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Responsabilitatea 
și dreptul de a alege

La închiderea ediției
Extinderea cooperării 

româno-sovietice

Dictatura transformase 
toate drepturile In suro
gate, a căror exercitare era 
o simulare. Minciuna a- 
totstăpînitoare și falsul 
domneau și In teritoriul 
drepturilor electorale.
..Sistemul" Iși 
selecționa prin mecanis
me oculte după un inversat 
sistem de valori, pe cei 
ce urmau să conducă, so- 
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cletatca trebuind să-i ac
cepte prin votul care din
tr-un drept deveneau o 
obligație. Absenteismul e- 
Iectoral era un grav de
lict împotriva regimului 
politic, o împotrivire la 
mersul înainte spre acel 
iluzoriu viitor luminos. 
Doar faptul că votul era 
totuși secret mai descrețea 
frunțile alegătorilor, bu
letinul de vot devenind 
suport pentru pam
flete și caricaturi. 
Umorul era cea mai efici
entă fo’-mă de rezistență a 
românilor la opresiune.

Acum Insă ne apropiem 
de alegeri adevărate, fiind 
puși In fața exercitării 
drepturilor electorale. Ori
ce drept înseamnă însă 
și responsabilitate pentru 
exercitarea lui, depunerea 
buiet.aului de vot are 
Semnificația punerii unei 
cărămizi la temelia noii 
noastre societăți.

Drepturile electorale slnt 
c cucerire a epocii mo
derne, un rezultat al în
grădirii monarhilor rare 
Încercau să-ți mărească 
prerogativele Intr-o lume 
care devenise tot m ii mo
bilă ți mai greu de stA- 

plnit D-ntr-o cucerire re- 
voluționară negeneraliza - 
tă drepturile electorale in
tră, In perioada postbeli
că, In dezbaterea și regle
mentările internaționale. 
In 1948, In Declarația ti
ni versată a drepturilor o- 
mului se prevede că : 
„orice persoană are drep
tul de a lua parte La con
ducerea treburilor politice 
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ale țării sale, fie in mod 
direct, fie prin interme
diul unor reprezentanți a- 
leși în mod liber". Tot 
In acest document se 
stipulează următoarele: 
„orice persoană nre drept 
de acces în condiții do c- 
galitate, la funcțiile pu
blice ale țării sale. Voința 
poporului este baza autori
tății puterii de stat, această 
voință trebuie să se ex
prime prin alegeri libere, 
organizate in mod perio
dic, prin vot universal, c- 
gal ți secret, sau printr-o 
procedură echivalentă, ca
re să asigure libertatea 
votului".

Orice sistem electoral 
este un sist.m de norme 
cu caracter juridic, refe
ritor la două grupuri dc 
probl<>me: drepturile c- 
lectoralc ale cetățeanului și 
condițiile desfășurării a- 
legenlor. In prima cate
gorie se stabilesc exigen
țele privind dreptul de a 
alege, a fi ales ți condiți
ile revocării deputaților, 
iar in categoria a doua, 
reglementar privitoare 
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Important pentru alegători
In conformitate cu pre

vederile Legii electorale 
vor fi Înscriși In listele c- 
lcctorale numai cetățenii 
care au domiciliul stabil 
in municipiul Petroșani.

Deoarece, la întocmirea 
acestor liste s-au constatat 
cazuri in care buletinul de 
identitate era pierdut sau 
nu era operat domiciliul 
sau reședința, facem apel 
la cetățenii care se găsesc 
in astfel de situații să se 
prezinte la S'ctorul de c- 
vidență a populației din 
cadril Poliției municipiu
lui Petroșani și la sectoa

rele din localități in ve
derea luării In evidență și 
stabilirii domiciliului sau 
reședinței.

Cetățenii care au domi
ciliul stabil în alte locali
tăți, chiar dacă au viza de 
reședință In municipiul 
Petroșani, vor fi trccuți in 
listele electorale din ace
le localități. Vor putea 
vota la secțiile de votare 
din Valea Jiului numai 
dacă vor prezenta adeve
rință din localitățile unde 
au domiciliul stabil.

Pac excepție studenții și 
militarii In termen. r

MOSCOVA 2 (Rompres).
— N. Crcțu transmite: In 
inima unei bogate zone de 
minereu de fier din Ucra
ina sovietică, printr-un 
acord interguvernamental. 
România este angajată în 
ridicarea centrului urban 
Dolinskaia, cu cel mai ma
rc volum de lucrări, circa 
25 la sută, și cu cele mai 
importante obiective, va
loarea lucrărilor de con- 
strucții-montaj ridiclndu- 
Se la 328 000 ruble.

Pentru acest uriaș șanti
er sînt angajate din țara 
noastră Antrepriza româ
nă de construcții montaj 
„Arcom", secția de utilaj 
greu transport pentru con
strucții în străinătate 
„Sugtos", Antrepriza ro
mână de construcții și 
îmbunătățiri funciare „Ar- 
cif". Uzina exportimport
— furnizorul general al 
utilajelor, echipamentelor 
și construcțiilor metalice
— și grupul român de 
proiectare.

Muncitorii români de la 
Krivoi Rog m-au rugat să 
scriu „la ziar" să se știe 
că au fost cu tot sufletul

PRO BASARABIA
Chemarea cu acest nu

me a reunit în 27 martie 
la Facultatea de Filolo
gie din Cluj, oameni a- 
parținînd unor diverse 
grupuri sociale, dornici 
să-și exprime solidaritatea 
cu cei de dincolo de
Prut, de care se simt atit 
de legați prin dulcea vor
bă și simțire românească.

Pregătită In exclusivita
te de studenții filologi, a- 
ceastâ manifestare cu ca
racter cultural-istoric s-a 
bucurat deopotrivă de pre
zența studenților, precum 
și a oamenilor trccuți de 
mult de prima tinerețe. Al- 
ternînd cu momentele poe
tice oferite de studenți, 
clipele de evocare a tre
cutului istoric al urnii 
neam vitregit de vremuri 
— clipe oferite cu genero
zitate de cunoscători aj 
istoriei patriei — au men
ținut o atmosferă dc co
mun.une între generații, 
o punte arupeatâ peste 
timp. Tinerii au adresat 
rugămintea celor mai
virstnici să-i ajute să cu
noască trecutul și să în
țeleagă tainele unei istorii 
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alături dc Revoluția din 
decembrie și au depus, în
că din primele zile, în 
contul Libertatea aproape 
o jumătate de milion do 
lei.

In același timp, mun
citorii români dc la Kri
voi Rog consideră că de
cretul 79, din februarie 
1990, care stabilește in
demnizația lunară în va
lută nu tratează in mod 
echitabil relația dolari 
SUA .și relația ruble 
URSS. Ei sint de părere că 
în timp ce un muncitor 
român de categoria 1—2 
cîștigă pe relația Vest 
250—270 dolari SUA lu
nar, pe relația ruble URSS 
cîștigul este doar de 200 de 
ruble. Mai mult, cei de la 
Krivoi Rog nu-și pot va
lorifica economiile nici în 
țară — în România nc- 
cxlstînd un magazin cu 
produse ce ar putea fi ob
ținute în schimbul ruble
lor — și nici In URSS, pia
ța sovietică nedispunînd de 
fondul necesar de mărfuri 
de larg consum și dc pro
duse de folosință îndelun
gată nici pentru propriii 
săi cetățeni.

zbuciumate, in care po
porul nostru și-a văzut de 
atîtea ori drepturile căl
cate In picioare, țara dez
membrată prin legi ne
drepte, contrare interese
lor naționale, și graiul ro
mânesc condamnat la o 
subzistență vecină cu a- 
gonia.

S-a d.sculat despre ne
cesitatea dc a răspunde 
cererii fraților noștri de 
peste Prut in privința a- 
jutorării lor cu cărți în 
limba română, începind cu 
cele pentru grădinițe, pî- 
nă la reviste, manuale, al
te publicații, care să ofere 
posibilitatea cunoașterii și 
circulației largi a limbii 
strămoșești, prigonită a- 
tita vreme.

Simbolul pe care acest 
grup de tineri ai Cetății 
Clujului au r. ușit să-l 
ofere tuturor participan- 
ților la întrunire, a fost 
cel al senzației multip1-* 
de apartenență la u 
n am. o latră ți i> liml>»

Andrei KR AI SZ. 
student, ( luj
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Un semnal de alarmă
Miirfuri, în valoare (le milioane, 

amenințate de degradare
Marfa ' ite trece prin 

depozitul dc mouilă din 
Petroșani este amenința
tă de degradare pun inun
dații. „Clnd a plouat uiti- 
ma dată, n-am pu'ut dor
mi In liniște, ne-a spus 
doamna Ana Afioarei, ca
re răspunde dc gestiurea 
magazinului In cauză. Din 
pricina unui canal înfundat 
depozitul este permanent 
amenințat să fie inun'lat 
E te vorba de mobilă In 
valoare de cinci milioane. 
Anual se vlnd de atei măr
furi In valoare de rjrca 30 
milioane lei".

Problema este, dni, se
rioasă Iată de c<-, Împre
ună cu două lucrătoare 

de la depozit, Fuuța Lup 
și Rozaiia Antal, am fă
cut o investigația la fața 
locului. Am constatat că 
nu e vorba de o alarmă 
falsă. Dimpotrivă. Situa
ția prezintă aspecte agra
vante. Merglnd pe firul u- 
nui izvor care alimentea
ză o baltă de apă din fața 
'opozitului de mobilă și 

Încă o baltă pe spațiul be
tonat din fața depozitului 
dc produ -e de fierărie și 
cle< trotelmico al IC'RM, a- 
Jimg< m Ja sursă. E-te vor
ba de un chepeng de la 
canal:z.-r-n, |n intrarea In 
incinta Fabricii dc pline. 
Cu mici Întreruperi, pro- 

vocatc probat il dc restric
țiile de apă potabila, izvo
rul dc canalizare alimen
tează perm incnt cele două 
bălți. In fața magazinului 
de mobilă, cumpărătorii 

■ mt nevoiți să facă tot 
l.-iui de improvizații pen
tru a-și încărca mobila fă
ră să o ude. Ce se fn- 
tîmplă cu c inalizarea 7

In anul ti fcut, răspun- 
zînd sempal- lor de alar
mă ale gesti mărci depo
zitului dc m ibiltî, condu
ci rea 1C SATI Petroșani a 
lai ut dcmrr,urile necesa- 
ie ('an- truciorii au venit.

\ iorel STRAI Ț

(( onlinnarc in pag. a 2 a)
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Să se
Prim m din partea mun

citoarelor secției maro- 
chinări? din Uricani a 
Cooperativei „Straja" Lu- 
peni o sesizare, al cărei 
conținut ne duce cu gîn- 
dul ta modul .abrupt în 
care craii încălcate, în ve
chiul regim, drepturile 
muncitorilor. Iată ce ne 
scriu aceste femei, in nu
măr dc 11. care semnează 
scrisoarea: „In anul 1989, 
perioada fcbruaric-de- 
ccmtrie, cooperativa 
Straja Lupcni nu a asi
gurat secției noastre ma
teria primă necesară e- 
xecutării curelelor de 
ceas. Deși nu aveam de 
lucru, eram chemate tot 
timpul la serviciu, cfec- 
tuind alte activități, care 
nu erau plătite. După 
cum am înțeles de la 
fostul președinte al co
operativei vom primi pla-

NOTA

Cine a uitat?
In an.i trecuți s-au e- 

xecutat mai multe l'ir ari 
la rețeaua de termofiea: e 
din Petroșani. Dar pe un
de a trecut termofic.area 
și-a luat Dumnezeu mda. 
Peste tot a'i ram.as ț-vi, 
materiale iaolante și mai 
ale- șanțuri. Kilom -tri în
tregi de șanțuri prin < are 
au fost pozate conducta — 
multe dintre ele neizolate 
— care încălzesc atmos
fera terc'-tră, nu aparta
mentele. Două adi ■ p li
tru "i intei ați": c ar
tierul Aeroport, lingă a- 
limrntara Dac; i — aici 
practic nu m.ii este zona 
verde — si cartierul Ilie 
I’mtilie, t iluztil 'le lingă . ă- 
minul studențesc de f ,mi- 
liști. Celelalte adrese sa 
le afle sectorul de specia
litate de la Primărie și să 
le aducă aminte... ui’uci- 
lor 1 (S.P.)

Responsabilitatea Mărfuri în valoare de
(Urmare din pag I)

la delimitarea circumscnp- 
țiilor, organizarea secțiilor 
de votare etc. Jn toate 
sistemele electorale demo
cratice votul este univer
sal, de el beneficiind toți 
cetățenii unei țări care în
deplinesc condicile de vîrs- 
tâ, sănătate (sînt opriți 
debilii mintali și alienații) 
și nu au restricții impuse 
de vreo hotărire judecă
torească. ' Votul este egal, 
ceea ce înseamnă că oriee 
cetățean are dreptul doar 
Ja un vot, votul său a- 
vînd o putere egală cu a 
celorlalți alegători. De a-

VICTOR JUGANARU, 
miner, Uricani; Pentru a 
vă putPa da un răspuns 
cit mai complet am cerut 
informații de la CMVJ, 
Oficiul de pensii și biroul 
personal al întreprinde
rii. Intrucît întruniți toate 
condițiile, cererea dv. de 
pensionare a fost aproba
tă încă din 22 martie a.c. 
și are numărul 1700. In 
prezent vi se întocmeț.c 
dosarul și am fost asigu
rați că vă aflați pe lista 
priorităților la pensiona
re tocmai datorită afecți
unilor de care suferiți. Da
ta ieșirii la pensie depin
de însă rle apariția unui 
act normativ sau a unor 
instrucțiuni în care să se 
specifice modalitatea de

facă dreptate!
ta doar in procent de 70 
la sută, după ce se vor 
achita concediile medi- 
calc rămase n .'plătite. A- 
ccstea s-au plătit, dar 
salariile noastre nu. 
Noul președinte al Co- 
operativei, ales după 
Revoluție ne-a spus că 
nu vom fi plătite. Oare 
conducerea cooperativei în 
toate aceste luni, în care 
noi nu am primit nici 
un ban, nu s-a întrebat 
dacă am avut cu ce ne 
întreține familiile

Greu de răspuns la a- 
ceastă întrebare. Dar și 
mai greu este de dat un 
răspuns la problema pu
să.

Indiferent de soluția 
care va 1'i găsită, căci 
trebuie găsită o rezolva
re acestui litigiu, vrem 
să credem că acesta va 
fi in spiiaul dreptății.

I lori pentru toate gusturile.
I olo: Ion I.K II

semenea votul este direct 
și secret, fiecare alegător 
desemnîndu-și candidatul 
fără intermediar, secretul 
votului asigurind liberta
tea opțiunii fără posibi
litatea unor repercusiuni 
asupra alegătorului.

Aflați în fața alegerilor 
libere trebuie să simțim 
pe deplin responsabilitatea 
gestului de a alege, care, 
nu trebuie să uităm, a de
venit, dintr-o formalitate, 
un act constructiv. Res
ponsabilitatea pentru op
țiunea electorală înseam
nă și vină pentru răul ca
re ne-ar putea veni dins
pre partea celor cărora 
le-am dat creditul.

POȘTA REDACȚIEI Receptivitate
calcul n pensiei, respectiv, 
aplicarea Hotăririi Gu
vernului nr. 267 din 14 
martie a.c. Aceste instruc
țiuni sînt așteptate dc la 
o zi la alta.

BERCIII CAROL, pen
sionar, Uricani: Apelul pe 
care îl soliciați II poate 
face doar un ziar central, 
deci cu difuzare în în
treaga țară. Puteți apela 
la orice publicație cen
trală printr-un oficiu 
PTT. Dacă doriți un a- 
nunț matrimonial prin 
ziarul nostru, vă puteți a- 
dresa administrației zia
rului și prin poștă. Un 
anunț matrimonial la mica’ 
publicitate costă 6 lei cu- 
vîntuL

Este limpede, că neasigu- 
rarca materiei prime este 
vina conducerii coope
rativei, iar faptul că oa
menilor nu li s-a creat po
sibilitatea de a efectua o 
muncă remunerată, în 
tot acest răstimp, este 
tot vina conducerii. Mai 
ales că oamenii, după 
cum se spune în scrisoa
re, au insistat în repeta
te rînduri pentru lămuri
rea acestei situații care 
S-a perpetuat pînă la 
sfîrșitul anului trecut. 
Vrem să credem că actu
ala conducere a Coopera
tivei „Straja" din Lu- 
peni, va înțelege exact 
sensul în care trebuiG să 
acționeze, care nu este 
altul decît cel al dreptă
ții și adevărului.

Glicorglie CJIIRVASA

(Urmare din pag. 1)

Au lucrat. Dar au între
rupt lucrările de c.lcva 
luni. Au rămas două șan
țuri. iar cîteva tuburi pre
fabricate din beton sînt 
aruncate la întîmplare, lin
gă șanțuri. Care nu au 
scurgere, nefiind finali
zate.

Intr-o sesizare scrisă și 
datată 3 martie a.c., adre
sată de doamna Ana Afloa- 
rej șefei compartimentului 
adm.nstrativ al 1CSMI, 
Margareta Trucan, sînt 
reînnoite semnalele de a- 
larmă, din care citam : 
„Apa s-a infiltrat în pe

BODEA MARGARETA, 
Cimpulung: Cu .^.îte de
mersurile am reușit să 
aflăm prea puține pen
tru a vă satisface rugă
mintea. In perioada la ca
re vă referiți (1950) In 
Vulcan funcționa (str. Fa
bricii nr. 1) un atelier de 
reparații care aparținea 
unității (acum întreprin
dere) de reparat auto, cu 
sqdiul la Craiova. Arhiva 
atelierului trebuie să se 
afle deci la această între
prindere, în Craiova. In 
acei ani, în Valea Jiului 
nu exista încă o unitate 
de transport de sine stă
tătoare.

loan DUBEK

Cine se mută în casă nouă?
Cazul soților Sever și 

Liliana Gliei an, angajați 
ai minei Petrila, se pla
sează intr-un perimetru al 
deznădejdii. Intr-o garso
nieră din blocul 3 de pe 
strada Alexandru Sabia
din Petrila, trăiesc înghe
suite patru persoane: cei 
doi și copiii. Dac.an, de 
2 ani și Nora, de 13 luni. 
Am kătut, zilele trecute, la 
ușa acestora. Situația era 
așa cum fusese descrisă în 
scrisoarea adresată redac
ției. Pe unul din pereți, 
igrasie. Intr-un colț al ca
merei, parchetul a luat for
ma valurilor mării. Ume
zeală. „Am și în dulap u- 
mczeală. Hainele încep să 
muccgăiască", zice doamna 
Gheban. In pătuțuri copiii 
tușesc aproape tot timpul. 
In plus Dacian acuză o 
infecție urinară. Doamna 
Gheban suferă de atero- 
sclerozâ. Tot din cauza 
umezelii și a igrasiei Aflu 
că aceasta este unica gar
sonieră de pe scară. Exis
tă o persoană, tot pe a- 
ceastă scară, care locuieș
te singură într-un apar
tament de trei camere. O 
familie cu un copil ocupă 
un apartament de patru
camere.

Din cauză că eu sufăr de
ateroscleroză, am cerut 
să primesc apartament în 
blocul 70, care-i construit 
din BCA. Dar lista celor 
10, cărora li s-a repartizat 
locuință acolo, a fost în
tocmită anul trecut".

La mina Petrila s-a 
strins, pînă acum, un teanc 
de 500 de cereri pentru 
locuințe care trebuie solu
ționate. Grabnic și mai a- 
les corect. Domnul Nico- 
Jae Gogelescu, de două 
săptămini lider al sindi
catului liber, îmi spune că 
trebuie schimbat radical 
modul de repartizare a a- 
pnrtamcntelor. S-a ajuns 
la un consens cu consiliul 
tic administrație. S-a 
format q comisie mixtă 
compusă din 7 persoane.

reți, in mai multe locuri, 
ilctvrioiînd tencuiala. Rog 
să fie reluate demersurile 
la nivelul conducerii în
treprinderii pentru finali
zarea lucrărilor de cana
lizare".

In anii trecuți, tot cu o- 
cazia unei ploi torențiale, 
depozitul a fost in repeta
te rînduri inundat. „Țin 
minte o noapte în care am 
venit împreună cu soțul 
și cu fiica mea să dăm o 
mină de ajutor, alături de 
celelalte colege de muncă 
pentru a salva marfa, ne-a 
spus Florica Isăcilă, una

Receptivă la intervenți
ile ziarului nosti"U, între
prinderea de piese de 
schimb, reparații utilaje 
și echipamente electro
tehnice miniere Petroșani 
nc-a răspuns la semnalul 
pul licat în ziarul din 15 
martie referitor la încerca
rea motoarelor electrice 
după reparații. Iată răs
punsul trimis redacției, 
semnat de ing. loan Cre- 
țu, director și Dan Toader, 
președintele sindicatului 
lilx-r independent :

„Colectivul de salariațl 
al 1PSRUEEM Petroșani a- 
prcciază cu deosebit res
pect munca colegilor lor, 
minerii, și este hotărît 
să depună întregul efort 
pentru îmbunătățirea ca

S-a alcătuit un nou sistem 
de departajare, de acorda
re a priorităților. Vorbește 
deschis și pare sincer. In
tre timp, discuției noastre 
i se alătură domnii Petruț 
Aprofirei, vicepreședinte și 
Dumitru Daniliuc, mem
bru în comisia sus-amin- 
tită. Dl. Aprofirei opinea
ză că repartițiile pentru 
blocul 70 nu vor intra în 
criteriile de departajare 
nou întocmite. Din spuse
le dl. Daniliuc rețin că „re
partizarea acestora (prima 
repartizare s-a efectuat în 
1988 — n.n.) s-a făcut pe 
ochi frumoși. Adică știm 
cu toții cum... Așa că rea- 
nalizam tabelul pentru 
blocul 70". Bun 1 Deci, cum 
se va rezolva cazul fami
liei Gheban ? Domnul Go
gelescu este de părere că, 
dacă omul era puțin mai 
băgăreț, problema putea 
fi de mult soluționată. 
Dl. Daniliuc: „Se poate 
rezolva în scurt timp, dar 
nu în blocul 70. Eventual 
din redistribuiri. Dacă nu 
vor așa, în două-trei luni 
vor primi apartament în 
blocul 23 A. Că-i din 
plăci, iar nu din BCA, nu-i 
vina noastră. Nu putem să 
mergem după preferințe". 
Intr-un fel îi 'au drepta
te. Mai ales clacă aș afla 
că — la repartizarea ce
lor 10 apartamente și 2 
garsoniere din blocul 70, 
efectuată în întrunirea 
ad-hoc a comisiei din
ziua de 28 martie — nu 
s-a ținut seama de pile, 
cunoștințe, relații. Nu zic 
ba. Sînt familii care au 
visat de ani un aparta
ment cu fața la șosea. Și 
întruneau condițiile pen
tru asta. Dap nu cu mult 
timp în urmă (dacă nu și 
acum !) mai erau d n
aceia care, în loc să zu
grăvească, preferau să se 
mute în casă nouă. Cred 
că, de acum încolo, )a 
Petrila aceste metehne au 
dispărut.

Gheorglie OLTEANU

milioane
din lucrătoarele depozitu
lui de mobilă. Acum, 
pentru orice eventualitate, 
avem mobila ridicată pe 
paleți. Dar sînt zile în 
care depozitul este supra
încărcat. Trebuie să se fa
că ceva pentru a scăpa de 
grija inundațiilor | Cui 
să ne mai adresăm 7".

De ieri, apa a intrat In 
depozitul de mobilă. Pe
ricolul real persistă. Este 
un semnal pe adresa con
structorilor, care, se pare 
că au uitat de această lu
crare de investiții.

lității utilajelor pe care le 
repară sau execută. In 
acest sens subliniem că și 
în cadrul secției de repa
rat motoare electrice e- 
xistă o preocupare conti
nuă pentru îmbunătățirea 
calității reparațiilor, nici 
un motor reparat nu pără-. 
sește incinta întreprinderii 
fără a fi încercat, atît> 
pentru mersul în gol, cît și 
pentru mersul în sarcină, 
încercări care se execută 
pe standuri de probe a- 
nume construite pentru a- 
ceasta.

Considerăm că, și de a- 
ceastă dată, presa, prin 
opiniile pe care le găzduieș
te, ne este de un real fo
los în activitatea noastră".

Simion POP

FILTRU. Notam o nou
tate care dovedește preo
cuparea comercianțdor din 
alimentația publică pentru 
mai buna servire a oame
nilor. De ieri, la unitatea 
nr. 133, din cartierul Pe
troșani Nord s-a Introdus 
servirea cafelei-filtru. A- 
glomerația din prima zi 
dovedește oportunitatea a- 
cestei decizii. Așteptăm 
înființarea și altor unități 
de acest gen în Pe’roșanj.

INCENDIU. Simbătă, pe 
la ora 18, magazia de am
balaje a unității alimen
tare nr. 17, Petroșani Nord 
a ICSA-AP Petroșani a 
luat foc. Incendiul, izbuc
nit din motive necunoscute 
deocamdată, a mistuit o 
mare parte din conținutul 
magaziei. Noroc că pom
pierii, sosiți urgent la fața 
locului, au dovedit din 
nou că știu să-și facă dato
ria. Precizăm că, la ora 
izbucnirii incendiului, a- 
tît magazinul cît și maga
zia erau închise. (G.C.)

FARA LEGEA 1. In a- 
ceastâ primăvară, cînd 
nu ie mai apasă pe umeri 
prevederile draconicei Legi 
1, mulți locuitori ai Vul
canului au efectuat pri
menirea străzilor, a spa
țiilor verzi din fața blocu
rilor. Mulți au renunțat 
la straturile pentru legu
me. Vor pune flori, cît 
mai multe flori. Omul 
nostru a fost și rămîne 
gospodar, chiar dacă vătă- 
șeii primăriei nu se mai 
plimbă cu carnetul in mi
nă să bifeze c.ne e, sau 
nu e la „muncă volunta
ră". (G.O.)

POATE-L AJUTAȚI I La 
redacția ziarului nostru 
s-a prezentat un crescător 
de animale din Petrila — 
Cimpa—, strada Birăoni nr. 
31 bis, Gheorghe Trăilă a 
lui Niculae, exprimindu-și 
o nedumerire: „Am predat 
un tăuraș, așa cum aveam 
contract. Am primit bani 
pe el în 1988. Dar bon 
pentru furaje — porumb 
sau altceva, nu am primit 
Ni s-a spus atunci — alții 
n-au primit de 2—3 ani. 
Acum văd că se dau si 
in condițiile astea, mie nn 
mi se pot da drepturile 7**. 
Analizați, domnilor In cao* 
ză. poate-i rezolvați o- 
muluj cererea, dacă este 
justificată 1 (D.G.)

VIN CĂLDURILE. O 
dată cu primăvara vre
mea s-a încălzit simțitor. 
De acum ne așteptăm doar 
la mai cald. Vine și vre
mea caniculei. In Petro
șani n-ai unde bea o gu
ră de apă. Pentru că nu 
ia nimeni în serios proble
ma amenajării unor țîșnj- 
tori unde să-țl astîmperi 
setea. Poate citește cineva 
de la compartimentul gos
podăresc al primăriei rîn- 
durile de față și va Inre- 
prinde ceva. Să nu ne prin
dă vara... pe Uscat. (S.P.J

CURSA. Cetățenii dia 
orașul Uricanj solicită pe 
această cale conducerii 
Autobazei uzină de trans
port local Petroșani să a- 
nalizeze posibilitatea in
troducerii unui autobuz- 
cursă locală pe traseul U- 
ricani — Bărbăteni. Con
siderăm întemeiată aceastA 
dorință întrucît orașul U- 
ricani este în continuă dez
voltare și se întinde pe o 
distanță de cîțiva kilo
metri, cetățenii nedispu- 
nînd de posibilitatea trans
portului în comun pe plan 
local.

Rubrică îngrijită de 
V. STRAUȚ
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Se caută un colac de salvare Victorie categorică

lurtunâ- 
colac de 
vizitat la

dc
in

fă-

Corabia Jiului e in derivă, 
nefurtună, are nevoie dc un 
salvare, feri dimineață ne-a 
rcdacție dl. ing. PETRE I IBARDI, an
trenorul principal al echipei’ (a cita 
oară ?). Trebuie specificat că, în cei 
27 de ani cit u stat la sau pc lingă 
„Jiul", echipa nu a retrogradat nicio
dată. Probabil de aceea a și preluat, 
de curînd, destinele echipei aflate, 
ce să n-o spunem, cu un „picior 
groapă". Iată ce ne-a declarat :

— In perioada 21—31 martie am
cut o re-pregătirc centralizată, la Că- 
ciulata. „Suplimentul" Căciulata tre
buia administrat încă din vacanță. Se 
vede treaba că numai acum am reușit 
să adunăm întregul lot. Nc-am axat
p. pregătirea fizică și tehnică. Am
susținut și trei partide de verificare 
cu divizionare B, C și din Județ.

— ( arc este „starea" echipei la ora 
aceasta ?

— Trebuie făcută o precizare clară. 
Jucătorii dispun de rezistență la efort, 
au di-ponibilități fizice. Stau râu însă 
cu... m ntalitaten. Să vorbim deschis, 
soluția este să le stai tot timpul „cu 
sula in coaste", să-i ții în permanența 
in hățuri, < u gara p< ei. l’ină la parti

e*»
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O
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—
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da cu Flacăra (greu, foarte greu !) vom 
mai avea joi, la ora 16,30 o întilnire 
cu Minerul Știința Vulcan. La Moroni, 
HenzcJ .și Moromete nu joacă, pentru 
cumul de cartonașe. S-a rezolvat pro- 
l Ierna angajării tuturor jucătorilor și, 
din mers, vom încerca să le rezolvăm 
și celelalte trebuințe personale (apar
tamente etc.). Din nefericire, situația 
financiară a clubului este la pămînt. 
Suporterii ? Este un vis sublim, dar 
lipsește cu desăvirșire. La ora aceasta 

măcar 
echipe

nu avem nici 
cotizanți. Alte 
mii...

— Domnule

100 de membrii 
au cu zecile de

I.ibardi

să în- 
acasă și,

care este totuși 
soluția salvării de la retrogradare ?

— Colacul de salvare este 
vingem in toate partidele de
cumva-cumva, să reușim să obținem 
măcar două puncte din deplasare.

In încheiere, in numele tuturor iu
bitorilor fotbalului, să-i adresăm dom
nului Petre I.ibardi 
curajul de a reveni 
tuație de neinvidiat.
va salva, colacul de salvare sc va nu
mi Petre I.ibardi.

felicitări pentiu 
la Jiul. într-o si- 
Și, dacă Jiul se

Mircea BUJORESCU

i
MINERUL LUPENI — 

Dierna Orșova 6—0 (4—0). 
Continuînd seria 
lor tune din returul 
tunluluj campionat, 
antrenorului Ion 
au demonstrat, din 
duminică, în fața propri
ilor suporteri, ascensiu
nea lor valorică.

Meciul cu Dierna Orșo
va. desfășurat intt-o de
plină notă de sportivi'ate, 
a evidențiat in 
vingător pofti de 
echipei „Minerul" 
cîștigătoare cu un 
viu: 6—0. Primul 
fost înscris în min. 4, de

jocuri- 
ac- 

clevii 
Dosan 

nou.

mod con- 
Joc a 
Lupeni, 

scor flu- 
gol a

OLD-BOYS
Reamintim iubitorilor fot

balului că astăzi, de la ora 
16, la complexul sportiv 
din Lunca Jiului va avea 
loc o întilnire între echi
pele de veterani (old-boys) 
Jiul Petroșani și Șantierul 
naval Oltenița. Va fi o 
partidă interesantă, în care 
vor evolua foști jucători 
care poartă acum, ghiocei 
albi la tîmple și trăiesc 
nosfaleia anilor care s-au 
dus... (M B.)

Dodu, care a executat im
pecabil o lovitură liberă 
de la 17 ni. După numai 3 
minute, Brăncțiu „îl 
cută" din nou pc 
rul advers șutind
replică, din afara careului.

exe- 
porta- 

fură

FOTBAL, divizia C

Jocul bun al gazdelor ca
pătă după primele două 
goluri și mai multă con
sistență și in m;n. 20. 
Mag îl lansează în adîn- 
cime pe Neiconi, iar 
cesta îl învinge din 
pe portar: 3—0. In
35, la o fază prelungită de 
atac, Krautil șutează 
ternic, portarul
Și 
că 
se
La 
rul'

a- 
nou 

min.

pu- 
respinge 

Golceag, pe fază, ridi- 
scorul la 4—0, cu care 
încheie prima repriză, 
reluare, echipa „Mine- 

mulțumită de cele

patru goluri înscrise, slă 
liește ritmiil și Jocul ’-c e- 
chilibrează oarecum. Da> 
în minutul 77, „Minerul" 
are din nou o zvicnirc in 
atac. Kiautil driblează în
delung. pasează lui Bra- 
nețiu și este 5—0. In pe 1 
nuitimul minut de joc. 
Neiconi execută un corner, 
Colceag se înalță și pe
cetluiește scorul la 6—0.

A fost cel mai bun joo 
de pînă acum al echipei 
„Minerul", care a demon
strat o bună pregătire fi
zică ți tehnică, susținută 
pe toată durata unei par
tide condusă cu competen
ță d^ A. Telescu din Tîr- 
gu Jiu. Credem că și In 
jocurile viitoare „Minerul" 
Lupeni va fi la fel de avi
dă după gol, căci nevoia 
de puncte pentru atingerea 
obiectivului propus, pro, 
movarea, este încă mare.

Gheorghc CIIIRVASA

I.a A.S. Jiul Pctrila, o bună activitate se înregistrează la secția de judo. In foto, profesorul 
Cordea ți elevii săi. Foto: I. LICIU

Minerul Știința Vulcan 
cîștigă prin neprezentare
In mod normal, dumincă, echipa Minerul Știința 

Vulcan, avîndu-1 ca antrenor pe Mihai Marian, tre
buia să întilnească, pe teren propriu, formația Me
canizatorul Șimian. Oaspeții, neavînd probabil mo
torină pentru tractoarele lor, i-au scutit de eforturi 
pe jucătorii din Vulcan. In felul acesta, conform pre
vederilor regulamentului, Minerul Știința Vulcan cîș
tigă partida cu scorul de 3—0, ureînd de pe locul 6 
pe care-1 ocupa înainte de desfășurarea acestei etape.

In general, după cum ne spunea dl. Mihai Ma
rian, atmosfera în echipă este bună, conducerea mi
nei și sindicatul liber sprijină activitatea fotbalistică. 
Pentru ca pauza compctițională să nu fie prea lungă, 
joi, 5 aprilie, ora 16,30 se va desfășura la Vulcan o 
întilnire amicală cu Jiul Petroșani, la care sint invi
tați cit mai mulți spectatori.

Mircea BUJORESCU

RUGBY, divizia națională A

de mînă în. două
chiar 
jude

că 
mai 

înal- 
Este

Tulburi sînt apele 
și in campionatul 
țean, unde se parc 
ambițiile sînt mult 
mari decit in zonele 
te ale diviziei A.
adevărat, și interesele Ju
cătorilor sînt multiple 
(angajări, pontaje la mi
nă, o primă-două, am
bițiile conducerilor ctc).

Simlătă după-amiază 
am fost martorii unei ast
fel dc partide a ambiți
ilor, meciul dintre Mine
rul Aninoasa și Minerul 
Uricani. Rezultatul a fost 
indecis (2—2), deși rapor
tul de forțe a fost 
favoarea oaspeților, 
nerul Uricani a
mult mai bine, construind 
frumos în atac, folosind 
scheme tactjce „lucrate" 
la antrenamente. De cea
laltă parte, jucătorii din 
Aninoasa au atacat hao
tic, după schema înve
chită „unde-i mingea, a- 
colo și noi toți", la un 
moment dat așezarea lor 
în teren devenind de ne
înțeles. Explicația este 
Simplă. Prin plecarea

antrenorului Bombo lo- 
nescu, echipa a căzut în 
degringoladă, lui Emil 
Dobrescu fiindu-j greu să 
o reabiliteze. Norocul 
meciului de duminică s-a 
dovedit a fi arbitrul în-

n-o să-l felicite pe ar
bitru... Oricum, califica
tivul pentru Petrică Po
pa este FOARTE BINE.

La începutul acestui 
campionat am avut o bă
nuială anume, că echipc-

IN CAMPIONATUL JUDEȚEAN, seria I

in 
Mi- 

jucat

tîlnirii, tînărul șj ta- 
lentantul Petrică Popa, 
fost Jucător do fotbal. 
Acesta a avut unele de
cizii bune prjn care a 
temperat ostilitățile. Alt
fel partida se putea trans
forma ușor în corridă. 
S-a discuat mult despre 
penalty-ul acordat oas
peților. Arbitrul Popa nu 
a acordat penalty pentru 
fault, cl pentru henț In 
interiorul careului, henț, 
pe care l-am văzut cu 
toții. Ieșirile huliganice 
ale cltorva suporteri nu 
sînt cu nimic scuzabile. 
De fapt, la pierderea u- 
nui punct pe teren pro

priu, spectatorii gazdelor

le din Valea Jiului ae 
vor bate „cap In cap" 
pentru promovare, iar de 
această luptă scurtă vor 
beneficia alte formații 
din Județ. Din configura
ția clasamentului ne pu
tem da seama că așa este. 
Noroc că duminică, la 
Ghelari, echipa din loca
litate a învins Victoria 
Călan cu 4—2. Asta însă 
nu lămurește definitiv lu-

părți
crurile. Cele două pre
tendente la promovare 
din Valea Jiului, Mine
rul Uricani și Parîngul 
Lonea sînt angajate în
tr-o dispută acerbă. La 
Lonea echipa s-a întărit 
cu Sălăgean (antrenor ju
cător), și cu portarul Lu- 
lu Homan, care. In pofi
da vîrstei, apără foarte 
bine. La Uricani, Dorel 
Maria construiește din 
umbră, Lncet-încet, o e- 
chipă competitivă. Să ve
dem ce va ieși din lupta 
dintre cele două extreme 
ale Văii Jiului, care sea
mănă din ce In ce mai 
mult cu hora de mină în 
două părți._

Iată celelalte rezultate :

Mircea BUJORESCU

Minerul Ghelarl — Victoria Călan 4—2;

Utilajul Petroșani — EGCL Călan 3—4;

Parlngul Lonea — Rapid Simeria Triaj 8—0 (!)

Constructorul Hunedoara — Minerul Certe) 3—0.

0 înfringere...
ȘTIINȚA PETROȘANI 

— ȘTIINȚA CEM1N BA
IA MARE 9—17 (6—13).
Dacă în prima repriză cele 
11 lp acordate, 12 tușe, 9 
grămezi au dat nuanță de 
Joc fragmentat, în partea 
a doua s-a jucat mult mai 
cursiv, cu intenții dc a 
marca eseul. Localnicii au 
jucat crispat, fără clarvi
ziunea unui conducător de 
Joc cu experiență. Au a- 
vut și ghinjonul să piardă, 
prin accidentare, un bun 
jucător pentru lovituri de 
pedeapsă (Diăghici). A- 
ceasta, după ce deschide 
scorul în min. 3 : 3—0, 
practic nu mai contează în 
teren, situația speculată 
de vajnicii băimăreni. Ni- 
chitean a egalat după do
uă minute, tot lp: 3—3, a- 
poi oaspeții au luat condu
cerea : 3—6 prin același 
Jucător. Cu toate că me
reu a acuzat dureri la 
picior, Drăghici egalează în 
min. 14 : 6—6. Jocul con
tinuă să penduleze din- 
tr-o parte în cealaltă, Ivă- 
nuș ratează lovituri după 
lovituri (trei lp. din poziții 
bune, care ar fi adus punc
tele...). Nichitean însă 
înscrie din nou : 6—9 In 
min. 33. Urmează două fa
ze aproape identice, de a- 
tac în grămadă spontană, 
primă fiind a oaspeților, cu 
încercare aplaudată: 6—13 
prin Fulina, iar a doua ra
tată In apropiere de buturi 
de favoriții noștri, fapt 
care a dus la „ruperea" 
scorului. A greșit Năstase, 
prin lipsă de hotărîre în 
tlocarea balonului. In par
tea a doua Știința atacă 
mai mult, oaspeții greșesc.

curată !
dar lp. din „22" advers se 
joacă la mînă (oare de ce, 
cînd trebuiau puncte ?) se’ 
ratează nepermis. Abia în1 
min. 73 Medragoniu redu
ce scorul: 9—13 prin • lp. 
Ne așteptam să vedem un 
final incandescent fără 
nervi. Insă nu a fost să 
fie așa. Intre cele două 
echipe înscăunîndu-se un’ 
fel de „amabilitate stUJ 
dențească" inexplicabilă 
pentru noi.- Către sfîrșitul 
intilnirii, spre deziluzia 
publicului, .oaspeții profi
tă de o nesincronizare a 
jucătorilor noșțri și în
scriu prin Osiac al doilea 
e9eu, distanțîndu-sc clar: 
9—17. S-a jucat mult mai 
slab decit în meciul cu 
Steaua . și nu s-au respec
tat sfaturile antrenorului. 
A cîștigat, pe merit, echi
pa care ocupă primul loc 
în clasament, probabil vi
itoarea campioană a Ro
mâniei. Au arbitrat, foar
te bine Gh. Huștiu (Bucu
rești), ajutat de C. Manea 
și I. Deak (Sibiu). Au ju
cat: Soare — Constache — 
— Locziko. Drumea — 
Sușinschi, Mureșan — 
Rațiu — I’alamariu, Iliev, 
Ivănuș, Suiogan — Medra
goniu, Larie 
Drăghici (Florea) 
Știința Petroșani.
oaspeți s-au evidențiat ex- 
petroșănenii Ciorăscu I, 
Ciorăscu II, Duma și Sa- 
va. Sugar șl Fulina. Și o 
constatare; dară nu cîștj- 
găm puncte în deplasare 
primăvara se poate schim
ba într-o toamnă mohorî- 
tă...

— Năstase, 
pentru 
De ja

Ioan Dan BÂLAN
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
GR1JORARI ALE POPULAȚIEI DIN VILNIUS’N

MOSCOVA 2 (Rompres). 
— Tancuri umoare și trans
portoare blindate s-atl 
deplasat pe străzile din 
Vîlnius. după ce președin
tele Mihail Gorbaciov a 
adresat un apel parlamen
tarilor lituanieni conside
rat ca cel mai sever a- 
vertisment către cei ce 
direse independența Li
tuaniei, relatează agenția 
Reuter.

Un purtător de cvivlnl 
al Parlamentului lituani
an a ținut să precizeze că

O DFCLARAȚIE A LIDERULUI LITUANIAN

STOGKIIOLM 2 (Rom
pres). — Intr-un interviu 
acordat televizunii suede
ze, liderul lituanian 
Vylautas I^mdsbergis a 
declarat, in legătură cu 
apelul lansat de Mihail 
Gorb-.ciov, că este gata să 
discute cn Uniunea Sovie
tică orice problemă pri
vind vii torul Lituaniei. Dar 
aspect'il legat de renun
țarea la proclamarea in

MICA PUBLICITATE
I ['LICITARE

TOATE FLORILE pri
măverii pentru Viorica 
Donea, la aniversarea zilei 
de naștere. Soțul și fiica 
Mcna. (o39)

VINZARI - CLMI’ARARI
VI.■•D apartament, două 

camere, central, decoman
date, cĂr midi, Deva, 956/ 
13240, după ora 20. (816)

CUMi'AR Lada defectă 
sau piese, inclusiv tapițe
rie și bord, 1500. Adresați 
Mănici Dumitru, str. Să- 
lătruc nr. 14, Petroșani. 
Telefon 70833, între orele 
3—16. (320)

GUMP.'I; • r ,tib-

DEC 7 >1

PROI I \l) omagiu sl 
neștearsă amintire bu
nului nostru prieten 

sing. IIODOR ZIAN, 
fulgerător și prematur 
trecut în eternitate.

Sincere condoleanțe 
familiei îndurerate,
Hcdi si Adrian Pop. 
(825)

I AMII IILE Prese ca n, 
< azacu, Sularea și Isto- 
dor aduc un ultim oma
giu celui care a fost un

COMEMORA Rl

ETERNE regrete la 
implHiirea a trei ani de 
ia d; co*ri Iul

COCOTA DAN
Lacrimi și flori pe 

tr.'tu] său mormlnt. O- 
dihnen-că-sc In pace I 
Familia. (747)

EXMILIA anunță Im
plic r a n șase săotă- 
mlni dc la dureroasa 
d'-spăițire de cel care 
a fo- t

VAJDA ANDREI
11 vom păstra mereu 

în amintire. (829) 

28 de transportoare de 
trupe, descărcate de pe plat
forme In gara centrală a 
orașului Vilnius, l-au tra
versat și au mers la o 
bază militară din nordul 
orarului, scrie Reuter. „De
și lituanienii sînt îngrijo
rați, ei sînt totuși calmi. 
Situația In Lituania este 
foarte stabilă, sirgurul mo
tiv de instabilitate consti- 
tuindu-1 mișcările unită - 
ților militare", a adăugat 
purtătorul de cuvînt

dependenței este compli
cat și „nu putem In nici 
un fel să dăm înapoi, de
oarece avem un mandat 
real din partea alegători
lor noștri" — a precizat 
domnul Landsbergis. El 
a adăugat că Parlamentul 
lituanian va da astăzi un 
răspuns demersului lui 
Mihail Gorbaciov — in
formează Reuter.

negru sau color, tub cine- 
scopic 61 cm. Telefon 4442. 
(827)

OFBRTE SERVICIU
CAUT femeie pentru în

grijire nevăzător. Petro
șani, Radu Șapcă 27/1. 
(W)

TINARA, caut cameră 
la bloc, intrare separată, 
centru. Telefon 41772, In
tre orele 17—20. (826)

PIERDERI
PIERDUT permis GFR, 

clasa I, pe numele Aschen- 
brenner Dorin Vasile, eli
berat d'- Secția cariere 
Mixat Oii II d'ci'r nil. 
GL.-3T

bun prici. ii și coleg 
sin;;. IIODOR ZIAN 
Sincere condoleanțe 

familiei îndoliate. (830)

FA MII.I ' Negrită î,i 
manifestă întreaga
compasiune și profundul 
regret pentru dispariția 
prematură a celui care 
a fost un minunat om

IIODOR ZIAN
< ondoleanțe familiei 

îndoliate. (821)

SOȚIA Cornelia, fiul 
Marian ți nora Aurelia 
anunțăm cu adlncă dure
re împlinirea a 6 luni 
de la dispariția dintre 
noi a celui care ne-a 
fost cel mai bun soț. 
tată ț| socru

COSTACHE 
GIIEOHGIIE 

(57 ani)
Me i mintol va ii n- 

dat cu lacrimi de dure
re și va fi plin cu flori 
gingașe. (334)

NOI AJUTOARE PENTRU ROMÂNIA
OSLO 2 (Rompres). — 

Organizația norvegiană 
„SOS — România", din 
Oslo, a trimis spre Româ
nia, In ziua de 2 aprilie, 
un convoi format din no
uă autocamioane (TIR), 
transportînd ajutoare pen
tru populația din satele 
județului Bacău. Aceste a- 
jutoare cuprind vitamine, 
alimente, îmbrăcăminte, 
25 paturi pentru spital, 
mașini de scris, mașini de 
fotocopiat etc.

De asemenea, profesorul 
norvegian Jardar Seim, 
care a studiat in Româ
nia, a organizat, la liceul 
difi orașul Sky, o acțiune 
culturală, la care și-a adus 
contribuția și orchestra 
de muzică populară româ

Dialog pentru îmbunătățirea relațiilor interetnice

BELGRAD 2 (Rompres). 
— Sub devița „Democrația 
și drepturile omului în 
Kosovo și în Iugoslavia", 
la Priștina s-au încheiat 
lucrările „mesei rotunde" 
a Asociației pentru Iniți
ativa Democratică Iugo
slavă (AIDI), menită să 
deschidă dialogul între par

Formația mixturi batoane 
Livezeni

strada Livezeni nr. 40 
ANGAJEAZA

—5 asfaltatori sau muncitori necalificați 
— bărbați

— 1 conducător utilaje terasiere
— 1 electrician forță
Informații suplimentare la telefon 41301, 

Petroșani.

Centrul de colectare prelucrare 
și industrializarea laptelui 

din Petroșani
V

ORGANIZEAZĂ CONCURS
in ziua de 5 aprilie 1990, pentru ocuparea 

unul post de merceolog recepție colectare.
De asemenea angajează urgent i
— 1 Irigotehnlst
— 3 fochiștl medie presiune (autorizați)
— 1 instalator
•— 1 zugrav
Condițiile de Încadrare, conform Le

gilor nr. 12/1957 și nr. 57/1974.

Oficiul de poștă 
și telecomunicații Petroșani

angajează
electroniști și electronice am i 1 I R, 
bărbați

Condițiile de angajare coniorm norinali- 
vclor și legilor în vigoare.

întreprinderea antrepriza de 
construcții și montaje miniere 

Petroșani
I

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

angajează direct sau prin transfer 
muncitori calificați în următoarele meserii t

— aulomacaragii pentru automacarale de 
12,5 tf.

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

Relații suplimentare se pot obține la 
sediul întreprinderii, compartimentul perso- 
nal-învățămlnt, zilnic, între orele 8—15, la 
telefon 42670—42671, interior 41, sau la te
lefon 70991, SUT Iscronl.

nească condusă de Ștefan 
Bucur. Fondurile colecta
te la această acțiune au 
fost folosite pentru procu
rarea aparaturii necesare 
învățării limbilor stră
ine, a unor mașini de 
scris, a altor materiale, 
rechizite și a unui aparat 
de multiplicat, care vor fi a- 
duse în țară și oferite li
ceului Unirea din Brașov.

Acțiuni pentru colecta
rea de fonduri destinate 
ajutorării poporului ro
mân au fost organizate șl 
de cetățenii Eva Tasca și 
Adrian Penuela Marcu, 
sub îndrumarea și cu spri
jinul organizației norve
giene „Democrație pentru 
România", la grădinițele 
de copii din Oslo.

tea albaneză șl slrbă din 
această provincie a RSFI. 
In cursul dezbaterilor nu 
s-a înregistrat nici un 
progres, părțile reafirmin- 
du-și vechile poziții și a- 
precieri privind situația și 
cauzele înrăutățirii relați
ilor interetnice din pro
vincie — transmite agenția 
Taniug.

FILM B
PETROȘANI — Pa- 

rîngul: O lume nebună, 
nebună de legat, I—II; 7 
Noiembrie: Nu e ușor cu 
bărbații; Unirea: Dra
goste și datorie,

LUPENI: Principiul
dominoului

VULCAN: Comedianta.
LONEA; Șatra.

întreprinderea antrepriza 
de construcți: și montaje miniere 

Petroșani
cu sediul in Petroșani, 

strada M. Viteazul nr. ii,
ANGAJEAZA

direct sau prin transfer muncitori calificați 
in următoarele meserii i

— dulgheri construcții generale
— zidari, roșari și fencuifori
— fierari betoniști
— timpiari blna’e
— geamgii
— mozaicari
— instalatori sanitariști încălzire
— sudori electrici și autogeni autorizați 

1SCIR
— izolatori termo și hidro

— muncitori necalificați — barba;i — 
numai la depozitul Vulcan pentru operațiunf 
de incărcări-descarcări materiale in șl din 
vagoane și auto cu regim de lucru in 3 
schimburi.

Pentru lucrările ce se execută in zona 
vestică (Valea de Brazi, Cimpu lui Neag) se 
Încadrează și pensionari pentru limită de 
virstă calificați in meseriile specificate.

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

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

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

URIGANI: Sentința
suspendată.

PETRILA: Anonimul
venețian.

ANINOASA: Parada
Chaplin.

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