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100 de zile de la revoluție

O DATORIE SFINTA
trecut 190 de 
declanșarea re- 
Au trecut cn în

Am străbătut 
marcate d.* 
si chiar dc 
viitorul
de lirertafe și

pe- 
ingn 

teamă 
revoluției, 

dc

Cind au 
zile de la 
voluțici ? 
vis speranțele din primele
rilc, momentele de emoție 
de a fi contemporanii u- 
nor evenimente istorice 
unice, 
rioade 
jorarv 
pentru 
Starea
democratic ne-a asaltat cu 
O forță de șoc ncobimuită 
Procesele publice 
nale, mitingurile, 
tațiilc, grevele, 
din Consiliul 
Salvării Naționale, 
nuatc în Consiliul Provizo
riu de Uniune Națională 
»-au succedat într-un ritm 
năucitor. Confuziile ine
rente oricărei situații revo
luționare au fost alim.-nt.i 
te uneori de zvonuri, nm- 
plificîndu-se. l'rcsa, radioul 
.și televiziunea au străbătui 
această perioadă marcate 
de euforia stării de liberta
te a cuvintului. Setea de 
adevăr a cetățenilor a fost, 
fără îndoială 
Nicicind 
formare 
bucurat 
Persistă 
întrebare cu privit*

Setizațio- 
manifes- 
disputele 
Frontului 

conti-

niciodată mai 
ca acum, 
prim an al li- 
și demnității
nu ne-am bucu- 

i Tea- 
„Valca

Parcâ 
mult 
în acest 
bertâții 
noastre, 
rat cînd, în piața 
teului dc stat 
Jiului", au înflorit mag
noliile. Da, domnișoa
relor, doamnelor și dom 
nilor, c primăvară !

lea democrației și liberii- 
ții. Acum, cind nu mai sin- 
tem terorizați do gînd .11 
chinuitor al foamei și fri
gului, cînd nc putem spu
ne liber ideile și gindurilc, 
avem posibilitatea reală <1 ■ 
a contribui la înfăptuirea 
idealurilor dc democrație 
și libertate prin atitudine 
responsabilă fală dc mun
că. Să nu uităm că socie
tatea spre cari ne îndrep
tăm este o societate a mun
cii, competenței și morali
tății. Cele 100 dc zile 
revoluție au condus 
clarificarea unor enigme 
care păreau dc nepătruns 
in primele zile. Mai sînt 
insă unele semne de între
bare la caro se așteaptă 
răspuns. Important este să 
nu nc pierdem optimismul. 
Să nu dăm crezare zvonu
rilor, ci să judecăm revolu
ția după fapte. Să nu fim 
insă, simpli sp'-ctatorl, ei 
participanți activi la înfăp
tuirea idealurilor de liber
tate, democrație și bunăsta
re pentru care sl-au 
viața eroii revoluției, 
care ■ cinstim tslâzi.
mereu.

menlele cruciale ale revo
luției șl cu privire la au
torii genocidului. Mai sini 
unele fapte necunoscu
te caro frămîntă oamenii, 
îndeosebi familiile care au 
pierdut copii, părinți, frați, 
sau surori. Este de datoria 
noastră, a tuturor, față dc 
eroii revoluției să contri
buim pină la capăt la c- 
lucidarea faptelor nccunos. 
cute. Mai presus dc 
avem datoria sfială 
continua revoluția, 
lurile pentru care 
au înfruntat cu 
gol gloanțele jertfindu-și 
viața, n-au fost atinse încă. 
Revoluția a făcut pași în
semnați pe calea democra
tizării vieții sociale și po
litice. In economie și agri
cultură s-au făcut unele 
restructurări necesare. Prin 
votarea noii legi electorale 
s-au crwit premisele unor 
alegeri libere după aproape 
o jumătate de secol 
dictatură.

Bilanțul celor 100 
zile, care au trecut de 
revoluție, arc la activ fap
te care ne îndreptățesc spe
ranța că sintem pe un drum 
bun. Revoluția continuă, 
iar noi sintem datori să o 
ducem mai departe pe ca-

toate 
dc a 

Idea
li nerii 

pieptul

dc

de 
la

<
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de
li Omenia poate învinge cancerul

Am stat de vorba 
doamna Camelia, 
tinărului Cristian Manca, 
bolnav de cancer, în nu
mele căruia am apelat 1.1 
înțelegerea și omenia ci
titorilor. In urma ajuto
rului primit dc la oa
meni cu suflet din Valea 
Jiului, Cristian Manea a 
fost transportat in ziua 
de 28 martie, în vederea 
unei operații dificile, în 
Italia, la lloma. El a fost 
ajutat d.a organizația 
„Corpurile i mitare in
ternaționale Garibaldini" 
(COSlG). In demersul 
pentru ca acest tînăr să 
fii* redat vieții. Cristian 
Manea și i făcut noi 
prieteni în pei -oaua nn- 
ioruliii Iervolino Anto- 

locoten e.tul'ii

cil
soția

lonolia Duțu (originară 
din Timișoara», care s’c* 
vor ocupa direct dc con
cetățeanul nostru. Pentru 
rezolvarea formalităților 
sosirii în Italia s-a pri
mit sprijinul . generalului 
Mano Iovcne. I,.i lloma, 
Cristian Manea a fost 
internat intr-o clinică de 
oncologic, tinde i sc va 
acorda asistența medica
lă necesară. Tintamentuî 
post operatoria se va face 
intr-o clinică oncologică 
din Elveția.

In numele soțului sau. 
tinăra doamnă Camelia, 
căreia nu i se mai usucă 
demult lacrimile do pe o- 
braji, dar în ochi i-:i a 
parul un lioai dc *p ran 
ții, adri .za niulțnmii’i 
MinistO! ului Sănătății și

c.irc 
dls- 

I tiptil
Toa ■ 
erau

Organizației COSIG 
au sprijinit această 
penată încercare dc 
cu nemiloasa boală, 
te acestea Insă nu
posibile fără ajutorul oa
menilor din Valea Jiului, 
al copiilor din școli, al 
unor întreprinderi și in
stituții al credincioșilor 
din parohii, care au depus 
bani in conl'il 5517. Con
tul este aemn închis.

I* ie ci demersul nostru 
de omenie să-Și arate toa
cele și, intr-o bună zi. 
de yx? sc na Casei de cui 
tura din Petroșani Să as
cultam glasul frumos al 
acestui băiat talentat, ci
le a as ut tm in să lupte 
cu . iscolc le acestei boli 
h-bol*. !

Alir<c.i Bl JOItf S(.L

Desnn <lr \ aii !.(»( (H A

ț

AII

l

dejp-i'l.n'c, redam'i, 
tocuri și geamuri, 
C.irc. (lupa cît' ;(■ 
politică, la li d |’ ■ 

i revin. Ml-

birou" (are 
colo, prin p
Un alt

• ir» 1 e
.t < uti.'i
ta -iit ca drum ii prinț g'.il 

, m :nc cu o largă p:*.ta dr 
obst i :ole. Bălți, ncar-iic ce 
zna piciorului, trotuare de 
a^ptvt d tobogan, p iile ,.i

satisfăcută, 
mijloacele de in. 
in masă nu s-au 
dc atita căutare, 
unei* semne de 

la mo-

I
I
I
I
I
I
I
I
I

€c am cerut ni s*a dat 
Ce am promis. 
Am vrea să fim bine, foarte bine 

înțeleși, precizările de mai jos 1(. facem 
cu cele mai bune intenții, d n dorința 
de u ne ti z. la realitate, iar realitatea 
înseamnă, t- todală, curajul de a privi 
adevărul in față, chiar di i o-* • crud, 
chiar dacă do irc.

Anul tribut, tot la inccpulul anului, 
în vremurile pc care nu 1<* mai dorim 
nici in amintire, una dintre cele mai 
mari întreprinderi miniere ale Văii Jiu
lui — Lnpeni — extrăgea în februarie, 
spre exemplu, 205 000 tonc d .* cărbune; 
în februarie anul acesta producția r.u 
s-H ridicat muj mult d_* 83 000 tonc 
de cărbune, iar pe lima martie uu va

iim realizat ?
depăși 75 000 ftme >Je cărbune Sigur 
poate -pune ca forțele au fost conccn- 
trate spre „r.-vitalizarcn" minei, șl pre 
babil că așa și este, deși continua r.eă 
dere a producției nu prea demon grea A, 
acest lucru. Dar, hai să spunem lucrurilor 
pc nume. In f.brik.rie anul trecut, cind 
minerii erau mai prost plătiți — pentru 
205 000 tone de cărbune s-a primit și 
achitat un fond dc salarii de 20 000 000 
lei — în luna februarie a acestui an, la 
83 000 tone dc căi bune, fondul dc salarii 
alocat și plătit a fost d ?... 31OU0OOO lei.

Prin urinare ce mn cerut ni dat, 
am promis... nu prea...

llorin Glii | '

. im lo.t m. ;>c> in.iiol. «Ir 22 deceinbti< !

vechi proverb romanesc .-pune 
„Omul sfințește lotul". înțelepciuni a 
nu pcate fi tăgăduită. Poate fi însă 

lualii în doua sen-uri: unu! bun și nitul 
rău. Mu voi ref-'ti acum la ceea c , con
cret, poartă numele dc „Cioara abia" și 
care se traduce printr-nn micro-carticr 
al ora..ului l.up ui. F. vorl a de cele 
șapte blocul i construit* pe marginea 
Jiului — ultimele de pe strada Viitoru
lui — și pe care „utsiloarclc" mai mult 
lc-au blestemat, decît sa le prezică, dacii 
nu lin viitor strălucit, măcar unul de
cent. Construite in „epoca de aur" — 
tund totul trebuia s.1 e termine repede, 
„bine" și cu economii substanțiale de 
materiale — blocurile :.c confiunlă acum 

iii probleme extrem dr grave. Subsolu
rile, pline de apu și mizerie datorita 
condu ițelor sparte, sint o adevărata 
mană „c auși iă" pentru șobolanii ac
tuali și viitorii țințari. Pentru locatari 
mirosul „clianal" și potențiala mină ex
plozivă dc boli din sezonul cald par 
a reac tu.rli7.czc* trecut .* și tlurcroa* e a- 

duceri anîint Multe, toarte multe ap ii - 
t im..iite 'tistruse, pline de igrasie, afec
tai • de boala numită
prin l'.*T*iin fam 
pr> z: nț.i I'.GCl ,-ulni. 
parc, s a apucat de 
plan -ecund.ir atribuțiile c 
jicria, o piezența cotidiana nil.i- blocuri.
(ilicită și < • piezenț i omului la care 

referă proverbul amintit. EGCI,-lll 
uitat obligația dt* f nidlat d<

t.unercle care acum zac mg: 
muntele dc gunoi.

Ii rugăm p domnii edili ai orașu
lui vi nu uite ca și acolo, dinco’o (te 
Jiu, în acest cartier, trăiesc oameni, 

care un trebuie să re îm- 
dih cauza birocratismului 

a dola* arii unei instituții ic-ri in- 
oamc- 

sint și oameni, care 
pi oblenvde cu care 

locatarii uc 'stor blocuri: 
președintele a»O'*iM,iei 
Li'iu, etc. Dar, dutki 

i* văd, ei se lovesc de 
„m. tihne 

nw.i guvern' iz.î, pe ic;
i (c'.enți dc.

p. '■ pune ( a „Di mm.il 
pav.d cu intenții buti'". In 

„irit -nții'* nu știu cit de bune , 
d” acces ț 
im eîcarc | 

tr-.ic [ieste ' 
o palmă 
trlt* <U

•a* a i i iția nu < 
ta', n i V.r ,l:ii!m

i i 11 ■ .i - • ii

, prom:‘indi|-li- o 
in r?m, \okn-'. 
Intrare,i g-itniiA,

acest 
trăiesc copii 
iMdnâwasciî *

"I
ca* caza \ niturile din buzunarele 
nilor. E adevnrat, int și oameni. 
Se zp'it să rezolv 
se confruntă 
St.ivilă Nkxnae, 
<le locatari, Lazul 
..rezultatei- rare 
v <11110 și atît dc dănnătoarclu 
d'*

K VROIA Rodiei, 
I .lipelii

ț 
I 
I
* 
t

î
ț
I
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Apa trebuie gospodărită, nu risipită I
' Este binecunoscut, că orașul Petro
șani este lipsit de apă potabilă o bună 
parte din zi. Motivele sînt la fel de cu
noscute. Captările existente nu asigură 
necesarul de consum pe toată durata zilei, 
rezervoarele construite nu au o capacitate 
prea mare, iar în anii din urmă preocu
pările pentru rezolvarea surselor de apă 
au cam fost lăsate deoparte de către cei 
ce diriguiau Valea Jiului. Drept urmare, 
singura soluție viabilă este aceea de a 
fospod-.n în mod cît mai riguros apa po
tabilă existentă, pentru a ne acoperi ne
voile zilnice. Dar din păcate eforturile 
in acest sens, chiar dacă există, sînt a- 
nulate de cele mai multe ori, de lipsa 
spiritului de bun gospodar ce-ar trebui 
să existe la nivelul conducerii secției apă- 
canal al IGCL și de ce să n-o spunem, 
ch'ar la nivelul sectorului specializat al 
primăriei.

Spunem acest lucru, pentru simplul 
motiv, că în orașul Petroșani sînt mai 
multe surse de risipă a apei. Despre u- 
nele am scris in ziarul nostru, la sugestia 
unor cetățeni... Nu știm dacă au fost 
curmate sau nu. Probabil că da.

Cea maj mare sursă de risipă, desco
perită tot la sugestia unor cetățeni care 
locuiesc în zonă, se află in spatele 
CCITPSM. Situația se prezintă în felul 
următor. De la cele două rezervoare de 
lingă restaurantul Brădet, de unde pleacă 
două conducte pentru alimentarea orașu
lui, conducta ce col oară spre zona Pe- 
ti ■ani Nord este spartă. Oamenii spun că 
:k- t lucru se întimplă de ani de zile. 
Că asi e/e, -tau mărturie

fectuate. în timp, pentru depistarea scur- 
ger i de apă... Spărtura în conductă, deo
sebit de mare a fost descoperită. Dar nu 
s-a întreprins nimic pentru remedierea ei. 
Drept urmare apa potabilă curge nestin
gherită, cu un debit mare, direct pe dea
lul de la Institutul de mine In Jos. S-a 
forma» un adevărat plrîu ce a fost deviat 
de oameni, pentru a ajunge în Maleea. 
Dar nu numai acesta este efectul lipsei 
de intervenție a meseriașilor speciali
zați. Datorită erodării continue a solului, 
o bună parte din acest deal este pe cale 
să alunece la vale. Un cetățean ne arată 
locul unde o casă, datorită alunecării de 
teren a fost demolată. Dacă situația per
petuează nu ne-ar mira să asistăm la o 
alunecare de anvergură a acestui deal, 
care ar putea antrena și casele existente 
în apropiere.

Oamenii sînt Îngrijorați de acest as
pect. Și pe bună dreptate. Casele, gospo
dăriile lor sînt amenințate, 
se întreabă cind oare 
de la IGCL Petroșani 
conductă și să pună 
de apă și mai ales să 
terenului?

Ne punem și noi 
amintind celor In cauză că apa potabilă 
gata filtrată este mult prea importantă 
pentru oraș, pentru a fi risipită în acest 
mod ignorant am spune. Să sperăm că 
acolo unde trebuie, la primărie și la IGCL 
se va înț lege acest aspect și va trece 
la lucru. •

Așa că toți 
se vor hotărî cei 
să repare acestă 

astfel capăt risipei 
prevină alunecarea

această întrebare,

Lovituri date speculanților

S-a făcut 
„PICĂTURILE

Dintr-un sentiment pro
fund uman, mai uman de- 
clt toate sentimentele care 
guvernează conștiința, o- 
mul donează sînge pentru 
a-ți salva aproapele, 
cele mai multe ori 
noscut. Doamne, cît 
mult ne bucurăm cînd, du
pă lungi zile de suferință, 
îi vedem pe cei dragi căl- 
cînd din nou pragul casei I 
Ar trebui, atunci cind a- 
lungăm tristețea din noi și 
cînd mulțumim cerului câ 
familia ni s-a întregit, să 
adăugăm ți un gînd de re
cunoștință pentru cel care, 
dezinteresat, a donat cîteva 
„picături de viață" celui 
aflat pe pragul dintre 
fi sau a nu fi".

Joi, vineri, sîmbătă 
poate nu numai atunci, la 
spitalul orașului Lupeni do
natorii de sînge nu-și pot 
face datoria. Aceasta deoa
rece de la „Centrul de re
coltare și conservare a sîn- 
gelui" din Petroșani nu 
s-au îrimis flacoanele ste
rilizate necesare operațiu
nii. Să fie numai un acci
dent ? Nu. In cursul lunii 
februarie au venit foarte 
puține flacoane sterilizate 
de la Petroșani. Fapt pen
tru care donatorii au fost

dc 
necu- 

de

,.a

Și

planul la . 
DE VIAȚA"? 

îndrumați să se deplaseze 
la centru! din Petroșani. 
Alți bani, altă distracție, 
ar zice mucalitul Caragia- 
le. La Petroșani, dacă a- 
Jungi după ora 10, constați 
că doamnele de la recolta
re nu te mai pot primi fi
indcă ele și-au încheiat 
programul și au alte „sar
cini". Aflu, stupefiată, că, 
și în această instituție, s-a 
lucrat după un plan. Deci 
după o normă. Normă la 
recoltat de sînge 7 Dacă 
există un responsabil care 
să răspundă de această ac
tivitate, doresc să-i pun cî- 
teva întrebări: 1. Știți că 
intervențiile chirurgicale 
deosebite necesită ți o ma
re cantitate de' sînge 7 2.
Apelul de a dona sînge nu 
este lansat doar de spita
lele din Valea Jiului, ci de 
toate spitalele din țară, 
chiar din lume ? 3. Există 
încă „autogestiunea" în 
privința cantității de sînge 
de care au nevoie spitalele 
din Valea Jiului, nemaiin- 
tereslndu-va cerințele altor 
spitale 7 Știți care sînt o- 
rarele centrelor de recolta
re a sîngelui din Occident 
și care sînt drepturile do
natorilor 7

K.AROI V Rodiră

NOUA BISERICA OR
TODOXA de la Cîmpu lui 
Neag va fi sfințită dumini
că, 1 aprilie, cînd se vor 
relua slujbele ortodoxe In 
acest străvechi sat al Văii 
Jiului. Slujba de sfințire 
provizorie a bisericii va fi 
oficiată — începlnd cu ora 
16 — de un sobor de preoți 
în frunte eu preot Octavlan 
Pătrașcu, delegat al P.S. 
Episcop dr. Timotei SevlcîU 
al Ardealului și Hunedoa
rei. (A.H.)

DIN VINA CUI 7 în blo. 
cui 9 din cartierul „8 Mar
tie" al Petrilei, locatarii 
tînjesc de ani de zile după 
apă caldă. Domnul Dumitru 
Daniliuc ne asigură că șl 
cea rece este o raritate In 
blocul respectiv. Anul tre
cu* a fost terminată ope
rațiunea de Înlocuire a 
conductelor. La sesizările 
și reclamațiile cetățenilor, 
asociația de locatari nv 
8A dă vina pe centrala ter
mică. Tar timpul trece ți 
noile conducte ruginesc fă
ră ca prin ele să fi trecut 
strop de apă.

| INDRAGIȚII interprețl 
• Ștefan Hrușcă și Victor 
R Socaciu vor concerta din 

' nou la Petroșani. în ziua 
de 3 aprilie. Sînt progra-

In cele mai neașteptate 
locuri din Petroșani — și 
nu numai In acest oraș — 
port fi întîlniți tot felul de 
vînzfitori ambulanți, care 
oferă chilipirgiilor diverse 
obiecte. E bursa neagră 
care dă de lucru poliției. Și 
este activă, formațiunile 
de la economic, pază și or
dine cfectuînd acțiuni con
tinue pentru a stăvili va
lid bișnițarilor ți specu
lanților. Numai In această 
lună s-au înregistrat cîteva 
capturi consistente Au fost 
identificați l’ardok Istvan 
(35 de ani, inginer la în
treprinderea „înfrățirea"), 
lambor Imre (34 ani, me
seriaș particular) ți Torok 
luliu (36 ani, meseriaș par
ticular), toți din 
•are ofereau spre 
radiocasetofoane, 
•etofoane. cafea. Au 
reținute In vederea confis
cării 7 radiocasetofoane, un 
videocasetofon ți 80 kg ca
fea, respectivii speculanți 
fiind sancționați contraven
țional conform I-egi. 
*972

Pînă nu cu prea 
timp In urmă astfel 
produse, la care participă 
cot la cot cetățeni români, 
«bar și străini, se aflau în
deosebi în zonele apropiate 
frontierelor. Dar pentru că 
acolo nu mai merge ,,pia
ța", speculanții și-nu mărit 
raza de acțiune, lată cc a 
mai depistat poliția. In l'J 
martie, în zona restauran
tului Minerul, an fost sur- 
prjnzJ cetățenii polonezi

Oradea 
vin zare 

videoca- 
fost

mult 
de

Lewicki Krzysztoff 
ani) și Gluz Grzcgorsz. (31 
ani), care ofereau seturi 
calculator — ceas-pix. S-au 
confiscat 25 seturi și 10 000 
lei. Un alt cetățean polonez, 
Brzyski Grzegorz (24 ani) 
se afla in fața magazinului 
„Jiul" unde vînduse cea
suri electronice cu dublu 
afișa). I s-au confiscat 114 
astfel de ceasuri. Mai zile
le trecute. în 21 martie, trei 
cetățeni, tot polonezi, prin
tre care Nosal Marta vin
deau seturi calculator — 
ceas-pix. Li s-au confiscat, 
fără prea multă vorbă, 65 
seturi ți 25 000 lef.

Oamenii sînt oameni I 
cind văd un străin se adu
nă ciorchine în Jurul lui 
Doar cu cafeaua, de cînd 
este In comerț, s-a mai li
niștit lumea. Este, totuși, 
o mentalitate, formată în 
zeci dc ani de privațiuni, 
care se vede că dispare 
gieu. Polițiștii trebuie să 
aibă darul ubicuității, nu
mai ața pot interveni pre
tutindeni pentru a reteza 
elanul speculanților care 
s au înmulțit ca ciupercile 
după ploaie. Și pentru că 
mulți oamer. n».-au între
bat și nc au scris despre 
destinația acestor confiscări 
Ii informăm că potrivit pre
vederilor legale, după o 
perioadă dc timp, produse
le sînt trimise Poliției 
județene de unde iau ca
lea consignației. Nu vă te
meți, nu au altă destinație.

Pledoarie pentru pute
rea nemăsuratâ dc crea
ție a naturii.

loto |. RAC IILLI.ANU

ii

Întrebare dureroasă
Ne-a vizitat, de două ori, la redacție doamna 

Lozinca Gabor, din satul Ponor, comuna Pui. Indig
narea ei nu cunoaște margini. In 26 mart.e in sat a 
sosit un TIR belgian conținînd ajutoare pentru 
copiii școlii din sat S-au descărcat cîteva colete, 
mașina indreptîndu-se spre Pui, unde s-a procedat 
în același fel. In jurul orei 18, belgienii s-au reîn
tors în sat, descărcînd iarăși, la școală, cam 5 co
lete. După aceea, au fost invitați, de către învăță
toare, ia familia Covaci losif. Din curtea acestuia 
au mu. fost împărțite cîteva jucării copiilor cățărați 
pe gard. La poartă 4—5 colete au fost dăruite cîtorva 
oameni din sat.

Ce a contrariat-o pe doamna Gabor, este că de 
ce doamna învățătoare nu a introdus în local toate 
coletele destinate școlii și oamenilor din sat? Au 
rezultat, in acest mod, fel de fel de supoziții:' că 
familia Covaci, In colaborare cu învățătoarea, și-a 
însușit multe din bunurile sosite ca ajutoare pentru 
locuitorii satului. Lumea a fost „liniștită" spunîndu- 
i-se că, în ce privește copiii, aceștia vor primi a|u- 
toarele la scoală. Și ce au primit? Cîte trei bom
boane, 3 biscuiți și o jumătate de ciocolată. Asta 
din ditamai mașina cu ajutoarei Comisia din Pui, 
chemată la fața locului, n-a putut face prea multe. 
A luat declarații de la oameni, nemulțumiți de a- 
oeastă situație.

O întrebare dureroasă o chinuie pe cea care nî 
S-a adresat: procedînd așa cum a văzut tot satul, 
mai ponte oare un astfel de cadru didactic să apară 
în fața copiilor, în fața celor pe care este '-hemală 
să-i educe în spiritul dreptății și al cinstei? Negre
șit nu. este de părere doamna Gabor.

Ghcorghe OLTEANU 
MîSÎSSî:s!!î!:t!î::;:;::;;!;;!ssî;”!ssîS£!5îj2

0 ÎNTlMPLARE !n MUNȚI

Tibcriu SPATARP

A fost salvat din munți, 
slmbătă cu ceva înainte 
de miezul nopții, un mi
ner căzut de pe telcscau- 
nul din Straja. In apro
pierea pilonului 12. Nu 
amănuntele împrejurări
lor au valoare. Atît pu
tem spune că omul 9 
pornit pe Jos spre caba
nă și s-a agățat din mers 
de un scaun al instalației. 
Deci, fură să știe nimeni. 
Fiind și sub influența al
coolului, nu a rezistat ți 
a căzut In stare dc incon
știență.

A fost descoperit de un 
prieten al muntelui care 
cobora din Straja. Este 
minerul Martin Domokos, 
un sportiv inimos ți un 
drumeț cu experiență 
pe cărările montane. Du
pă ce l-a readus la cu
noștință pe cel accidentat 
și a aflat cu greu ce 1 
r. a întîmplat, l-a acope
rit și a alergat după a-

Jutor. Și-a dat seama că 
accidentatul se află în
tr-o stare gravă și bănu
iala i s-a confirmat la 
spital; era vorba dc frac
tură de coloană.

Prin telefon, de la sta
ția telescaunului, Martin 
Domokos a apelat la e- 
chipa de salvare a minei. 
I s-a răspuns pozitiv, 
chipa a și apărut 
Brăița. Dar, pentru 
mașina salvării nu a
tut urca pe munte, a a- 
pelat și la mașinistul de 
pe TAF ul 
UFET, aflat 
TAF-ul au 
dentatul de
pînă la Brăița. De 
cu salvarea minei 
transportat la spital.

D< la descoperirea lui 
ți pînă ce a fost predat 
medicilor, în total, a tre
cut o oră. Dacă rămînea 
In munte, pînă a doua zi, 
lntlmplarea putea să aibă

E- 
la 
că 

pil-

sectorului 
in zonă. Cu 
coborît acei» 
la pilonul 12 

aici, 
l-au

ac- 
minei

un deznrxlămint ți mai 
tragic. Dar a intervenit, 
fntîmplarea, prin inimo
sul om al muntelui, Mar
tin Domokos, prezența 
luj de spirit, și-au spus 
cuv-întul și spiritul de 
întrajutorare și prompti
tudinea cu care au 
ționat salvatorii
In sprijinul omului aflat 
In pericol. Este vorba de 
Ion Mărgineanu, șeful 
echipei, Beniamin Tănoă- 
șan, Ion Dimian, Vasile 
Biciuc, de la IM Lupeni, 
precum și mașinistul de 
pe TAE, Simion Batiț, dc 
la l FET și încă un tinăr 
inimos: mecanicul de ser
viciu In noaptea de sîm- 
bătă la Telescaun — Mi- 
Ju Mtiller.

Oameni de suflet care 
au făcut tot ce au putut 
pentru a veni In spriji
nul unui semen de-al lor, 
aflat într-o stare gravă. 
(I.D.)

mate două spectacole, în- 
cepînd cu orele 17 și, res
pectiv, 20, în sala Casei do 
cultură. (A H.)

AUTOBUZUL cu pleca
re de la ora 4 dimineața 
din Petroșani spre Uricanl 
nu mai circulă. Mai mulți 
navetiști care nu benefi
ciază de avantajul curselo» 
în convenție solicită să 
fie reintrodus autobuzul 
de la ora 4, întrucît nu ad 
altă posibilitate de a a- 
Junge la timp la serviciu. 
Supunem această propu
nere atenției conducerii 
AUTL Petroșani I (V.S.)

PLANTARI. Prin griji 
IGCL. in zona dc nord a 
Petroșaniului, pe artera 
principală a orașului s-au 
plantat, în ultima perioadă 
de timp, aproape 3000 da 
trandafiri ți alte planta 
ornamentale. In ps^.ent 
acțiunea de plantare a 
pomilor, arbuștilor și flori
lor ornamentale continuă 
în parcul Tineretului din 
cartierul „Aeroport" și ir» 
parcul din zona centrat A 
Totul pentru ca orașul să 
arate cit mai frumos. Nu
mai că aceste plante tre
buie ți ocrotite, trebuie ți 
noi, cetățenii să apărăm 
frumusețea orașului. (A.H.)

CIUDĂȚENIE. Vasile Tuu 
reatcă din Lupeni, ne-a 
scris că soția sa a plecat 
de acasă. Lucru total nea
devărat domnule Tureat- 
că. Soția, care ne a vizitat 
la redacție, ne-a spus eă 
dimpotrivă, domnul Tu- 
reatcă nu-și vede de casă. 
Deși stau In același apar
tament. aceștia, după spu
sele doamnei Vasllica Tu- 
reatcă sînt ca și despărțițj. 
Deci, trebuie să înțelegem 
că domnul Turcatcă a ve
nit să-i facă o figură so
ției, spunînd câ a plecat do 
acasă. Ciudat domnule Tu- 
reatcă să întinați prestigiul 
propriei dumneavoastră 
soții. (G.G.)

Rubrică realizată de 
Dorin GII ETA
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Spre adevăr, 
cu demnitate și răspundere

Ind sp ’- m România, 
înțelegem Transil
vania, Moldova ți 

Muntenia, adică cele trei 
mari spații geografice in 
care a existat permanent 
poporul român, unde s-a 
vorbit neîntrerupt limba 
română, unde s-au păstrat 
obiceiuri și tradiții comu
ne, în pămlntul cărora 
dorm somnul de veci e- 
roii și străbunii, în care 
pulsează viața românească 
de două milenii. Cînd spu
nem Transilvania ne gindim 
la Sarmizegetusa, capitala 
statului dac al lui Decebal, 
la Ulpia Traiana, capitala 
Daciei romane, la Alba 
Iulia, emblemă a unității 
politice și reîntregirii nea
mului, la teoria a cărei lan
ce a fost semn al prezen
ței românești pe plaiurile 
Apusenilor.

Spunem, așadar, vatră 
strămoșească și simbol ro
mânesc.

Și chiar dacă a fost în
corporată Ungariei cu for
ța între 1867—1918 și ciun
tită abuziv între 1940— 
1944, trupul său a sîngerat, 
dar nu și-a pierdut statu
tul de milenar pămint 
românesc.

Și atunci, cum s-ar ad
mite absurda idee de pu
nere în discuție a unei 
Românii fără Transilvania?

Și-atunci, cum s-ar ad
mite ca limba română să 
nu fie limba oficială pe 
Întreg teritoriul patriei, 
pentru toți locuitorii ei 7

Da, In ființa patriei, națiu
nea română a asimilat dc-a 
lungul secolelor și alte nea
muri. Această conviețuire 
a fost posibilă și datorită 
caracterului tolerant, o- 
menos al românimii. Ne-am 
Înfrățit, mai ales în Tran
silvania, sub același cer, 
in muncă ți luptă, am în
durat nevoi, ne-am bucurat 
împrru-5 r.i ne-am ames
tecat singele, ne-am apărat 
credințele, am deschis îm
preună în decembrie *89 
poarta spre marea libertate.

Putem să trăim pe pă-

DEMOCRAȚIA — un proces complex, de durată și de conștiință
Am «minat de mai multe 

ori — din lipsă d« spațiu 
— publicarea concluziilor 
pe marginea celui de-al 
doilea sondaj de opinie or
ganizat de ziarul nostru. 
Astăzi, cînd se împlineso 
100 de zile de viață liberă, 
dorim ca răspunsurile să 
Întregească imaginea pe 
care fiecare dintre noi o 
avem despre ceea co .mi 
clștigat Revoluția a adus 
o victorie de neprețuit, ne-a 
redat demnitatea la care 
năzuiam, ne-a adus Liber
tatea. Dar Revoluția con
tinuă. Victoria consemna
tă prin Înlăturarea celei 
mai odioase dictaturi co
muniste este imensă, dar 
Încă nu este Întreagă, ’^ara 
trebuie reconstruită ți, o- 
dată cu »< est proces com
plex ți adine, oamenii tre
buie „să se reconstruiască*, 
să se debaraseze- de tarele 
unui trecut dc tristă amin
tire ți să dobîndeasrâ noile 
dimensiuni de cuget pe ca. 
re lc dorește o națiune cu 
mari resurse de afirmare 
pe plan european, o na
țiune liberii -,i cil adevăr it 
demna.

mîntul noii Românii indi
ferent de naționalitate și 
confesiune religioasă, toți 
fiii, respectîndu-i limba 
și hotarele, bucurîndu-ne 
de drepturi egale, dar re- 
fuzînd orice încercare de 
învrăjbire, pornită drfhănun- 
tru și din afară, care să 
atenteze la unitatea ei.

Atunci de ce se atentea
ză la unitatea țării, la li
niștea ei ? Oare de ce sînt 
iar ostracizări. Jigniri, vă
tămări, în spații transilvă
nene ? In numele cărei legi? 
De ce se atentează la sen
timentele naționale ale ro
mânilor și se mistifică is
toria, realitatea, cînd rea
litatea însăși, întregul curs 
al vieții impun luciditate, 
conviețuire frățească, res
pect și spirit european ? 
Revendicările nu se impun 
cu bîta, nici cu aroganță și 
sfidare. Nici cu lipsă de 
omenie. Ci în conformitate 
cu spiritul Cartei ONU și 
în consens cu statutul de 
locuitori ai unei țâri suve
rane, hotărită să instaureze 
adevărata democrație.

Credem și dorim ca ma
joritatea minorității ma
ghiare să cumpănească ne
contaminată de ură, de 
practici belicoase, îngră
dind poziția iresponsabilă 
a celor infestați de mala
dia șovinismului, sprijinind 
eforturile de conciliere și 
integrare normală in pulsul 
unic și unitar al patriei.

Că se poate așa o de
monstrează atîtea localități 
transilvănene, incepînd cu 
orașul-erou Timișoara și 
încheind cu Valea Jiului, 
acest conglomerat etnic, ca
re n-a cunoscut asemenea 
convulsii niciodată. O spun 
cu conștiința profesorului 
transilvănean de loc, care 
n-a făcut diferență între 
elevi sub aspect etnic, care 
n-a generat Învrăjbirea 
națională. O pot confirma 
generațide de elevi care 
mi-au fost încredințați spre 
Instruire șl educare.

Prof. Mircea Ml NTEANU

La sondajul nr. 2 s-a în
registrat o participare mai 
scăzută, fapt pe care II pu
nem și pe seama unei in
suficiente pregătiri orga
nizatorice. Am primit, de 
pildă, numeroase cereri de 
a repeta publicarea ches
tionarului Intrucît millți 
dintre cei care au dorit să 

Rezultatele sondajului de opinie nr. 2
participe la o asemenea 
dezbatere nu au intrat In 
posesia ziarului respectiv. 
Este vina noastră că nu am 
anunțat din timp organ.za- 
rea sondajului Oricum, re
petarea cerută dc cititori 
nu intra tn practice sonda
jelor de opinie.

La redacție ne-au sosit 
664 dc taloane, iar din cen
tralizarea răspunsurilor au 
rezultat — credem — date 
concludente. Pcntiu edifi
care, redăm proporțiile con
semnate in urma centra
lizării pentru fie-are între
bare In parte. Tot pentru 
economie ck- spațiu, acolo

j 100 DE ZILE DE VIAȚA LIBERA

! REVOLUȚIA
! CONTINUA ÎN CUGETUL NOSTRU !

MIXAI EMINESCU

O, mamă, dulce mamă, din negură de 
vremi 

Pe freamătul dc frunze la tine tu mă 
chemi;

Deasupra criptei negre a sfintului 
mormint 

Se scutură salcîmii dc toamnă ți dc vint. 
Se bat incct din ramuri, îngină glasul 

tău...
Mereu se vor tot bato, tu vei dormi 

mereu.

Cînd voi muri, iubito, la creștet sfi 
nu.mi plîngi;

Din teiul stint și dulce o ramură să 
fringi.

M A...
1 aprilie, 1880

I a capul ineu cu grijă tu ramura 
s-o.ngropi. 

Asupra ci să cadă a ochilor tăi stropi ; 
Simți-o-voi odată umbrind mormîntul 

meu....
iMereu va crește umbra-i. eU voi dormi 

mereu.

Iar dacă împreună va fi ca să murim, 
Să nu ne ducă-n triste zidiri dc țintirim, 
Mormîntul să ni-l sape la margine de 

riu. 
Ne pună-n încăperea aceluiași sicriu; 
De-a pururea aproape vei fi dc sinul 

meu...
Mereu va plinge apa, noi vom dormi 

mereu.

I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I

unde una din variante este 
concludentă (DA, NU sau 
NU ȘTIU) nu am mai re- 
petut și celelalte variante 
dc răspuns.

Deci, iată sinteza răs
punsurilor pentru fiecare 
Întrebare din chestionar :

1) Apreciați că democra
ția s-a instaurat în toate 

domeniile vieții social-e- 
conomicc ? DA — 14,4 la 
suta ; NU — 71 la sută ; 
NU ȘTIU - 14,6 la sută; 
Personal, vă socotiți un om 
liber în gindirc și expri
mare 7 DA — 71 ia sută ; 
2) După opinia dv. se men
țin forme vechi care în
grădesc libera manifesta
re ,i democrației 7 DA, — 
92 la rută ; 3) Exi'-tă sem
ne de normalizare a vieții 
economice in întreprin
derea In care llim-nți? I) \ 
21 Ia sută; NU - 411 la 
sută; NU ȘTIU - 31 a 
sută; C'adicli dc conduccie 

O M A

cu care lucrați dovedesc 
competență profesională 7 
DA - 58 la suta; NU » 31 
în șută; NU ȘTIU - 11 la 
sută; Dar autoritate mora
lă ? DA — 16 la sută; NU 
= 64 la sută; NU ȘTIU 
— 20 la sută; 4. Pentru îm
bunătățirea activității c- 
conomice ați făcut propu

neri care au fost aplicat»-? 
DA - 28 la sută; NU «= 72 
la sută; Dar propuneri ca
re nu au fost luate în sea
mă ? NU =x 82 la sută; 5) 
Din partidele create există 
unul care vă reprezintă su
ficient dc bine inU-rcsele ? 
DA - 43 la sută; NU = 16 
la sută; NU ȘTIU «=■ 41
la șutii, 6) Aveți încredere 
în viitor? DA r= 89 la șutul

Participarea la sondaj 
— chiar dacă este mai mo 
desta — refh-ctă că în itin- 
dire a avut loc o semnifi
cați'u eliberaie de sub 
mecanismele ideologice ab
dici.din ii. Reținem ni.ii 

multe învățăminte: demo
crația nu s-a instaurat pe 
deplin; se mențin încă 
forme vechi ale trecutului, 
în viața sorini-economică; 
încă nu există certitudinea 
deplină a normalizării: ca
drele de conducere (unele 
desigur I) dovedise nu atît 
lacune de ordin profesio
nal, cît moral ș.a.m.d. I-a 
toate acestea adăugăm, cil 
valoare dc simbol, încre
derea exprimată de majo
ritatea participanțilnr la 
sondaj. In viitorul deschis 
dc Revoluție.

Mulțumim In mod căldu
ros tuturor celor care au 
participat la sondajul de o- 
pinie nr. 2. Millți dintre 
cititori au găsit dc cuviin
ță să ne scrie ți cltcva rîn- 
duri In plus, cuprinzînd 
sugestii utile. Vom ține scâ
rna dc ele și promitem câ 
pentru cel dc-.il treilea 
sondaj — pe tema partici
pării la alegerile de la 2b 
mai — vom anunța din 
timp ciuturii pentru a pro- 
<ma ziarul care va publi
ca t.ilomil de participare.

Ion MUSTAȚA

/n colo mai bine do 
trei luni dc cind am 
pășit pe calea liber

tății și democrației, ideea 
de consens național s-a 
impus ca o necesitato în 
viața socială și politică a 
țării. Prin consens națio
nal au fost depășite mo
mentele dificile prin care a 
trecut revoluția în 12 ia
nuarie și în 18—19 februa
rie. Sub semnul consensu
lui național s-a ajuns la o 
formulă de conlucrare în
tre populația majoritară 
română și minoritatea ma
ghiară după recentele eve
nimente de la Tîrgu Mureș. 
Tensiunile sociale care s-au 
acumulat in unele localități 
ale Ardealului au fost ali
mentate dc o propagandă 
din afară, străină de reali
tățile românești. Răsturna
rea dictaturii ți instaurarea

I
I

Consens 
național

stării de democrație a fost 
și este un net comun, dc 
consens național, dc înțele
gere deplină a faptului că 
viața românilor, deopotri
vă cu a populației minori
tare, a fost marcată de ace
leași vicisitudini materia
le și spirituale. Eforturile 
depuse acum dc Consiliul 
Provizoriu de Uniune Na
țională converg spre asi
gurarea stabilității, politi
ce și sociale, n unor con
diții dc muncă ți de viață 
mai bune, pe măsura posi
bilităților, în spiritul de
mocrației și libertății.

Ardealul este inima țării. 
Apartenența lui la Patria 
Română nu poate fi su
biect de negociere cu ni
meni. Pluralismul politic

ț instaurat pe pămîntul pa- 
Itriei, oferă drepturi funda

mentale egale, deopotrivă 
| populației mnjoritare și 
■ minorităților naționale. Dc- 
| mocrația nu poate fi decit 
* ceea ce este: una și aceeași 
I pentru toți cei ce trăiesc 
I dc veacuri pc pămîntul pa- 
| frici, indiferent dc nația- 
* nalitaL». Poziția comună, 
I de adevarat consens națio- 
I nai, exprimată cu claritate 

de toți cetățenii țării, in
clusiv dc reprezentanții 
minorităților maghiare, a- 
firmft clar că nu se pune 
în discuție caracterul uns-

I tnr al s-atnlni loniit Re- 
* voluția română a dovedit 

că dispune de resurse poli
tice ți morale in mersul ci 
triumfal pe caii a libertății 
ți democrației. Consiliul 
Provizoriu de Uniune Na
țională, reprezentind parti
de și grupări politice dife- 

Iritc, a făcut un însemnnt 
pas înainte pc «alea afir
mării democrației. Iar piuă 
la momentul opțiunilor c- 
lectoralc nle nli gătorilor, 
ideea dc consens național

Ise dovedește mai necesară 
i oriiind, oferind posibi
litatea reală dc n riposta

I i-clor ce încearcă să destn- 
Ihilizeze situația politică din 

țara, inditi-rent <'e undo 
ar emana aceste încercări.

I \ iorel STR'.ÎȚ
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So talul muni'.ipal Petroșani
organizează in data de 17 aprilie 1990, ora 10, 

CONCURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:

— director adjunct economic
— șef serviciu administrativ, pază, p.s.l. 
Condițiile de studii și vechime sînt cele

prevăzute în Legea nr. 12/1971.
De asemenea, angajează direct sau prin 

transfer :
— sudor autogen și electric, categoria 

2 sau 3
— tinrplar universal, categoria 2 sau 3
— fochist medie presiune cu autorizație 

ISCIR
Relații suplimentare, precum și temati

ca pentru concurs se pot obține de la Biroul 
personal al Spitalului.

întreprinderea pentru 
administrarea cantinelor 

si cazare Valea Jiului Petroșani 
vinde persoanelor particulare, 

prin licitație, cai și bovine (vaci și viței).
Licitația se organizează in ziua de 3 a- 

prilie 1990, ora 10, la sediul gospodăriei a- 
nexe Vulcan, strada Morișoâra.

IACCVJ asigură reglări și reparații 
clntare prin metrolog autorizat.

Cei interesați pot obține relații la tele
fon 43451, 43452 și 42064, zilnic iutre orele 
7—15,30.

întreprinderea de 
tricotaje Petroșani 
angajează de urgența următorul personal:

— 1 cont.ilnl
— 1 economist pentru biroul contabili 

tate
— 2 electricieni
— 4 lacătuși-mecanici
— 2 molopoinpiști pentru formația PSL 
încadrarea și salarizarea se vor face

in conformitate cu prevederile Legii nr. 
12/1971 și Legii nr. 57/1974.

MICA PUBLICITATE
AN1V I ICS VIII

UIT OCAZIA ieșirii Ia 
pț-nslo, soțul, fiul, fetele, 
gmorelc-, nora șl nepoțelul 
ii urează scumpei lor Ar
delean Constanța fericire, 
anătato șl multe- bucurii 

alături de cei dragi. „La 
mulți am l“.

«LI OCAZIA I, 11 itului 
eveniment, ieșirea l.i pen- 

io b doamnei Ardelean 
Constanța dupâ o activitate 
de 33 ani, colectivul de 
muncă din cadrul in-,tit-i- 
uilui de mine Petroșani 

■ .pății noi), li urează mul- 
»-"i sănătate, viață lungă și 
u i călduros „Li mulți anii"

FAMILIILE Lăd.iru, Mo- 
i'ăldea, Toth și Muntcar'.i 
-irează vecinei lor, doamiui 
. mior Sofica, a I lentă la 
jcumscripția de copii, cu 

ia pensionării. multă

-ănatate, fericire și „T.a 
mulți ani (Bl»l)

C'l OCAZIA ieșirii la 
pen ie urăm dragului nos
tru Petra Stan multă sănă
tate, fericire și un căldura 
,.I a mulți ani I". Soția Ni- 
culina, copiii Cristi și Mir- 
cea. (780)

C(J OCAZIA ieșirii la 
pensie urez bunului meu 
coleg le muncă dc pe taxi 
pet» i Slin multă sănătate 
fericire si „I i mulți ani I" 
Gh. Su itu (787)

COL'GULUl nostru Ke 
csedi Miliai, cu ocazia ieși
rii la pensii.-, colectivul bi
roului topo al IM Paroș.m 
ii tu cază multa . .imitate și 

mulți ani (783)
Cti OCAZIA împlinirii 

viratei de 30 ani și a i ș.rii 
1 i pensie familia ,i rudele 
,'iplopiaU- uic.iza dragului 
lor Mda-,an lacob sănătate.

Atelierul de zonă
C. F. R. Petroșani

angajează :

— 8 lăcătuși reparații vagoane (lăcătuși 
mecanici), categoriile 2—6

— 4 sudori electrici sau autogeni, cate
goriile 2—6

Gratuități. Se acordă permise de călăto
rie gratuite pe CFR pentru salariați și mem
brii de familie.

Informații se pot obține Ia sediul Ate
lierului de zonă CFR Petroșani: strada Triaj 
CFR nr. 1 sau la telefon 41730, interior 345.

Direcția comercială 
a municipiului Petroșani

6.30— 20,30
6.30— 14,30 

închis
1 schimb, 
8,00—16,00 
8,00—12,00 

închis

anunță 
PROGRAMUL UNITĂȚILOR COMERCIALE 

începînd din 2 aprilie 1990
— magazine alimentare pe 2 schimburi,

zilnic
— simbăta
— duminica

— magazine alimentare pe
zilnic

— simbăta
— duminica

— magazinele nealimentare,
zilnic 8,00—13,00 și

17,00—20,00
— simbăta închis prin

rotație
— duminica închis

— magazinele UNIVERSALE și GENE
RALE, zilnic 10,00-18,00

ALIMENTAȚIE PUBLICA
— restaurante, braserii, bodegi,

birturi, zilnic 10,00—21,00
— cofetării-cafenele, zilnic 6,30—20,30
— restaurante cu autoservire, zilnic

6,30—20,30
Simbăta și duminica program normal. 
Luni și marți — închis prin rotație.

CHIOȘC URI DE ZIARE
•— Programul corelat cu difuzarea presei.

viața lung., și tradiționalul 
, 1.1 mulți arii I". (798)

CU OCAZIA ieșirii la 
pensie, urâm driuljă noastre

DL( FSK

SOȚIA și fiicele o. 
niință cu profundă du
rere dispariția fulgeră- 
(oare a scumpului lor 
soț și tată

sin". IlODOR ZIAN

PEItSOSAI (.1, ti lmi- 
t o-inginrrcsc și econo
mic de la IM Dilja cslc 
alături de > alega lor 
llodor Anin.met,-i în
momentele grele prici
nuite de moarli.i fulge
rătoare a soțului -.ău

sing. IIODOR ZIAȘ

Oprea Mtirioara multă să
nătate, fericire și „I,a mulți 
ani I". Soțul Vasile, fiica 
Adriana și nepoțica Oana. 
(797)

și iși exprimă întreaga 
compasiune față do fa
milia gri u încercată.

Sincere condoleanțe. 
(«02)

IMRIGfNf'A și elevii 
clasei a V lll-a A de la 
Școala generală 1 Petro
șani silit alături (le Mo- 
nic a ui durerea pi iciniii- 
lă de decesul fulgerător 
al tatălui Său

sini,'. IIODOR Z.'VS 
și transmit comlols in 
|<- familiei.

Oficiul de poștă 
si telecomunicații Petroșani 
9 » 9

angajează
—• electroniști și electromecanici 1 TR, 

bărbați
Condițiile de angajare conform normati

velor și legilor în vigoare.

întreprinderea antrepriza 
de construcții și montaje miniere 

Petroșani
9

cu sediul în Petroșani, 
strada M. Viteazul nr. 11,

ANGAJEAZA
direct sau prin transfer muncitori calificați 

în următoarele meserii t
— dulgheri construcții generale
•— zidari, roșari și tencuitori
— fierari betonișfi
— timplari binale
— geamgii
— mozaicari
— instalatori sanitariști încălzire
— sudori olectrici și autogeni autorizați 

ISCIR
— izolatori termo și hidro

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

Pentru lucrările ce se execută în zbna 
vestică (Valea de Brazi, Cimpu lui Neag) se 
încadrează și pensionari pentru limită do 
vîrstă calificați in meseriile specificate.

încadrăm și tineri cu condiția să aibă 
vîrsta minimă de 18 ani, urmînd a se califi
ca în meseriile mai sus specificate.

Posesorii de apartamente beneficiază 
de gratuități conform 1ICM 1683/1957.

Relații suplimentare se pot obține la 
sediul întreprinderii, compartiment personal- 
invă(ămînt, zilnic între orele 8—15, sau- Ia 
telefon 42670—42671, interior 41.

ÎNTREPRINDEREA 
DE REȚELE 

ELECTRICE DEVA
incadrează imediat,

in condițiile Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 
57/1971, pentru Centrul de înaltă tensiune 
Petroșani

— inginer specialitatea electroenergetica
— electricieni, categoriile 3—6, pentru 

exploatarea stațiilor electrice de transfor
mare din zona Valea Jiului.

Se acordă următoarele gratuități pen
tru cel cu domiciliul in Valea Jiului:

— gratuitatea chiriei la apartament
— gratuitatea energiei termice
— tarif preferențial de 0,25 Ici kVVh la 

energie electrică.
Cei interesați se pot adresa la IRE De

va, biroul POPIS, telefon 15750, int. 121, 131, 
132 sau la Cil Petroșani, telefon 41850.

R-dacțla șl administrația i Prtroțant. str. Nieola* IlftlavtcQ. nr. I i Telefoane » secretariat i 4IG62 I accțll 41GG3. 4P164. 
Tiparul i Tlpngrdfia Petroșani, tir. Nlcofar DAIcc«cO nr. 2, telefon 4I3G&


