
!H VĂZUT, H-A ANII
Cu clțiva ani In urmă 

un prieten îmi povestea 
amuzat despre fintina 
lui moș Andruța, punct 
de atracție în localitatea 
cunoscută, al cărei nume 
nici nu ne mai vine să-l 
articulăm. Zicc-se că a- 
tunci rfnd venea frlnt de 
oboseala clmpulul, moșul 
bea clte o cană cu apă și 
se Înviora ca prin far
mec. Probabil că era tot 
sub efectul apei, cu e- 
fecte amnezice, clnd ul
timului plod i-a dat nu
mele Nicolac. Mi-am re
amintit această hazlie 
pățanie, care nu este In 
firea românului, luni 
seara cind l-am văzut cu 
toții pe mezinul ajuns și 
el in boxa acuzării. Per
sonaj de o lamentabilă 
și infinită prostie, acest 
ipochimen i-a făcut pe 
mulși să tremure de frică.

Avea dreptate cronica
rul cind jelea țara stoar
să de domnitori corupți. 
La rindu-mi, după sute 
de ani, exclam și eu; vai, 
vai, vai. cine ne-au con
dus I Niște oameni cu 
limbi de lemn. I-a aceste 
procese In care slnt ju
decați autori și complici 
la baia de slnge din 
Timișoara și București, 
am văzut cu toții cum 
lnculpații au fost niște 
miei, oameni blînzi și 
cumsecade. Te-apucă o 
mirare fără margini și 
ne Intrrl>ăm: cine a tras, 
cmc a ucis ? Dar p~j ■ 
seie nu s-au încheiat.

Eram nerăbdător să-' 
văd și să 1 aud pe aceit 
ceaușesc leit cu înțelep

tul carpatin, mai grozav 
decit Solomon. Și 1-aro 
văzut. Gu un grad de in
teligență și calitate mo
rală aidoma lui frate-său, 
mi-am dat seama că toți 
slnt croiți pe același ca
lapod. Lipsa de logică, 
incoerența șl torturarea 
limbii noastre strămoșești 
este o chestiune de fami
lie. Astfel Incit abia a- 
cum realizăm dimensiu
nile reale ale unei ipo
teze vechi: persecutarea 
și batjocorirea intelec
tualilor, a Întregului po
por au fost premeditate 
de familia refuzată de 
idee.

Ce a făcut cx-genera- 
lul „locotinent" nicoiae 
ceaușescu In zilele de 
văpaie ale lui decembrie 
trecut ? Cu o figură de 
oligofren, zice deocam
dată că nimic. GIngavul, 
de care tremura, cum 
spuneam, multă lume, a 
plecat, cind „3e ictuncri- 
cea“, la plimbare. Nu-1 
preocupa decit setea și 
foamea. Adică senzații 
primare. Declară, spre 
disprețul tuturor — care 
știu bine ce a făcut —, că 
„m-am spălat nițel, am 
mincat o bomboană", ce
va mai tîrziu a plecat 
„amărlt, că nu mlncase 
nimic toată ziua". Cu pis
tolul n-a tras decit în 
sus, „ca să-1 verifice dacă 
merge". Ba mai aflăm și 
scenete de familie, cum 
că „făcu ? frati-miu Iii?

Tiberiu SI’ \TARU

(Continuare in pag. a 2-a)

Țara a dat, țara trebuie
trimes- 

.an,
,l«a 
ales 
pro-

S-s încheiat un 
r-u, prunul din acest 
'are trebuie să ne 
mult de gîndit, mai 
In ceea ce privește
ducția de cărbune extras 
de întreprinderile miniere 
ale Văii Jiului. E'ccrptînd 
rinei mine — Petrila, Dilja, 
Petrila Sixl, Vulcan șl Pa- 
roșeni — care au produc
ția realizată șl depășită la 
sfliț tul primului trimes
tru, toate celelalte au re
zultate mult sub nivelul 
propriilor prevederi. Fa
cem această precizare pen
tru a reaminti celor care 
sa pare că au uitat că tn- 
trepf inderile au fost eele 

are și-au stabilit singure.

fără indicații, sarcini 
orientări, nivelul de 
ducție pe care îl pot 
trage în fiecare lună, 
biae, și In 
la nivelul 
t> ul Ia 
un minus 
de cărbune. Mai neplăcut 
este că, în luna martie, 
cind ne așteptam la o 
producție substanțial mă
rită, după ce In februarie 
se înregistrase un plus de 
15 678 tone, nceasta a fost 
sub nivelul programat cu 
24 250 tone. Producția me
dic zilnică programată In 
cele două luni amintite era 
Identică (22 580 ton-), mai

Și 
pro- 
ex- 

Ei 
aceste condiții, 
GMVJ, trifiies- 

fost încheiat cu 
de 22 122 tone

o
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Și iiiau'i -iii? s>al tre

cătoare...

România aderă Ia
EUTELSAT

PARIS 3 (Rompres). Ce
rerea de aderare a Româ
niei la Organizația Euro
peană de Telecomunicații 
prin satelit (EUTELSAT) a 
fost aprobată de Consiliul 
organizației în cadrul unei 
reuniuni de săptămîna tre
cută ce a avut loc la se
diul său din Paris — anun
ță un comunicat difuzat de 
EUTELSAT.

România — precizează 
AFP — a făcut a castă ce
rere In februarie pentru a 
putea utiliza acoperirea 
europeană oferită de sate
liții EUTELSAT In ceea 
ce privește telefonia inter
națională, transmisiile de 
televiziune ocazională și re- 
ccpționarea canalelor de 
televiziune din alte țâri.

Constructorii de locuințe, din nou în grevă

răsplătită
cind se Inregis- 
un minus (13280 
mic decit In lu-
Deci, In loc să

rie (24 520) 
tra, totuși, 
tone), mai 
na martie, 
meargă spre mal bine, si
tuația s-a înrăutățit, 
puțin In luna martie față 
de luna februarie, la 
joritatea întreprinderilor 
miniere (cu excepțiile a-
mintite), dar mai ales la
Lupcni, Aninoasa, Bărbă- 
teni și Livezeni. La Lupcni. 
In luna martie minusul 
a atins 19 420 tone de căr
bune, spre exemplu, față 
de o medie d« 3365 tone

cel

ma-

Dorin GIIEȚX

— Cu acest prilej țin să dezmint zvonul după care aș fi manipulat de cineva I 
Desen do Vall IXM OI A

Luni, inccpind cu ora 7. constructorii din cele 
cinci brigăzi alo Antreprizei construcții montaje Pe
troșani, aparținînd Trustului de antrepriză generală 
construcții și montaje Deva — Hunedoara au intrat 
din nou în grevă. Este condusă de comitetul sindica
tului liber al constructorilor și vizează satisfacerea 
unor revendicări sociale, fără caracter politic. Silit 
adunați in Petroșani. în zona străzii Aviatorilor, din 
cartierul Aeroport. Aici i-ain întilnit luni pe repre
zentanții greviștilor și sindicatului liber al construc
torilor, de 
ceste! noi

la care am aflat motivele declan-ării a- 
acțiuni revendicative.

„Au trecut 
mini de cind 
audiență la domnul 
țan, 
lui Județean provizoriu de 
Uniune Națională și la 
domnul inginer Bujor Bog
dan. primarul județului, 
tindo am prezentat progra
mul revendicărilor noas
tre, nr -a spus domnul Vio- 
rel Augustin Duca, liderul 
sindicatului liber al con
structorilor din ACM Pe-

douâ sâpta
ani fost In

Chc- 
prcședintcle Consilitl-

troșani. Cu acel prilej ni 
s-a promis că se vor face 
demersuri și vom primi 
răspuns, In cel mult o 
săptănilnă. N-am primit 
pînă acum nici un răspuns, 
deși au trecut două sâptâ- 
mini. Vă rugăm 
voiți să publicați 
mul 
Lre. 
di.it 
din
Gheorghc Matei

revendicărilor 
Cea cu caracter 
este să fie 
funcțiile loi

sa binc- 
progra- 

noas- 
ime- 

destituiți 
domnii 

d i re<-to-

rul ACM Petroșani, 
Pădureanu, directorul 
junct, Mihail Radu, 
nerul șef și Alexandru 
Gheorghe, contabilul șef, 
care au ignorat satisfacerea 
unor revendicări și colabo
rarea cu sindicatul liber 
al constructorilor. Cerem, 
de asemenea, restructura
rea personalului TESA la 
nivelul ACM. Platforma 
program a greviștilor cu- • 
prinde un număr de 
revendicări, care au 
supuse atenției conduce
rilor TAGCM și ACM Pe
troșani in vederea solu
ționării.

Iată citcv'a din întrebă
rile puse de greviști con
ducerii ACM la care n-au 
primit răspuns pînă acum 
și p? care am fost rugați i

Viorel STRAUȚ ț 
(Continuare iii pag. o 2-a) j

Ioan 
ad- 

ingi

10 
fost

Stntem la peste o sută 
de zile după ceea ce s a 
Intlmplat In decembrie, 
după ceea ce era de aș
teptat șl era firesc să se 
Intlmplc.

Citeam In aceste zile 
opinii exprimate referitor 
la ceea ce vizează timpul 
necesar redresării țării, 
vieții socml-cconomicc. 
După opinia respectivă, 
erau necesari pentru •!- 
coastă redresare cam 3 ani 
pentru agricultură, 10 ani 
pentru industrie și cam 20 
de ani pentru Învățarea 
democrației. M a frapat 
mal ales ultima cifră: două
zeci de ani. Chiar itlt do 
mult 7

O societate liberă, cu 
adevărat democratică, care 
după patru decenii de to
talitarism, parcurge calea 
spre afirmarea șl statorni
cirea unor valori noi In 
relațiile sociale, In relați
ile interumane. După afi
lia ani de minciună Insti- 
tiitionallzată. Ic trăire

conștientă a discrepanțe
lor dintre realitate ți slo
ganurile oficiale, după atl- 
tea dovezi de ipocrizie ți 
marasm, este firesc să fie 
nes'oie de timp pentru a 
învăța sau reînvăța să fim

Valori li: 
democrației

oameni, să repunem In
drepturi depline valorile
general umane ți, maiI a-
ies, încrederea in noi, rc^
poetul pentru cei din jur.
puterea de a asculta >i a

prosperă, să avem un ni
vel de trai care să depă
șească pe cel din 1938, 
considerat de virf, pe care, 
se spune. România nu l-a 
mai atins după război. Do
rința c firească și comu
nă, așa cum firești și co
mune slnt ți eforturile pe 
care le cer evitarea crizei, 
realizarea dezideratelor u- 
nci economii stabile, pros 
pere, a unei democrații au
tentice. Dar trebuie să în
vățăm să ne angajăm în 
aceste eforturi, A avem 
curajul să relnvâțain tole
ranța și încrederea, pute
rea <le a dialoga, de a ne 
confrunta cu răul ce a ră
mas de la dictatură, extre
mi smele și provocările din 
umbră.

dialoga. Ultimele eveni
mente au dovedit <ă a- 
vcm, Intr-adevăr, încă 
multe de învățat sau de 
relnvățat. Suspiciunile șl 
Intoleranța slnt încă pre
zente în multe suflete.

Dorim cu toții să trăim 
inh o societate liberă șl

O democrație autentică,
o societate civilizată cer 
participarea, efortul tu
turor, aportul comun. Nu
mai toți și împreună, prin 
toleranță, cin-(e și adevăr, 
vom făuri ceea ce ne-am
propti;.

l»an îWHKM

1
l
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întrebai ca din titlu nu 
este nici retorică și nici 
tendențioasă, cum ar pu
tea fi taxată. Am pus-o 
și o punem pentru că, 
efectiv, în orașul Uricani, 
din acest punct de vede
re, trebuie făcut ceva.

Zilnic, zeci de oameni 
bat la ușile primăriei sau 
ale Consiliului Provizo
riu de Uniune Națională 
(nu aleg pentru că, de 
regulă, plîngi unde crezi 
că, vei găsi înțelegere), in 
speranța că li se vor re
zolva doleanțele. In ca
zul orașului Uricani, ce
le mai multe se referă la 
repararea fondului loca
tiv și la salubrizarea o- 
rașulni. Sintetizîndu-le 
pe cele la care am asis
tat în 20 martie, ar a- 
răta astfel: spargeri do 
conducte, apartamente ca 
igrasie, subsoluri inun
date, gunoaie neridicatc 
țdeși în ultimul timp au 
mai fost ridicate), străzi 
si spații necurățite, tera
se cu infiltrații etc. bis' i 
ar putea continua. Dar 
toate au același scop: re
parațiile la blocuri și 
curățenia orașului. Ch'ar 
dacă, după un tur prin 
oraș, ne-am putut da sos
iră că cetățenii, după 

Țara a dat, 
tara trebuie răsplătită

puterile lor, mai fac cîte 
ceva — cuiiiță arborii 
și pomii de pe alei, mă
tură prin fața blocurilor, 
sau degajează spațiile de 
folosință comună de di
ferite materiale — a- 
ceasta nu schimbă mult 
situația. Orașul Uricani 
merită mai multă atenție

Cine salubrizează... 
salubritatea orașului Uricani ?

i

«lin partea celor chemați 
să-i schimbe fața. Cum ? 
E greu de spus dacă fa
cem o analiză amănunți
tă a forțelor ce treouic 
să concura la aceasta

Din discuția cu ing. Ni- 
colae Stoi, șeful sectoru
lui de gospodărie comu
nală și locativă din Uri
cani, aflăm că, încă din 
organizare, activitatea res
pectivă este deficitară. 
Puține orașe în țară au 
doar sectoare pentru așa 
ceva. îndrăznim să spu
nem că orașul Uricani 
merită cel puțin o ex
ploatare de gospodărie 
comunală. Avantajele s-ar 

regăsi, desigur, în schema 
de funcționare și, de aici, 
în eficiența muncii. Ne 
referim la schemă, pen
tru că de aici pleacă 
toate. Sectorul are un c- 
fectiv total de 70 de oa
meni. Scăzînd pe cei de 
la centralele termice, me
seriașii, zugravii și meca

nicii, constatăm că 1-3 
salubrizare sînt plătiți 
(și aceștia de că're prl- 
murie), doar cinci oa
meni, la care se adaugă 
patru instalatori (din 
care doar unul singur 
competitiv), și 10 mun
citori într-o echipă re
cent constituită pen’rti 
izolații și subsoluri. Milt 
prea puțin pentru situa
ția critică din oraș. Nu 
vrem să spunem acum 
că Uricaniul ar fi pur și 
simplu un oraș inundai. 
Dar numărul mare de 
blocuri cu subsoluri i- 
nundatc (nu ni s-a putut 
preciza cîte nu sînt in 

r

această situație), la care 
se adaugă și vreo șase 
blocuri care n-au deloo 
canalizare (nu mai între
bam cine e vinovat de 
recepționarea acestora), 
trebuie desigur să ne a- 
Jarmăm. Și nu atît noi, 
cît cei care trebuie să 
întreprindă ceva pentru 
a scoate orașul din acest 
impas și a crea condiții 
cit dc cît umane locata
rilor acelor blocuri. Dar 
cu numărul dc oameni 
despre care am vorbit și 
cu două mașini, respectiv 
o autocontaineră și un 
autocompactor (și acestea 
nu cu acte în regulă), e 
l«rcu de presupus că si
tuația se va schimba în 
curînd. Motiv pentru care 
cerem înființarea neîn- 
tîrziată în orașul Uricani 
a unei exploatări de gos
podărire, cu schema, dar 
mai ales cu dotarea, co
respunzătoare. Credem că 
aceasta nu ține decît de 
întreprinderea din Petro
șani, sau, în cel mai rău 
caz, de grupul de la De
va. Să nu mai așteptăm 
la nesfîrșit ca tot oame
nii din întreprinderile a- 
rașului să facă și curățenie.

C. IOVANESCU

N*a văzut, 
n-a auzit

(Urmare din pog. 1) 

un program-platformă să 
abroge guvernul".

Inconsistența moral-ln- 
telectuală a clanului eea- 
ușist este o convingere 
care se întărește prin noi 
și noi probe. Atîția ani 
de zile ne-au îngenun- 
chiat prin teroare. Ne 
mai amintim de un ridi
col decret prin care se 
interzicea apelativul d 
cadent „domnule", sin
gurul admis fiind „tova
rășe". Eram tovarăși de 
potecă. Ei erau domnii.

Am ascultat rechizito
riul. L-am auzit și pe 
gîngavul mare șef. Vom 
mai afla multe amănun
te. Dar cele mai revela
toare sînt cele referitoare 
la o minte încîlcită ți 
îmbîcsită de ignoranță. 
Și întotdeauna, în 
istoria, ignoranța a 
agresivă, încercînd 
înăbușe rațiunea. Care a 
izbîndit Greu și cu jert
fe ale martirilor-eroi, e 
adevărat, dar care peee- 
tluiesc cu sînge liberta
tea și democrația.

toată 
fost 

să

divertisment, 
fou 

Jo iii

GRUPUL „Azur", susți
ne la Vulcan în ziua do !) 
aprilie, de la orele 17 și 
20, două concerte cu piese 
muzicale de 
Spectacolele vor avea 
în sala clubului din 
tate. (Al. H.)

intor^î
Jaza 

Sibiu.
do 
la 

hotărî» st» 
de Jaza

CLUB. Recent 
dc la Festivalul 
internațional de 
cîțiva tineri au 
înființeze Clubul 
din Petroșani. Este deschis 
tuturor celor ce au îndră
git jazzul și Lși propune si» 
contribuie la dezvoltarea 
cunoștințelor despre arest 
gen muzical.

NELAMURIRE. Din Lt*- 
peni, str. Apeductului nr. 
2, Pompei Chicidean ne 
sesizează că deși lucrează 
la IM Lupeni, nu i se. a- 
plică reducerea la plata e- 
nergiei electrice. A sesizat 
de mai multe ori, dar nu 
i s-a rezolvat. Semnalai» 
CDEE acest aspect. Dacă 
este o greșeală, să fie în 
lăturată, iar dacă impltea- 
țille sînt mult mai mari, 
să se făcu lumină.

ECOU. Ne facem ecoul 
doleanței cititorului nostru 
Dane Ignat, invalid de răz
boi, ca IGGL-ul să acorde 
mai multă atenție cimitiru
lui eroilor din orașul Petro
șani. Acolo își dorm som
nul de veci 144 de eroi 
din primul război mondial.

Tz

la
I

Jc 
de 
un

căr-

pe celelalte dcllă luni, cind 
rezultatele au fost oai e- 
cum constante.

Sigur, sînt de apreciat e- 
forturile făcute de minerii 
de la Paroșem care au 
încheierea trimestrului 
un plus de 21 7-19 tone 
cărbune sau al celor 
la Cîmpu lui Neag cu 
plus de 4978 tone de
bune, dar plusul celor do

uă întreprinderi (26727 toi.e) 
abia acoperă minusul 
la trimestru al minei Lu- 
pini (26 151 tone). Vrem, 
nu vrem, trebuie să recu
noaștem deschis că în 
na martie majoritatea 
treprinderilor miniere 
muncit slab și aceasta 
avea consecințe în 
plinirea celorlalți 
țori 
va
(abilitatea multor 
miniere. Sublinierea 
necesară pentru că cifrele 
prezentate pînă acum se 
refereau la producția de hui
lă brută extrasă (minusul de 
22 122 tone cărbune Ia ni
velul Văii Jiului cum mai 
spuneam), în timp co Ia

lu- 
in- 
au 
va

înde- 
indica- 

economico-financiari, 
influența negativ ren- 

unități 
este

huilă netă minusul se ri
dică la ... peste 114 000 tone 
pe trimestrul I 
an.

S-au făcut 
greve, deplasări 

îndreptățite, 
unii nu consideră 
tocmai așa, s-au 
revendicări, drepturi 

o 
apro- 

s-a 
s-a 
cei 

acest 
e- 

da câr- 
răsplăti 
acordat 
validat 
pentru

al acestui

mitinguri, 
Ia Bucu- 

chiar 
Că 
ri

Imagine panoramică de pe virful Custura — Retezat.
Foto: Aurel Dl'LA

Constructorii
(Urmare din pag. 1)

căzuți in luptele cu arma
ta austro-ungară 
ruccrirea

pentru 
Transilvaniei- 

^emnalui trebuie luat 
seamă cu atît mai mult cu 
cit mai sînt doar 35
zile pînă la sărbătorirea 
zilei eroilor neamului.

în

do

rești 
dacă 
ar fi 
dicat
meritate de altfel, care 
bună parte au fost 
bate. Dar, după cum 
văzut, cărbune nu prea 
dat. Ar fi cazul ca, 
puțin de acum, din
trimestru să ne sporim 
forturile pentru a 
bune nu pentru a 
guvernul care a 
drepturile, care a 
revendicările, ci
ȚARA, pentru ROMÂNIA 
care astăzi pășește cu în
credere în Europa, cu 
fruntea sus, pe drumul 
DEMOCRAȚIEI, al LI
BERTĂȚII și DEMNITĂ
ȚII. In fond întregul po
por, toată țara este cea 
care a acordat drepturile, 
revendicările solicitate. Și 
țara, trebuie răsplătită 
pentru eforturile făcute.

să le facem publice. Cos- 
tea Iulian, zidar: „De ce 
au fost plătiți bolintinenii 
ani de zile cu cîte 300 lei 
pe zi ? Pe ce bază legală, 
și din ce fonduri ? In con
dițiile in care nouă ni s-au 
aplicat tarife mai mici de 
plată, punîndii-nc în situa
ția dc a nu ne realiza sala
riul tarifar lunar?". „Cine a 
dispus, și din ce fonduri, 
efectuarea modificărilor de

de locuințe, din 
proiect la compartimenta
rea blocului D, locuit și 
în prezent de unii foști sau 
actuali șefi ?“.

Gheorghe Lazăr, insta
lator: „Din a cui dispoziție 
a fost convocată o ședință 
de CAR în ziua de joi, 
martie a.c. ? Ședința 
vrut să se constituie
alta, dc înființare a sindi
catului TESA. iar domnul 
Cornel Filipovici și-a per
mis să amenințe oamenii 
că celor ce nu vor adera 
la sindicatul TESA 11 se

29 
a 

în

nou In grevă
va desface 
muneă I".

Multe din 
se referă la

contractul de

Și 
re
ia 

pu- 
dacă 

dialogul 
sindicatul

nemulțumiri 
calcularea 

acordarea garanțiilor, 
ținute ani do zile, șl 
altele, care, credem, 
tcau să fie evitate 
s-ar fi acceptat 
conducerii cu
lilx'r al constructorilor.

Din discuțiile cu greviș
tii s-a desprins hotărîrea 
lor de a nu relua lucrul 
pînă la satisfacerea tuturor 
revendicărilor.

BOBU LUCIA, Vulcan: 
înțelegem indignai» i care 
v-a cuprins In momentul 
irrtimplării celor relatate 
de Jumneavoastră. Dacă 
«ți ol>servat, în acele zile 
nm publicat o notă referi
toare la modul nu 
principia] în care au 
împărțite ajutoarele 
străinătate. Și încă o 
cizare: an fost mai i 
aceia care, ca 
voastră, au realizat 
dreptat» a r are s-a 
in acel ( iz.

prea 
fost 
(lin

1 pre- 
mi il ți 

și diimnea- 
nc- 

faciit

KACSO IIENHIC, 
știm: Vă poate 
situația Oficiul 
mele de muncă 
socialp.

(ll 
CU J. 
și o

A< 
aduce

bule dovedite. Ca să pu
tem lua relații suplimenta
re pentru clarificare tre
buie să vă cunoaștem. Or, 
dumneavoastră vreți să ră- 
mîneți in anonimat...

VÂSLE BIRTOLOM, 
Vulcan: Am înțeles că si
tuația va este rezolvată. 
Dacă nu, reveniți vă ru
găm I

IX Vulcan: Nn punem 
la îndoiala adevărul celor 
spuse de dumneavoastră, 
dai fără localizări și nu
mai cu inițiale nu putem 
stabili nimic.

N.A. Lonea: Nu iim pu
tut constata adevărul des
pre cele sesizate. Reveniți

A REDACȚIEI
cu amănunte, 
scrieți-vă

PAA N 
dc Brazi: 
unui nou 
lui VI sperăm că 
zolvat problema 
de dumneavoastră.

FRANCISC. 
Conducerea 

arc In vede- 
dunmeavoaS- 

pe la între-

semnați șl 
adresa. 

RIJBIC, 
Prin 
spațiu

Valea 
acordarea 

sectoru- 
s-a rc- 
ridicată

MORA.RU 
Petroșani : 
IPSRUEEMP 
re proicctelo 
tră. Treceți 
prindere pentru clarificări.

DOINA DINEA, Valea 
de Hi.izi, nr. 114 A: După 
mm ați putut afla din zia
rul nostru de vineri, 16 
martie a.c. locul stației de 
autobuz a fost stabilit de 
comun acord cu primăria

orașului Lupeni. 
este procedeul și-l 
derăm bun.

ȘTEFAN KISS. 
Conducerea AUTL ; 
curs cererii dv. și, 
cum am aflat, pentru 
ajunge la trenurile de 
mincață, cetățenii din Lo
rica și Petrila pot folosi 
autobuzul caro vine după 
salariații AUTL. In nu
mele dv. mulțumim și noi 
pentru solicitudine.

ALEX. I’OBORENA, 
str. V. Alccsandri, nr. 2B. 
Lupeni: Dat fiind numărul 
încă mic dc autobuze, nu 
poate fi prelungit, deo
camdată, traseul Bărbă- 
teni — Piața pînă la pune-

Acesta 
consi-

Lonea : 
a dat 

, după 
a 

di-

tul numit „Alocația de 
cărbuni". Avem, însă, pro
misiunea directorului AUTL 
că înccpînd din luna apri
lie este posibilă ți aceasta.

S. GIANI, Petroșani : 
Tot în ziarul nostru 
16 martie a.c. găsiți 
răspunsul în detaliu 
scrisoarea destul dc 
Jiată pe care nc-ați 
mis-o. Punctul dv. de ve
dere nu a fost însușit In 
timp ce dv. pledați pentru 
un traseu unic între Cimpa 
și Uricani, mulți alți ce
tățeni ro)icită, dimpotri
vă, fărîmițarea traseelor.

Scrisoarea dv. 
și alte idei utile 
noi. Motiv pentru care vă 
invităm pe la redacție. (<3. 
IOVANESCU)

din 
și dv. 

la 
deta- 

tri-

conține 
pentru

LOCUITORII din Cimpa 
ne-au sesizat că în repetata 
rinduri cursele autobuzu
lui care asigură transpor
tul între Petroșani și accsi 
sat sînt suspendate nejus
tificat pe timpul dupâ-o- 
rmezelor. In luna martie, 
timp de circa două săplu
mini s-a Intîmplat 
ceva. De asemenea, 
prima oră a dimineții 
tobuzele nu respectă 
gramul afișat, pornind 
cursă mai devreme, 
nu corespunde 
afișat cu cel real, ori 
vorba de indisciplină, 
părere are 
AUTLP? (Al. H.)

așa 
la 

dl> 
pro- 

fn 
Ori 

programul 
esta 

Ce 
conducerea

BIȘNIȚARII. Roiesc biș
nițarii. In zonele podului 

Maleia, librăriei „Ion Crean
gă". în gară sau în față la 
„HP“, indivizi dubioși co
mercializează fel de fel de 
produse din import — ți
gări, ciocolată, ceasuri, 
calculatoare, gumă de mes
tecat, cacao, „vegeta" și 
altele, la prețuri foarte 
piperate, fără nici o apro
bare. Speculă în toată le
gea. O rușine pe obrazul 
orașului. (Al. H.)

PENTRU un „prieten al 
ziarului" (la rugămintea 
lui i-am păstrat anonima
tul), comunicăm că dacă 
are contract cu mina și 
totuși dorește să satisfacă 
stagiul militar, este obli
gatorie lichidarea de Ia 
întreprindere. Cu regula
mentele militare nu-i de 
joacă. Poate, totuși, va ob
ține lichidarea. Există mul
tă înțelegcro la minele 
noastre.

Rubrică realizată de 
Constantin IOVANESCU
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Ip timpul și după victo
ria revoluției populare din 
luna decembrie 1989, u- 
nele persoane, tnțelegind 
In mod greșit sensul ți 
scopurile revoluției, ig- 
inorind prevederile legale, 
au ocupat în mod abuziv 
uncie locuințe din fondul 
locativ’ de stat, aducînd 
grave prejudicii ordinii ți 
legalității în domeniul a- 
tribuirii locuințelor. In 
vederea restabilirii lega
lității în acest domeniu, a 
fost emis Decretul-Lege 
nr. 24/11.1.1990, privind 
sancționarea ocupării a- 
buzive a locuințelor din 
fondul locativ de stat.

In conformi uite cu pre
vederile art. 1 din acest 
act normativ „ocuparea 
unei locuințe din fondul 
locativ de stat, înainte de 
încheierea contractului de 
închiriere, constituie in
fracțiune și se pedepsește 
cu închisoare de la 1 la 
3 ani". Conform art. 2 „n- 
nitatea care are In admi
nistrare (respectiv IGCL 
Petroșani și subunitățile 
sale din Valea Jiului) o 
locuință ocupată abuziv a- 
re obligația să aducă la 
cunoștință organelor de 
urmărire penală că s-a să
vârșit fapta prevăzută Ia 
art. 1, ori de cîtc ori o 
constată". In contextul a- 
cestui act normativ, ime
diat după publicarea lui, 
în cadrul IGCL Petroșani 
au fost constituite comisii 
speciale, care au procedat 
la identificarea și inventa
rierea tuturor spațiilor lo
cative ocupate în mod abu
ziv in Valea Jiului, aceasta 
acțiune continuind -i in 
prez nt.

La Pciroșani s-a întiinpt

Asociația pantru reconstrucția și dezvoltarea 
industriei ni.nisre din România (AltOiMK)

Zilele trecute, la iniția
tiva unui grup de p ci i- 
lifti din domeniul mine
ritului, s-a constituit în 
Petroșani Asociația pen
tru reconstrucția și dez
voltarea industriei nume
re din România 
(ARDIMR), cu statut de 
organizație profesională 
nepatrimonială, care lși 
propune să asigure acel 
cadru organizat necesar 
dezvoltării și promovării 
ideilor și acțiunilor me
nite să contribuie la re
construcția și dezvoltarea 
armonioasă In viitor -a 
ramurii miniere din țara 
noastră.

In activitatea sa, 
ARDIMR îți propune a 
urmii cască realizarea u-

COPIII-PRIMĂVARA VIEȚII!

PInă în momentul de 
față au fost depistate a- 
proximativ 50 locuințe o- 
cupate în mod abuziv, din 
care un număr de 15 lo
cuințe au fost eliberate și 
predate la IGCL, imediat 
după somarea de către noi 
a locatarilor. Pentru 35 
asemenea locuințe neelibe- 
rate am formulat la orga
nul de poliție denunțuri 

De la I.G.C.L. Petroșani
Despre consecințele 

nerespectarii 
legislației locative

penale pentru fiecare caz 
în parte.

Și din aceste cazuri, 
sesizate la poliție, în tim
pul cercetărilor au fost 
eliberate ți predate către 
IGCL un număr de șase 
locuințe de către domnii: 
Iedlicică Ioan (Petroșani, 
Aviatorilor, bloc 7/25) ; 
Ghiculău Ioan (Petroșani, 
Vcnus bl. 11/24); Hirian 
Ioan (Petroșani, str. 9 Mai, 
bl. 2, sc. V, ap. 8); Cojoca- 
ru Gheorghe (Aviatorilor, 
bl. 38B, ap. 15); Ercey 
Ștefan (Aviatorilor, bl. 
44/25); Pîra Marin, locuin
ța din Petroșani, str. Ve- 
nus, bl. 11/37, pentru care 
Procuratura locală Petro
șani a dispns neinceperea 
urmăririi penale, pentru 
infracțiunea de ocupare a- 
buzivâ a locuinței.

Se află în prezent !n 
< urs de cercetare la orga- 

nor sarcini care vizează 
armonizarea eforturilor 
specialiștilor către atin
gerea obiectivelor ramu
rii miniere; organizarea 
informării tehnico-ștun- 
țifice; stimularea gîndi- 
rii creatoare; inițierea și 
extinderea relațiilor cu 
asociații și instituții din 
țară și străinătate, pe 
baza schimbului, ia pa
ritate, de specialiști, in
formații, publicații și 
alte forme. De asemenea, 
în centrul atenției aso
ciației sc va afla omul 
cu toată problematica 
protecției sale în contex
tul minier, constitumdu- 
se ca un forum de spe
cialitate pentru colabo
rare și sprijin cu organi

nelc de cercetare penală 
celelalte cazuri de ocupări 
abuzive, din care sxempli- 
fic.'.m următoarele: în Pe
troșani — Crișmariu Ghior- 
ghiță, care a ocupat abuziv 
locuința din str. Republi
cii bloc 105/18: Ungureanu 
Mircea (Aicea Poporului, 
bl. 6/32); Miron Tomuș (A- 
viatorilor bloc 5/1); Lungu 
Petru (Republicii, blo«

99/56); Cioabă Costică (A- 
viatorilor, bloc 15B/42) ț 
Sloker Rodica (Oituz, bloc 
1, sc. II, ap. 2): Floroiu 
Doru (Republicii, bloc 
120/7); Coleșa Teodor (23 
August nr. 13/2); Demeter 
Stela (Aviatorilor, bl. 12/1/ 
3); Gligor Liltana (Repu
blicii, bl. 97, sc. IV, ap. 34); 
Uțiu Vladimir (Șt. O. Iosif, 
bloc 2C/4). Uricani — Voi- 
cu Ana și Voicu Ioana au 
ocupat abuziv locuința din 
b-dul Muncii, bl. 52. ap. 18; 
Iordache Niculina (Muncii, 
bl. 2Z39); Batory Sigismund 
(NI. Eminescu nr. 4/1). I.u- 
peni — Baliga Genovev.t, 
locuința din str. Bucura 
nr. 7, bl. G3, ap. 37; Dincă 
Constantin (T. Vladimires- 
cu. bl. 84z24).

In conformitate cu pre
vederile art. 3 din ac’ul 
normativ menționat „ur
mărirea ți judecarea per

zațiile sindicale sau <u 
alte organizații profesio
nale din ramura minie a.

ARDIMR va fi org mi
zată pe secții teritoriale a 
căror activitate va fi co
ordonata de cutre un con
siliu de conducere, cu 
sediul la Petroșani. Ade
rența la asociație este 
deschisă tuturor specia
liștilor caiv activează în 
ramura extractivă și în 
activități conexe.

Cererile de adeziune 
vor fi adresate, pentru 
început. Biroului provizo
riu de conducere a 
ARDIMR, din Petroșani, 
str. 9 Mai, nr. 2 A/16, cod 
2676.

Biroul provizoriu de 
conducere a ARDIMR 

soanelor care au săvîrșit 
Infracțiunea de ocupare 
abuzivă a unei locuințe ;c 
fac de urgență. potrivit 
procedurii prevăzute pen
tru infracțiunile flagran
te". Dacă aceste persoane 
eliberează locuința din pro
prie inițiativă, iar dacă 
eliberarea s-a făcut după 
rămînerea definitivă a ho- 
târirii de condamnare, pe
deapsa nu se mai execută.

Consiliul de administra
ție din cadrul IGCL Pe
troșani face un călduros a- 
pel la organele de poliție, 
să manifeste multa opera
tivități? în finalizarea cît 
mai urgentă, așa cum de 
altfel prevede și Decretul- 
Lege menționat, a denun
țurilor. penale formulate 
de noi în acest sens șl 
înaintarea dosarelor în 
timp util organelor de 
procuratură. Solicităm a- 
ceasta întrucît orice tergi
versare în finalizarea cer
cetărilor acestor cazuri de 
ocupări abuzive conduce 
la crearea de debite prin 
ncîncasarca chiriilor și 
taxelor comunale aferen
te acestor spații ocupate 
abuziv și concomitent ia 
împiedicarea celor îndrep
tățiți la aceste spații de a 
le putea ocupa în timp 
util.

Facem de asemenea ap°l 
la locuitorii Văii Jiului de 
a nn ocupa locuințele în 
mod abuziv, ci numai după 
ce au intrat în posesia con
tractului de închiriere con
form prevederilor art. 14 
din Legea nr. 5/1973.

Valentin POPESCU, 
consilier juridic, 
IGCL Petro- ani

I.inlștca parcului și a 
cotidianului preferat.

Foto : I. LICIU

Acceptăm sau
Se discută mult despre 

libera inițiativă. Argumen
tele sînt pro și contra. Cu 
toate acestea unii au făcut 
deja primii pași In aceas
tă direcție. Primăria și u- 
nele unități au acceptat 
cedarea unor spații. Pentru 
alte cereri existente se 
caută incă soluții. Dar se 
pare că oamenii, o parte 
din ei, se opun promovării 
liberei inițiative. Este ca
zul locatarilor din blocul 
74, strada Republicii din 
Petroșani. Așa cum se cu
noaște, la parterul și e- 
tajul I este găzduită ex
poziția de mobilă a 1CSMI 
Petroșani. O expoziție mai 
mult decît necesară. Pen
tru orice oraș care sc res
pectă prezența unui ase
menea obiectiv reprezin
tă o dovadă de civilizație. 
Și totuși ICSMI Petroșani 
a cedat o parte din acest 
spațiu, în favoarea unor 
particulari, care doresc să 
deschidă unități comer
ciale de alimentație publi
că. Discuția dintre loca
tari și particulari, la care 
am asistat luni, a îmbră
cat, pe unele faze, aspecte 
dure, jignitoare chiar. Ne
dumeririle cetățenilor sînt 
următoarele: cine a dat a-

Carnet electoral
.A înccpnt de câteva zile campania electorală. O 

campanie cu adevărat nouă, desfășurată sub auspiciile 
democrației și libertății noastre, câștigate prin jertfă. 
Cel mai important lucru care trebuie să domine a- 
ceastă campanie este, fără îndoială, înțelegerea, con
cilierea și libera manifestare a opționilor politice ale 
fiecărui elector.

Primăriilor le revin misiuni determinante în 
desfășurarea campaniei electorale și alegerilor de la 
2<» mai. Jn vederea îndeplinirii acestor atribuții, la 
primăria municipiului Petroșani s-au întreprins în 
ultimul timp acțiuni consistente.

Doamna Gherghina Șerban, secretar al primăriei 
municipiului, ne oferă cîteva amănunte : „Valea Jiu
lui face parte din circumscripția electorală nr. 22, 
județul Hunedoara. In această circumscripție, deci 
Ia nivelul județului Hunedoara, vor fi aleși, la 20 mai, 
9 deputați în Parlament și 3 senatori, care vor repre
zenta formațiunile politice. Primăria a întocmit pin* 
acum listele electorale, a delimitat secțiile de votare, 
urmînd ca acestea să fie definitivate prin decizia 
primăriei Județene. De asemenea, în conformitate cu 
ort. 52 din Legea Electorală, primăria a stabilit 
locurile pentru afișaje electorale. Printre acestea a- 
mintim parcul de la Teatrul de stat, parcul de lingă 
piața agroalimentară, parcul de la Oficiul municipal 
de poștă, Piața Victoriei și altele. Tot in sarcina pri
măriei rămîiie si amenajarea și dotarea cu mobilier 
corespunzător a secțiilor de votare. Am inventariat 
mobilierul existent la unele unități economice și cele 
care sînt corespunzătoare vor fi folosite, iar pentru 
completarea necesarului s-au luat măsuri pentru 
construirea unor cabine de votare și urne noi. Am 
dori ca alegerile de la 20 mai să constituie pentru 
toți locuitorii municipiului nostru o adevărată sărbă
toare, atît sub aspectul participării la vot, cît și sub 
aspectul curățeniei, ' gospodăririi municipiului nostru, 
al ordinii publice".

Gheorghe CHIRVASA

ne opunem lioerei inițiative ?
probarea necesară ? ce 
nevoie este în această zonă 
de noi restaurante ? cine 
garantează liniștea loca
tarilor după deschiderea a- 
cestor unități ? cine a dat 
aprobare pentru modifica
rea construcției interioare 
a spațiilor și cu ce mate
riale se execută, mai ales 
efl este criză de materiale? 
dacă există aprobarea Co
misiei naționale pentru in
dustrie mică și servicii ? 
Sînt nedumeriri, mai mult 
sau mai puțin justificate, 
cărora am căutat să le gă
sim un răspuns competent.

Este știut că libera ini
țiativă este reglementată 
legal și ea vine tot în fo
losul oamenilor. Problema 
închirierii acestor spații 
este rezolvată în mod le
gal. După obținerea a- 
probării de la primărie, 
consiliul de administrație 
al ICSMI a aprobat la rîn- 
du-i cedarea unei părți din 
expoziția de mobilă, în 
vederea obținerii unei ren
tabilități mai mari. Con
form prevederilor legale, 
au avut prioritate, fiind 
spațiul ICSMI, oamenii 
din întreprindere care au 
solicitat închirierea aces

tor spații. Deci pfn„ aici 
nu există nici o ilegalitate^ 
oamenii avînd toate apro
bările stipulate de leg*, 
urmînd să obțină autoriza
ție pentru activitățile pe 
care doresc să le profese
ze. Pentru aceste spații, 
lunar vor plăti chirie că
tre ICSMI, chirie care este 
destul de consistentă. Do 
pă cum ni s-a spus de Ia 
conducerea întreprinderii, 
închirierea acestor spații 
nu afectează expoziția de 
mobilă, care fși păstrează 
cea mai mare parte a spa
țiului, deși există orienta
rea de a deschide aici și 
un magazin de presă (n.n. 
— mult așteptatul maga
zin de presă în Petroșani 
Nord). Și încă un amănunt; 
contractul de Închiriere 
este făcut pe o perioadă 
determinată de 3 ani, spa
țiul fiind tot al întreprin
derii, tocmai din dorința 
de a putea la nevoie să se 
extindă expoziția, dacă se 
va trece la vînzarea pro
duselor expuse.

La celelalte probleme ri
dicate de locatari, în legă
tură cu aceste spații. de 
la primărie ni s-a promis 
răspuns.

Gheorghe CHIRVASA
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Bazele politicii externe 

a S.U.A.
WASHINGTON 3 (Rom- 

preș). In alocuțiunea rosti
tă în cadrul unei reuniuni 
a Consiliului pentru Afa
ceri Externe, secretarul de 
stat al SUA, James Baker. 
a prezentat In mod deta
liat bazele politicii exter
ne a SUA In perioada In 
eare, potrivit opiniei sale, 
„a sosit vremea noilor de
mocrații". „Politica exter
nă americană — a decla
rat secretarul de stat — 
trebuie să reflecte valorile 
democratice".

Relesînd că Statele Uni
te slnt gata S acorde spri
jin țărilor din Europa ră
săriteană — relatează a- 
genția TASS — secretarul 
de stat al SUA a condițio
nat acest sprijin de „orga
nizarea de alegeri libere". 
Președintele G. Bush, a 
apus Baker, a propus ca 
«ceastă condiție să fie a- 
probată ca program de că

tai, Andcrlecht - Dinamo
H * Astăzi, la Bruxelles, intr-una din semifinalele 

„Cupei ( up< lor" la fotbal, echipa Dinamo București 
va inlilni. în meci tur. cu începere de la ora 21,00 
(ora ItUi ureștiului) formația belgiană RSC Anderlecht. 
Din echipa română vor lipsi Ionuț I.upcscU ți Iulian 
Alihăcscu, suspendați pentru cumul dc cartonașe gal
bene. In cealaltă semifinală, AS Monaco va primi 
replica, pe teren propriu, a formației Sampdoria Ge
nova. Iată și programul semifinalelor din celelalte 
competiții intercluburi: „Cupa Campionilor Europeni": 
AC Milan — Bayeru Munchcn; Olympiquc Marsilia 
— Benfica Lisabona; „Cupa II.IV : Wcrdcr Brcmen 
— I'iorentiii.i i Juvenlus Torino — FC Koln.

(Rom preș)

I I I.M E
PETROȘANI — l'arin- 

’ul: O lume nebună, ne
bună de legat, I-II; 7 
Noiembrie: Nu e ușor cu 
bărbații; Unirea; Dragos
te și datorie.

I.UPENi Principiul 
dominoului,

VULCAN: Comedianta.
LOVEA Succes Chnr- 

l.-y 

COOPERATIVA 
MEȘTEȘUGĂREASCA „UNIREA“ 

cu sediul in Petroșani, strada N. Balcescu, 
angajează direct sau priu transfer un mer
ceolog (bărbat) pentru biroul de aproviziona- 
re-deslacere-transporturi.

Condițiile de angajare sini cele prevă
zute de Legea nr. 12/1971 și legea nr. 57/ 
1974 republicată.

Cei interesați se pol adresa la biroul 
personal al cooperativei și la telefon 43251.

tre cele 35 de țări — par
ticipante în cadrul proce
sului CSCE, „pentru ca 
democrația să devină un 
principiu legitim pentru 
întreaga Europă".

In al doilea rînd, a re
levat Baker, „împreună cu 
aliații noștri și Uniunea 
Sovietică acționăm în sco
pul reducerii armamente
lor și forțelor militare care 
se confruntă în Europa. In 
al treilea rînd, acordăm 
ajutor economic procesu
lui de trecere a țărilor din 
regiune la sistemul pieței 
libere". Calificînd această 
problemă „extrem de difi
cilă", secretarul dc stat 
și-a exprimat speranța că, 
alături de SUA, aliații lor 
europeni și Japonia, pre
cum și instituții economice 
internaționale „vor con
lucra cu succes, pentru a 
contribui la progresul a- 
ccstor țări".

URICANI: Ultima în- 
lllnire.

PETRII A: Anonimul
venețian.

ANINOASA; Parada 
Chaplin.

N.R. Eventualele mo
dificări Intervenite în 
programarea filmelor a- 
parțin întreprinderii d- 
nematograffre județene 
Hunedoara.

PREȘEDINTELE BUL. 
GABIEI. După cum anun
ță agenția France Prcsse 
din Sofia, In cadrul sesiu
nii Adunării Populare a 
Bulgariei, președintele 
Consiliului de Stat, Petăr 
Mladenov, a fost ales în 
unanimitate președinte al 
Bulgariei.

VIZE. Miniștrii afaceri
lor externe ai țărilor Pie
ței Comune, reuniți la 
Luxemburg, au căzut da 
acord, in principiu, să re
nunțe in viitor la vizele 
cerute pentru eSt-germanii 
care doresc să călătorească 
în Vest, dar nu au renun
țat la vize pentru celelalte 
țări est-europene.

HOMOSEXUALI și LES- 
B1ENE. Arătînd cit de de
parte au ajuna fruntariile 
„libertății" în lumea occi
dentală, agenția France 
Presse informează că, de 
la 1 octombrie 1989, In 
Danemarca, un număr de 
1 676 persoane s-au legat 
în mariaje de homosexuali 
și lesbiene, concomitent 
cu 7000 persoane ce au 
Întemeiat căsnicii obișnui
te, ceea ce dă un raport 
de 1 la 10 Intre primele și 
ultimele.

ALEGERI. La Harare 
a avut loo ceremonia in
stalării oficiale a președin
telui Robcrt Mugabc, rea
les în cadrul scrutinului 
prezidențial din 30 mar
tie. Mandatul său este va
labil pentru o perioadă de 
șase ani.

LEVA ȘI DOLARUL. Au
toritățile bulgare au decis 
să majoreze suma în leva 
oferită turiștilor pentru un 
dolar, informează agenția 
Reuter, citind un comtmi- 
cat difuzat luni seara la 
televiziunea din Sofia. Noul 

I.F.A. „VÎSCOZA“ 
LUPENI

angajează :
— contabil revizor 

încadrarea se face conform Legii nr, 
12/1971 și Legii nr. 57/1974.

Relații suplimentare Ia Biroul PIS al 
unității; telefon 60451, 60452.

Formația mixturi betoane 
Livezeni

strada Livezeni nr. 40 
angajeaza

5 asfaltatori sau muncitori necaliiicațl
— bărbați

— 1 conducător utilaje lerasiere
— I electrician forță
Informații suplimentare la telefon 4130), 

Petroșani.

curs de schimb turistic 
este de 9,5 leva pentru un 
dolar față de 2,5 leva an
terior. Se precizează că 
rămîn valabile cursul de 
schimb oficial de 0,84 leva 
pentru un dolar șl 2,5 leva 
pentru un dolar aplicabil 
companiilor străine care 
acționează în Bulgaria, a- 
daugă agenția. Anunțul te- 
levizinnii precizează că Ia 
achiziție cursul este de un 
dolar pentru 9,69 leva.

NAGORNO — KARA- 
BAII. După o grevă de do
uă luni, întreprinderile 
industriale din orașul Ste- 
panaket și-au reluat acti
vitatea, transporturile oră
șenești se desfășoară în 
mod normal, ca șl activi
tatea unor instituții afec
tate temporar de grevă. Po
trivit datelor furnizate de 
(Comandamentul militar 
(lin regiune, unde a fost 
instituită starea excepțio
nală, situația din Regiunea 
autonomă Nagorno-Kara- 
bah este relativ calmă și 
se află sub controlul tru
pelor Ministerului de In
terne al URSS.

MOSCOVA 3 (Romprcs). 
Președintele Sovietului Su
prem al URSS. A. Lukia- 
nov, a caracterizat atitudi
nea conducerii sovietice 
față de Lituania drept 
„calmă, precisă, clară șl 
destul de binevoitoare" — 
informează TASS. Vor
bind, luni, la o intllnire 
cu ziariștii sovietici acre
ditați pe lîngă parlament, 
el a declarat că „în cadrul 
Constituției URSS, nimeni 
nu pune la îndoială drep
tul națiunilor șl popoare
lor la autodeterminare, în
să acest drept trebuie în
făptuit în forme legale, 
pentru a nu se aduce dau
ne nici națiunii care a 
decis să uzeze de el, nici 
altor națiuni șl popoare 
ale URSS".

ÎNTREPRINDEREA 
DE REȚELE 

ELECTRICE CRAIOVA
strada Brestei nr. 5, Județul DoTf

angajează i
— 3 electricieni pentru cabana Vulcan, 

de preferință familie, ce va suprave
ghea linii electrice aeriene in zona de 
munte

Condiții: absolvenți școala profesională 
sau liceul industrial curs de zi in specialitate.

Relații suplimentare la telefon 941/15890 
Craiova și 929/17962 Tg. Jiu.

întreprinderea antrepriza de 
construcții și montaje miniere 

PetroșaniI

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

angajează direct sau prin transfer 
muncitori calificați in următoarele meserii i

—- automacaragii pentru automacarale de 
12,5 tf.

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

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

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU OCAZIA zilei de naș
tere, dragă Kalman Dio- 
nisie, îți urăm fericire, să
nătate „La mulți ani f" lîn
gă cel dragi. Rely, Carmen, 
I.oți șl Marius.

6U OCAZIA ieșirii la 
pensie urăm doamnei Mun
tean ti In na sănătate, feri
cire șl „La mulți ani l“. 
Golectivul casieriei BN 
Petroșani. (844)

GU OCAZIA penslonă- 
„ rii urăm scumpei noastre 

Șoica Margareta multă să
nătate, fericire șl „La 
mulți ani I". AJln, Cnml
șl Mae. (843)

SCHIMB LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră, stra
da Unirii, cu apartament 
2 camere. Telefon 41378. 
(836)

OFERTE DE SERVICIU

CAUT pensionar, bărbat, 
pentru păzit capre. Asigur

DECES

FAMILIA îndurerată 
anunță cu adincă dure
re încetarea din viață 
a scumpului lor

1’1 I ȘTEFAN 
(51 ani)

Inmormintarca are loc 
azi, ora 15,30, in locali
tatea Riul Mic. (815) 

3 mese pe zi șl salariu. 
Dcmetcr Gheorghe, Calea 
Romană 23, Petroșani. Te
lefon 41118. (832)

PIERDERI

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 513/1987 pc nu
mele Drăgan Maria, eli- 
terată de CIC Petroșani. 
O declar nulă. (828)

PIERDUT dovadă porumb 
nr. 01243 pe numele Grun- 
ță Filimon, eliberată de 
SIC Petroșani, pentru 155 
kg. O declar nulâ. (835)

PIERDUT dovadă porumb 
nr. 687/1987 pentru 125 kg, 
pe numele Codrean Miron, 
eliberată de GIG Petroșani. 
O declar nulă. (837)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă pe numele Radti- 
lov Gabriela, eliberată de 
Institutul de mine Petro
șani. O declar nulă. (838)

PIERDUT diplomă miner 
pe numele Toniță Nclu, e- 
iiberată dc IM Petrila Sud. 
O declar nulă. (841)

COMEMORARE

COMEMORAM sîm- 
bătă, 7 aprilie 1990, ora 
12,30, la cimitirul din 
Petroșani un an de la 
decesul iubitului nostru 

FURCA IOSIF
Soția, nepoții șl stră

nepoții din Timișoara 
și Petroșani. -

Veșnică amintire! (842)
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