
LA MINA LONEA

Investițiile și 
creșterea producției 

de cărbune
Min4 cu o tectonică deo

sebită față de celelalte u- 
nit&ți ale CMVJ, Lonea 
extrage cărbune prin mij
loace clasice, abataje ca
meră șl frontale cu susți
nere individuală sub tavan 
de rezistență. In asemenea 
condiții randamentele slnt

minat In luna mal, pentru 
ca la 1 iunie extracția sec
torului III să poată fi co
borî tă la nivelul orizont» 
lui de bază. Se vor închi
de, astfel, o serie da lu
crări miniere vechi, pre- 
sionate .ți se va realiza un 
nou circuit de aeraj. Bri-
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me-
Ea
In

compacte, 
oamenii 

greu, 
for- 
văd 

reali-

gada lui DumPru Acasan- 
drei, specializată în lu
crări deosebite, lucrează 
la complexul de adincime 
a puțului auxiliar Lonea 
Ii, orizonturile 400—0, Ia 
finalizarea zidului frontal 
din casa de mașini ce va 
fi echipată cu o mașină de 
extracție din import 
pînă acum a mai fort 
tată In Valea Jiului 
la suprafață. Trebuie
vat faptul că lucrările de 
betonare a sălii mașinii de 
extracție sînt complet me
canizate, formația 
indu-se In avans 
graficele stabilite.

Faptul că toate
de investiții slnt In avans 
asigură crearea condițiilor 
necesare ca extracția de 
cărbune la mina Lonea să 
intre mai devreme în noi
le zone deschise unde se 
vor executa lucrări 
pregătire care să contrl- 
Luie la creșterea producției.

care 
mon- 
doar 
rele-

mai mici. Iată de ce asi
gurarea liniei de front ac
tive este o problemă 
reu actuală la Lenea, 
cade, în primul rlnd,
seama sectorului de inves
tiții, condus de ing. Ion 
Burdea. „Pot spune că 
toate lucrările noastre sînt 
avansate fată de grafice. 
Avem formații 
stabile. l.a noi,
se stabilizează mai 
dar, odată intrați în 
mațiile de lucru, Iși 
de treabă, pentru că 
zează ciștiguri bune".

Facem o rndiogr. frt a 
activității sectarului. Evi
dent, începeri cu lucrarea 
cea mai impi rtantă — des
chiderea orizontului 
blocurile 3—1 din 
orb numărul 13. Aici 
crează două formații 
con'.rafront, Traian 
și Ștefan Gcangă. 
lucrare, aflată In 
față de grafice, se 
mina plnâ la 
nulul și 
adincime cap.o-tâțile 
producție din blocul 
stratele 3 și 5. sectorul 
Botar lucrează In galena 
direcțională, folo-.-ste ma
șina de Incâxcat și armei 
ză definitiv In Tlf cu ban
dajate totai»i metalică. Re. 
alizeară in m<’die 35 ml pe 
lună. Geană „b-nte" un 
plan Înclinat, in profil 
dublu, săpat de sus In Jos. 
de la orizontul 330 la 300. 
Are deja 200 de metri rea
lizați ți mai are 00 
să Tjuhgă In bară cu 
mare definitivă, 
montarea 
Apoi 
zarea 
zuliri 
te de 
primi 
pentru
Toate aceste lucrări sc fi
nalizează pînă fn decem
brie 1590, «igtirînd un a- 
vans de 13 fnni față de 
nivelul de col>o>-frc a ex
ploatării.

In același scop so exeeu. 
tă ți alt* lucrări de forma
ții consacrate fn investiții: 
Polog Frânei'.o — finaliza- 
rea viitorului colector prin
cipal Intre orizonturile 
3b0 ți 410. caro va fl ter-

300. 
puțul 

1 ii- 
In 

Botar 
Această 

avans 
va ter- 

■fir,iutl 
va deschide

inscri- 
față de

lucrările

a- 
ln 
de

IV.

plnâ 
ar- 

inciuslv 
transport orului. 

se va trece la realt- 
eirciBtului șl a sllo- 
colector cu capacit*- 

de tone puțind 
prodirrția sectorului 

dotr.f schimburi.

Simion POP

Greva parțială la LU.M.P.
După ce săptămlna tre

cută a fost declarata grevă 
de avertisment (In stil ja
ponezi, Icrf, la ora 10, i 
fost declarată grevă efe 
tivi de către salariații sec 
țici Mecanic șef de la 
n'MP.

Revendicările oameniloi. 
încă de la prima grevă de 
avertisment an fost: schim
barea locului de muncă -j| 
infg. Glt. Marcu și schimba
rea din funcție a inginer ) 
ful șef. Vulpe Kicușor,

Prima revendicare a 
rezolvată Imediat, 
dc-n <*o»w a Intîrzint 
fie rezolvată. Deși »-a
k'rfltun cu centrali de ta 
Timișoara (CIUMMII)., de 
către sindicatul llbor, caro 
și a Iniușit revendicarea

fost 
Cea 

să 
luat

salariaților, totuși a fost 
nevoie de timp pentru con
sultarea oamenilor din ce
lelalte secții în vederea 
schimbării inginerului șef. 
După cum nc-a asigurat 
consiliul sindicatelor libe
re. In cursul zilei de ieri 
a fost finalizată petiții, 
uimind ca un împuternicit 
al centralei, solicitat să 
vină la IUMP, să autenti
fice această schimbare do
rită de oameni. Pînă 

ii-alizarea acestei dole 
țe greviștii au declarat 
nu vor începe lucruL

un amănunt important : 
greva a fost declarată le

gal, fiind anunțată In ter
menul prevăzut de lege. 
(G.G.)

în

că

ȘI

Garanția solidarității minerești
\ fost constituită Federația Sindicatelor Miniere. 

Este rezultatul unor pregătiri intense, desfășurate 
timp de două luni pe multiple planuri și in pofida 
unor opreliști și diversiuni. Este totodată o garan
ție că solidaritatea minerilor țării in apărarea in
tereselor lor este asigurată, 
o formă instituționalizată de 
de democratizare a țării.

că ci dispun 
participare la

acum de 
procesul

Ce reprezintă constitui
rea federației pentru lide
rii sindicatelor, In ce văd 
ei menirea acestui orga
nism profesional al mine
rilor ? Consemnăm opi
nii exprimate după înche
ierea conferinței: „Minerii 
au fost întotdeauna o forță, 
spunea ing. C. ILINESGU, 
de la IM Aninoasa. O pri
mă menire a federației tre
buie să fie reînnoirea tra
dițiilor de luptă ale aces
tui puternic detașament 
muncitoresc. In noile con
diții trebuie să învățăm să 
cerem și să obținem ceea 
ce ni se cuvine pe drept. 
Dar, trebuie să și dăm, 
schimb și ceea ce ne 
țara. Guvernul ne-a 
făcut revendicările, 
sprijinim șl noi pentru 
consolida libertățile demo
cratice, climatul de liniște 
In țară".

In
cere 

satK- 
Să-l 

a

N’>. nu CStc u
std. el adevărul adevărat: 
Spitalul municipal suferâ 
sever din l.ps.î de perso. 
nai, îndeosebi de pr.-șan i! 
mediu. Cttrv.1 orțunimte 
prol’ewâ afirmația: fn sec
ția interne, li 1(M de pa
turi se Inrr'JzA cu un sin- 
gur cadru mvdiu fn schim
bul DI O irit de bine pre
gătită ;r fl .vnfența me
dicală și or cit de con.ștl- 
ln joasă ar fi, d-icâ are 
t’e făcut 30 de Injecții (nn 
400 clfe pituri slnt) l-az 
tr-bal 'am | >o de minute, 
adică două ore și jumăta
te. Evident, cele 6 ore la 
care trebuie lA se injec- 
teze antibioticele nu slnt 
nici pe departe r> pc-ct.-itf? 
Aceasta creează nemulțu
miri, ii -Jamații, stări de 
tensiune Intre bolnavi și 
personalul medical. Și 
pr-nl: re? pentru că nu 
' •*■• operit necesarul de

cadra medii. Situația nu 
este mal bună nici ta chi
rurgie, după cum bule se 
știa, secție de urgență. I-s 
123 do paturi pe schimbul 
HI slnt două cadre medii. 
Și aceasta că față de 31 
ue cadre cit ar fi minimum 
necesar, slnt doar 23. Ele 
nu Înțeles s tu.iția g:ea prin 
care treca spitalul și din 
respect pentru oin, pen
tru Sănătate.i lui. au rus 
punr- Int d leaun.i prompt 
SolirPiirlIor. A- 1 ?.<■ face 
ci fiecare dintre ca Ireic 
nv-dij are acumulate peș. 
te 30 de zile libere pe ca
re nu le-ou efectuat. I.n 
61 Urctică ginecologie din 
32 de posturi slnt fltoperi- 
te 23 care trebui ,fl asi- 
P'irc r upravrglierea perma
nent.) in nla de nașteri 
și îngrijirile in secție. Ncu 
rologia e și mal vitregită 
Oirt șase posturi noimile 
sint acoperite 3 (",• va

întimpla Iu perioada con
cediilor este lesne de în
țeles: un schiitiu rămine 
fără asistență medicală, ca 
să nu mai vorbim de zilele 
libere de care se beneficia
ză prin lege. Nici celelalte 
secții ale spitalului nu au 
o situație m ii bună. Și, In 
această conjunctură — să-l 
spunem pe nume — preca 
ră, situată undeva foarte 
aproape de starea limită. 
Direcția sanitară a județu
lui detașează 11 cadre me
dii fără acordul conducerii 
■Spitalului municipal Pe
troșani. Așa se face că din 
461 de cadre medii cit este 
normat, Direrția sanitară 
Județeană a bugetat 401 
(cu 60 mai puțin), din n- 
cest< a sînt ocupate 373, tn 
prezent luci indii-‘e cu n 
proximativ 130 de carlre 
medii mai puțin.

Nici in ceea ce pi ivește 
c-idrelc medical' de ‘-pecia.

lilate situația prezenta, dar 
mai ales cea de perspectivă 
apropiată nu este de loc 
roză, hi generat posturile 
sînt acoperite, dar cum? 
Șapte cadre se află In se- 
cundariat șl e posibil să 
fie trimise în nltă pitic. 
In prelungiri peste vlrstn 
de pensionare se nflă șnsc 
niedici. Dacă (Wi ncă dr. 
Virgil Martin — șeful cen
trului de recoltare și con
servare a slngelin — cen
trul trebuie Închis pentru 
că nu este un alt om pre
gătit, dncă plcncă dr. Geor- 
ge Dtrlen spitnlul rtlmine 
fără medic specialist de 
medicina muncii. Spitalul 
nu mai n r e me
dic specialist 
endcii inoleg și nici de ftizio-

Sirnian l’OI’

(( 0nt11111.ilc in pag. a 2 a)

aparține 
sindica

li ri- 
sing. Victor BADIR- 
,Am făcut parte din

altă opinieO 
tinărului lider al 
tului minerilor din 
câni, 
CA: ..
comitetul de inițiativă pen
tru constituirea federației. 
Am luptat pentru o cauză: 
unitatea — forța minerilor 
din România. Cauza noas
tră pentru care ne-am stră
duit două luni a devenit 
realitate azi. Mă bucur că 
ne-am văzut visul Împlinit 
Acum să vedem federația 
la lucru. Consider că va 
fi la nivelul așteptărilor 
— o puternică forță de 
luptă pentru apărarea in
tereselor vitale ale mineri
lor din România".

Un alt lider sindical, dl. 
Petru GIÎERMAN, de la 
IM Ltipcni, ne spune: „O- 
dată cu satisfacția pentru 
constituirea federației, un 
adevărat succes care re
prezinți fructificarea efor
turilor depuse de a lungul

loan DlBEK

Ritmuri 
inegale îr* 
activitatea 
extractivă

Citeva întreprinderi mi 
niere din bazinul nostru 
carbonifer au pășit cu drep. 
tul în al doilea trimestru 
al anului. Dar prea puține, 
mai puțin de jumătate. Este 
vorba de minele Lonea, 
Petrila, Petrila-Sud, Pa 
roșeni, Uricani și Gîmpti 
lui Neag. Aceste unități, 
care și-au depășit produc
ția programată de la înec 
putui lunii aprilie, au to
talizat un pluș de peste 
2600 tone de cărbune. Cele 
mai mari producții supli
mentare le-au înregistrat 
minerii de la Petrila (622 
tone), Uricani (716 tone) și 
Cîmpu lui Neag (563 tone).

Este un fapt pozitiv că 
avem, totuși, un număr de 
6 întreprinderi cu produc
țiile Jepășite de la începu
tul acestei luni, dar sînt
6 din 13, cîte sînt la nive
lul Văii Jiului. Celelalte
7 întreprinderi miniere au 
acumulat, însă, un minus 
care nu numai că a ani
hilat (la nivelul Văii Jiu
lui), plusul celorlalte. 6. 
dar a adus sub producția 
programată și Combina
tul, cu 1 1 046 tone de căr
bune. Dacă unele dintre a

Dorin GIIETA

• Continuare în pag. a 3-a

în ziaru Icte azi:

• Scrisoare de la o aso
ciație de locatari : O mă
sură abuzivă ale cărei 
forte k- suportă populația.

(In pag. a 2-a)
• Un pas mare £pre

democrație.
• Dialog despre Întra

jutorare.
• Poliția ne informează.

(In p.ig. a 3-a)
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ESTE POSIBIL. Sîntem 
informați de Oficiul PTTR 
Petroșani că din lipsă de 
bani la filiala Băncii Na
ționale este posibil să nu 
Se plătească oensule ce 
trebuiau achitate simbătă, 
duminică și luni. Aceste 
plăți se vor efectua marți 
și miercuri, săptămina ur
mătoare.

PESTE UN MILION ȘI 
JUMĂTATE... Creștineasca 
sărbătoare a Paștelui nu se 
poate închipui fără tradi
ționalele ouă roșii. Pen
tru a satisface nevoile jus
tificate ale populației, de 
la Direcția comercială a 
municipiului, aflăm că prin 
unitățile rețelei comerciale 
au fost desfăcute de la 
începutul lunii aprilie pes
te un milion și 500 de 
mii ouă. După atiția ani, 
vom av. a cu toții posibili
tatea ca (.lupă înviere să 
ciocnim cu ouă ro
șii și să ne spunem „Hris- 
V* a înviat!"

FLORI. Și la flori au 
început plantările de pri
măvară.' După cum ne in
formează doamna Crișan, 
responsabila serelor din 
Petroșani, pe bulevardele 
reședinței de municipiu an 
fost plantate aproape 
10 000 de flori — panschi- 
V', „nu mă uita" și năs
turei — din cele 30 000 de

ră-aduri pregătite pentru 
a fi plantate pe peluze și 
rondurJc de pe arterele de 
circulație ale orașului. Tot
odată, in seră se află în 
pregătire incă un milion 
de răsaduri de diferite spe
cii de flori [X’ntru plantă
rile din etapa a Il-a. a .re
zonului estival.

EXCURSIE. Cu îza
intilnir i de fotbal (lin
ediția precedentă a divi- 
j . C. IrlV ■ ■ , • ..M
norul" Lopem • i „Min ui" 
M' ,lov.i N :fi, |• 00
•le m;n<*ri din I. ipcni au 
f«r ■ pr >sTi ' i ■ onfrunt .- 
re.» <)e pe i-h md din o- 
raș'il .ie Imk-i D'inăi?.
pentru a i „i. pne l-rlupa
favorita. l?;cr a a fu
organizată ;e • >rr ‘ tal
•indicatulu. ' ■ ie i 1M 
Lupi ni.

DE PVȘTE. Unitate.> T 
p.iti 'rie 36j ,,IJiil< - ud" 0- 
fer i și ca cumpărătorilor dc 
sărbătorirea Paștelui nu
meroase produse proprii. 
„Incepind de joi am pus 
in vjnzare cozonaci cu ra
hat și cu mac. fursecuri â- 
sortatc, seleuri. f>,, de do
boș. blaturi pentru tort", 
ne-a spus Natalia Florca, 
șefa unității. Realizarea a- 
(estor produce nu va afec
ta punerea in vinzarc cu 
consum pe loe a delicioa
sei ..Pizzu", a duh iui ih.T și 
răcoritoarelor. (Si’j

PROIECȚII DE DI \PO
ZITIVE. Frumusețile noas
tre montane a fost t-m.i 
proiecțiilor de diapozitive 
de la clubul sindicatelor 
din Laponi, organ./at.i de 
grupul de inițiativă pen
tru constituirea cercului de 
turism „Străin". Au parti
cipat tineri și vîrstnici. pa
sionați ai d> umețiiior mon
tane.

■SECȚIA din I u-
peni, r-cent infnnțala, fa- 
• e zilnic înscrieri de mem
bri activi și , impatiz.inți. 
Menționam < ă atelierul ‘iv. 
ției i aui'i zat să c’.e- 
« ui r vizii t. hnișe anuale.

IN TATRA. Cuibul de tu
rism montan ..Floarc.i regi
nei" din P< o,ani pregă- 
leite C'.I UI rolcctivăîn 
munții Talia — C-dioslova- 
i ia E i ui - a f-1 d p- ogia- 
m.if.i per>‘ i 10— 17 mai
a <

Rubrică ri aliz.ilă de
lom 1*1 III N

O măsură abuzivă ale cărei efecte 
le suportă populația

Scrisoarea de față, adre
sată pimărici și conducerii 
IGCL, se vrea expresia u- 
nei doleanțe a cetățenilor 
din cadrul asociației de 
locatari nr. 4, din strada 
Independenței Petroșani. 
Asociația noastră cuprin

de 400 de apartamente cu 
o populație de 1300 de oa
meni, la care se mai a- 
daugă un cămin nvinc.to- 
resc cu 300 de locuri, un 
comp! ’X alimentar și uni
tăți ale cooperației meș
teșugărești.

Aceste imobile sînt de
servite cu agent termic și 
apă caldă de la punctul 
termic nr. 5 din strada In
dependenței. Tocmai des
pre acest punct este vor
ba. In anul 1980, punctul 
termic nr. 5, care tuncțio- 
na pînă atimei ca centrală 
termică pe bază de cărbu
ne, a fost modificat pentru 
a funcționa pe bază de 
agent termic furnizat de 
Termocentrala Paroșcni. 
Tot atunci constructorul a 
delimitat corect capacita
tea acestuia, in raport cu 
consumatorii. Timp de doi 
ani, adică pînă în anul 
1982, acest punct termic a 
deservit satisfăcător popu
lația. Temperatura în a- 
partamente se ridica la 
20—21 grade, iar apa c;d-

I omerțul fl<’ stradă — intre cerere si ofertă, 
loto: |. I.ItlU

V • uitind, la deschide
rea lucrărilor reuniunii de 
constituire a Federației 
Sindicatelor Miniere din 
România, darea de scamă, 
am avut impresia că ni 
se prezintă secvențe din- 
tr-im f'lm palpitant. „Sce
nariștii" există în carne 
și o.a: :s Sînt cei i are n i 
văd cu ochi buni consti
tuirea sindicatelor, a li
gilor minerilor și celorlalți 
•alariați. Le vor, în-ă. 
așa cum cred ci: dirijate, 
coordonate (mai bine zis 
nliordonatc) Consiliului 

Național al Sindicatelor 
I ib re care, de fapt, este 
Vi i Inul UGSR. Retușat, 

fardat pe ici, pe colo, ca 
să apară ca o „emanație" 

democrației, (cei din 
comitetul de inițiativă
pentru constituirea fede
rației au constatat
imediat acest 

dă ajungea Ia toate nive
lele blocurilor.

In anul 1982 cu aproba
rea foștilor conducători, a 
consiliului popular și a 
IGCL, s-a luat o măsură 
arbitrară, în dauna in
tereselor populației. S-a 
desființat centrala termică 
de lingă ștrandul din Ae
roport, dîndu-i-Se altă des-

Scrisoare de la o 
asociație de 

locatari
tinație, iar consumatorii 
care au fost deserviți de 
către acest punct termic au 
fost racordați la punctul 
termic nr. 5. Este vorba 
de 700 de apartamente, un 
complex alimentar, o crcșă 
și grădiniță de copii. Prin 
această „modificare", su
prafața de radiație sa 
dublat iar P.T. nr. 5 nu 
a mai putut face față ce
rințelor de încălzire și a- 
pă caldă pentru populație.

Menționăm că tempera
tura in apartamente pe 
ultimii 8 ani nil s-a ridi
cat niciodată la valori mai 
mari de 10—14 grade. A- 
sociațiile de locatari nr.

Un pas mare spre democrație
lucru. De- ignr, la început 

■a apelat, din partea 
domnilor ugcscri.ști, la ve
chile tertipuri. Domnului 
loan Napău, militant pen
tru realizarea, cu adevă
rat, a unității de acțiune 
a minerilor, i s-a promis 
marca cu sarea. Bani. Casă 
în București. Mașină la 
scară. Loc la facultate 
pentru copii... Om cil ți
nută morală, dl. Napău n 
rezistat acestor ispite. Nu 
a acceptat să fie un Iuda. 
Și atunci au început pre
siunile. Telefoane cu a- 
menințări, molestări. IV 
vreo două ori, era iît 
pc-aci să fie ncroșat de 
mașini cu număr de fim u- 
rești. Ciocolată oferită u- 
nor copii ni liderilor sin
dicali, în urma consumă
rii căreia cei mici s-nu 
ales cu infecții bucale. 

4, 5A și 5B au întîmpinat 
mari greutăți și nu și-au 
mai putut onora obligați
ile, populația fiind în per
manență nemulțumită. La 
acestea se mai adaugă și 
costurile mari, percepute 
de IGCL care, în perioada 
de iarnă, se ridicau la 350 
—500 lei. Și pentru ce?

Referitor la pierderile 
de apă rece, la care S-a 
referit un articol din „Zori 
noi" din 30 martie, pu
tem adăuga că în cazul 
asociației noastre se risi
pește apa caldă gata pre
parată între centrală și 
blocuri. Pierderi de zeci 
de mc pe care le plătesc 
locatarii.

In numele populației ce
rem, deci, ca punctul ter
mic care a fost desființat 
să fie reamenajat, dotat 
cu instalația necesară și 
să Se descongestioneze P.T. 
nr. 5, pentru a putea satis
face cerințele locatarilor. 
Punctul termic reutilat să 
deservească și ștrandul din 
apropiere, care inițial a 
l'ost termoficat, dar Ia care 
s-a renunțat ulterior.

Solicităm primăriei să 
dispună ca IGCL să reme
dieze defecțiunile și să so
luționeze dolcnțele noastre 
justificate.

Din partea comitetului 
Asociației de locatari nr. 4 

Miliai VIJLOVSCIII

AVEȚI CUVINTUL
De ce nu ne

Ga orice om, m-am a- 
bon.it Ia mai multe ziare 
la domiciliu. Rău este că 
nu le primesc pe toate Am 
rugat factorița care ser
vește cătunul nostru Bulzii 
să-mi aducă ziarele o dată 
pe săptâmînă să nu-i fie 
gr.-u să treacă în fiecare 
zi pR la noi. Nu le primesc 
nici ușa. Femeia se plîngc 
<-a nu poate face față. Poa-

Poșta redacției
MIIKT.A CROITORU (?), 

Vulcan. Semnul întrebării 
din paranteză se datorează 
modului ilizibil în care 
v-ați semnat scrisoarea. In 
cc privește cele relatate, 
respectiv încriminarea 
conducătorului auto la

Gine face aceste mane
vre? Nu-i greu de ghicit 
Sînt cei care țin, încă, 
„curelcle-n mină", gata 
■ă Ic monteze pentru o 
face „legătura" cu centrul.

Modul în care s-a de
rulat conferința a în
semnat un prim punct 
cîștigat de mineri, de cei 
dornici să creeze un cli
mat cu adevărat democra
tic în noile structuri or
ganizatorice. Nu s-a mai 
procedat, ca altădată, la 
citirea dinainte a textelor 
și nelipsita formulă 

teri.'Olipă „m iterialele 
v-au fost citite înainte, 
acum, în plen, să le a- 
probăm". Statutul a fost 
dezbătut, aliniat cu alini
at. Fiecare punct de ve
dere a fost reținut. S-au 
făcut completuri. Acolo 
unde ■ ava era în plus s-a

Spitalul municipal în suferinței
(Urmare din pag. I)

logie. La chirurgie este 
lipsă un chirurg de chirur
gie generală, iar in prag 
de pensionare sînt trei me
dici. La Petroșani, zonă cu 
traumatologie ridicată, sînt 
3 medici ortopezi și unul 
în pregătire, deci patru pos
turi în vreme cc la Hu
nedoara sînt 5 posturi. 
Aceasta duce la suprasoli
citare — medicii fiind ne- 
voiți să presteze serviciu 
atît în spital cu multe,, 
foarte multe intervenții, cît 
și în policlinică. Ori, a- 
ceasta înseamnă uzura pre
matură, lucru sub tensiu
ne. Sînt la Petroșani me
dici — și nu puțini, de a- 
ceea nu-i putem aminti pe 
toți — care consultă zilnic 
60—70 și chiar 90 de bol
navi. Este clar pentru ori

Ce-ati vrut să îngrădiți ?
întrebarea o adresăm ad

ministrației Institutului de 
mine care a dispus monta
rea unui gard de plasă din 
sîrmă în spatele căminului 
nr. 3. Ce s-a intenționat? , 
Blocarea drumului direct 
al studenților spre cantina 
restaurant, și al locatari
lor blocurilor alăturate 
spre oraș? închiderea punc
tului gospodăresc de lingă 
căminul 3 ? (Nu era nevoie 

de atiția metri de gard). Sau 
interzicerea accesului stu
denților din căminul 4 și 
cel de familiști la punctul

vin ziarele 1
te o fi avînd multe trimi
teri poștale și, intr-adevăr, 

nu poate face față. Condu
cerea oficiului ar trebui să 
vadă despre cc-i vorba șl 
să ne asigure ziarele la 
domiciliu că noi serviciul 
îl plătim.

Petru FAG AȘ.
I’rieani

care vă referiți, vă reco
mandăm sa vă adresați or
ganelor competente să lă
murească modul In care 
stau lucrurile. Evident, 
pentru asta trebuie să a- 
veți dovezi certe, iar nu 
simple vorbe pe care ni
meni nu le ia în seamă.

eliminat. Votul majorită
ții a dat cî.știg de cauză 
formei finale. Nu cred că 
undeva, prin sală, cineva 
să fi avut vreun mo
ment dc plictiseală. Cum 
de fapt acest sentiment 
nu l-a încercat nici unul 
din cei instalați In loja 
rezervată presei. Interven
țiile participanților au 
fost la obiect. Nu s-a bă
tut apa-n piuă. Toți cel 
ce muncesc în ramura 
minieră au nevoie de u- 
nitatc. Și-au înfăptuit-o 
așa cum și-au dorit-o. 
Fără pirghii de comandă 
instalate la nivelul unei 
structuri revolute, care 
încă nu-și dă scama că 
am lăsat în urmă „epoca 
de am" și pe bijutierul 
el.

Ghemghe OITEANU 

cine că în aceste condiții 
are de suferit calitatea ac
tului medical. Apelul Ja 
înțelegere pe care am fost 
rugați să-l facem bolnavilor 
și aparținătorilor este de 
circumstanță și nu vizează 
fondul problemei. Nu ne 
îndoim că va primi răs
punsul cuvenit. Dar vor 
trebui să intervină cu fer
mitate Direcția sanitară a 
județului și Ministerul Să
nătății pentru a readuce — 
și încă intr-un timp cît 
mai scurt — Spitalul muni
cipal (nici celelalte spitale 
din Valea Jiului nu stau 
mai Line) la linia de pluti
re.

Nc propunem ca într-un 
articol viitor să abordăm 
și alte implicații precum și 
unele căi posibile de ur
mat pentru rezolvarea lor.

gospodăresc. Ce se întîm- 
plă însă cu zona verde a 
blocurilor distrusă total 
do cei din căminele 4 și 
de familiști care au „bă
tut bulevard" peste tot ce 
a fost acolo. Anul trecut 
conducerea institutului a 
promis că închide cu ga-rd 
și aceste cămine. Acum s-a 
răzgîndit? Ar cam treLui 
revăzute lucrurile pentru 

că așa cum sînt făcute în
curcă pe toată lumea și 
nu credem că aceasta a 
fast intenția. (S.P.)

Legenda ouălor 
de Paști

Se zice că atunci cînd 
Domnul Hristos se afla 
răstignit, fiind batjocorit dc 
vrăjmașii săi, la piciooarele 
sfintei cruci sta Maica 
Preacurată care, făcîndu-i- 
se milă de suferințele Fiu
lui său, a luat o coșarcă 
și s-a dus la iudei carc-B 
răstigneau cu ruga de a 
înceta a-L chinui.

Dar aceștia, neîndurați, 
în loc să o asculte și să Ic 
fie milă de suferințele Răs
tignitului, mai tare îl bat
jocoreau, iar în Joc dc apă 
L-au adăpat cu oțet

Atunci Maica Domnului 
văzînd împietrirea inimii 
lor, a luat coșarca cu ouă 
și le-a pus la picioarele 
crucii, iar ea a început 
a plîngc amar. Și stînd a- 
oolo coșarca și curgînd 
sînge din mîinile șl picioa
rele Mintuitorului peste 
ouă, în scurtă vreme uncte 
s-au împiestrițat cu roșu, 
iar altele s-au înroșit cu 
totul cu sîngele cel dătă
tor de viață veșnică. . •

Și privind Domnul Hris
tos la coșarca cu ouă și 
la cei de față la răstig
nirea Sa, a zis: „De acum 
înainte să faceți și voi 
ouă roșii și împestrițate 
intru aducerea aminte a 
răstignirii Mele, după cum 
și Maica Mea a făcut as
tăzi".

Iar după cc a înviat 
Domnul și Mintuitorul nos
tru Hristos, Maica Domnu
lui a fost cea dintîi care a 
făcut ouă roții fi impiestri- 
țate mergîna plină de bu
curie cu dinselc pe stradă 
și fiecăruia pe cane îl în- 
tîlnea îi dădea un ou roșu 
și-i spunea „Hristos a în
viat". Și de atunci s-au 
învățat oamenii a roși ouă
le de I’așll, a le împărți 
ca semn al bucuriei cc 
umple acum la acest mare 
praznic inimile tuturor cre
dincioșilor chemați Intr-un 
glas a zice acum șl în 
veci dc veci: IlrUîos a 
înviat",

(După Simion Florca 
Marian, Sărbătorile la 

români. București, 1898)
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Din noj despre rentabilitate

Ce, cit, cu ce cheltuieli 
producem ?

Garanția solidarității minerești
(Urmore din pog. 1)

a două luni, a dezbateri
lor aprinse, din timpul con
ferinței, trăiesc bucuria 
că de două zile, mina Lu- 
peni dă cărbune peste plan.

Inginera Lazara l’OPES- 
CU, reprezentanța sindi
catului minerilor din bazi
nul Gorjulul, o persoană

Dialog despre întrajutorare
b-ani avut ca interlocu

tor într-un scurt dialog 
despre preocupările ■ ac
tuale și de perspectivă a- 
propiată ale Asociației pen
sionarilor din Petroșani, pe 
domnul Petru lapob, pre
ședintele asociației. Am no
tat :

— Rolul, atribuțiile aso
ciației noastre in viața 
pensionarilor din Petroșani 
sint deosebit de importan
te. In primul riud pentru 
c.i noi sîntem organizați 
intr-o asociație obștească 
benevolă de întrajutorare. 
Membrii asociației depun 
in prezent o contribuție 
(cotizație) minimă lunară 
de 13 sau 25 lei, corespun
zător reglementărilor sta
tutare pentru cele două 
«'alegorii, bani care sint 
păstrați, administrați de 
asociație și din care, în 
caz de nevoie (deces), se 
acordă membrilor de Ja 
categoria I, ajutoare eu 
450—1320 lei mai mari fa
ță de contribuția depusă 
de fiecare, în raport eu 
vechimea. Spre exemplu. 
Un membru înscris la ca
tegoria 1 în 1965, a cotizat 
eu 4 lei pe lună adică 48 
tei pe an. in 5 ani a avut 
o contribuție de 240 lei. 
Ajutorul acordat de aso
ciație in acest caz a fost 
de 900 Ici, cu 660 lei mai 
mult l’ață de contribuția 
depusă. Același membrii, în 
cazul unei vechimi de 20

(I «maro din pa". 1)

cești? întreprinderi »c si
tuează cu producția reali
zată la peste 90 ia sută, 
proporția de îndeplinire — 
și acestea sint minele Qîl- 
ja și Lupeni — altele, cele 
mai multe, sint sub acest 
procent. Cea mai precară 
poziție o are mina I ivezeni. 
î)e necrezut, dar producția 
realizată nici nu se ridică 
nici măcar la 50 la sută 
din prevederile, la zi, ale 
lunii. S’ă ne fie iertată in
sistenta, dar < a O intre- 

<lc care mulți petroșuneni 
își aduc aminte de pe vre
mea cînd era studenta In
stitutului de mine, opina : 
„Federația noastră înseam. 
nu solidaritatea tuturor 
minerilor în apărarea inte
reselor fundamentale ale 
tuturor colectivelor minie
re. Dar să nu uităm să 
fim solidari întotdeauna în 
grija noastră comună pen-

dc ani — cum au fost mulți 
—, a avut o contribuție de 
JJ04 lei, iar ajutorul sta
tutar primit a fost de 3000 
lei, l?u 1800 lei mai mare 
«lecit contribuția. Și aș pu
tea continua exemplele. 
Mai relev doar un singur 
exemplu de la categoria 
a II-a, cu cotizația lunară 
de 25 lei de persoană. La 
<j vechime de 11 ani, coti
zația va fi de 3300 Ici. A- 
iutorul în caz. de nevoie 
(deces) este de 5000 lei, cu 
1700 lei în plus. Iar (Iacă 
vechimea este de 24—25 de 
ani, contribuția va fi de 
7500 lei, iar ajutorul de 
10 000 lei, cu un plus de 
2500 lei. Nicăieri, în țară, 
aso<’iațide pensionarilor nu 
as'g'iră asemenea ajutoare.

— Există și alte forme 
de ajutor pe care asociația 
le acordă membrilor săi ?

— In afară de bani, aso
ciația mai vine în spriji
nul familiei îndoliate, în 
momentul greu care tre
buie «lepășit, cu unele ser
vicii. Singurul document 
care trebuie prezentat de 
familie pentru a primi 
prijinul asociației este car

netul» de membru cu coti
zația la zi. Serviciile asi
gurate: îndrumarea corec
tă a familiei asupra a ce
ea ce arc de făcut pentru 
înmormîntare, punerea la

Ritmuri inegale
prindere — și încă una 
dintre întreprinderile me
canizat^ ale Văii Jiului — 
să realizeze doar 44,4 la 
sută din producția progra
mată este inadmisibil. Sin
gură această întreprindere 
minieră are, în cele 11 zile 
care au trecut din luna a- 
prilie, un minus de 5335 
tone de cărbune. Este ca
zul ca o astfel de situație 
■ă fie curmată cit mai grab. 
nio și nu numai la mina 
Livczcni, ci șl la Anlnoasa 
(minus 2838 tone) sau Vul- 
i ,m (minus 2658 tom’), ca 

tru soarta țării, a acestei 
corăbii pe care ne aflăm și 
de care depinde soarta 
noastră a tuturor și care 
se cheamă România".

„Important este să pri
vim înainte, opina minerul 
Lucian DOItUC, ales în 
comitetul de coordonare 
al federației. Este bine că 
vom avea o lege a greve
lor. Dar mai important so- 

dispoziție, contra cost, a 
tuturor materialelor fune
rare necesare — sicriu, jbh 
bituri — alte materiale a- 
nexc, catafalc cu ornament 
la domiciliu sau în alt 
loc unde este depus dece
datul. Se asigură, de ase
menea, transportul dece
datului de oriunde din lo
calitate, inclusiv la cimi
tir și coborirea in criptă. 
Alt ajutor îl constituie 
prestația fanfarei pentru 
o cotizație de 3 lei lunar 
de persoană, adică 36 lei 
pe an.

— Cc doriți să mai rele
vați în final ?

— Anul acesta vor li 
pensionați mulți salariați. 
Celor aflați în preajma 
pensionării cit și tuturor 
salariaților din Petroșani 
care au depășit vîrstă de 
40 de ani le adresez invi
tația de a deveni membri 
ai asociației noastre, pen
tru a-și ușura situația ma
terială în cazurile nedori
te dar inevitabile relevate 
mai înainte. Doresc să pre
cizez, de asemenea, că toți 
m< mbrii asociației noastre 
pot să devină și membri 
ai Casei de Ajutor Rcciproo 
a pensionarilor și să bene
ficieze de serviciile pe
care această le oferă cu 
promptitudine.

Consemnat dc
Toma ȚÂȚARCA

de altful și la celelalte în
treprinderi miniere care 
nu au realizat, pînă acum, 
producția programată.

Cărbunele nu-1 dăm par
tidelor politice, indiferent 
de culoarea lor, ci țării, 
întregului popor, indepen
denței, libertății României. 
Sîntem mîndrj că revolu
ția poporului a triumfat, 
dar numai bucuria și en
tuziasmul nu sint suficien
te, dacă nu se dă cărbune
le atît de necesar consoli
dării cuceririlor revoluțio
nare. 

cotesc să apară o nouă 
lege a sindicatelor, care 
să reglementeze în noile 
condiții, ale democrației, 
participarea sindicatelor 
la viața social-economică 
a țării".

„Va fi greu ? Cu sigu
ranță, ca orice început, spu
nea în declarația rostită 
în încheierea conferinței 
proaspătul lider al feder 1- 
ției, dl. loan NAPAU. A 
fost greu și pînă la consti
tuirea federației noastre 
și vom avea greutăți și in 
continuare. Dar, prin uni
tatea forțelor nucleului 
ales în fruntea federației, 
prin respect reciproc și 
strădanii colective, sînt con. 
vins că vom fi la înălțimea 
așteptărilor, a " încrederii 
care ne-au acordat-o mine
rii țării".

Opinii care, ca și c< 1- 
exprimate in cadrul con
ferinței .confirmă maturi
tate icivieă,- răspundere fa
ță de interesele vitale fun
damentale ale marel ii 
detașament al ■ minerilor, 
față de soarta c’ron’ommr 
naționale.

! POLIȚIA NE INFORMEAZĂ
’llfc LA l N i’ANȚOI

f

Ospătarul Emil DaviJ, 
de la restaurantul HP, se 
uită lung la pantoful unui 
client. II știa de undeva. 
Pînă se întoarse de la bar 
și-a amintit f „E al lui' So
rin" î.și zișe (Sorin este 
lăcătușul hotelului respec
tiv țoan Sorin Lupcanu). 
II anunță pe acesta, a fost 
Sesizată Poliția și...

Purtătorul pantofului 
era Baba Ion Alexandrii, în 
vîrstă dc 22 de ani, din 
Petrila, vagonetar în sec
torul .VII. Ii plăcea lui isă 
6e „învîrteascâ" pe la IIP. 
Mai o țigară străină, mai 
o bișnița. „Dacă nn curge, 
picură". La Lupeanu fuse
se de mai multe ori. Acum 
știa că nu-i în hotel (un- 
fle locuiește) ci-i în foaie 
dc boală. După ce a băut 
la restaurant, „cu un coleg 
al tatălui său" șl n-a mai 
avut bani, a plecat „să facă 
rost". Baba și-a gă6it un 
platband de metal, s-a dus 
în hotel, a forțat ușa ca
merei cunoscutului său șl 
„șl-a ghiftuit în liniște cu 
cc-a apucat sacoșa": un 
radiocasetofon, o geacă dc 
piele, ceas deșteptător, cu
țit de vînăloare, trusă cu 
medicamente, produse cos
metice și... pantofii cu pu- 
cina. Și acum regretă că 
i-a luat. Vineri a vînlit 
în piața „la oincv.i din Ac

Dc mu b ne dc trei huli, 
econom .i națională benefi
ciază dt o nouă < rientare. 
Criteriul d ■ bază al cota
rii rezultatobir muncii este, 
acum, rentabilitat’ a. Pe a- 
ceastă t mă am inițiat un 
dialog cu domnul inginer 
Dumitru Popescil din con
ducerea Bi igăzii geologice 
Iscroni.

— Domnule inginer, con
siderați ca secția este iu
ti-o situație critică?

— Nu tocmai. Pe ansam
blul întreprinderii sîntem 
bine plasați, în comparație 
cu alte brigăzi. Cu un 
minus de numai 70 ml, pe 
Juna martie, față dc capa
citate, putem afirma că 
sîntem rentabili.

— Totuși circulă zvonul 
Unei iminente desființări a 
secției...

— Acesta provine din
denaturarea unui alt as
pect al problemei: fluctua
ția personalului. Cea mai 
grea lovitură a fost pentru 
noi pensionarea, într-o 
perioadă de timp relativ 
scurtă, a 18 dintre cei mai 
buni mesefiași. La asta 
s-a adăugat acordarea ce
lor două sîmbete libere pe 
lună, astfel că, în prezent, 
nu putem acoperi cu per
sonal toate locurile de i 
muncă. r- i (

— Apreciați aceste ma
suri ca nepopulaie, sau 
rău gîndite ?

— Nu. Doar că ne-uu 
găsit nepregătiți.

— Ați putea încadra ulii 
tineri, dornici să îmbrăț 
șeze această profesie de 
viitor? :

roport" geaca și radioca- 
sctofonul cu... 4000 de lei, 
pantofii i-a încălțat cl, iar 
poliția l-a încălțat pe el.. 
Celelalte lucruri au fost 
găsite acasă ja percheziție. 
Acum așteaptă în arest 
judecarea după procedu
ra de urgență. Ortacii să 
nu-1 mai aștepte... ,

CALIFICARE

Tînărul de 18 ani Tirno- 
veanu Dionisie Radu din 
Petroșani era (nu mai este) 
muncitor necalificat la 
AUTL unde putea învăța 
o meserie frumoasă. A pre
ferat să. șe „califice" în- 
vuțind de la prietenul Iul 
Bughe Marian, cum se 
„caută" în gențilc femeilor,.

„Am urmărit fata din 
stația dc autobuz. Mi-a 
spus cum să fac și ne-a:n 
urcat in autobuz. El în 
față, cu în spate. Cum era 
aglomerație, am deschis 
poșeta și i-am luat port- 
moncul... spune cl". Tină- 
rul își ținea mîinile la 
spate. ..De cc stai cu mîi- 
nilc la spate?" a fost în
trebat. Nu răspunde dar 
se întoarce și arată cătu
șele. Intr-adevăr așa a fost. 
A furat porlmonenl fetei 
cu 1100 dc lei și un calcu
lator. Fata a simțit, s-a 
întors la cl și i-a cerut 
porlmonenl. Tinănd a pro
testat : „Cum îți permiți? 
I'< ■ i i'Zi e;i cu?.. ?", Au

— In acea t i pi ivind', 
așteptările noastre nu s an 
confirmat. I’ract.,', nu « 
xi’tă sobcitanți.

— Ce măsuri preconizați’
— Probabil, vom rediu < 

numărul formațiilor <)« 
lucru.

— N-ar fi mai bine 
treceți o parte din perse 
naiul auxiliar — de cai. 
nu duceți lipsă — în d<> 
meniul direct productiv

— Această soluție „cade" 
înlrucît e vorba, in generat 
de femei, care nu pot h» 
era la sondă. Totuși vom 
opera niște reduceri. In 
cursul săptăminii viitoare, 
o comisie din ț^ilca con
ducerii IPEG1J — Deva va 
analiza activitatea celor 
vizați, pentru a stabili da
că fiecare arc cu cc aco
peri cele 8 ore, pentru ca 
re este plătit zilnic. •

— O cauză des invocată 
a unor n creai izări este 
lanțul de avarii ce survin 
la utilaje. Se poate vorb» 
de o criză de mecanici ?

— Nu. Plutește un semn 
de întrebare doar asuprii 
competenței profesiona'e 
a unora dintre ei.1..

înainte de a ne de.-paiți, 
domnul inginer ține di 
mai facă o precizare: 
, — Vorbind despre renta
bilitate, părerea “noastră c 
că sîntem dezavantajați, 
prin sistemul actual dc ;t- 
cordare a creditelor și am 
căzut de acord cu sindica
tul să avan. »m -o propu
nere, care include ideea 
unei autonomii parțiale.

Ștefan CIMPOI

sărit oamenii, l-au imobi
lizat și i-au găsit în buzu
nar obiectul furat. L-au dus 
la poliție. Acum așteaptă 
judecata după p'ioocdura 
de urgență. Păcat de pă
rinții lui, oameni onești, 
muncitori.

NU I I’ACAT?

' In ziua aceea Handiic 
Dorel din Petrila era obo
sit. Mai și băuse „ct*e 
ceva" la bar, la „8x4" di* 
Petroșani și, așa cui» era, 
s-a dus la restaurant»! 
„Central" să mai bea ceva 
și să... raănîncc. N-a fost 
servit imediat, pentru ei 
la ora prînzului restauran
tul e foarte aglomerat. I-a 
sărit țandăra și a început 
să strige, să înjure. Consu
matorii l-au scos afară- Dar 
nu s-a cumințit. A revenit, 
a trîntit o farfuraie pe o 
masă de s-a împrăștiat in 
tot locilul, a lovit oameni 
în vîrstă, a bruscat o os
pătară. Pînă la urmă a 
fost Imobilizat de cetățeni, 
chemată poliția și trimis 
la răcoare. Acum regretă. 
„Pentru 63 de lei pagubă, 
și pentru tinerețea lui • 
păcat" (E născut în 1965). 
Așa este. Dar tot atît de 
adevărat este că huliganis
mul rămînc tot huliganism.

Rubrică realizată ci» 
sprijinul Poliției 

municipiului Petroșani
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
Amînarca vizitei fostului rege 

Mihai I in România
' ZURICH 12 (Rompres). 
— Fostul rege Mihai I al 
României a anunțat JoJ, 
pe aeroportul din Zurich - 
Kloten. că renunță la 
vizita pe care dorea să o 
facă In țară, ca urmare a 
anulării de către autorită
țile de la București a vi
zei sale de intrare. Fos
tul suveran a subliniat, tn 
cursul unei conferințe de 
presă că are, totuși „in
tenția fermă de a vizita 
cit mai curlnd posibil" — 
România — relatează a- 
genția France Presse.

Fostul rege Mihai I se 
îmbarcase Joi dimineață la 
aeroportul din Geneva, 
la bordul unui avion cu 
destinația Zurich, de unde 
urma să plece spre Bucu
rești.

In cursul zilei de

Subvenție record pentru spionajul american în Est
WASHINGTON 12 (Rom- 

p s). — In pofida schim
bărilor aflate In curs de 
desfășurare tn țările Eu- 
rc,?i răsăritene, adminis- 
tr iția americană nu are 
in'.cnția să-și reducă ac
tivitățile de informații In 
ac astă parte a lumii, re-' 
levă ziarele americane ci- 
ta-e de agenția Taniug. 
Washingtonul intenționea

miercuri, compania de 
transporturi aeriene „Swis- 
sair" și-a anunțat decizia 
de a nu-1 autoriza pe 
fostul suveran să călăto
rească spre București la 
bordul unui avion al său. 
In condițiile in care nu 
mai dispunea de viza 
română, declarația In a- 
cest sens fiind făcută de 
purtătorul de cuvint al so
cietății, Walter Borncr.

După cum se cunoaște, 
guvernul României ■ s-a 
văzut nevoit să-i propună 
fostului rege, Mihai de 
Hohenzollern, să-și a- 
mîne vizita, preconizată 
pentru sărbătorile de Paști, 
pentru o dată ulterioară, 
după alegerile din 20 mai 
1990, ca urmare a puterni
celor reacții de opoziție din 
partea multor forțe poli
tice din țară.

ză — potrivit surselor ci
tate — să ceară Congresu
lui o contribuție financia
ră record de 30 miliarde 
dolari In anul fiscal viitor 
pentru a sprijini activită
țile organelor de informa
ții Fondurile vor fi utili
zate de Agenția Centrală 
de Investigații (GIA) și de 
serviciile militare de infor
mații.

Declarație cu privire Ia neutralitatea
TOKIO 12 (Rompres). 

— Președintele Forumu
lui Democratic Ungar, 
J. Antall, a declarat, In 
tr-un interviu acordat 
companiei de televiziune 
Japoneze NHK, că „neu
tralitatea constituie pen
tru Ungaria o cerință pri
mordială". „Totuși, a 
spus el — In dreptul in
ternațional neutralitatea 
are diverse statute. Neu
tralitatea Elveției, Austri-

Blocul reformatorilor cere scindarea P.C.U.S.
MOSCOVA 12 (Rom

pres), — Liderul puterni
cului bloc al reformatori
lor din cadrul PCUS, Ilia 
Ciutais. a cerut o scinda
re imediată a partidului și 
formarea unui partid so- 
cial-democrat, transmite 

din Moscova agenția Reu- 
tcr. El a arătat că a-

Bilanț îngrijorător pentru P.C.U.S.
Ziarul „Borba" adaugă, 

referitor la URSS : Anul 
trecut 136 000 membri și 
membri supleanți ai 
PCUS au returnat carne
tele de partid. O cifră de 
7,3 ori mai mare decît în 
1908. Dintre ccl care pără
sesc PGUS, muncitorii re

Ungariei
ei și Suediei este diferită. 
Pentru noi sensul neutra
lității este acela de a 
deveni independenți față 
de Tratatul de la Varșo
via. Credem că problema 
neutralității în sistemul 
global al securității euro
pene va căpăta o nouă in
terpretare șl nu va mai fi 
folosită In înțelesul tradi
țional", a spus J. Antall, 
citat de agenția MTI.

tacurile împotriva Plat
formei Democratice repre
zintă o lovitură dată de 
gruparea lui Egor Ligaciov 
și începutul unei „vină- 
tori de vrăjitoare". Giu- 
bais a chemat pe toți co
muniștii să părăsească 
PCUS și să se alăture nou
lui partid al Platformei 
Democratice.

prezintă 58 la sută, iar 
peste 44 la sută au un 
stagiu în partid de peste 
20 de ani. S-a înmulțit de 
opt ori și numărul milita
rilor care părăsesc de 
bunăvoie r 1 n d u r I I e 
PCUS. Numărul lor a fost 
în 1989 de 850.

IAMSAT București - 
AMA Rovinari

OFERĂ

prin transfer sau vlnzare 
unităților economice sau persoanelor fizice 

următoarele mijloace fixe i
— mașini de găurit de diferite tipuri
— radiatoare electrice cu ulei
— generatoare acetilenă, truse sudură, 

măști, reductoare oxigen
— polizoare diferite, rolopercutante

— aspiratoare, radiotelefoane

— transformatoare sudură electrice, ter
mice

— aparatură electrică diversă

— prese manuale, hidraulice, fierăstraie 
mecanice

— motostivuitoare, electrocare

— macara capră, palane

— scule diferite, chel, tarozi, mândri ne

— ambalaje metalice șl lemnoase

— echipament de protecție diferit
Informații suplimentare la telefoanele 

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

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

■LA aniversarea a 21 de 
primăveri, dragă Leo- 
aicscu Teodor Mircca, pă
rinții, fratele și prietena ta 
wf'h.->eta Iți urează multă 
■eau-ire și „La mulți anii".

• DOMNULUI Kostendt 
Vb ns Walter de la funicula- 
kM URC UricanLcu ocazia 
Wp: :iirii vtrstei de 48 
Me ani, colectivul de mun- 
jM Ii urează multă ferici
ți noroc, sănătate și un 

-«ăi hiros „La mulți anii".
DIVERSE

ABSOLVENȚII Școlii Mc- 
dii Tehnice de Eărbune 
Lu;x-nL promoția 1954, slnt 
ru ați «4 fie prezențl tn 
da î de 1B aprilie, la ora 
j6. in fața Caaei de *ul- 
tur Petroșani pentru o In- 
tiir re și comunicare Im- 
po -antă. Slnt invitați so
ții! ■ și soăii, foștii și ac- 
fiaiii profesori ai Liceului 
dm Lupeui. și absolvenții 
altor protnerțit Relații 
suplimentare la telefon 
413OX Teodorescu Ana, 
14914 Vctro Francisc. 
(943)

ÎNCEPI ND ca data de 
I martie 1990 a fost pus 
In circuit un autot'rz de 
Ia ITA Sraiova pe ruta 
Lupeni — Cărbunești — 
Melinoștl — Gralova, cu 
plecare din Lupcnl, str.

Viitorului, la ora 6 șl so
sirea la ora 18. Circulă 
zilnic. (941)

PIERDERI

PIERDUT tichet de bu
telie, seria A nr. 177, pe 
numele Manea Aurel, eli
berat de Centrul d« re
distribuire Pctrila. II de
clar nul. (944)

DECES

lacrimi și an gind 
pios la încetarea fulge

rătoare din viață a ce
lui rare a fost

economist 
COSTEA IONEL

Po Veci neconsolate 
soția și fiica. Tltkwle 
drag, nn te rol alta 
niciodată. Mi harta.

COMEMORARE

Fratele, cumnata, ne
poții șl strănepoții ft- 
nunțA împlinirea « 
6 luni (Je in dureroasa 
despărțire de cel care a 
fost

BAC1I.A HEMUS
Amintirea lui va râ - 

mine veșnic vie In ini
mile noastre. 1939)

I. C. S. Mixtă Lupeni 
angajează direct sau prin transfei 

un paznic obiectiv special
— un șofer posesor al permisului de < on- 

duccre, categoria B și C
încadrarea se face conform l.cqii nr. 

57/1974.
Informații suplimentare la telefon 60353 

sau 60701 șl la sediul întreprinderii.

Politia rutierăI

<i județului Hunedoara
INFORMEAZĂ î

loale persoanele caro posedă autoriza* 
ții de maiștrl-lnstructori pentru categoria 
„B“ sint rugate să se prezinte la sediul ser
viciului din Deva, pentru atestare (activita
te Independentă)

• 17 aprilie, ora 17, persoanele din mu
nicipiul Petroșani.

La prezentare se vor aduce:

• autorlzjțla

• permisul do conducere

întreprinderea
de preparare a cărbunelui 

Valea Jiului Petroșani
♦

organizează concurs in dala de 18 aprilie 
1990, ora 10, pentru ocuparea unul post do:

— dactilograf principal

Încadrarea șl salarizarea se f<ic (onform 
I egll 12/1971 șl l egii 57/1974.

Informații suplimentaie la biroul perso
nal IPCVJ, telefon 42223, Inferior 155.

Autobaza transporturi 
auto Petroșani

strada Livezeni nr. 12
închiriază autobuze la sfirșit de săplămină 
pentru organizarea de excursii !n toată țara. 

Așteptăm comenzile dumneavoastră.

Autobaza transporturi 
auto Petroșani

strada Livezeni nr. 12 
angajează direct sau prin transfer 

următorul personal:
— zidar
— sudor
— paznici (bărbați)
încadrarea se va face coniorm Legii nr.

57/1974.

Institutul de cercetări, 
inginerie tehnologică și proiectări 

miniere pentru huilă 
Petroșani*

ANUNȚA CONCURS

pentru ocuparea a 2 posturi de ingineri 
constructori, 1 post de Inginer geolog 

(geofizician) șl 1 post de inginer 
electromecanic, In data de 10 mal 1990.

Relații privind adele necesare la înscrie
re se pot primi la Institut

R'dacțl» ș| •dMlnlBtrațl»| Fetrojanl itr. NlcOlaa llâleaacn. or. I | ITrletnao* I «errefertat | 41882 l «reții 
Tiparul i Tlpngmfla PrtmianL tfr. Nlrnlnr nAlre«ro nr 2. telefon 41.161

4I86X 12461


