori, component 
al lotului lărgit de seniori; Marius Ghe- 
țea component al lotului național de 
juniori. Eugen Nedelcu, Ianoș Nagy, 
Louis Cărare toți componenți ai lotului 
lărgit de juniori. Performanțe: locul IV 
pe țară, obținut în anul 1989.

Actualmente, echipa se clasează pe lo
cul al Il-lea în prima grupă valorică.

Se întrevăd șanse reale pentru participa, 
rea la „Cupa Europei". Echipa a cîștigat 
toate partidele acasă; iar în depla
sare, popicarii din Vulcan au cîștigat In 
fața ocupantei locului al IV.lea, UNIO 
Satu-Mare. In aceste condiții, ținînd cont 
și de victoria de sîmbătă (5019—4890 p.d.) 
în compania formației CFR Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc popicarii vul- 
căneni se clasează in continuare pe locul 
al Il-lea. Rezultatele lor însă nu 6înt 
răsplătite de factorii responsabili de Ia 
nivelul asociației sportive. Exista mari 
probleme cu angajarea componenților lo
tului, probleme care, dacă nu se soluțio
nează, echipa riscă să se desființeze. Are 
cineva ceva de spus ? (M. BCJORJ.'SCU)

ne și goluri. Goluri mul
te, care i.au diminuat con
siderabil zestrea — i așa 
precară — achiziționată >11 
tur, avind acuin un mi- 
’hus de 18 goluri, care 
situează „Jiul" pc cel mai 
nedorit Ioc al clasamen
tului — ultimul, (.'arc nu 
înseamnă altceva decit pă
răsirea primei divizii a 
fotbalului. Șj ar fi păcat, 
minerii noștri merită un 
spectacol fotbalistic de 
primă scenă. Avem și o 
bază sportivă care întru
nește calitățile necesare, 
avem tot cc ne trebuie 
pentru a face față pre
tențiilor primei divizii. 
Mai rămîne să avem și o 
echipă de acest calibru. 
Noi vrem să credem că 
o avem. Și știm cu toții 
că o avem. Dar ceva se 
întimplă cu „Jiul", sau la 
clubul „Jiul". Ce ? Deo
camdată nu știm. Proba
bil știu, mai bine, cei 
care se ocupă de echipă. 
Și ii invităm să o spună 
public. Să știm cu toții ce

case, de 
con- 

', tot 
unii 

dovada in- 
Nu-i numim. 

Insă ceea 
că

vrea echipa „Jiul** și li 
cotro nav ighează. Știm că 
există 111 lot uncie nemul
țumiri, legate de 
retril uții, de unele 
diții ileasifțuratc. Dar, 
alit de bine știm că 
jucători fac 
disciplin ei. 
deocamdată, 
ec-i surprinzător estc 
unii dintre aceștia se află 
în formația celor II, chiar 
dacă frecvența lor la an
trenamente este mai 
decît slabă.

Considerăm că 
rezultat, dezastruos 
putea numi, de la 
dea, trebuie să constituie 
semnalul de alarmă nece

mult

'acest 
l-am 
Ora-

sar, la „Jiul". Acest scor 
trebuie să trezească am
biția conducerii clubului, 
a secției de fotbal și mai 
ales a jucătorilor, cei fn 
măsură să ne readucă li
niștea și satisfacția că a- 
vcm totuși o echipă de di
vizia A. Care merită să 
rămină în divizia A.

Ghcorghe CIIIRVASA

Rugby

ȘTI I NȚ A PETROȘ A NI 
— STEAUA BUCUREȘTI 
12—6 (12—3). Echipa „flo
rilor de colț" a învins fă
ră replică, aplaudată non. 
stop de mulțimea specta
torilor, care a și cintat. 
După cin i minute grăma
da noastră deschide co
rul: 4—0, eseu, Înscrie Pa- 
lamariu (reintrare spec
taculoasă, eficientă), la ca
re contril ule Soare — 
Costache — Lncz.k'i, D u- 
mea — Si .n- hi Mur» pin 
și Rațiu. Eseul e transfor
mat de Drâghici: 6—0, a- 
poi Mureșan .peculează o 
greșeală a oaspeților și 
înscrie al doilea eseu, pro
mis suporterilor pentru 
18 martie de ziua 4a de 
naștere: 10—0, apoi 12—0, 
prin tr. Drăghici. Cam
pionii reduc puțin fn min. 
12 pun lp. Ignat: 12—3, 
jocul se aprinde la mo
dul antrenant, place din 
ce In ce mai mult, dar 
prima repriză aparține fa- 
voriților noștrii. Pentru o 
imagine mai veridică: 15 
grămezi ordonate, 15 re
puneri din tușă, moluri 
deschise fără număr, clș- 
tig pe toată linia pentru 
rugbi.știi din Petroșani. 
In partea a doua, jocul 
pendulează: 21 tușe, 20 
grămezi ordonate, con
sum de encrg.e cum rar 
s-a văzut (Știința n a mai 
Invin Steaua din 1978), 
dar favoriții noștri se do- 
vedi.f a fi superiori, ga
leria Jubi’ i/.i, trei fortu
rile Jos, conform ,'hcmui

AM ÎNVINS CAMPIONII!

Fază „la mină" din frumoasa partidă desfășurată duminică.

Foto: Aurel DULA

tactice hotărite, In fața 
repulatilor Ignat, Vărzaru, 
David sau IPxlorcă. Arbi
trul I. Bărnuțiu din Cluj 
se dovedește un ardelean 
adevărat, adică drept, sco
rul se menține pînă In 
min. 6G, clnd „internațio
nalul" Alexandru punc
tează din lp: 12—6. Fi
nalul c incandescent, I- 
vănuș suf'-că oaspeții 
prin tușe do p« .te 50 m, 
Mfdragoniu, Trancă (in. 
trat în locul lui Rațiu, ac
cidentat), I 'uie, Suiogan și 

Năstasc nu permit cam
pionilor să se desfășoa
re, spiritele „aprinse" sînt 
pe cale să explodeze, in
clusiv antrenorul Stelei 
(Rădulcscu, cel care, ner
vos, a alirmat că arbitrul 
n-arc ce să mai caute în 
divizia A, probabil pen
tru că n-a favorizat, ca 
pe vremuri, echipa oaspe
te). Deci, VICTORIE șl 

echipa noastră confirmă, 
fapt pentru care, cu toții, 

îi transmitem și pc aceas

tă cale sincere felicitări I 
Notă specială: antrenorul 
Vasile Bcrcu, cel care se 
dovedește a fi un bun teh
nician și tactician pentru 
rugbiul pctroșăncan, are 

nevoie de ajutor pentru 

a-și aduce familia alături 

de el, unde trebuie să 
prindă rădăcini; cine aude 
acest apel, să facă toate 
cele de cuviință I O m< ri- 

lă.

Ioan Dan Il tl.AN

Cupa schiorilor veterani
Sîmhătă, 17 martie, în 

masivul Straja și-au dat 
întîlnire schiorii veterani 
din cîteva localități ale 
țării. Primenită, curată, 
cabana Straja a găzduit 
peste 100 de oaspeți ve-. 
niți de la Reșița, Hune
doara, Deva, Petroșani și 
Vulcan, pentru a.și a- 
minti de anii tinereții, 
cînd au traversat efeme
ra perioadă a perfor
manței sportive. Momen
tul cel mai atractiv al 
întîlnirii l-a constituit 
concursul organizat pe 
categorii de vîrstă la 
probele de schi fond și 
schi alpin. Deși zăpada 
este... pe ducă, întrece
rile s-au putut desfășura 
In bune condiții, timpul 
senin și ziua călduroasă, 
de primăvară, favorizînd 
deopotrivă „competiția 
nostalgiilor". Iată rezul
tatele înregistrate: Schi 
alpin, bărbați, 35—40 
ani: I Teofil Baczay,
Vulcan; Ii Mircea Un- 
gurcanu, Deva; III Io- 
sif Boloș, Deva; 41—45, 
I Ghcorghe Krausz, Vul
can, II Grigore Gioflica, 
Lupeni, III Petru Stoica, 
Vulcan; 45—50, I losif 
Baczony, Lupeni; II 
Vasile Naș, Deva; III 
I.adislau Krausz, Vul
can; 51—55, I. Alexan
dru Acs, Petroșani, II 
Ioan ()n, Lupeni; III Vio- 
rel Slruuț, Petroșani; 
55—C0, I Adalbcrt ICato, 
Lupeni; II losif Racolța, 
Lupeni, III Ionel Mora- 
riu, Petroșani; 61—65, I 
Ladislau Orz, Reșița; II 

Ioan Oprișa, Hunedoara; 
65—70, I losif Ti’llman, 
II Simion Cioflica, am
bii din Lupeni, III Fran- 
cisc Edelin, Petroșani; 
peste 70 ani — I Nuță 
Munteanu, Lupeni; II 
Ghcorghe 'J’ampa, Pe
troșani.

La schi fond, probele 
au fost dominate de 
concurenții din Lupeni. 
Pe locul I, în limitele 
categoriilor de vîrstă, e- 
șalonate de la 35 la pes
te 60 de ani, din 5 în 
5 ani, s-au situat Șeitan 
Ușurelu, Victor Șandru, 
losif Peter, Aron Peter, 
Petru Ambruș, Andrei 
Drotzinger și Gcorge 
Lupaș.

Punctul culminant al 
întîlnirii l-a constituit 
festivitatea organizată 
sîmbătă seara In sala 
cabanei Straja, pentru 
premierea și sărbători
rea cîștigătorilor între
cerilor. Sărbătoritul se
rii a fost domnul Gheor- 
ghe Tampa, care, în a- 
ceeași zi, a împlinit 76 
de ani de viață.

Festivitatea a fost ur
mată de o seară de dans, 
la reușita căreia a con
tril: uit o formație de 
muzică ușoară încropită 
din soliști vocali și in
strumentiști din orașul 
Lupeni. Schiorii veterani 
au hotărît ca următoa
rea ediție a întilnirii să 
fie organizata în anul 
viitor tot la cabana 
Straja, pentru a continua 
o frumoasă tradiție.

V.S. L ENEȘ \NU

vizion.it
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
SUB DEVIZA „DIALOGUL UNGARO-ROMÂN"MANEVRE MILITARE SOVIETICE 

IN LITUANIA
MOSCOVA 19 (Rom. 

preș). — Unitâ ti militare 
sovietice desfășoară ma
nevre militare pe terito
riul Lituaniei, duminică 
fiind văzute chiar avioa
ne de luptă survolînd ca
pitala, Vilnius, a declarat, 
Vlads ’.ovas Panunis, pur. 
tătorul de cuvint parla
mentar lituanian, intr.un

\\ ESHINGTON 19 (Rom- 
i — Statele Unite vor 

na României 315 000 to
ne porumb și 7 500 tone 
unt sărat congelat — a 
anunțat Ministerul Agri
culturii al SUA, citat de 
agenția France Presse. A. 
ceste alimente. In valoare 
de 48 milioane dolari, vor 
fi vi >dute de guvernul ro
mân unor întreprinderi

S.U.A. VOR DONA ROMÂNIEI 
ALIMENTE IN VALOARE DE 

48 MILIOANE DOLARI

M
aniversari

PĂRINȚII, sora, cum. 
nitul și tunica urează 
scumpului lor Șoimu A- 
drian multă sănătate, bucu
rii In viață și tradiționalul 
„La mulți ani I" cu oca. 
ela anivei -Arii majoratu- 
luL (620)

DIVERSE
Or. VONIGA ILIE, din 

Csupeni, rog respectuos pe 
toți ©ci care-mi strică 
liniștea zilnică să nu mai 
insiste asupra bătrlnețc- 
lor mele, pentru faptul 
adevărat că nu am for
mat și nici nu intenționez 
să formez vreun partid — 
nic. liberal, nici al „băr
boșilor". Rog insistent 
dați-mi pace, domnilor 1 
(624}

VISZ\R1
VÎND motor Opei p

benzină. Petroșani, str.
Gh. Baril iu, nr. 22. (621)

VIND s hiuri Atomic, 
-ARC 623, 1,40 cm. Telefon 
12971. (619)

VIND Skoda S 100, Pe
troșani, Independenței, bl. 
28. ap. 2, după ora 16. (606)

V'ND Moskvici 408 cu 
Îmbunătățiri, Vulcan, stra-

interviu telefonic acordat 
corespondentului agenției 
Associated Press din
Moscova.

Manevrele constituie o 
surprixă pentru guvernul 
lituanian, deși ofițerii so
vietici afirmă că l-au in
format In prealabil pe 

președintele Vytautas Land, 
sbergis, a precizat purtă, 
torul de cuvint.

private din sectorul ali
mentar. Banii obținuți vor 
fi utilizați pentru finan. 
țarea diverselor măsuri de 
asistență pentru populație 
— a declarat Paul Dl- 
ckerson, director general 
al Oficiului de vlnzări din 
Ministerul american al A- 
griculturiL Produsele vor 

fi livrate anul acesta.

I C A P II B
da Republicii, bl. 2, sc. 3, 
ap. 7, după ora 14. (608)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament, do

uă camere, Petrila, Re
publicii 55/52, cu similar 
Petroșani, zona Spital — 
Petroșani Nord. Telefon 
43074. (610)

SCHIMB garsonieră Vul
can cu similar Petroșani, 
exclusiv Șerpărie și Dacia. 
Telefon 60110.

PIERDERI
PIERDUT sigihul nr. 7 

Gărzi naționale și un grup 
dc chei de la IM Uricani. 
Rugăm găsitorul să le 
predea la Serviciul per
sonal, I.M. Uricani. (614)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Mija Ioa
na și carnet CAR, elibera
te de IM Uricani. Ixt de. 
tlir nule. (613)

PIERDUT carnet GAR 
pe numele Mija Maria, e~ 
liberat de IM Ltipeni. II 
declar nul. (615)

PIERDUT legitimație ti- 
bliotecă și periodice 7234 
și carnet student pe nu
mele Bușan Grigore, eli
berate de Institutul de 
m ne Petroșani. Le declar 
nule. (618)

BUDAPESTA 19 (Rom. 
preș). — Sub deviza „Dia
logul ungaro.român", la 
Budapesta a început o 
reuniune la care partici
pă reputați reprezentanți

ACUZAȚII LA ADRESA LUI 
W. JARUZELSKI

VARȘOVIA 19 (Rom- 
pres). — Un grup de foști 
comuniști polonezi care 
fac parte în prezent din 
Partidul So:ial Democrat 
din țară, l-au acuzat pe 
generalul Wojciech Jaru- 
zelski că i.a înșelat și că 
nu a îndeplinit acordurile 
secrete ale „mesei rotun
de" cu „Solidaritatea" — 
relatează agenția EF0, 
cittnd un articol publicat 
de „Trybuna", organ al

NOUA GRUPARE DE STINGĂ
PRAGA 19 (Rompres). — 

La Praga s-a constituit 
mișcarea pentru socialism 
democratic autonom — 
„Alternativa de stingă". 
Noua grupare obștească re

LICITAT
DEC ESE

SOȚIA Ana, copiii. 
Nicolae și Elisabeta, ne
poții Nicoleta și Elena 
anunță cu adincă dure-, 
ro încetarea din viață' 
a scumpului lor

MII1OC NICOLAE |
Inmormintarca are 

loc azi, ora 15. Corte
giul funerar pleacă 
din Petrila, strada Re
publicii, 38 O. (Gir)

FAMILIA Bobaru 
Toma și Anișoara din 
Constanța regretă pro. 
fund decesul unchiului 
lor

MIHOU NICOLAE
Nu-1 vom uita nici

odată. (611)

FAMILIILE Mocanu, 
Manea, Dogarii. Iloba- 
i'U și Porumbel sînt 
alături dc familia greu 
încercată prin decesul 
celui care a fost

MI1IOC NICOLAE
Sincere condoleanțe. 

(611) 

al intelectualității din cele 
două țări.

Relatînd despre intîlnl- 
re, agenția MTI relevă 
rolul intelectualilor Ln 
dezvoltarea relațiilor din. 
tre România și Ungaria.

Partidului Social Demo
crat din Polonia. Ziarul 
polonez precizează că 
Lech Walessa și-ar fi ex
primat dispoziția de a 
prelua președinția țării, 
ceea ce nu ar trebui să 
surprindă pe nimeni, de
oarece liderul „Solidarită
ții" a acționat In această 
direcție șl este logic să 
dorească lichidarea rezi
duurilor vechiului regim, 
notează ziaruL 

unește cetățeni cu orien
tare politică de stingă șl 
aderă la Forumul cetă
țenesc fără a deveni un 
partid politic.

E
EVALD Kiminich (și 

familia) anunță cu du
rere decesul mamei sa
le

ILOREA 
ANTONIA OLGA

Inmormintarca va a- 
vea loc in 21 martie 
1990, ora 13. Cortegiul 
pleacă din strada In
trarea Eroilor nr. 1 
(în spatele Comisaria
tului Militar). (628)

COLECTIVII. Poli, 
clinicii Petroșani este 
alături dc doamna Nylaș 
Silvia în durerea pri
cinuită de pierderea 
mamei sale.

Sincere condoleanțe. 
(623)

COMEMORĂRI

CU ACEEAȘI tris
tețe, familia reamin
tește tuturor celor care 
l-au cunoscut că de la 
despărțirea de

CZIBULA IOSIF * 
au trecut 15 ani.

Odihncască-se ln pa
ce I (607)

FILME
PETROȘANI — Pa- 

rîngul: Jandarmul se 
însoară; 7 Noiembrie: Fa
leze de nisip; Unirea: Fa
ta de pe rlu.

LUPENI: GIntecele Iul 
Benny More.

VULGAN: Miss Ari- 
zona.

LONEA: Zece negri 
mititei, I—II.

URICANI: Locuri In 
inimă.

PETRILA: Locuri în i- 
nimă.

ANINOASA: Trans
port primejdios.

N.R. Eventualele mo
dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii ci
nematografice județene 
Hunedoara.

T.V.
10,00 Actualități.
10,15 Gurs de limba ru

să.
11,20 Vatră folclorică.
11,50 Calendarul agri

cultorului român.

întreprinderea de foraj 
și lucrări geologice 
speciale București

cu sediul în strada Mureș nr. 5, telefon 657240 
angajează i

— contabil șef pentru brigada .TI’LGS 
Valea Jiului

Angajarea se face conform Legii 12/1971.
Relații la telefon 41847 Iscroni sau Bucn- 

rești 90/657240, birou OPIR.

întreprinderea minieră Petrila-Sud
încadrează direct sau prin transfer :
— fochîști (autorizați)

— muncitori necalificați suprafața (pen
tru pază vestiare)

— paznici
încadrarea se va face conform Legii nr. 

12/1971 șl Legii nr. 57/1974.

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

strada Republicii nr. 1

încadrează prin fransfer sau prin forțele de 
muncă ;

— I revizor tehnic auto
I conducător auto posesor catego

ria I)

1 conducă lor auto categoria C
I mecanic locomotivă I..D.H. 

încadrarea și salarizarea conform Le
gii nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare, la biroul P.I.R., te
lefon 42820, inieiioi 141.

12.10 Teleclnematcca ,. , 
(reluare). 
Secvența.

14,00 ActualitățL
14.10 închiderea progra

mului.
15,00 Muzică populară.
15.10 Coordonata tunisi

ene.
15,25 Videodîscotecă.
15,50 Medicina pentru 

toți.
16.10 Teleșcoală.
16,35 Sindicatele In dia

log.
17,00 Cuza: Domnitorul 

Unirii.
17,20 Panoramic econo

mic.
17.40 Gopșa Mică: prima 

treaptă spre Infern.
18.10 Tribuna partidelor 

politice.
19.10 Desene animate, 
19,3" Actualități.
20,00 Reflector.
20.20 Teatru TV. 

Intr-o dimineață 
de Mihai Ispirescu.

22.20 Actualități.
22.40 Nocturnă.

întreprinderea de producție și 
reparat utilaj comercial Deva

.i n q a ) e a z a :
PLNIRU SECȚIA PETROȘANI, 

STRADA OLTULUI NR. 2,
următorul personal

— lacâhisi mecanici
— sudori
— vopsitori
— tinichigii

I nitatea este specializata iu leparjrea 
Ihigiderelor și funcționează intre orele 1 15.

Informații la telefon 41164.

întreprinderea țesătoria 
de mătase Lupeni 

organizează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor de

— economist
ret izor contabil
contabil
maistru electroniceanic 
maistru tehnolog (esaforie.

Insciierilo se fac la sediul inticpi inde- 
rii din I upeni, Udul Parii nr. 2 bis, pinâ l.i 
25 mari io 1 ț)90.
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