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Mina Lonea poate deveni rentabilă

De bună voie

Afirmația este a dirccto- 
• ului întreprinderii, inc. 
llie Matei, și este conf'.r- 
mafii de realizările acestui 
an. Deși prețul de cost al 
tonei de cărbune este de
pășit cu 251 de lei, ritmul 
producției și diferența din
tre prețul de cost al tonei 
<le cărbune (709 lei) și pre
țul de vînzare (451 de >ei) 
arată că depășirea nu c 
de nerecuperat.

Acum, in întreaga mină 
se muncește pentru pune
rea la punct a căilor de 
acces și transport care 
strangulează producția 
prin presionări și gabarite 
reduse. Cu aceste lucruri 
se consumă destul de mul
tă forță do muncă. Dar 
treaba începută trebuie și 

terminată pentru a se crea 
condițiile necesare spori
rii producției de cărbune 
care, în prezent, a scăzut 
mult țață de anul trecut. 
„Creșterea randamentelor 
în abataje — ne spun? di
rectorul Matei — va atra
ge după sine în mod nor
mal și reducerea cheltuie
lilor pe tona de cărbune. 
Mă refer atit la cheltuie
lile constante cît șl la con- 
stimul de materiale. Adică, 
cu aceleași cheltuieli vom 
extrage mai mult cărbune'1 
Se pune firesc întrebarea: 
care sînt pîrghiile pe care 
se acționează pentru creș
terea producției ? Consi
liul de administrația' s-a 
orientat în primul rînd 
spre realizarea lucrărilor 

care conduc la punerea în 
funcțiune în avans a noi
lor capacități și intrarea 
cît mai rapidă în ritmul 
normal de exploatare A- 
ceasta însă implică forță 
de muncă bine calificată, 
pregătită, temeinic să pre
ia preliminarele stabilite. 
S-au deschis în acest scop 
opt clase de calificare in 
meseria de miner; împreu
nă cu sindicatul liber s au 
luat măsuri de îmbunătă
țire a condițiilor ie lucru 
din subteran ca și de lo
cuit în cămine, unde so 
amenajează, cluburi. Sîr-.t 
în curs de reparara insta
lațiile sanitare degradate. 
„Dar am ajuns la limita 
spațiilor de cazare, deși 
nu sînt la nivelul efecti

vului stabilit. D ci mai 
trebuie să angajăm oameni 
ca să acoperim golul de 
forță de muncă creat du
pă plecarea militarilor. 
Cred că s-ar impune rea
ducerea in atenție a con
struirii blocului de inter
venție de la Lonea pentru 
că noi avem toate aparta
mentele nou construite la 
poarta minei Petrila, ceea 
ce evident, ne defavorizea
ză'1.

Ceea ce s-a întreprins 
pentru atragerea, selecția 
și stabilizarea forței de 
muncă a început să se sim
tă. în acest an s-au anga-

Simiim POP

(Continuare in pag. a 2-a)

și nesiliți
Oiicît am încerca să re

nunțăm la teoretizări, l.t. 
formația, știrea, noul că
min pîinea presei. E u i 
lucru știut de toată lumea 
și, cu deosebire, de gaze
tari. Fără a face statistică 
trebuie să recunoaștem eă 
acum România este țar., 
cu cel mai mare număr 
de publiciști pe cap de lo
cuitor. Pe cap, sau pe bu
zunar (!) de locuitor, în 
trucît tot ce sc tipărește sc 
vinde la prețuri variind 
între 1 (fin) leu și... cuie 
mai știe cît. Majoritatea 
publicațiilor și-au si;bdi‘.

Cine, ce, cind, unde, de ce ?
prețuri echivalente cu c- 
legătură de ceapă (verde). 
Dar ce e verde repede se 
uscă. Toți cei care in 
formează (cititorii, nu „or
ganele" !) — slavă «lehti 
de Sus, „s-a spart conduc
ta cu publiciști" — au da
toria moral-profesională să 
răspundă la cinci înt'e- 
tăvi. Acestea incep, toate, 
in limba engleză, cu lit'.-i'i

de nimeni
W, și se traduc: cine. 'c. 
cind, unde, de ce ?

Nu dorim sâ divagări. 
Pină acum o sută și c.-’.'-i 
dc zile diferența dintre tir 
ziarist român și unul a- 
merican era... o asemăna
re: amîndoi er.iii liberi să 
scrie ce vor. După acer-1 
numai cel american era... 
liber. Acum s-a schimbat 
macazul. Asia e neca; ui.

Primim la redacție ru- 
clamații, sesizări, propti 
neri. lut meiatc, neinte 
mei'ite. Știți dumneavoas
tră, domnilor, că la zlarui 
nostru s" primeau anual.

in jur dc 300—350 de scri
sori. Ei bine, în doar trei 
luni din acest an num-vrul 
lor depășește cifra de 
Oamenii au încredere. Ș- 
noi nu vrem să le-o înșe
lăm. Altfel, dramul nost”U 
de pasiune ar muri. Altfel, 
meseria noastră ar fi O 
corvoadă. Altfel, ne-am 
duce să plantăm arpagic
în răsaduri șl să vind m 
ceapă verde.

Dispute de
A trecut luna martie și, 

odată cu ca, a trecut și se
zonul plantărilor de pri
măvară, lucrare pe caro 
orice gospodar o face c- 
lunci cind e momentul po
trivit. Nici primăria din 
Petroșani nu a lăsat să 
treacă nefolosit acest timp 
prielnic pentru completa
rea zestrei vegetale a ora
șului.

In luna martie, au fost 
prestate lucrări intense în 
această direcție, în toate 
zonele orașului. In ă dm 
timpul iernii la sera pro
prie au foQt pregătite i.î- 
sadnițele pentru flori or- 
namtiitale pentru unii ar
bori și arbuști, care luna 
trecut, au fe t plant.-ți in 
spațiile verzi stabil! 
D*r rezervele serei nu au 
Tost suficiente pentru rea
lizarea necesarului de 
plantări. Așa cu a fost a- 

— <1<- liifiui li lâtifiili. astăzi I am bălul
măr (ie băiatul fostului tău ș<-f I

Desen <le Vali I.OCOI \

neînțeles !
dusă din tară, după cum ne 
confirmă dl. Istvan Modo?, 
de la primăria Petroșani, 
o mare cantitate de mate
rial dendrologic: „In a- 
ceasta primăvară, am adus 
de la Arad, Caransebeș. 
IJobra și Brașov, 1000 bu
căți pomi ornamentali. 
14 000 bucăți trandafiri, 
60 350 fire gard viu, 6100 
buc. arbuști, 480 buc. coni
fere și 1000 bucăți arbo' 
care au fost deja plantați 
în orașul Petroșani, dar
de către primărie și oa
menii ei, fără măcar ca 
IGCL <a m- ajute în vreun 
fel".

Deci c bine cind tom? 
sc rezolvă fură aportul în
treprinderii specializate 
Probabil că ci au alte preo-

Gheorghe CIIIRVAS \

((outinuaro în pag. a 3-a)

Visele frjimouso alo copiilor sini vegheate de pă
rinții adevărați. l-olo : I. I.ICIU

De la Biroul municipal 
de coordonare al FSN

lliroul municipal dc coordonare al FSN informea
ză pe cei care doresc sâ susțină candidatura domnii 
lui Ion lliescu pentru funcția de președinte al Roma
nici, la alegerile de la 20 mai a c. că la sediile orășe
nești si municipal al ISN silit deschise liste pentru 
colectarea semnăturilor de adeziune.

Zilnic, cei caro doresc să susțină această candi
datură sînt așteptați la sediile amintite ale FSN,

’ Au fort trei: S-dlță
I Gboorghc, Cliiruță Dan, 

Ion lîrițfleac. Nu frica 
de Dumnezeu ii făcea să 
meargă la biserică. l.n 
bun creștin face asta du
minica .șl la sărbiît irile 
religioase. In plină zi. 
Ei preferau să pătrundă 
în lăcașurile sfinte doar 
noaptea. Prin efracție fji 

| nici atunci cu ghidul dc 
a rosti rugi. Ci cu uite 
intenții. Predilecția lor: 
obiectele de cult. Tot cu i

Jefuitorii
se pui.c-i v ilorifica. Iran 
forma în valută. Au ope
rat în mai multe orașe. 
Erau urmă.iți de poliți
ile din Timlșoaia, Reși
ța șl Cârtim; bc.ș. Ultima 
„gaură" an dut-o la ca: i 
paioliială dm Vulcan. în 
noaptea de 25 spre t-,6 
martie a.c. Ponlul i| «l- 
veau de la niște „colegi'*?*

De aceea inaugurăm această rubrică noua: „Cine, 
ce, cind, unde, dc ce ? Tematica el este largă, cu
prinde, dacă vreți, tot universul. Ne vom întind' . nu 
cit ne ține plapuma, ci cit putem cuprinde cu pute
rile noastre de cercetare a adevărului. A om fi re
ceptivi la toate păsurile dumneavoastră, la toate 
of-urile și ah-urile. Vă a.teplăm să fiți invitații ru
bricii noastre, ca niște prieteni cotidieni (ca Harul 
nostru), ca butii români și ca drept judecători a tot 
ceea ce sc intimplă în V alea Jiului, în țară sau în 
lume. Sesizați-ne, sugei iți-nc, explicat.i-nc, căutați-nc, 
mtrebați-ne — de preferință in scris — si, împreuna, 
răspunzind la cele cinci inhibări, de bună voie și 
m siliți de nimeni, sâ găsim calea spre a ne lumina 

in întunericul necazurilor care ne mai frămintă Umcin. 
țeh s nu necazuri personale, mărunte, peste care 
[intim trece cu toții ușor și cu zâmbetul pe buze, ci 
chestiuni care privesc colectivitatea.

nireca HU.lOKF.Sf II

Cuiul lui
Știți unde se afl i „cuiul 

lui Pepelea?". Sâ vă fcp'.;- 
lui domnul Ștefan Boța, 
domiciliat în Petroșani, 
strada Mîndra nr. 17. I a 
c) in grădina. Da, la el 
în grădină. Nu 1 1 desco
perit dumnealui, l-au adi| 
cei de Ia electricitate caic 
montau o rețea electrică 
de înaltă tensiune. Și nti-i 
o nimica toată, ci un stîlp 
metalic — nou noiț — <b. 
înaltă tensiune, dc mult, 
tone, care a fost m>n:at 
la sol, dar n-a mai fo->t 
ridicat pe verticală pe su- 
porții din beton (plantați

de biserici
aici s-ar păstra valori 
importante. Au intrat și 
mi încărcat tot ce-au gă
sit: 25 mii lei, 20 litri de 
țuică și vișlnată, 30 b 1- 
telii dc rin, o cădelniță 
Pare-se eă icoane pe pl t 
cui lor (a sc citi: cu va
loare, aparținînd patri
moniului național și cui 
titrai) nu au găsit. Nii-i

Pepelea
tot in grădină) pentru oii 
pînă sâ fie ridicat s-a 
schimbat soluția. Zace de 
mai nutlți ani în grădini 
omului și-i încurcă toate 
socotelile. Acum a venit 
vremea „pusului m grădi
nă" și orice gospodar se 
apucă de lucru. Domnul 
lîoța se apucă de nap și 
f.<ce mărunt din buze că 
de săpat și semănat... Ar 
cam fi cazul, oam.-ni b-.in*, 
să demontați stilpul și 
vl-1 luați de acolo aducîml 
terenul — așa cum seric 
legea — în starea inițială, 
adică in starea dc grădina 
roditoare. (S.P.)

nimic, și-au zis, găsim | 
noi în alta pai te. Și atl . 
dispărut. Nu pentru mult I 
timp. Ofițerii <l« la judi- I 
ciarul poliției din Vulcan | 
le-au luat urma. Și i an | 
prins. |

Acum băieții .Iau la • 
răcoare și îugînă, prot>3- I 
bil, rugăciuni. Dacă cr I 
.ști. Num ii că nu prea | 
cred că o să le fie ai- . 
cultate. Vorba ce a; Dum | 
nczi-u nu bat-..- cu bita ! .

Glieorglie OI.TI. \ NI '
I 4



2 ZORI NOI VfNEIU. fi APRILIE 1990

informație dulce. 
Zilele acestea, laboratorul 
de patiserie-cofetărie al 
JCSA-AP a trimis cofe:ă- 
riilor noi produse: batoane 
eu brinză dulce și pr?ijPu
ra ,.Jiul“. După cum ne-a 
informat doamna Marișci 
Vîrlan, pentru sărbătorile 
Sfintelor Paști, laborato
rul pregătește furscmri, 
precum ți torturi cu cac.-.c 
vanilie și frișca. (S.P.)

ÎNTREBARE. Doamna 
Ioana Belciug, din Lupeni, 
ne întreabă de unde p >.'de 
procura nn condensator de 
2.4 NF/1000 Volți. Mărtu
risim că, deși am insistst, 
nu am reușit nici noi să 
găsim un răspuns. Poate 
ni-1 dau conducerile celor 
două cooperative meșteșu- 
gărejti din Valea Jiului 
sau reprezentanțelor între
prinderii „Electronica". A. 
dică cei ce se ocupă de 
repararea televizoarelor.

O CARTE UTILA: „E- 
fortul fizic ți metabolis
mul" se află In rafturile 
librăriilor din municipiu. 
Lucrarea, apărută în »o 
l«cția „Vacanța ți sănăta
tea" a Editurii Sport-Tu
rism. Votează substratul 
metabolic al activității fi
zice umane, precum și 
selația dintre activitatea 
fizică și bolile metabo'ice. 
(I.D.)

IN ZIUA de 20 apriii?
— ..Izvorul tămăduirii" arc 
Ioc sfințirea noii bisci ' .i 
de la mănăstirea „Lainici"
— județul Gcrj. (Al. II)

r; i i.tim \ dec. .da 
a b-.ii m-.i. l i Deva, în 
os ■ uz : i a în ••tor a u
lui ■ ol..”, v.i -.'pa lori e 
ili’.i.i a II- i a < ti' ursu'ui 
i'.‘ ii-s r..._: ire m izu-.« .1 
a? <1 vdor din u'e de
m i/--.. I’ b ■. > -ii
școlilor ° r.crațe • piufil
■ lin D i. i e.’V-n. .1 II 
m 1 . n. <Al. II.)

D. M RL. La I ip ii 
a l b n ’u. ’ • iui r’.‘;lc 
de b< ■jnare a șom-' i prin- 
i ,.ile. Sint continuat» a,t- 
I'1, lucrării - dc modei m- 
z .re a DN 6GA, care (••-■
timp il , zonului r ■ e au
fi sl Întrerupte In *<*ii 1
mmi’i I.iipini Su 1 1‘ mtr i
,i m „ire i rapidă 1 I'te 'l ■

tiii'i • .' _• folosit <i utilai
ntcnl-rn. • S.)

„AA DI!I MURI. A î 1. > ■ n
v»- ti bune ți r- tron-
■ mul drumului de 'l lO
/ii din zona sentr i,ă a
muni. ,pr ’ui IRtro ani. 1 u-
cră.ile .su fo-t ]»] i,de si
se de fășoară In ritm ,u-
ținut \ rn.nl rămas un 
tronson de circa 200 de ml 
de Im iiiz.it pentr u r icor- 
da-. a drumului la șo .e.iiia 
"•■țiom ă. (U.S.)

ASFALTAI’!. La Intra
rea !n >rașril Vul-an. pe 
Imlevar Iul Victoriei, au 
in < put de ieri lu< rări de 
a saltar» a porțiunilor ue- 
teriorăte de traficul gieu 
N-ar fi rău -ă se deVu-ze 
traficul greu, in viitor, p,- 
variant . de tranzit, a ve
chiului drum, pentru o 
proteja bulevardul! (V Su

DJSCOTEC A Ctu! de 
cultură a .Sindicatelor l.i- 
I petroșani anunță h-
nr i ii iubitori ni mu/n ,i 
dif-co • k eă d. ,cotei a își 
întrerupe nctivit itra pfnă 
la 17 aprilie IfPO, In ve
dere-) amrn.i|;î'o n >ului 
spațiu p.->nf< u t' i-odiM >- 

r>- i pin ta num le 
„Intim".

Rubrii.'t realizată <|e 
Glii orglie (IIIRV ASț

încerc să cred că problc 
ma lui Traian Oprea din 
I.upeni este un caz singu
lar. Nu pot să mă conving. 
Hățișul legilor era așa de 
încileit, incit este imposibil 
ca doar un pește să cadă in 
năvod. In noiembrie 1969, 
omul a făcut schimb dc 
locuință cu familii leicail 
Gheorghe, din același 
bloc. Prin urmare famili ■ 
domnului Oprea s-a mutat 
in apartamentul 95 din 
Scara a IlI-a a blocului 
nr. 8 (b-dul Păcii), iar fa
milia Jeican a preluat fos
tul său apartament, nr. 
102, de pe scara a VI-a. 
Umblă dl. Oprea după toa
te aprobările, dar ia EG( L 
— pac ! I se spune că dum
nealor semnează doar da
că și dumnealui. Ia rin- 
du-i, iscălește un angaja
ment dc plată pentru lu
crări de zugrăvire și alte 
reparații. Evident, pe care 
le va face firma respec
tivă. Omul oftează. Și sem
nează. Poprirea pentru su
ma de 1960 lei a fost tri
misă la IM Bărbăteni. In 
12 martie, din salariul 
domnului Oprea i se trage 
prima rată. De 600 de Ici. 
Și. in acest timp nu s-a 
tăcut nimic. Nici zugră
veală, nici vcriticarcn in
stalațiilor electrică și sa
nitară.

Se cerc intervenția urgentă
Locuim aproape le capul 

liniei de autobuz Lonea, 
pi.- strada Burdcti. încă 
din toamnă canalul care 
trece prin fața caselor 
noastre s-a colmat it cj 
gunoaiele dc la punctul 
gospodăresc din apropie
re. Ba. în f ița alimentarei 
a fost niște moloz pe care 
l-au luat cu un JFRON și 
l-au pu în marginea șan
țului și in șanț. „Acum în
treaga curte este inundat)

(Urmare din pag. I)

Șan!ier. șantier, 
dar nici cliiar așa !
In zona dc Jos a Aeroportului se construiește 

intens. Slnt blocuri frumoase, bine construite. Că 
li se spune „G" sau „II" nu prea are importanță. în 
ultimul timp constructorii se întrec pe ei înșiși In 
execuția blocurilor. Numai că se Întrec ți cu cei de 
la instalații care lasă multe uimc pe unde trec. In
stalatorii lașă In urma lor (pe lingă Instalații, desi
gur), și elemente din beton prefabricat pentru ca
nalele tciTnice — ctim sc vede în fotografic —, iar 
constructorii (pe ilngă blocuri) lasă fn urmă și multe 
panouri sparte — tot fn fotografie sc vede.

Este adevărat, în zona acestor blocuri încă n a 
început sistematizarea pe orizontală, dar cind va 
jii<«-|X- si nu fie uitate lamășițele r-elor care au tre
cut p< aici I

sirnion 1‘OP, 
I ofo: Gli. OL1I ANI

I.a sediul EGCL Lupeni 
vorbesc cu domnul Ștefan 
Urziceanu, contabil șef. Ii 
ascult partitura. Ceva eu 
Legea 5 din ’73, care pre
vedere obligația chiriași
lor ca, la părăsirea apar
tamentului, să-1 predea „în 
alb", cu instalațiile de ca
re vorbeam în stare buni.

E.G.C.L.-ul vrăjește, 
omul plătește?

„.Așa că respectivul a sem
nat angajamentul ca noi 
să-i facem lucrările", zice 
domnul Urziceanu. , Ba. 
dimpotrivă, a făcut-o niai 
mult de nevoie", intervin. 
„I s-a dat nn termen, zire 
interlocutorul. Pînă la 20— 
25 noiembrie. Dacă pină 
atunci îți făcea pe cont 
propriu lucrările astei, nu 
mai trimiteam adresa de 
poprire la mina Bărh.’i- 
teni". (In paranteză fie 
spus reclamantul nici nil 
știa de ața ceva). „Bun, 
zic, dar se pot lua bani pe 
o lucrare ncefcctu.ită ?", 
„După achitarea sumei, ea 
urina să fie efectuată".

cu apă din șanț. Am fj,t 
peste tot, ziarul nostru
„Zori noi" a se iz.it
EGCL-ul Petrila care a 
promis că intervine. Dar 
n-au făcut nimic. Acum le 
cerem în fața opiniei pu
blice să ne rezolve și no
uă problema care ne ’ v.e 
zile grele.

Ion DOBRE, Bambus C \ 
ROI Bercy ION, I.one i- 

Petrila 

mi se răspunde. Ceea ce nu 
prea îmi vine să cred La 
mai toate EGCL-urile me
seriașii îi poți număra pe 
degete. /Apare o lucrare in 
valoare de citeva zeci de 
mii, să zicem. Trimiți oa
menii acolo. Ce-ți mai bați 
capul cu niște atnârîfe de 
zugrăveli pentru care fir

ma a încasat vreo 2000 de 
la bietul om. In timpul a- 
cesta hirtiilc sînt acoperi
te cu altele. Și dacă . po
tentul uită, ctl atit mai 
bine. Asta-i legea. Bani să 
iasă.

Intre timp, apar» sur
priza. Domnul Ladislau 
Lauran care mă însoțește, 
socrul Iui Oprea, îmi șop
tește ceva. Mergem la spa
țiul locativ. O întreb pe 
d-na An ița Frătean, agent 
prestări servicii, dacă a 
fost să măsoare suprafața 
apartamentului. Spune că 
nu, deoarece o are înscri
să în contractul de indii, 
rierc. Avea însă obligația 
să facă acest lucru. O rog 

Ce părere aveți ?
Va rugăm să ne lămuriți cum să înțelegem ati

tudinea șoferului de pe autobuzul de Cimpa cu nr. 
31 HO 5563, nu cunoaștem numele acestuia și fiindcă 
e ultima cursă nu are taxatoare și nici nu oprește 
în stații venind de la gară. In zilele de 16, 17, 21 și 
22 martie a.c. nu a oprit în stația Căprioara din Pe- 
trila, ci în colțul străzii spitalului. Am mers din a- 
ccst motiv pe Jos pină la I.onca. Noi am venit de la 
lucru, flar erau și femei cu copii în brațe. Ce părere 
avi ți ?

Ion ERDEI,
m numele unui grup dc muncitori de 

la Fabrica de mobilă I’etrila

Mina Lonea poate deveni
jat 706 muncitori șl a j 
plecat din unitate 227, din 
care majoritatea' pentru 
absențe nemotivate, ca ți 
prin pensionări ți trinșfe- 
rări. Au rămas deci ("S 
de oameni, coca ce pentru 
mina lx>nca nu-i deloc rle 
neluat In seamă.

Aluturi de cele Întreprin
se pentru creșterea pro
ducției, «c fac eforturi ți 
pentru reducerea cheltu
ielilor pe unitatea de pro
dus. S-a fă. ut o analiză 
In baza Decretul ui-Leve 
nr. 50/1990 pentru depis
tarea tuturor mijloacelor 
fixe care nu c mai folo
sesc. „Au fost descoperi
te mijloace fixe in valoare 
de 270 milioane Ici pcn'r'l 

să-mi spună, eventual să-mi 
arate dacă și celelalte fa
milii, a lui' Gheorghe Jei

can, i a întocmit angajament 
dc plată. Zice că da, este 
la sediu. Deci, hai din nun 
la sediu care e Ia vreo doi 
kilometri. Aici, minune ! 
D-na Ana Belea, contabil 
șef secție, caută și zice: 
„Nu figurează în evidențe
le noastre. N avem nici un 
angajament pe numele Jei
can. Dacă trimitea, era 
aici. Totul se contabilizi a- 
ză la noi". O sună la te
lefon pe doampa Frătean 
și o cheamă la sediu. Vine, 
l'ndc-i angajamentul? Se 
scuză că nu a avut timp 
să-1 găsească (?!) Ii zic așa 
în treacăt „haideți, duduie, 
prea c cusută eu ață colo
rată ". Ce să răspundă ?

Totul ia o întorsătură in
credibilă. Dl Oprea este 
invitat, prin socrul său, 
să facă o cerere pentru 
restituirea celor 600 de lei. 
D-na Belea dă dispoziție 
d-nci Frătean să întocmeas
că cele cuvenite pentru 
încetarea popririi. I’are un 
happy-end. întrebarea este 
insă alta. Mai dureroasă : 
dc ce a trebuit să desfac 
ițele acestui caz? Care,
caut să-mi impun, parc 
singular. Deși nu prea cred!

Gheorghe OLTEANU

Datorii
Este in Lonea, la capa-. j1 

liniei de autobuz un ma
gazin alimentar. Vechi le 
cind s-a construit blocul, 
prin anii 50. Anul trecut 
blocul a intrat in repa -a- 
ții, trebuia să intre și ma
gazinul. Dar cum tlmpki- 
ria dc lemn dc la vitrine 
și uși abia se mai ține, 
trebuia schimbată cu lini 
metalică, EGCL I’etrila ca
re a început lucrările a 
zis că nu poate execu'a 
tîmplăria fiindcă n-are din 
ce. A făcut-o beneficiarul 
și a transportat-o la fața 
locului.

D'n toamna trecută. îi.- 
să, EGCL I’etrila n-a inai 

care se plătesc amor
tismente și care au fest 
propuse pentru 
c isare" — ne spune con
tabilul șef Gheorghe Ar >- 
boaiei. S-au realizat 4 mi
lioane lei economii la fun
dul de salarii prin ncaco 
perirea efectivelor stabi
lite. Consumurile specifi
ce sîn’ și ele ridicate, la 
lemn dc mină s-au depă
șit cu 1,5 metri cubi la 1000 
de tone, ca și la energia 
electrică, Inregistrtndu -se 
economii la consumul de 
explozivi. La toate ae-^tea 
se adaugă și faptul ca’ u- 
nitatea nu dispune de pa
ză corespunzătoare pentru 
a preîntimpina sustr.rge- 
rilc mari de materiale din 
depozit. „Dispunem dc mori 
rezerve — ne spune con-

Intr-o dimineață, înainte 
de ora 7, cfnd oamenii sa 
duc la serviciu, la maga
zinul alimentar zis „Mig
non", o doamnă a cerut., 
trei ouă „să le fiarbă la 
serviciu", a simțit nevoia 
să se explice. In spatele eî, 
un om cu părul nins. cîn3 
a auzit că cere „trei ouă” 
și-a făcut cruce. „Am trăit 
s-o aud și pe asta. Incepo 
să fie bine". Eram In alt 
magazin alimentar, cel din

„începe 
sâ fie bine"

Lonea de la capătul liniei 
de autobuz. Discutam eu 
șeful unității Petre Satma- 
rl, un vechi om din «o-
merț. In birou întră a 
doamnă care însoțește mar
fa ce se transportă cu ma
șina din fața magazinului, 
„Ce ați adus ?‘r este Între
bată. „Ouă". Șeful unității 
scoate un dosar: „Am 40 000 
de ouă în unitate" F?mc 
ia cere să i se pună o ștam
pilă și reflectează: „6e ml 
fac cu o mașină de ouă, 
că toți le refuză ?".

Am trecut prin magaz.in, 
„Am ajuns să stea untul 
In raft, ni se spune, și ju
mătățile de porc atîrnata 
în cuie în măcelărie" spu
ne Petre Satmari. De mult, 
tare de mult n-a fost așa".- 
Mi-am amintit vorbele 
omului cu parul nins : 
„începe să fie bine". (S.P )

uitate
lucrat deși să recunoaștem, 
constructorii au ridicat, 
în acest trimestru cald, 
blocuri, au tcncuit fațade 
au făcut amenajări pe o- 
rizontală. Ei au putut lu
cra, EGCL I’etrila nu. ?i 
uite-așa se face că și in 
prezent tîmplăria metalică 
ruginește (cine o va curăța 
înainte de vopsire), sene- 
lele îmbracă vitrinele șl 
blocul, iar zidarii...

Poate ne spune EGCL 
Petroșani, unitatea ’uta- 
lară a celei din Petrila, 
ce trebuie făcut Ca lucră
rile să se urnească din 
punctul mort în care au 
înghețat peste iarnă. (SP.)

rentabilă
tabilul șef — prin recupe
rarea ți valorificarea ma
terialelor. .Acum este foar
te important să sc recupe
reze tot ce se poate recu
pera (se construiește un 
gater propriu pentru faso
narea seîndurilor din lem
nul de mină supradimen
sionat). Ca să devenim ,-enș 
Labili consider necesar a 
fiecare om să-și pună eîi 
mai bine In valoare capa
citatea tehnică șl puterea 
de creație pentru a gasl 
noi soluții dc creștere a 
producției șl redu. erea 
cheltuielilor pentru reali
zarea ei". Cu alte cuvinte 
rentabilizarea nn este nu
mai problema consiliului 
de administrație sau a 
conducerii, ci a tuturor sa- 
lariaților de la mina I.onea.

iiiz.it


VINERI, 6 APRILIE 1990 ZORI NOI 3

Sint unul dintre supra
viețuitorii grevei mineri
lor din Lupeni '29. De ți 
sînt de mulți ani pensie- 
nar, inima mi-a întinerit, 
pentru că am trăit, îm
preună cu întreg il. popor, 
bucuria victoriei, a sfii
tului mult rîvnit al ieft
inului dictatorial eeaușist 
Deși este foarte greu, din 
cauza moștenirii pe care 
ne-au lăsat-o „anii da lu
mină", trăiesc cu speianța 
că binefacerile Revoluției, 
ale democratizării târli 
nu vor Intîrzia. De'igur, 
nu va veni nimic de ia 
sine, decit prin munca 
onestă, prin efortul și lu
ciditatea întregului papei, 
ale tuturor fiilor țării, in
diferent de naționaliza e.

Pentru că a Început ram- 
pania electorală In vederea 
alegerilor parlamentare ți 
a președintelui țârii, prime
le alegeri libere după o 
jumătate de secol, aț dori 
să înșir c. < va gînduri în 
legătură cu luptele între 
diferitele partide în tim
puri mai vechi.

îmi aduc aminte de vara 
anului 1929. Președintele

®®®6®ee®s®e®s®®®®®®®®e®®®®®ee®®®e)®®®®®®®®€
Dispute de 
neînțeles! 

I
(Urmare din pag- I) 

cupări, mult mai importuri 
te. Măcar de și le ar face, 
dar nici pe acelea nu ic 
fac așa cum trebuie, mai 
ales in domeniul salubri
zării. Asta însă e altă pro
blemă, care ține de dorin
ța de autonomie a acestei 
Întreprinderi, nedecisft ta
că să accepte contrzljl 
primăriei asupra activită
ților specifice.

Cu toate acestea, lucră
rile nu pot aștepta ți, după 
rum ne informa dl. L-rlis- 
lau Ifu-zar, șeful sectaru
lui dc gospodărie de la 
primărie, ele vor continua 
ia unele obiect.ve, cu s ri 
fi.ră ajutorul IGCL. Se aș- 
U? iptă virarea unor foa- 
dui i de către primăria ju
dețeană pentru municipii] 
nostru și apoi se va trece 
la finalizarea unor obiec
tive importante: parcul de 
la hotel, piața agroalimcn- 
Liră din Aeroport, monta
rea gărduleielor și al'ele. 

guvernului era tocmai lu- 
liu Maniu, fruntașul PNT- 
ist, aflat atunci în cortfMct 
cu Partidul Liberal, Pen
tru a-ți întări poziția, Ma
niu a convocat o mar? 
adunare populară la All>a 
Iulia la care am p-.rticipat 
și cu, deși eram tinăr, a-

Luciditate 
și muncă cinstită

laturi de foarte mulți mun
citori din Valea Jiului. 
Ne-am dus și l-am susținut, 
iar el, Iuliu Maniu, ne-a 
promis multe privind fm- 
bunănățirea condițiilor de 
viață ale minerilor și ale 
celorlalți muncitori. Dar 
ne-am convins în curîp.l 
că scopul adunării și al 
promisiunilor a fost doar 
întărirea poziției sale *.a 
prim ministru aflat la pute
re, în fața liberalilor. înlo

cui promisiunilor a făc it alt- 
ceva: la 6 august 1929 a 

UNDE E PIAȚĂ, E TOCMEALĂ!

prin ( .l’.l .N.
Desen de Vali 1.0(01 t

dat ordin prefectul ii Roz- 
vani să tragă în noi, mi
nerii aflați în grevă pentru 
condiții mai bune de viață 
pentru noi și familiile 
noastie. Iată care a fost 
răsplata...

De'igur, anii au trecu!. 
Dc atunci am trăit multe 

experiențe triste. In noile 
condiții create de Revolu
ție, de democrație, nimeni 
nu poate fi împotriva di
feritelor partide, a unui 
partid țărănesc adevărat 
care apără interesele cetă
țenilor, dar nu unul care 
să ordone să se tragă în 
muncitori. Nu asemenea 
partide nc trebui?. Indi
ferent cum s-ar intitula și 
oricît s-ar lăuda cit este 
de democrat. Așa democrat 
s-a intitulat și „cel mal 
iubit fiu...'*, dictatorul, ti
ranul, urlt de întregul po

por, care și-a primit rât 
plata binemerit itâ.

Iată de ce zic că 1 m~- 
rrația, libertatea eer l’Url 
ditate. bunăvoința și con
tribuția cinstită a fiecărui 
cetățean. Tiranul ne-a ex 
pîoatat pe toți, indiferent 
de naționalitate. A dat or
din >ă se tragă In tineret 
.și merită blestemul. Dar 
să nu uitați nici de cei ca
re au ordonat masa?rcle 
din 1929 de la Lupeni și 
din 1933 la Grivița.

Luciditate și iar lucidi
tate, iată ce recomand eu 
celor tineri pentru a-și da 
votul, la noile alegeri, cu 
adevărat libere, ceior care 
merită încrederea velor 
mulți, a cetățenilor țării, 
așa cum este domnul Icn 
fliescu. Și mai am nn sfat, 
vă sfătuiesc, dragi tineri, 
să munciți cu sîrg pentru 
refacerea țării ți binele 
ei. Nu uitați, n,mio na se 
obține prin lene, nimM nu 
j~ică din cer, ci totul se 
obține doar prin mutică

Un om cu multe decenii 
de suferință.

ăliliai KOCSIK, 
miner pensionar, Lupeni

De preșcolari 
cine are grijă ?

Problemele Invățămin- 
tului . preșcolar sînt ckpar. 
te de a fi simple. Ani de-a 
rindul, în vreme ce se 
„striga" sus și tare că în 
România se acordă o a- 
tenție deosebită copiilor, 
cei cărora li se Inocula 1- 
deea că trăiesc „o copilă
rie fericită", erau obligați 
să stea în frig, in condiții 
total improprii de desfășu
rare a activității didactice. 
In cazul preșcolarilor, pro
blemele care au afectat în. 
vățămintul ț-au acumulat 
de la an la an. Din nefe
ricire, ele au rămas și a- 
cum. Prea puține lucruri 
s-au rezolvat în învăță- 
mînt în perioada care a 
trecut de la Revoluția din 
Decembrie.

Revenind la preșcolari, 
iată care este situația în 
prezent. Din cele 47 de u- 
nități de învățămint din 
Valea Jiului — grădinițe 
cu program prelungit sau 
cu program normal — 9
funcționează In condiții 
improprii. Grea moștenire! 
Copiii stau mai multe ore 
pe zi îngbesuiți în subso
luri de clădiri, sau împăr- 
țiți în apartamente aflate 
la parterul unor bl x-url 
de locuințe, încăperi de 
multe ori lipsite de lumi
nozitatea necesară, de con
diții igienice, adecvat-? li
nei grădinițe. Cele 9 uni
tăți de învățămînt pre
școlar însumează 57 de 
grupe, adică aproape 2JU0 
de copii I O situație Îngri
jorătoare s-a creat mai a- 
les la Lupeni, unde grădi
nița nr. 3 — cartier .Ște
fan" — este complet lip
sita de spațiu. Gu cî'cva 
zile în urmă scriam tot 
despre o grădiniță din Lu
peni, nr. 5, de asemenea 
aflată intr-o situație difi
cilă.

Nu numai starea localu
rilor constituie o oroblemă 
în cazul preșcolarilor. Per 
sonalul de îngrijire est-? in
suficient. Actele nor
mative în vigoare prevăd 
în continuare norme de în
cadrare mult prea m in 
pentru acest personal. a 
îngrijitoare la mai mult dc 

5 grupe de copii. Cum R- 
dică, la maj mult de 5 
grupe 7 La 7, ia 8, la IO, 
la cîtc grupe ? In perspec. 
tiva reducerii numărului 
de copii în grupă, așa 
cum este firesc, pînă la 
30 de preșcolari intr-o 
grupă, va apare, incepînd 
din anul școlar viitor, o 
altă problemă. Vor rămîne 
copii care nu vor putea 
fi cuprinși în grădinițe. 
Numai la căminul 3 din 
Fctroșani, unitate care are 
condiții bune, se estimea
ză că nu vor avea io» In 
clase mai mult de 50 de 
copii. Ce se va ’ntîmpla 
cu acești copii ? Cine îi va 
supraveghea în timp »e 
părinții sînt plecați la ser
viciu ? Inspectoratul șco
lar asigură numărul d» 
posturi și cadrele didacti
ce necesare. Dar unde să-și 
desfășoare activitatea gru
pele respective ? Iată ți 
alte aspecte, deloc „roze": 
la unele unități nu s-au 
mai alocat fonduri pentru 
jucării de aproape 10 ani 
Materialul didactic este 
învechit. Sînt necesare și 
alte dotări, precum covoa
rele, care, în cazti) grădi- 
nițelor nu constituie un 
lux, ci o necesitau; pentru 
a se asigura sănă atea co
piilor. S-au înființat la 
Lupeni și Petroșani grup-? 
de preșcolari, cu prelate 
în limba germană. I nda 
să funcționeze ?

Improvizațiile în Invă- 
țămîntul preșcolar d.'i’eazâ 
de prea multă vr -mc pen
tru a mal putea fi ’olarate. 
Sigur, sînt necesare inves
tiții, sprijinul minist<_. ului. 
Dar mai este nevoie și de 
sprijin masiv al primări
ilor, al unităților econo
mice. Nu avem voie să to
lerăm ca, datorită condiți
ilor in care trăiesc și în
vață copiii, siî îi îmbolnă
vim încă de l i vîrsta pri
milor ani de viață. La gră
diniță copiii c îpătă prime
le deprinderi de m mcă, 
încep să se formeze pen
tru societate. Dar acest lu
cru nu se poate face fără- 
minime condiții.

II. AI.EXANDRESCU

Sperăm, la fel ta și ce- 
:.iț< nii, cil pină la urmă 
di pută IGCL/ — primărie, 
sc va soluționa cumva, deși 
e dc dorit să se finalizeze 
în folosul onm.nilor, al 
gospodăririi și Înfrumuse
țării orașului.

Pentru handicapați
Doamna Mariana Uțjsiu, 

din par’ea Asociației ban
dă apaților din naștere, ne 
informează că în zilele de 
vineri, 6 aprilie și slmbă- 
tă, 7 aprilie se distribuie 
ajutoare pentru copiii han. 
dlcapațl. Părinții acestora 
se vor prezenta cu adeve
rință medicală, dovedind 
in același timp, că nu zm 
mai primit plnă .*im alte 
ajutoare.

Ajutoarele se distribuie 
la sediul asociației, la sub
solul blocului 94. de pe 
strtds Republicii din Pe
troșani (lîngă sediul vechi 
al .*>olii generale nr. 1, în 
fața terenului de teni-j. 
Programul de distribuire: 
Vineri, 6 npiilie, între ore
le 14—CO, și fmhătă, 7 n- 
țirilie, Intre orele 8—12. 
ai u >

Vaporii de apă-mai importanți 
decit efectul de seră

In luna trecută in Europa occidentală s-au înre
gistrat vinturi care au suflat cu peste 170 km/oră De 
fapt ne amintim că și la noi in țară a fost o fuitura 
seacă la începutul acestei luni. Climatologii au ob
servat de mai mult timp un fenomen: existența unui 
raport între conținutul atmosferei în vapori de apă, 
evaporarea apei de la suprafața oceanelor și crește
rea vitezei vînturilor. Meteorologii de la Institutul de 
fizică al Universității din Bonn presupun că vaporii 
de apă au un rol mai important Jn efectul de seră 
de pre care s-a vorbit destul de mult. Cercetarea cli- 
matologică 6-a conccntiat îndeosebi pe factorii .peri" 
(creșterea gazului caiăzunic, metanului și hidrocarbu
rilor In atmosferă). Diferite studii susțin totuși că 
factorii „umezi" sînt mai importanți decit cei „seci". 
Dar acesta este un punct de vedere căruia 1 s-a dat 
puțină ntenție In dezbaterea cauzelor efectului de seră

Creșterea evaporării suprafeței apelor antrenează 
modificări importante în formarea norilor, Influen
țează considerabil presiunea atmosferică și vlnturile 
in zona medic a troposferei (numai la 5 sau 6 lan 
altitudine), de asemenea In aportul de energie In sis
temul climatelor. Incc-pind cu anii ’GO, conținutul In 
vapori de apă a crescut cu 20 In sută. Atmosfera s-a 
încălzit cu 1 grad Celsius, Aceste fenomene au fost 
Însoțite de intensificarea circulației vînturilor care 
contribuie in producerea unor situații meteorologice 
extreme: cicloanele tropicale, uragan le, ploile dilu 
virne sau grindina au devenit frecvente. Cec i ce a 
influențat înălțimea valurilor mărilor șl oceanelor 
(numai pe coasta irlandeză au crcs-ut în ultimii ’O 
de ani cu 20 cm).

Tlheriu SPĂTARU.
(din ,l.a Tribune d’Allmagnc")

l‘aringul Lonea — 
Rapid Simeria-Triaj 8-0

Înainte de toate «itexa 
aprecieri: arbitrii Glier- 
gely Zoltan (centru), l’in- 
tilei Vasilc — Pop Gomei 
(lmie) toți trei din Hune
doara au consemnat; echi
pa locală este bine pregă
tită, cu Justificate speian- 
țc la cîștigarea serici. In 
tribune suporterii au pri
mit nota maximă.

Domnul Sala Voicu, an
trenorul echipei oaspete: 
.Valoare ridicată a latului, 
multă disciplină în Joc, 
spectatorii demni de ideea 
de sport — nm avut ce 
Învăța".

Așadar victoria cn’eg 
rică a echipei locale I-..I 
are argumentele: iot valo
ros, dorința dc victorie, 

o disciplina sportivă exem
plară, mobilizare și d.’iflli 
re ele Joc.

Echipa gazdă lei.’ludi' 

repede scorul; 1—') in mi
ni tul (] prin e\ti i nia li > ti>

tă Blaj. Fundașul Muii- 
toiu participă In artac și, 
In min. 13: 2—0. Extrema 
stingă Simian străpunge ti
par a rea oaspeților și 2- 0 
in min. 18, Sălăgean Iți fac? 
datoria și în min. 24, 35,
înscrie de două ori, iar 
Lăzăroiu stabilește în mm. 
38, scorul primei reprize, 
6—0.

Repriza a doua este tot 
la discreția gazdelor, care 
în min. 18 prin Muntoiu ți 
în min. 60 prin Mariș în. 
scrie două goluri frumoa
se, iar rezultatul final ră- 
inîne acest 8—0.

Ex-divizionarii A, Sâlă 
gean (antrenor și Jucător) 
și Stana, dau calitate Jo
cului, iar talentații JiieA- 
tori tineri, in frunte cp 
Mariș, completează acum 
o echipă respectată de pu
blic, apreciată dc ad'. er. 
sari.

Doiel Ni\M|U

Popicarii din 
Petrila, victorioși

La lași sa desfășurat du
minică, întîlnirea dintre 
popicarii Asociațiilor spor
tive CFR din lccalita'e și 
„Jiul" Petrila, conțin 1 
pentru campionatul națio
nal divizia A, seria a 
H-a valorică. Coinportîn- 
du-se excelent. reprezen
tanții I’etrilci au clștigat 
cu scorul de 5086 la 5906 
pd (4—2). Cel mai bun re
zultat La obținut multiplul 
campion Gheorghe Silive:- 
tru — 913 pd. Iată și re
zultatele celorlalți popi
cari din Petrila: Miilea
și N. Stolan — 1113 pdt 
Marcel Dobrică — 857 pd; 
Costcl Dobrică — 836 pd) 
Radu Gherinm — 862 pd I 
Ludovic Kova- s — 803 pd

S. 101.01. 
CtMT’.p.
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Dialog Baker - Șevardnadze SCURTE ȘTIRI SCURTE ȘTIRI

WASHINGTON 5 <Rom- 
pres). Lituania și dezar
marea au dominat convor
birile purtate pe parcursul 
a trei ore și jumătate, 
miercuri, la Washington 
intre secretarul de stat, 
.Trimes Baker, și ministrul 
afacerilor externe sovie
tic, Eduard Șevardnadzc, 
purtătorul unui mesaj pen
tru Casa Albă — a decla
rat Baker, citat de AFP. 

.‘jevardnadze a asigurat 
presa că nu există nlal o 
îndoială în ceea ce îl pri
vește. că „o soluție justă 
și înțeleaptă'*, care să sa
tisfacă interesele Mosco
vei și ale Lituaniei, ale 
întregii Uniuni Sovietice, 
Europa și pacea ar putea

fi găsită la criza lituania
nă".
La rîndul său, Baker a 

afirmat că oaspetele său a 
subliniat importanța solu
ționării acestei chestiuni 
prin dialog. Bineînțeles, 
este modul în care noi am 
dori să vedem rezolvată 
această chestiune prin mij
loace pașnice și prin dia
log. Așteptăm cu nerăbda
re să vedem ca aceasta să 
Se producă realmente —, 
a declarat șeful diploma
ției americane.

Secretarul de stat a de
clarat, pe de altă parte, că 
Șevardnadze este purtă
torul unui mesa] al pre
ședintelui Gorbaclov adre
sat președintelui Gcorgc 
Bușii,

BUDAPESTA 5 (P.oai- 
i-res). Asociația editurilor 
de presa ungare a transmis 
agenției MTI o declarație 
in care se apreciază că 
situația existentă, in pre
zent, In presa ungară este 
deosebit de gravă: Domneș- 
ic o anarhie totală, mij
loacele de informare în 
masă Iși pierd încrederea, 
obiectivitatea lor se atlă 
m pericol. „Nu vom per
mite ca Tn locul monopo
lului unui singur partid să 
iparu o nouă dependență, 

rea a capitalului străin. 
Protestam împotriva si-

presa ungara
tuației caro pcimite cum
părarea unei edituri sau 
a unui ziar cu o sumă sim
bolică" — se arată în de
clarația Asociației, ce soli
cită sistarea lichidării prin 
vinzare a ziarelor plnă 
la formarea noului parla
ment.

Declarația Asociației, e- 
diturilor de presă ungare 
— relevă agenția France 
Pressc — intervine după 
achiziționarea mai rnilhor 
ziare regionale ungare de 
către grupul ve~>t -german 
„Springer".

FIDEL CASTRO MAI 
SPERA, Președintele Cu
bei, Fidel Castro, s-a pro
nunțat pentru întărirea U- 
nității dintre credincioșii 
revoluționari cubanezi de 
toate credințele și marxiș
tii din țară, în scopul con
solidării socialismului «li
banez — transmite agenția 
Prensa Latina.

DATORII... Datoria pu
blică (de stat) a Statelor 
Unite a depășit, la înce
putul acestei săptămîrd, 
prima dată în istorie, cifra 
de 3000 miliarde de dîlarij 
a anunțat Ministerul ame
rican al Finanțelor.

„RIGUROS $1 AUSTER". 
Oricare va fi coaliția se 
se va forma în Ungaria, 
trebuie dusă aceeași poli
tică economică riguroasă 
și austeră care a fost pro
movată de guvernul lui 
M. Nemeth. Pentru aceas
ta este absolut necesar a- 
jutorul din străinătate, a 
arătat — într-un interviu 
publicat In ziarul „Magyar 
Hirlap" — Laszlo ICovacs, 
secretar de stat pentru a- 
facerilc externe.

BOMBARDAMENT. A- 
vioane militare israeliene 
au bombardat cu rachete, 
miercuri seara, tabăra de 
refugiați palestinieni da 1;. 
Rachidieh din apropierea 
orașului sud-libancz Țyr. 
Potrivit primelor aprecieri, 
au fost rănite șapte per- 
soano .și s-au produs pa
gube însemnate construc
țiilor civile din interiorul 
taberei.

„ZIUA MORTILOR ’ LA 
CHINEZI. Invocîndu-sa 
organizarea unor ceremo
nii oficiale, la un an ele 
la înăbușirea cu armele 
a demonstrațiilor studen
țești, Piața Tian Anmen 
din Beijing s-a aflat joi 
(ziua morților) păzită de 
mai multe sute de polițiști 
înarmați. Corespondentul 
agenției Franco Presse pu
ne în legătură această des
fășurare a forțelor de or
dine cu un îndemn care 
a circulat în rîndul locui
torilor capitalei în ultime
le săptămîni ca în această 
zi să treacă „în plimbare" 
prin piață pentru a come
mora victimele interven
ției armate, din noaptea 
de 3 spre 4 iunie anul tre
cut. Se menționează, de a- 

’semenea, că reprezentan
ții presei au fost ținuți 
la distanță.

ISRAEL — UN NOU GU
VERN. Liderul Partidului 
Muncii din Israel, Shimon 
Peres, a anunțat oficial că 
a reușit să formeze noul 
guvern care îi va asigura 
majoritatea în parlament. 
El a cerut președintelui 
țării, Haini Ilerzog, să con
voace cit mai curind posi
bil parlamentul pentru 
obținerea votului de încre
dere. S. Peres nu a furni
zat amănunte privind com
ponența guvernului său — 
informează agenția AFP.

ALEGERI. Președintele 
Bulgariei, l’etăr Mladcncv, 
a stabilit prin decret ca 
alegerile pentru Marca 
Adunare Populară să albă 
loc la 10 iunie 1990, tran'- 
mite agenția BTA.

IAMSAT București — 
AMA Rovinarî

OFERĂ
prin transfer sau vinzare 

unităților economice sau persoanelor fizice 
următoarele mijloace fixe :

— mașini de găurit de diferite tipuri
— radiatoare electrice cu ulei
— generatoare acetilenă, truse sudură, 

măști, redactoare oxigen
— polizoare diferite, rotopercutante
— aspiratoare, radiotelefoane
— transformatoare sudură electrice, ter

mice
—- aparatură electrică diversă
— prese manuale, hidraulice, fierăstraie 

mecanice
— motostivuitoare, electrocare
— macara capră, palane
— scule diferite, chei, tarozi, mândriile
— ambalaje metalice și lemnoase
— echipament de protecție diferit.
Informații suplimentare la telefoanele 

929/43673, 43852.
Pentru Petroșani, Ia telefonul 935/60974.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

LA ÎMPLINIREA a 13 
primăveri mama, tata și 
fratele Adrian Iți urează, 
dragă Claudiu Lucian Ar
delean, sănătate, mult . r - 
rx-s la învățătură și mi 
căiduros ..La malți ar.i 
(«72)

VINZAR1 < LMPAIt \l’l

VIND ARO 101, stare 
perfecții, Uricani, Valea 
de Brazi, R0. (367)

VIND Dacia 1110, nouă, 
cinci viteze. Telefon UWj, 
după ora IC. (ROII)

«UMFAR butelie ara- 
<az. Adie ați. telefon 
•3392. (376)

SCHIMB LOCIlN|t

SCHIMB garsonieră, st1 'i- 
da 9 Mai 6/3/11, eu apar
tament 2—3 camere, zona 
Dimitrov <aii Ca-pațl. 
(064)

OII.RTE SERXICH

CĂIT femeie îngrijire 
copil 1 an și jumătate, Pe
troșani, strada Șt. O. Icsif, 
bloc 6, sc. 3, ap. 34, lupă 
ora 16,30. (362)

CAUT femeie îngi ijlrc 
doi copii, 1 an jumătate. 
Vulcan, strada Aleea Mun 
(ii, bloc E2, 'ap. 37. (875)

PIERDERI

PIERDUT legitimați: ser- 
viciu pe numele Pricep Io
nica, eliberată de IG Vul
can. O declar nulă, (fî'35)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Copil Ru- 
dolf, eliberată de Institu
tul (le mine Petroșani. O 
declar nulă. (370)

PIERDUT Relief butelie 
r.r. 3300, elibernt do Cen
trul de înrărcare butci! 
ilor Aeroport. 11 dec] tr 
nul. (377)

CONVOCATOR

( ASA de Ajutor Reci
proc a pensionarilor din 
Petroșani, convoacă mem
brii sui la Conferința pen
tru darea de seamă și ale
geri ce va avea loc in ziua 
de 10 aprilie 1990, ora J0, 
la Casa Pensionarilor Pe

troșani. Comitetul fc-Afl 
(333)

DIVERSE
TAPIȚER particular c- 

xecută lucrări de tapițerie 
la domiciliul clietului. Pe
troșani, strada Dacia, bl. 
7A, ap. 2. Primesc ao- 
menzi joi, intre orei. !G — 
21. (366)

SOȚIA Aniița. fiica Mioara, ginerele Costci, ne. 
poții Ana, Maria și Costci, cuscrii Muri» și Gicil 
anunță cu adincă durern încetarea din viață a 
scumpului lor

FAVEI. MIUAI — 33 ani
cure a fost un soț bun, tată, bunic, cuscru minunat 

Amintirea iui va răinînc veșnic in inimile noas
tre.

Inmormintarcu va avea loc duminică. 8 aprilie, 
ora 11, în Vulcan.

Odilinească-sc în pace .’ (873)

COMEMORĂRI
-------------------------------------------------------------------------------- -

l’IOS <>in Ig, i 1 împlinii ., .i | | , .
«td ' lui - r • (ri ,t

CEAUȘ' MARIN
Familt i (g',6)

FINA Itina și Alin cu inimile slișiatc do durere 
ne vom aminti mereu de cel ce nc-u părăsit p. litru 
totdeauna

FA VEI, MIHA1 (373)

I VMII.IA Ncnaduv Ștefan este alături de futili- 
li.i greu tiicercală prin pierderea celui care a lot!

FAVEl. MlflAI
un pricinii adevărat, (873)

FRATELE cu familia anunța ca sc implmc-.*, 
■o an de la decesul scumpului no-tiu

HORVATH IOAN
Nii-1 vom uita niciodată. (3711

< OI l,< I IM l,| unităților 12 si IU din Vul< ui 
sini alături ilc familia greu încercată prin pn-rd rc.i 
celui < are ii fost

I* 1M.I MIHAf
uit blln si devotai prieten. (X73)

întreprinderea antrepriza de 
construcții și montaje miniere 

Petroșani•

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

angajează direct sau prin transfer 
muncitori calificați în următoarele meserii •

— autoinacaragii pentru automacarale de 
12,5 If.

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

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

inimm Mini 
numi

organizează in dala de 10 aprilie 1990, 
ora 10, la sediu

CONCURS

pentru ocuparea postului de șef birou J 
finaciar, analize economice, c.f.i.

Condițiile de încadrare și salarizare sini 
cele prevăzute de Legea nr. 57/1974 și do 
celelalte reglementări legale aflate in vi
goare.

Relații suplimentare la biroul porsonal, 
hnățămînt social din cadrul unității, lele* 
fon 42462 sau 43822.

’.ețu || adminhtrnn» j f-rtrojanl ttr. Nlcotn, tlflu^cn „r. t , (Ctefonne i «crelnrlal . 41862 . .wtlI 4168X rHU 
ftpacol. ITlpnSr.Hia retro,.ol i(t. N|COlnr Hfi,cest0 ftr. ț/uktou «3M. i


