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in acordarea locuințelor
mai multase cuvine
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Petroșani, la început 
de primăvară.
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I.M. LONEA

Noile capacități 
vor duce la creșterea 
extracției de cărbune

.. ‘lift 
m» cyCp

Poate nici o întrcpi.n- 
derc minieră nu pune a- 
tltea probleme referitoare 
la atribuirea locuințelor an- 
gsjaților săi ca m.na Ani- 
n-iasa. Ața se face că In 
prez.nt ei slnt împruștlați 
prin Petroșani. Vulcan, 
l3croni ți. desigur. 
Aninoasa. Dc aici toate 
izurile. Iată ce

• pune dom ml
n Bu.lc.mu, viccprc- 

-edjntele sindicatului liber 
de la m na Aninoasa: ,.A- 
vcm înregistrate aproxi
mativ 500 de cereri de lo
cuințe. Este adevărat, o 
m-lrc parte dintre ele slnt 
pentru extinderea de spa- 
•'u (a crescut numărul 
membrilor de f im,.ie), dc 
îmbunătățire a confortu
lui f'tnii loc'lusc in blocuri 
m - are și-a fă-ut 1<< fe-

de condens). Cert 
lucru: imposibi- 

ccrerilor 
la crește- 

<ie

in
ne
ne 

Dr-

în
de 
cu 

muncesc 
viață, 

că 
o 

dcuă 
un se- 

prin- 
mai 
In-

nomsnitl 
este un 
litat' a rezolvării 
de locuințe duce 
rea fenomenului
stabilitate a forței 
muncă. Pleacă mineri 
experiență, care 
la Anizioasa de o 
pentru simplul moi.v 
nu se mai descurcă cu 
garsonieră sau cu 
camere. Nu-i nici i 
creț : ne numărăm 
tre unttățde cu cea 
ridicată fluctuație, 
flucr.ța asupra producției 
este directă. Pentru con- 
tracarca ace tui fenomen 
s-au făcut numeroase de
mersuri, dar fostul prim 
secretar Resign n a dat 
minei Aninoasa în ultimii 
ani, în orașul Petroșani, 
nici un apartament. Ba 
mai mult, s-a pierdut și

înteleger
din numărul dc apartamen
te deținute de angajații mi
nei prin plecări și ieșiri 
la pensie. Am vrut să 
intervenim să primim niș
te apartamente la domnul 
primar Belu, 
te grăbit și 
de vorbă cu

„In orașul 
primit in ultimul 
două garsoniere, ne 
domnul Ilie Torsan, 
ședințele Sindicatului 
bcr. Dar avem 
cereri pentru 
uă camere, 20 pentru

dar era foar- 
n-a putut sta 
noi".
Vulcan s-au 

timp 
spune 

pre- 
li- 
10 

do- 
3 

camcre ți 8 pentru 4 ca- 
mi re. In general, primăria 
din Vulcan ne înțelege și 
pe cit posibil ne ajută". 
Situație la fel de grea, dn-

Simion l’Ol

i.uprNi

stiti9 f■
Iată o întrcbare pe care 

am adresat-o mai multor 
cetățeni ai Lupeniulni, pî- 
nă cînd...

„Nu o cântați pentru că 
ca nu există — nc-a răs
puns un domn vârstnic. 
Mai precis funcționează 
în condiții improvizate, la 
parterul blocurilor nr. 34 
și 17 situ.it in cartierul 
Bărbăteni".

Patru apartamente 
devenit o grădiniță 
copii preșcolari, unitate de 
învățămînt în care sînt In- 
ghesuiți zilnic aproape 400 
dc copii !

.Se mai poate vorbi în

Tn această lună mina Lo- 
nea n-a mers prea bine. 
A înregistrat chiar o res
tanță ,Ja zi" de peste 2000 
tone de cărbune. Să cer
cetăm cauzele care au dus 
la nerealizarea propriului 
preliminar. Minusul' nu e 
foarte mare, nici măcar o 
zi de producție. Dar ne
mulțumește pe toată lumea. 
Ce s-a întîmplat ? S-au 
schimbat normele dc mun
că pe baza unor criterii 
noi. nu în funcție dc „ne
cesități" cum se stabileau 
pe vremea dictaturii, ci 
în funcție de condițiile 
concrete de la fiecare 
punct de lucru. A interve
nit și trecerea la progra
mul de C ore pe zi. Toate 
acestea, cumulate au con
dus l.t stabilirea uncii pro
ducții zilnice dc 2400 ue 
tone. Dar nici acest preli
minar. stabilit pe baza u 
nor date reale, nu în mod 
mai mult sau mai 
ari itrar, mai mic
in 1989 — nu se realizează. 
Producția medie zilnică 
reprezintă 95—96 la sută 
din preliminar. „I.a aceas
tă dată producția noastră 
este strangulată datorită 
epuizării fostelor locuri de 
muncă productive și trece
rii la noile fronturi" ne 
spune directorul întreprin
derii, 
ce s-a ajuns în 
stare ? Este vorba 
realizarea l.i timp 
capacități, aceasta 
tă unei gîndiri care 
vizat în suficientă măsu
ră perspectiva. Normal era 
ca lucrările 
să 
cit să se realizeze o nornia- 
litate a ieșirilor și intrări
lor noilor capacități dc
producție. Situația a co-

sută, 
cantonata 

i mai a- 
ore 
în 
70

I 1- 
dc- 
da- 
dc

puțin 
dec?

mg. Ilie Matei. Dc 
această 
de ne-

□ noilor 
datork 

n-.v

de pregătire
fie astfel eșalonate în-

incis și cu scoaterea mili
tarilor din subteran și în
locuirea lor cu noi an
gajați cc au nevoie de pre
gătire profesională care se 
face din mers. Acești fac
tori se regăsesc In randa
mentele scăzute cu o ju
mătate de tonă pe post fa
ță de cele programate. Nu 
este mai puțin adevărat 
că nici efectivele nu slnt 
rațional folosite. Față de 
un coeficient dc prezență 
de 86 la sută, se reaFzcn- 
ză doar 78—la 
diferența fiirrd 
în ifemotiv:r D
mințim < i din c.clc 6 
de mancă se folosește 
scopul producției *-.zn 
la sută d n t mpul de 
cru imaginea 
vine... clară.
torită 
transport 
dar și a 
disciplină 
pl' sarea n-,*. 
la locul de muncă.

Ce este de făcu'. ? „Oda
tă cu intrarea în normal 
mizăm pe crcșb ' ,i 
damenăelor. Sperăm 
nă la sfîrșilui lui 
să recuperam ceva 
înche’em luna cu un 
de 1500 de lene, iar 
aprilie să ne realizam pre- 
Fmmarui", ne spune direc
torul. In acel.pi timp, se 
lucrează int ns pent 'i eli
berarea căilor dc trans
port, care va conduce l.i 
îmbunătățirea ai ;ovlzio- 
nărn cu materiale a locu
rilor de muncă Se mpun 
însă masuri pion i 
nizarea acestei < 
prin montarea d 
raiuri, dar încă 
executate lu.-r.i. ii" 
ere necesara.

Simion l’OI*

cauzelor 
Aceasta 

prob! m. l<ir 
și aprovizionare, 
unor acte 'le 

concretizate 
devreme

in» 
in 
dc

ran- 
ca pî- 
ina rt ie 

și sa 
minus 

în

i mec.i-
operațn 

mrno-
i sînt 

mini-

'au 
de

acest caz de învățămînt dc 
calitate, de igienă, de or
dine, dc civilizație, de apă
rarea copilului ? Tenen 
de joacă nu există. Loca
tarii blocurilor aminVte 
șl ăl ți cetățeni din zonă 
dau dovadă, spre cinstea 
lor, dc omenie. De.și în 
majoritate sînt mineri la 
mina BărUitcni. și după 
un șut dc noapte, au ne
voie firească tic odihnă, 
totuși „nu auri" larma fi
rească a Jocului copiilor, 
înțelegind faptul că atitea 
sute de cop., au nevoie și 
dc joacă.

In grădinița improv za-

tă, datorită infiltrațiilor d- 
apă, care au deteriorat pe
reți ți grupuri sa
nitare, mirosul de 
mucegai persistă. Aici 
stau copii preșcolari, cîteva 
ore bune. Casele slnt mo
bilate sărăcăcios, cu mo
bilier vechi, preluat de lu 
alte grădinițe, 
rele, inimoose 
goste dc copii, 
ce este posibil
schimla aspectul ..tlilor de

EdixffteQ- 
și cu dra- 
fac tot ceea 
pentru a

lloraliu XI.I \ WDRI M li

(Continuare in pis a l i)

— D.u <i sr iiihinplă, c jjr» vă sau miting '
•— Nu domnule', au apărut castrase ții...

Desen dc S/ IIIO Zuliari

Răspunsul îl va da timpul
in mod normal. o dată 

la șapte ani paste un drum 
asfaltat trebuit așternut 
un non covor de asfalt. 
A la, în mod normal. Dar 
se știe, In vcrhiid regim 
tu era normal »,c transfor- 
in i în nefiresc. Și invers. 
A-a ca nu miră |>e nimeni 
■.tarea deplorabila în care 
au ajuns străzile. Că cli 
Iii dc pină mai ieri se fă
ceau c i nu v,,d starea hrr 
|aln c.î Iarăși nu n< miră. 
I’ai, n-aveau cum 1 In 
limuzinele negre '.au bleu
marin, cu numere de în
matriculare 1 III) 101 șj 
31 IID 101, t.mțcaj că 
plut-'" Jn cliiml), < e, - 
ialți muritori, inglr-uiți 
în autobuze avîrhl sir pen
siile șl pernele do aer pa
ndite, i;i mirean Jimlx.’ 

la fit arc hop. Și scăpau 
printre dinți cuvinte care 

ri i M’iJifuiau dcli <’ <ii < <

rostite in adunările festive.
De< i, ce s-a schimbat in 

matei ie de drumuri? Mai 
nimic. Ceva, ceva a înce
put <î se înlrezăreavă. De 
răptamin i trecută. Indeo-

nul Ion Șodolc .cu, l 'linit ..in 
principal la pi măria ti n
1‘ctroani, precizează că.
In fine, s a <J.it startul In 
.'itțiunea de reparare a
tronsonului de ș > a DN

/\ h! Drumurile...
Hi (X> porțiunea de •ea
le l i pochii din Livezcni
Ixv r.uv , rredc’in, putea fi

■ dc Poli |k
I.a cK>am inarva rej •r 4ur*
nul 'A mire In pr»SCS la

puc Și ,'iti» e bm » Dom

1*rrn • • ♦I iii de CtiHiîurerv
Nu ir mai fi rupt J <1
Htf In poligon. Păcat Duc <
le ]|)ÎX>|puneam Inain’.v iliov
lia •i ,i, prrcix nccvpt.a
Ai t •m c llzriu Tlrzlu pen
tm eA i;rc>|>ih’ — mi| mur
M imni Iniei, claf des.. —
au di,spărut. Alt fost a.til

i-fi ctipr>nxll între l.ivcToni 
ți l’cș’et.v ll<<lli. A.licu a
ftrclci ți uni ue țpCKCA
de n căre 1 Mare fi/UpunUe
direct nrc<4 n Hat
Njrrnii 1 nr fi (CMt — 1 uni
ziceam In Inc — ra.
iirsH 1 ( i trecut
la a>t. i\<i UnUt ti 1
rovov llx' Ei a bine.
Treaba a” a 1111 * 1 mal
(Acul <1 m 1iu7r 1) 11 n ;i tu 4
5l nu 1(*'• V* cil cc 1 De vn
mi prra l> «mi tei foirturi
pentru 3HP-Î lucru.. Sil i i-
ti.i nu r 1 rn?A n 1 In

momentul . f ,0. ' ’i 
forturi. ., fost ia .zi i i 
1-ejsu i in f in : iun ■ ' a
lteiser din I„vezen;. ?.l a 
mult ru „:...iut-mina ' i 
cu c1 mai ti -l>u In i 
menea ocazii, s-an pi .< i- 
r it Că ion - th’ b.'.uin 
țâ de 500 <it ar fi n. - ir), 
1600 tone crililu:. p'- <>r-
'.iiri și 3 b ne de f Ier. A- 
iliuî sti ic!ul n,:. ir pen
tru juna a? I.c. A'it rit 
■ a cirp ști eit de ci' arte- ’ 
i;i principalii r!-.- intr.ir- i 
i< a e din A .d- a .1. liir.

Pentiu 1990, la mve,;il o- 
lașului Petroșani s - preve
de un volum de lucrări In 
v Jo.arc’ de -I 3 niilio nm lei. 
In limit.i a,. !„r lon,.,iri
c : > pi c<: u z. .i cxccutn- 
re.i de i-cp.i: .ții pe 12

Ghcmglie Ol.TI ANF

(( onliniiare in pa£. a 2-a)

situ.it
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INVITAȚIE ONORATA. 
Duminică, la Deva, au a- 
vut loc două spectacole de 
muzică populară din ci
clul „Tezaur folcloric în 
concert", cu participarea 
Radiolelcviziunii Româ
ne Libere. La invitația 
făcută de organizatori și 
dorința expresă a mult 
îndrăgitei soliste de muzi
că populară, de obîrșic din 
Paroșcni, Elena Merișo- 
reanu, a fost prezenta în 
ambele spectacole și for
mația de dansuri bătrî- 
nești a Casei de cultură 
din Uricani, condusă de 
prof. Dumitru Sârbuscii, 
formație răsplătită, în ur
ma evoluției, cu aplnjzc 
la scenă deschi-ă. (FI. De
jun, firi câni).

PRIM WARA se apro
pie cu puși repezi. Odată
< u încălzirea vremii, na
tura devine tot mai îmbie
toare, chcnund în cadrul 
ci * menii. O probl'-mă sc 
impune în legătură cu un 
mult cuiitat și tradițional 
l>>c de agrement al pe- 
troțănenilor — Peștera Bo
lii. Cabana Pe?ter* Bolii 
este indii -a de cîteva luni 
pentru reperați: șl reno- 
▼âri. Pr oabil se impun.
< <• c» nemulțumește, in
să c‘ tt faptul ca in exe-

QLO VADIS, T.V.R.E. ’

Colivia cu
glas, 
mo-

principii
Televiziunea, acest 

al poporului care în 
m Utelc de imponderabili
tate ale speranțelor noas
tre pentru Marele Vis — 
Libertatea, 
dovedească funcția de „ar
teră aortă" a informațiilor 
vitale, a intrat într-o pe
rioadă de confuzii, datori
tă incapacității de a urma 
consecvent principiile ce 
nu propulsat-o în fruntea 
mass-mediei.

Deși a 
melanjului 
formații și 
de interes 
după 
cratic": fiecare spune ce 
vrea și cît îl duce mintea. 
Televiziunea nu folosește 
totuși pe deplin avantaje
le pe care le are 
celorlalte mijloace 
formare în masă.

Mu gindesc la 
Uitea transmisiei 
evenimentelor dc 
‘antă capitală, ceea ce 
cnnfe
zația că u măresc un feno
men re il ți ar face impo
sibile intcrprctările tenden
țioase, 
timpul 
cațiile 
cei '. „ 
venimentele din 12 ianua-

a știut să-și

depășit etapa 
de opinii, in- 
luări dc poziție 
minor, orientate

principiul „demo- 
fiecarc spune

asupra 
dc in-

posibili- 
directc a 

i mp or
ar

telespectatorilor sen-

reducfnd, totodată, 
pierdut cu expli- 

tardivc. Spunînd a- 
am în vedere e-

publicu- 
eatisfâcu- 
la înde- 
principal 

națio-

ric, 28 ianuarie, 18 februa
rie și 16—19 martie. Cine 
ar mal putea învinui tele
viziunea că cenzurează in
formațiile dacă acestea 
ar fi transmise integral șl 
direct ? Pe de altă parte, 
emisiunile ce compun sec
vența culturală a progra
melor, lasă de dorit, în 
sensul că Televiziunea nu 
reușește să ofere 
lui un program 
tor, neducindu-și 
plinire rolul de
mijloc de cultură 
nală. Să fie aceasta o lip
să de profesionalism sau 
rezultatul unei inerții în 
glndire, al existenței unei 
colivii prea strimte în ju
rul principiilor vechi ?

Se spune că unii învață 
mai repede, alții mai în
cet Este oare Televiziunea 
printre aceștia din urmă ?

Fiind un optimist, cred 
totuși că după ce a oferit 
în premieră mondiala, pri
ma revoluție televizată 
din istoria lumii, TVRL îți 
va continua mersul ascen
dent depășind perioadele 

a 
cu

co
va

dc criză și idei, spre 
deveni ceea ce dorim 
toții: o enciclopedie a 
lor mai importante și
lorase preocupări umane.

Dacă fiecare ar avea plata unei singure zile
Admitem, ca axiomă, ne

cesitatea de a munci, cin
stit și conștiincios, pentru 
a putea trăi demn. înțele
gerea și aplicarea în viață 
a acestui principiu sînt 
proprii omului civilizat.

Din vremuri uitate, boul 
trage-n jug, fără a reali
za faptul că muncește, că 
acest fapt este condiția 
necesară și suficientă pen
tru a-și primi hrana. Dar 
noi ? Trăim pentru a mîn- 
ca sau mîncăm pentru a 
trăi ?

Greva care a paralizat 
fluxul cărbunelui s-a în
cheiat cu anumite rezul
tate, între care, în planul 
producției, un rezultat nul. 
Departe de mine gîndul că 
revendicările minerilor ar 
fi n cin dreptăți te. Am lucrat 
în subteran, alături dc

ci, sm mîneat acea 
amară. „Poloneza", 
ma lui Stalin", praful în 
ochi și în urechi nu-mi 
sînt străine. Nici reumatis
mul nu m-a ocolit.

Mă adresez acestor vaj
nici bărbați cu toată sin
ceritatea, fără gînd ascuns, 
rugîndu-i să dea dovadă 
de înțelegere față de situa
ția precară a economiei 
naționale, să renunțe la 
manifestări cu caracter 
Ultimativ, care știm unde 
pot duce și să treacă 
un dialog firesc, spre 
conciliere benefică.

Să înțelegem că nu 
momentul să cerem 
mult, sâ nc amintim 
parabola sacului gol, 
avem în vedere posibili
tatea unei reacții în lanț, 
care no va arunca direct

pîinc 
„ini-

la 
o

c
prea 

de
Siî

în prăpastie, pe malul 
căreia abia ne mai ținem

Să stăm strimb .și 
judecăm drept: oare 
care nu cer nimic, nu me
rită? Au avut oare pînă a- 
cum de toate sau sînt mul
țumiți cu ceea ce 
Fiecare luciu are 
lui...

Guvernul actual 
vizoriu. Un drept, smuls 
în asemenea condiții, poa
te fi numit definitiv ? Nu 
dau sfaturi.- Să nu, mi-o 
Iuați în nume de rău. Glo
durile de mai sus mi-au 
fost inspirate de o frază, 
citită, nu mai știu unde și 
cînd. Iat-o: „Ar fi )<» 
destul pentru toți oame
nii, dacă fiecare s-ar mul
țumi, zilnic, cu plata unei 
singure zile".

su 
coi

au? 
vremea

c pro-

Ștefan CIMPOI

t» știți se grădinița nr.
(Urmare din pag. I)

clasă — pe pereți sînt zu
grăvite imagini din bas
me și din lumea copilăriei, 
puținul material didactic 
aflat la dispoziție este 
folosit cu grijă. Impasibi-

Lupeni
șco- 

Grădi-
anii 

mate-
mai mult dccit pre-

litatea primăriei 
și a Inspectoratului 
Iar este evidentă, 
nița a moștenit din 
dictaturii o situație 
rială
cară și nimeni nu i-a în-

cutaica lu •'•arilor nu 
observă nici un progres. 
Pe cind el dorea uni
tății ?

CINE A FOST.. RAMI
NE DOMN, indiferent de 
t mpui de pe care le trăim, 
este de pftrere pension irul 
Iosif Fcraru din Lupeni. 
In scrisoarea adresată re
dacției. c.ț torul nostru, 
care pină la vlrsta de 58 
dc ani, a trăit și a văzut 
tru te. aduce aprecieri u- 
nor cadre medicale cu su
flet cari >t;U ă vorbeas
că cu p • ’.enții și care 
J-au aju'at < o diferite pri
lejuri ;i ■ i recapete ima- 
tate.i. Sint amintiți me
dicul c 1 diolog M ijor, (le 
la spitalul Lupani, soții 
P op T.beriu și Mcndc- 
lina, de la dispensarul 
Bărbăteni, precum și m-- 
dirii Ridu V. Radu, Victor 
Murarilt și Traian BăcilA 
din Petroșani. S-mnatarul 
scrisorii amintește ți de 
un bun medic specialist — 
chirurgul Mircea Durleș- 
teanu. rare a funcționat. Ia 
Lupeni. dar In urma unor 
presiuni, ți-a ■•-rut trans
ferul la Spitalul CFR Si- 
meria.

TRAFIC. Pe bulevardul 
Tlldor Vladimirescu din 
Lupeni circulă, fără re - 
tricții, autovehi uleie gre
le. De • i- nu se folo.ește 
drumul dc tranzit. con
struit pentru traficul greu? 
Sc izindu ne a> • ,t aspect, 
dl. Ion Diaconii, propune 
r< in itit'lin a rc tricțiilor 
do rii-ulație pe bulevard. 
(V.S)

IMPORTANT. Cimilr- 
b’l A iției invalizilor 
din Val- a Jiului anunță r:. 
j •- urinei» care au uferit 
noridont" de muncă ți ,int 
înregîMratc [n ;iMti«||« 
‘int rugate ă prezinte 
Jn zilele de 28, 29, 30 și .11 
martie, Intre orele 8—18, 
Ia stadionul „Jiul" din Pc- 
troșani, penii ii a ridic i 
pachetele • u ajutoare ce 
l- -Jnt di tinatc. (Al II.)

Iluhri. A rcali/atd do
lo.in Dl III K

Andrei KRAI SZ

tins pînă acum o 
ajutor. Umezeala 
căperi, și pe timpul iernii, 
frigul sînt la ordinea zi
lei. Iar copiii stau într-o 
înghesuială de nedcscris

Consemnăm opinia doam
nei Carmen Toropu, di
rectoarea grădiniței: „Mun
ca didactică, în lipsa unui 
local adecvat, a devenit un 
chin. Activitățile nu se pot 
desfășura normal din lipsă 
de spațiu. Ne lipsesc ma
terialele didactice precum 
Jocurile logico-matcmati- 
cc și altele, fără de care 
activitățile didactice me
nite să lărgească orizon
tul dc cunoaștere al co-

mînă dc• 
din în-

pi i lor 
rită".
iar din cele care sîrtt, mul-, 
te sînt descompletate, _țje* 
gradate. Am încercat ți 
am reușit să facem un tea
tru de păpuși. împreuna 
cu două colege am muncit 
cu toată dăruirea. Dar pă
pușile sînt uzate, decolo
rate. Cum să atragă 
copiii ?".

Situația în această gră
diniță — nu este, din pă
cate singura unitate de In- 
vățămint din Valea Jiu
lui aflată în suferință — a 
devenit gravă. Poate câ 
aceste rinduri vor găsi e- 
cou la Lupeni și la Inspec
toratul școlar.

nu au eficiența do- 
Ne lipsesc jucăriile.

EMII.IA ARINGIIE : Ne 
scrieți că soțul dv. a pără
sit domiciliul. Ne pare rău, 
dar aceasta problemă nu o 
puteți rezolva decît dv. îm
preună cu soțul, 
avem cum sa vă

Noi nu 
ajutăm.

SUPORTERI. 
După cite știm 
nul Loți Vlad nu este an- 
trenorul echipei de fotbal 
„Jiul" Petroșani. Proba
bil ați crezut unele zvo
nuri care au circulat la în
ceputul anului.

Pctrila : 
noi, dom

MONICA ALDEA: Spor
turile care vă 
ză sc practică 
Jiului (handbal, volei, a- 
tletism). Vă puteți înscrie, 
dacă posedați calități la 
aceste discipline sportive, 
la unul din cluburile spor
tive existente în 
piui nostru, Clubul 
tiv „Jiul" Petroșani 
la Clubul Sportiv 
d.n Petroșani. Bune 
diții există. (G. Chirvasă)

in teresea- 
în Valea

municli 
spor- 

ori 
Școlar 

con-

Mai multa înțelegere
fUrmore din pog I)

i •> nu și mai și, este in 
Aninoasa unde solicitările 
sint multe. Dar, pe lingă 
lipi i de locuințe aici a 
trebuit evacu it I locul F 
cu 21 dc apartamente pen
tru că nu se mai putea 
locui. Blocul a fost exe
cutat, de un șantier din 
D va al TAGCM Hune
doara, sub orico critică. 
IGCL-ul l-a p luat super
ficial, construi torul și-a 
pu .o..da pt- spinare și a 
pir- at, iar bb ui, deși In 
termen de garanție, nu 
poate fi folosit. Beneficia
rul, IGCL Petroșani, este 
dator ă facă toate de- 
mer.urile n■•(■(•■ ire ca șan
tierul A vină să facă imo
bilul locuibil, nu să plece 
cu banii lisați și alții să 
plate.rcă oalele sparte. 
Tot In Aninoasa s-au 
mai primit 30 de aparta
mente in blocul K, dar nu 
poate fi folosit pentru că 
nu este racordat la rc-

‘eatia electrică. „In Iscroni, 
.n 1990, s-au primit 9 
apartamente și 5 garsonie
re — continuă domnul 
Btidcanu. Cu aceste cîteva 
apartamente nu rezolvăm 
ncmulțum.nle oamenilor. 
Numai in Lscroni avem 
30 dc cereri pentru apar
tamente și garsoniere".

Stăm dc vorbă și cu șe
ful serviciului adminis
trativ, Nicolae I.icii. „La 
această stare deplorabilă 
se adaugă apartamentele 
degradate. Jn I troșani 
avem aproximativ J0, 
iar in Vulcan aproximativ 
25. I’c care ar trebui ca 
IGCL-ul î le rep ire. Dar 
nn mișca un deget. Mai 
este un aspect, mutarea 
la V'nlcan, în Jocul cazăr
mii a căminului 3 din Is
croni. Se eliberează astfel 
28 de apartamente din ca
re dorim să ni sc reparti
zeze și nouă".

Așa stînd lucrinib’, nc-am 
adresat primarului mtini- 
cipinlui, domnul locote-

nent-colonel Belii care 
ne-a promis analizarea 
cererii in biroul executiv 
al primăriei. „In ziua de 
20 martie am discutat pro
punerea pe care ați făcut-o 
— nc-a răspuns domnul 
primar Belii. Avem multe 
cereri și din alte orașe. 
Nu putem aduce toată 
Valea Jiului la Petroșani. 
Și Aninoasa este oraș, are 
cota de locuințe. In acest 
an șc construiesc pe raza 
oivtșului 153 de aparta
mente, (Im caic 40 în Ani
noasa și 1)3 în Iscroni". 
Totuși, sînt multe cereri 
dc extindere a spațiului 
pentru cei care locuiesc 
deja in Petroșani. Cel pu
țin pentru aceste cazuri 
primăria din reședința dc 
municipiu ar putea mani
festa mai multă înțelegere. 
O discuție cu sindicatul 
liber de la mină ar lămuri 
lucrurile o dală pentru tot
deauna,

AHI DRUMURILE...
(Urmare din pag. 1)

struzi. In Jur de 51 mii 
metri pătrați. Aceste lu
crări necesită 600 tone de 
mixturi asfallice. Plus alte 
300 de tone pentru cele
lalte localități. Prepararea 
celor 900 dc tone de mix
turi asfallice reclamă pro
curarea uno. cantități de 
loc neglijabile de bitum 
(700 tone), nisip (3200 to
ne), criblură sort 3—8 
(2100 tone), criblură sort 
8—15 (1600 tone) și filcr 
(600 tone). In prezent, 
cantitatea acestor materi
ale existente la stația Rei- 
ser reprezintă 30 la sută 
din necesar. Primăria face 
apel la IGCL Petroșani, 
executantul lucrărilor de 
reparații, să se preocupe 
de completarea stocului. 
In ce măsură o va face, ră- 
mine (le văzut. Poate nu 
cu tergiversări, așa cum 
obișnuiește să procedeze 
în cazul altor lucrări.

Totuși, în acest an pri
măria Județeană a fost 
generoasă. A desfăcut

mai larg balerele pungii 
și a alocat Petroșamuluj 
4,3 milioane lei pentru re
pararea străzilor. In anii 
trecuți, cu chiu cu vai sco
teai de la județ vreo trei 
milioane. Și totuși, cele 
4,3 milioane sînt insufici
ente pentru a da un aspect 
decent drumurilor din 
Valea Jiului. Am fost cu
rios să aflu cam cît ar 
costa reasfaltarea fără 
cusur a șoselei de la I.ive- 
zeni la Peștera Bolii. Dom
nul Șodolescu face un cal
cul și zice: „Aceasta ne
cesită 15 mii tone de asfalt, 
deci 15 milioane lei". Bani, 
nu glumă I Cu letonul 
turnat în parcul din Pe
troșani (care a costat des
tul dc mult) se puteau 
foarte bine reface cîțiva 
kilomeri de stradă. Cea 
înspre cabana Rusu, bună
oară. Va dispune vreodată 
Primăria din Petroșani 
de suma necesară renovă
rii Cg la carte a drumuri
lor ? O întrebare la care 
răspunsul ni-1 va da, nc-. 
greși, viitorul.
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O constatare
Numărul accidentelor este în scădere

nt folosite
ofic șlă 

comu- 
despre 

gra
de 

Văii 
cu

In propaganda 
din tmii dictaturii 
niște, adevărul 
numărul, frecvența 
vitatca accidentelor 
muncă din mineritul 
Jiului era cenzurat 
strășnicie. D;n statisticile 
oficiale la care, în sfîr- 
șit, avem acum acces, a- 
flăm fapte zguduitoare. 
Numărul de accidente gra
ve înregistrate în 1983 era 
de 4,4 cazuri la un milion 
de tone de cărbune extras. 
Un an mai tîrziu, in 1989, 
a crescut la 7,8 accidentați 
la un milion de tone de 
cărbune extras. In 1988 
se înregistrase un singur 
accident colectiv de muncă. 
4989 s-au produs 6 
den te colective în 
din Valea Jiului, 
creșterii frecvenței și gra
vitații accidentelor o
constituie goana după cît 
mai mult cărbune, indi
ferent de prețul plătit pen
tru extragerea lui. Indife
rența pentru om era ridi
cată la rang de politică 
de stat atunci cînd se vor
bea în propaganda ofici
ală d°'pre „grija față de 
om" și despre „condițiile 
minunate de muncă și de 
viață ale minerilor".

Revoluția a adus modifi
cări structural? și in do
meniul protecției muncii 
din minele Văii Jiului. Este 
deosebit de semnificativ că

acci- 
înincle 
Cauza

în perioada care a trecut 
din acest an. frecvența, 
numărul și îndeosebi gra
dul dc gravitate al acci
dentelor au scăzut consi
derabil, în comparație cu 
aceeași perioadă din anul 
trecut. Domnul inginer 
Ioan Crăciuncscu, inspec
tor șef adjunct în cadrul 
Inspectoratului dc stat 
teritorial pentru protec
ția muncii Petroșani a
avut amabilitatea să ne
pună la dispoziție cifre și 
fapte revelatoare. De la
începutul acestui an, pînă
acum, în unitățile minie
re din Valea Jiului s-a 
produs un singur accident 
mortal și doar două 
s-au soldat cu 
te permanentă. In 
perioadă a anului 
se înregistrau zece 
de accidente.

E tc bine să se știe 
existența metanului și 
prafului de cărlune > 
stituie 
a'c accidentelor colective 
dc muncă. Faptul că nu au 
avut loc astfel dc acciden
te demonstrează eficiența 
măsurilor stabilite de con
siliile de administrație la 
începutul acestui an pe 
1 nia întăririi gradului de 

în exploatare 
în ceea ce privește com
baterea prafului de căr
bune, înîreținerca cuilor 
de aeraj și de transport 
în subteran.

aeraj aJc rninc- 
circa H km de 
profilul defor- 
presionatc. In 

mi- 
efecti-

stațiile de degazare?
coeficientului 

exploata- 
de căr- 

o preocu- 
pentru

de montaj a 
degazare la

După

unei stații 
mina Băr- 
accidentul

care 
invaLidita- 

acce.ași 
trecut 
astfel

că
i a 
con- 

principalele cauze

Deși s-a diminunat nu
mărul de accidente, situa
ția grea moștenită de la 
regimul de dictatură co
munistă se menține cri
tică. Din circa 200 km dc 
galerii de 
lor CMVJ, 
galerii au 
mat, fiind
toate întreprinderile 
nlere sînt plasate 
ve de mineri care lucrea
ză la refacerea profilelor 
presionate. Este absolut 
necesar ca pe lingă in
specțiile organizate prin 
organele proprii dc consi
liile de administrație ale 
unităților miniere, 
să fie sprijinită și de co
mitetele sindicatelor libe
re preocuparea pentru 
creșterea și asigurarea 
permanentă a gradului de 
siguranță in activitatea de 
producție de pe 
schimburile. Prin
rile un.'.e ale factorilor de 
decizie cu oele al€ mineri
lor, actuala situație a di
namicii și statisticii ac
cidentelor poate și trebu
ie stăpînită.

minier Valea 
în contextul

Jiului, 
acestei 

distinct 
instala- 
preala- 

condiți-

toate 
efortu-

Creșlerea 
de siguranță în 
rea zac imîntului 
bune constituie 
pare deosebită
consiliile de administrație 
ale unităților Combinatu
lui 
Iar
preocupări un loc 
îl ocupă stațiile și 
țiile de degazare 
bilă. In funcție de
ile de zăcămînt, care pre
zintă de la o mină la alta 
unele diferențieri, i 
în ceea ce privește 
națiile de gaz metan, 
nele din Valea Jiului 
fost și urmează să fie 
tate cu astfel de stații 
instalații. La ora actuală 
dispun de stații de dega- 
zare minele Petrila, Li- 
vezeni, Lupeni, Paroșeni 
și Uricani. Se mai află în 
curs de finalizare lucrări-

inclusiv 
ema- 

mi- 
au 

do 
și

Acumulările de metan
cauze si efecte*

In majoritatea minelor 
din Valea Jiului se con
stata emanații puternice 
de gaz metan. Un exemplu 
concludent il constituie 
cele din panoul 2 Nord 
de la IM Livezeni. In pe
rioada care a trecut din 
acest an stația de telegri- 
zumetrie a detectat In re
petate rînduri la IM Li
vezeni in panuul II Nord, 
acumulări de metan peste 
limitele admise. Ca ur
mare, 
tomată, 
Pe 
din brigada i 
Vasile Fiorea. 
II Nord s-au 
întreruperi de 
pinâ 
centrațulor de metan 
limita adm.să de 
de telegrizumetne. In aces
te condiții, producția rea
lizata in abataj este mai 
mică decît cea planificată. 
Iar gradul de siguranță în 
exploatare nu este la ni
velul cerințelor actuale. Ce 
măsuri a luat consiLul de 
administrație al între
prinderii pentru îmbună
tățirea condițiilor dc sigu
ranță In exploatarea 
1 locul II Nord?

Răspunzînd la întreba
re, domnul Ionel Arad in
giner șef cu probleme de 
securitate minieră la IM 
Livezeni nc-a informat că 
6e fac eforturi străruitoare.

admise. Ca
prin decuplarea au- 

în activitatea de 
schimburile minerilor 

condusa de 
din panoul 
Înregistrat 

i activitate, 
ia eliminarea con- 

la 
stația

din

In zona panoului II Nord 
sint plasate pe galeria de 
cap brigăzile conduse de 
Mihai Avram și Ion Co
vaci, pentru a reface pro- 
filele miniere îngustate 
din motive de presiune a 
zăcămîntului. îngustarea 
galeriei nu permite reali
zarea unor debite de aer 
proaspăt la nivelul pre- 
va u.. Alte două brigăzi, 
respectiv cele conduse de 
Lepadatu și de Astaloș sînt 
p.asate la săparea 
suitor de aeraj. Au 
începute lucrările la o 
galerie de aeraj care 
iace legătură dintre 
zontul 300 
Nord. Prin 
cestor lucrări 
va îmbunătăți 
aerajul în panoul 
pe întreg circuitul 
teran.

Se vor asigura 
mai bune pentru diminua
rea acumulărilor de metan. 
Consiliul de administrație 
a stabilit o gamă largă de 
masuri care vizează și In 
viitor îmbunătățirea în 
perspectivă a aerajului ge
neral și parțial din subte
ran, de la fiecare loc de 
muncă. Printre acestea se 
află refacerea profilului 
planului de aeraj din pa
noul 1 Sud șl săparea unui 
nou puț care va dezvolta 
capacitatea de aeraj pe ca
lc naturală.

OB1I6ATORIE

tinerii?
unui 
fost 
altă 

va 
ori- 

și panoul II 
finalizarea a- 

miniere se 
nu numai 

II, ci 
din sub-

condiții

nu
de 

din 
nu

Analiza pe bază de cifro 
statistice a accidentelor de 
muncă Înregistrate în pri
mele două luni ale acestui 
an în unitățile Combina
tului minier Valea Jiului 
pune în evidență un fapt 
îngrijorător. Deși indicele 
de gravitate a scăzut, 
mărul cel mai mare 
accidente fiind cele 
categoria ușoară, caro
necesită zile îndelungate 
de spitalizare sau de asis
tență medicală, ponderea 
celor accidentați o consti
tuie tinerii, îndeosebi noii 
angajați In munca 
subteran. De ce tinerii 
cei ce plătesc tribut 
materic de accidente ?

Din investigațiile noas
tre rezultă că la originea 
accidentelor ușoare se a- 
flă cîteva cauze comune. 
Reține atenția In primul 
rînd că în ultimele două 
luni noii agajați, In cea 
naai mare parte, §-au ac-

din 
sînt 

în

le 
de 
băteni. 
colectiv din anul trecut de
la IM Vulcan s-a dispus 
și aici construirea unei 
astfel de stații.

Din diferite motive nu 
sînt în funcțiune toate sta
țiile de degazare 
tare. La minele 
Paroșeni, Livezeni 
trila funcționează 
zultate bune. Merită să fie 
menționată îndeosebi sta
ția de la mina Lupeni, ca
re prin captarea și utili
zarea gazelor de emana
ție din subteran și utiliza
rea lor ca sursă de energie 
pentru producerea de a- 
gent termic primar, rea
lizează importante econo
mii.

La mina Bărbăteni, 
stația este montată, 
lipsa unor conducte 
nerea în funcțiune a 
tîrziat considerabil, 
probleme de metan 
subteranul acestei 
sînt multe. In fine,

ECHIPAMENTULUI DE 
LUCRU Șl DE PROTECȚIE PRC 
VĂZUT PENTRU SPECIFICUL

FIECĂRUI LOC DC 
MUNCĂ EST6

cidentat datorită diminu
ării atenției în timpul 
transportului șl manipu
lării materialelor. Acciden
tele sînt contuzii la picioa
re, lovituri traumatice. Ga
baritul redus al unor lu
crări miniere constituie o 
a doua cauză comună a 
acestor accidente. Abia în 
al treilea rînd sînt im
plicați alți factori, cum 
sînt lipsa de familiariza
re a tinerilor cu lucrul în 
condiții de slabă lumino
zitate, graba de a finali
za o lucrare, ignorarea u- 
nor norme de protecție a 
muncii specifice.

Considerăm utilă cu
noașterea cauzelor comu
ne ale acestor accidente, 
în primul rînd de către 
cei direct vizați, tinerii șl 
îndeosebi de noii anga
jați, care au o pondere din 
Ce hi ce mal importantă 
în totalul personalului din 
unitățile miniere.

din do- 
Lupeni, 
și Pe- 
cu re-

deși 
din 
pu- 
în- 
Tar 
în 

mine 
la

IM Uricani, vechea stație, 
din import, nu este utili
zată, deși cu un efort 
minim de inteligență teh
nică ar putea fi repusă în 
funcțiune.

Desigur, oportunitatea 
dotării minelor cu Stații 
sau instalații de degazare 
prealabilă o stabilește 
consiliul de administrație 
al CMVJ. Problema care 
se pune este, însă, asigura
rea eficienției stațiilor e- 
xistante în dotare și pu
nerea în funcțiune a celor 
inactive sau în curs de 
montaj într-un timp cit 
mai scurt La rezolvarea 
aoestei probleme, credem 
că ar putea fi adus un im
portant aport printr-o mai 
strînsă colaborare cu
Centrul de cercetări, ingi
nerie tehnologică pentru 
securitate minieră, care 
dispune de specialiști și de 
cercetări cu contracte de 
aplicabilitate imediată și 
în acest important dome
niu al securității minelor 
din Valea Jiului.

COMISIE
pen- 

mî- 

ti - 
is

care avea ip 
inspcctoratciv

O informație utilă 
tru cci ce muncesc în 
nele din Valea Jiului. F ■ 
tul inspectorat central p. . 
tru probleme de protec 
a muncii, 
subordine 
județene și făcea parte din 
Ministerul 
reorganizat. In prezent, ia 
nivel central, de aceste 
probleme se ocupă o Co
misie Națională de pro
iecție a muncii, organism 
care este direct subordo
nat primului ministru.

Prin această reorganiza
re s-au creat condiții naai 
bune de cuprindere ■ și re
zolvare operativă a pro
blemelor complexe pe ca
re le ridică protecția 
muncii.

Muncii a fosn

Brigadieri 
și șefi de schimb I

Respectaji cu strictețe monografia de 
armare. Vă asigurați astfel securitatea mun
cii la fronturile de lucru l

Nu uitați : răspundeți de securitatea lo
cului de muncă. Cercetați in permanență, in 
timpul schimbului, starea locului de muncă. 
Instruiți muncitorii din subordine in legă
tură cu. modul de execuție a lucrărilor 
măsurile de protecție a muncii I

Evacuați muncitorii de Ia locurile 
muncă ori de cîte ori se constată pericole
nu pot fi Înlăturate prin mijloacele de care 
dispuneți I

Și

de
ce

l’agină realizată dc 
Viorcl STRAUȚ 

Ilustrația Ștefan BERE
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România Ia Tirgul de 
mostre de la Basel
BERNA 27 (Rompres). — 

La cea de-a 74-a ediție a 
Tirgului de mcstre de la 
Basel, au participat peste 
1 800 de expozanți din 
13 țări, între care ți Ro
mânia, care au expus o 
gamă variată de bunuri de 
consum. Țara noastră a 
luat parte la ediția din &- 
cest an a tirgului dupâ o 
întrerupere de opt nni. Pa
vilionul național român 
a inclus un stand al Mi
nisterului Turismului ți un 
stand al Județului Praho
va, care a expus produse 
specifice acestei regiuni. 
Au fost prezentate pro
duse din domeniile indus
triei electronice și elec
trotehnice, ale industriei 
ușoare, precum ți prodrftc 
de artizanat

REZULTATELE PARȚIALE ALE ALEGERILOR DIN UNGARIA
BUDAPESTA 27 (Rom

pres). — TÎUnrsul special 
Rompres, Sorin, Petrescu, 
transmite: l.i 25 martie, in 
Ungaria au avut loc ale
geri parlamontare. Cetă
țenii s-au prezentat la ur 
ne în proporție de 7t) Ia 
aut 3.

După rezultatele parți
ale, pe baza a 3 003 000 de 
voturi — ceea ce reprezin
tă 80 I". ntă drn voturile

\Xlt I RS \ J{1

r fcOLLX TIVIT, de oameni 
St muncii din cadrul

O'AUTL Petroșani urează
* multă sănătate, bucurii In 
. viață alături de cei dragi, 

cu ocazia ieșirii la pensie 
după o lungă ți neîntre
ruptă acti vitate în aceeași 
unitate, următorilor colegi: 
Coia Traian, Gkxl Aurelia, 
Huluba Elena, Sirianu Flo
rentina, Boțin.lcanu Ion, 
Koldovan Zoltan, Oltea
na Hristache, Cordea 
Gh-jorghe, Oprea Alexan
dru, Pre luț Natalia, Petra 
Stan, Plorănesc loan, Ru- 
«l Ion. Sc.irla* M'hnl. Gi-

Ionel, soț îndurerat, 
anunță încetarea din 
viață a devotatei soții

COI.DA ET.IS IBETA 
după o căsnicie de 60 dr 
ani.

Offilincstc-le în pace ! 
(751)

1.lirica, cu soțul. dr. 
Isacu Iui viu, anunță 
cu durere încetarea din 
viață a celei mai iubite 
mame

C01.0 1 IXfSABl I \
Inmorminiarea, 29 

martie l'f'K), do la do
miciliu din Vulcan. (751)

Dr. Isacu Silviii, ne
pot, împreună cu Iri
na soție, îmi exprim 
ilragiMfra ți recunoștin
ța La plecarea dintre cei 
vii a bunicii

COLO 1 BT..IS \BI.T \ 
(751)

Dr. I'.acu Ful viu, îm
preună cu Cara, soție țl 
Antonia, nepoată ado

SITUAȚIA DIN LITUANIA
MOSCOVA 27 (Rompres). 

— Militari sovietici se a- 
flă, în prezent, în sediul 
CG al PC din Lituania — a 
informat, la Vilnius, un 
purtător de cuvînt de la 
Biroul de presă al parla
mentului lituanian, citat 
de agenția France Presse. 
El a precizat că „parașu- 
tițtii cu arme automate" 
sînt dislocați în edificiul 
menționat, situat în cen
trul capitalei lituaniene", 
însă nu a specificat cînd 
a avut loc ocuparea loca
lului.

*

MOSCOVA 27 (Rom
pres). — In Lituania au 
loc „aplicații de rutină, o 

validate — pe primul loc 
se află, deocamdată, Foru
mul Democratic Ungar, 
cu 962 990 de voturi, adi
că 24.50 la sută, al doilea 
loc fiind ocupat de Uniu
nea Democraților IJberi 
cu 21,18 la sută. Le ur
mează, In ordine, Parti
dul Micilor proprietari cu 
1'2.16 la sută. Partidul So
cialist Ungar cu 10.65 la 
sută, Uniunea Tinerilor 
Dcmocrați cu 8,77 Ia sută

I C A P II B
cuciu’.etc Gecilia, 1 nk 
Gheorghc.

CU OCAZIA ieșirii > 
pensie a dragei noartre 
Pop Irma, fiica Irma, gi
nerele Nicola® ți nepoții 
GiDrian și Andreea îi u- 
rează multă sănătate, feri
cire și un călduros „Ui 
mulți ani 1". (737)

COLEGELOR mele Meri, 
Ani, Drin.a, Irmi, Ilon, 
Lenuța, Ory ți Marica, au 
care ani fost timp de 20 
de ani la bine și la rău, cu 
ocazia ieșirii lor Ia pcnslif 
le doresc sănătate șl „La 
mulți ani I" Dociiia. (757)

DRAGA Mihal Haitlău, 
cu ocazia zilei de rtaș fer a 
ți împlinirea color 40 de 
primăveri, părinții și soția

DECESE COMEMORĂRI

rată, ne plecăm frunțile 
in fața bunicii noastre 

COI.DA ELISABETA
pe care am iubit-o ne
spus de mult. (751)

Colectivul Secției Boli 
infecțioase Vulcan este 
alături de familia dr. 
Isacu Fulviu în clipe
le de durere pricinuite 
de decesul celei care n 
io'.t o hună mamă, soa
cră ți bunică
coi da /1 rs țnr i t 

(751)

Colectivul Bazei tu
ristice Valea do Vești 
esfo alături de colega 
lor Todea Chivuta in 
durerea pricinuită de 
pierdefea mamei s.al<. 
Sincere condoleanțe. 
(753)

Familia Blaj Alexan
dru este alături de dr. 
IliaJ Maria în greina 
încercare prin care, tre
ce la decesul mamei sa
le. (752) 

pregătire de luptă plani
ficată" — a declarat ge- 
neral-colonel Vitali Oci- 
lov, comandantul trupelor 
de desant ale URSS, în- 
tr-un interviu acordat te
leviziunii sovietice, citat 
de agenția TASS. El a 
afirmat că „nu există pro
grame suplimentare pri
vind creșterea efectivelor 
militare". Potivit relatări
lor televiziunii sovietice, 
trupele aeriene de desant 
survolează zilnic cu elicop
terele granițele Lituaniei. 
Aceste acțiuni sînt deter
minate de faptul că exis
tă „tot mai multe indicii 
că așa-numitcle forțe de 
apărare, formate de or
ganizația Saiudis, insta
lează — eludînd legea — 
noi borne de frontieră".

și Partidul Popular Creștin 
Democrat cu 6,42 la sută.

PMSU a realizat doar 
un procent de 3,63 Ia sută.

încă nu se știe cînd vor 
fi anunțate rezultatele li
na Ie.

Pentru ocuparea locuri
lor în Parlament va fi ne
cesar un al doilea tur de 
scrutin.

In așteptarea celui ie al 
doilea tur de scrutin, cam
pania electorală continui.

LICITATE
îți urează ,La mulți 
•ani !". (746)

VINZARI

V1ND videa rccorder A- 
kai, casete înregistrate țl 
sigilate. Petroșani, Vasile 
Roaită, bloc 10, sc. 1, ap. 
14. (739)

VIND Cline Brak ger
man, instalație satelit Te
lefon 42632. (740)

VIND casă. Vulcan, stra
da Republicii nr. 15. Infor
mații. telefon 957/70635. 
(749)

VIND Skoda 120 Bur- 
lea Ion, strada Republi
cii, bl. 97, sc. 3, ap. 32, 
Petroșani. (758)

Nețărmurită dragos
te părintească șl eternă 
amintire iubitului nos
tru fiu

Ing. BUZDUGAN MIHAI 
SERGIU

la doi ani de cmd ne
drept și dureros a ple
cat dintre noi.

Nu ii vom uita nici
odată. Mama țl tata. 
(7W>

La 28 martie sc îm
plinesc 3 ani de cînd 
ne-a părăsit fără voia ei 

ing. MARCELA 
MARCHIȘ

MlRLOGEANU
Unde este promuiu 

nea ta de misă, te voi 
îngriji eu la bătiincțic, 
mamă ?

Nc-ai la rit cu inimi
le zdrobite de durere, 
tu, fetița mea dragă, 
dispărută doar la 28 de 
primăveri. Amarnic te 
pllng LIII in.ima țl tata. 
(669)

SCURTE ȘTIRI
« DIN DENUMIREA 

„Republica Socialistă Ce
hoslovacă" se va omite 
cuvîntul „Socialistă" — se 
subliniază în proiectul le
gii constituționale, adoptat 
în unanimitate de guver
nul cehoslovac, la ședința 
sa din 26 martie — trans
mite agenția CTK. Denu
mirea statului unic al ce
hilor Și slovacilor și de
numirile republicilor na
ționale vor fi stabilite în 
constituțiile acestor re
publici.

« LEGRSI ATOIUI SO
VIETICI au trecut, marți, 
la dezbaterea proiectelor 
de lege privind impozite
le. Unul dintre documente 
stabilește valoarea impo
zitului pe venituri, al 
doilea — prevede anularea 
pe e*ape a impozitului pe 
celibat, iar al treilea fi
xează drepturile inspecți
ilor de stat pentru impozl- 
tive. Aceste proiecte de 
lege constituie o compon.n- 
tă a unor noi acte legisla
tive orientate sp ’e refor
ma economiei, informează 
agenția T'iSS.

PIERDERI

PIERDUT foaie matri
colă pentru 8 clase pe nu
mele Barta IULico, elibera
tă de Școala generală nr. 
5 Petroșani, în anul 1982. 
O declar nulă. (750)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Gcnieniuc 
Aurelian, eliberată de 
IPCVJ Petroșani. O declar 
nulă. (745)

PIERDUT contract de
Închiriere pe numele Ea-
culescu Ion, eliberat de
IGCL Petroșani. JJ d?:lar 
nul. (714)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Simean’J 
Erzscbet, eliberată de 
IACCVJ Petroșani. (1 de. 
clar nulă. (713)

Draga mea soție 
MARCELA 

se împlinesc 3 ani de 
chin, de durere, un om 
fără perechea iul, cine 
poate înțelege asta ?

Amarnic te plînge so
țul tău — Livillț. (670)

Se împlinesc 3 ani 
dragă

MARCELA 
de cînd nu te mal a- 
vem printre noi, gin
gașă și frumoasă noi 
te-am pierdut pe tine, 
iar tu ai piershit co
moara cea mai Ide preț 
— viața.

Te plînge mereu sora 
ta Gina și cumnatul 
Horea. (671)

Au trecut 3 ani, scum- 
p i noastră surioară

MARCELA
le cînd ne-al lăsat, tu 

care erai mereu cu noi 
la grădiniță, școală, fa
cultate.

Te plingem, Marcela, 
iniarnic te plingem. Fra
ții tăi Liviu, Claudiu și 
Călin, (672)

FILME

PETROȘANI — Pa- 
rîngul: Comoara din Va
lea Șerpilor; 7 Noiembrie: 
Tik... tik... tik. j Unirea: 
Colonelul Redl, I —II.

LUPENI: Nava lui 
Yang.

VULCAN: Cintecele
lui Benny More.

LONEA: Colosul din

întreprinderea antrepriza 
de construcții și montaje miniere 

Petroșani
cu sediul în Petroșani,

strada M. Viteazul nr. 1 I
ANGAJEAZA

direct sau prin transfer muncitori edificați 
în următoarele meserii •

— dulgheri construcții generale
— zidari, roșari și tencuifori
— fierari betoniști
— tiinplari binale
— geamgii
— mozaicari
-— instalatori sanitarisli încălzire
— sudori electrici și autogeni autorizați 

1SCIR
— izolatori termo și hidro

— muncitori necalificați — bărbați — 
numai la depozitul Vulcan pentru operațiuni 
de încărcărl-descărcări materiale fn și din 
vagoane și auto cu regim de lucru in 3 
schimburi.

Pentru lucrările ce se executa in zona 
vestică (Valea de Brazi, Cimpu lui Neag) se 
încadrează șl pensionari pentru limită de 
virstă calificați fn meseriile specificate.

încadrăm și tineri cu condiția să aibă 
virsta minima de 18 ani, urmind a se califi
ca în meseriile mal sus specificate.

Posesorii de apartamente beneficiază 
de gratuități ronform HCM 1683/1957.

Relații suplimentare se pot obține la 
sediul întreprinderii, compartiment personaî- 
invățămlnt, zilnic intre orele 8—15, sau la 
telefon 42670—42671, interior 41.

Uzina electrică Paroseni
încadrează direct sau pi in transfer:

— inginer constructor — vechime mini
ma 5 ani fn specialitate

— electricieni
— lăcătuși
— sudori
Unitatea noastră acorda aceleași gra

tuități ca și unitățile miniere, adică :
— gratuitatea chiriei la apartament ;
— gratuitatea energici termice la apar

tament ;
— tarif preferențial de 0,25 lei kWh la 

energic electrică.
Informații suplimentare la biroul PIR 

al Uzinei Electrice Paroșenl.
Încadrarea se face conform legii 12/ 

1971 și Legii 57/1971.

Rodc6, I—IL
URICANI: Principiul

dominoului.
PETRILA: Titfrul ce

nușiu, I—II.
ANINOASA: Colum

na, I—II.
N.R. Eventualele mo

dificări intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii ci
nematografice județene 
Hunedoara.
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