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Pentru o civilizație adevărată
Prin jertfe și voință unanimă, generate de an- 

ccnstrala dorință de libertate a poporului român, 
am reintrat în Casa Europei. Primul pas a fost fă
cut. Dar mai trebuie răbdare, cumințenie, partici
pare conștientă și rațională ca să împlinim dezide
ratul eminescian: „La trecutu-ți mare, marc viitor!**. 
Această integrare in marea familie europeană im
pune fundamentarea unui grad de civilizație pe 
care-1 cero descendența daco-romană a poporului ro
mân. tradițiile generoase ale neamului, spațiul geo- 
• rafie și destinul nou al patriei.

Civilizația, oglindă a gradului de dezvoltare ma- 
t rială și spirituală a poporului, arc in vedere con
duita demnă și responsabilă in societate, raporturile 
intre oameni in procesul muncii, comportarea indi
vidului și a colectivității in țară și în afara ci, ra
porturile cu organele și instituțiile de stat, in cu
noașterea și respectarea legilor, a limbii statului, în 
cinstirea și protejarea monumentelor și morminte
lor, a bunurilor materiale și spirituale, în aprecie
rea valorilor spir.tuale naționale și universale, în 
receptivitate față de tot ce contribuie la promova
rea democrației și unității naționale, a progresului 
și umanismului. Putem vorbi astfel de o civilizație 
a muncii, a străzii, a spectatorului, a turistului în 
țară și străinătate, a cumpărătorului și a comerci
antului, a locatarului și a pasagerului în mijloacele 
de transport în comun, a servitului mesei acasă 
sau in localuri publice ctc.

Direct răspunzător pentru ridicarea gradului 
do civilizație a unui popor este statul care trebuie 
sj acționeze ferm, organizat, permanent și prin

instituțiile de cultură in primul rind, între care un 
loc privilegiat îl arc școala de toate gradele, prin 
mass-media, prin relațiile cu țările lumii cele mai 
avansate din acest punct de vedere, prin măsuri de 
anihilare și anulare a tot coca ce îmbracă forme 
extremiste, provocatoare, compromițătoare și de
nigratoare antinaționale și antidemocratice.

Din diferite motive obiective, dar și de natură 
subiectivă, familia a jucat un rol foarte mic, insig
nifiant uneori, sau chiar neiinplicindu-se, în educa
rea membrilor ei, a copiilor in mod special, pe co
ordonatele unei conduite civilizate în orice moment 
și in orice împrejurare. Considerăm, de aceea, că 
dictonul despre cei (din nou) șapte ani de acasă 
poate și trebuie să preocupe in cel mai înalt grad 
primii „educatori" ai copilului, care sint părinții și 
chiar bunicii.

In noul context social-politic al țării și opiniei 
publice ii revin răspunderi majore, fapt ce poate 
fi confirmat de turiștii români care au călătorit în 
țări preocupate nu de cultul obsedant și diabolic al 
personalității, ci de afirmarea unei civilizații care 
să-l determine pe om să respecte și să fie respectat.

Am pornit pe un drum nou care impune re
structurări profunde și sincrone în viața socială, po
litică, economică și culturală, precum și mutații în 
planul conștiinței fiecărui cetățean, toate vizînd 
mult doritul și necesarul salt in planul civilizației 
pe care trebuie să-l înregistreze societatea româ
nească.

Prof. Mircea MUNTEANU

I. U. M. P,

Greva din secția Mecano-Energetic

măsuratul oilor — obicei strămoșesc, prilej do satisfacție și de cîntărirc a hăr
niciei păstorilor. I’oate mai mult ca oriunde aici, în Valea Jiului, unde oierii din 

GorJ. Hunedoara, Caras Scvcrin iși dau mtilnire pentru această datină, măsuratul 
oilor capătă valențe de suflet. I'oto: Sorin OPREA

SĂ NU NE GRĂBIM!
In refacerea econom . i 

țâr., noastre și deschid I 
sure Europa, calea poli i- 
vi.a este privatizarea acti
vității. Du, trebuie să ne 
gin I ti l> ac. Acest luciu 
nereită o perioadă de 
tranziție, de la fosta e- 
con. mi.- ir’i.rltstă dictata, 
la economia do piață, A- 
pr.-r i-r i .parține domnu
lui economisi Dumitru
Pătrascoiu. directorul fi 
lialei l’< trosani a Băncii 
Naționale. Important e .te 
să nu n ■ grăbim. începu
tul privat zării se pretea
ză mai ales In sfera ser
viri lor (croitorie, frize 
reparații obiecte do uz 

casnic, instalații sanitare, 
zugrăveli, reparații apar
tamente, salubri? uc, în
treținere de drumuri etc.).

Despre privatizare în 
contradictoriu

Este posibilă și în desfa
cere de mărfuri, In sfiecial 
în alimentația publici și 
la uncie produ le alimen
tare și chiar ncalimenta- 
re. Dar, o privatizare in 
totalitate a comerțului este 
exclusă în prim i etapa, 
pentru că c {<■ îngreunată 
aprovizionarea d.n sui se

Vineri și simbătă, în 
foaierul Casei de cul
tură din Petroșani este 
deschisă publicului ex
poziția de caricatură a 
colaboratorului nostru 
Vali Locolă.

Expoziția poate fi vi
zitată zilnic între ore
le 17—20.

particulare. Totodată, In 
producția bunurilor de
consum în urma creșterii 
inițiativei produ atorilor 
p irticul.iri, există posil i- 
h ta tea ca acestea să fie 
vinduh populației prin 
forme pai ti ular1. In ceea 
ce priveșt Inșii pielucra- 
lea aci .tr., produs..', de 
as meipsi, pot oigani- 
z i niițialiv ■ in cadrul in
dii .triei alimentele parti
culare (< ire se vor priva
tiza mai iutii pe sectoare, 
apoi poate ni totalitate).

Constantin lOVANESCU

(Continuare fn pag. a 2-n)

EXPOZIȚIE
putea fi

Despre felul în care s au 
soluționat revendicările ce
lor care au luat parte 
la greva din sâptă- 
tnîna trecută am vorbit cil 
domnul Gheorghe Marina, 
liderul sindicatului liber 
din întreprindere. Interlo
cutorul ne-a declarat că 
muncitorii pai ticipanți la 
greva din secția Mecano- 
encrgelic au avut două re
vendicări principale. S-a 
cerut trecerea inginerului 
Gheorghe Marc, fost șef al 
.secției amintite, într-un loc 
de munca în care să nu (Continuare în pag. a 2-a)

evitată
aibă tangență eu oamenii 
din secția M.E. și înlocui
rea din l'iirrcțta- de inginer 
șef a domnului ing. Nictt- 
șor Vulpe pentru urmă
toarele motive: inginerul 
șef a criticat în repetate 
rînduri secția Mec;mo- 
Ercrgetic- pentru n-'înde- 
plinirea sarcinilor de ser
viciu, critică airreciiiti de 
greviști ca nefondatâ, în- 
truiît nu colectivul secției

Ilorațiu ALEXANDRESClf
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IMI’ORTANT. Vineri, 20 
aprilie a.c., ora 17, Ia 
Teatrul de stat „Valea Jiu
lui” d n Petroșani, va a- 
vea loc o întîlnâre Intre 
Biroul de coordonare al 
FSN Petroșani și cetățenii 
orașului, pe teme de inte
res general, așa cum ne 
informează dl. Aurel 
Dragotă. Împuternicit al 
CMPUN.

.ȘTIM SAU NU SA FA
CEM < OMERȚ ? Un citi
tor in;ii curios intr-ale tra
dițiilor românești a colin
dat duminică, luni ți
marți prin unitățile de a- 
limcntațic publică. Nu că 
și-ar fi pus speran
ța să găsească vreo gusta
re cu ouă roșii sau tradi
ționala friptură de miel, 
ci mai ales pentru a-ți 
da scama dacă prietenii 
noștri comercianți au fan
tezie. Aș !!! Ne exprimăm 
ți noi convingerea că cele 
două produse ar fi avut 
mare trecere.

URARE. Dupj 38 de 
am de muncă neîntrerup
ta. li volan, șoferul Gheor- 
gh. Joșii de la Abatorul 
din Petroșani a efectuat 
zJek trecute ultimul său 
drtirn. urmind să intre In 
birv-m rit.rn pen ic. Ij do
rim si nex viață lungă și 
sarsilate. (G.C.)

FOCAR. In zona de lin
gă blocul-cazarma pentru 
militari, din cartierul .Ae
roport — Petroșani, există 
do ani de zile un adevărat 
focar de infecție. S-au a- 
menajat zeci dc c >tețe in 
iin< diata apropiere a blo
curilor de locuințe. L-ocul 
de depozitare a gunoiului 
s-a extins. Domnul I r.m- 
cisc Nagy, care locuiești in 
această zonă a solicitat 
primăriei municipiului să 
ia măsuri. Dar au fost re
fuzate Ce e de făcut, to
tuși, pentru lichidarea a- 
cestui focar de infi'ețic ?

ROCK ȘI JAZZ. Liga Ti
nerelului din Petroșani a- 
nunța Începerea fl't.vilațif 
ciuixiruor de rock și de 
j-tzz. Clubul rock « a ave i 
lntilnira bisâptuminaie, 
rru-rțea și vinere-i, cu șe
dința inaugurală In z <ia 
de 24 aprilie. Ciubul dc 
jazz se va întruni In fie
care joi, lnccpi'id din 26 
aprilie. Activitaide celor 
două cluburi se v<>r de - 
fa.șur.i la sediul Teatrului 
de stat „Valea .holul , in- 
cepind cu ora 18. In pro
gram : prezentări de ma
terial audio și v.d. o, in- 
tilmri cu invitați de pres- 
IjUl în dome-ntu. (I.D.)

SI*E< r \COLE. Miercuri, 
2ă aprilie a.c., Casa dc 
cultură a sindicatelor din 
Reșița prezintă la I’etrila, 
la < Inbul sindicatelor (dc 
la ora 17), ți la Petroșani, 
in Casa dc cultură (de ia 
ora 2<>) spectacolul „Su- 
pervarietăți ’W, cu Anca 
Țurcașiu, grupurile „Vo
uă" și „Excentric Brcnk 
Danie", pi < < um și grupul 
vocal-instrum<-ntal „Pano
ramic

ȘI IOT I,A CASA DE 
CULT! HA a sindicatelor 
hb< ■ din Petroșani vom 
putea vedea, loi, 26 aprilie, 
dc la orale 17,00 și 20,00, 
grupul „Com
pact B". Inițiala B vine, 
dc ;-<ur, d<- Ia Bucur -ști,
pentru că mai este un 
„('nmp-i't", cel de la Clu), 
fără inițială. Nu știm care 
dețm, intiictatca, il<ir di- 
f'treni.'i < parc ră e dc 
sld și Iii u de calitate. 
Numir ..izîridii le la lu
ciu „ ->mindoiia ne pu
tem da - ama. Sat dai ție 
ne p a, de buna arnă, 
numai organizatorii.

Rubrică realizată dc 
< onst.inlin lOVANI.SC (J

Sindicatul libsr și problemele oamenilor

I
I 
t

1

Sindicatul liber șl inde
pendent de la LM Pctrila 
are aproximativ 4000 de 
membri. Aproape între
gul efectiv al Întreprin
derii. Organizarea comisi
ilor mixte-sociaâă pentru 
locu.nțe și pentru butelii 
— alcătuite din reprezen
tanți ai sindicatului liber 
și ai consiliului de admi
nistrație, comisia mixtă 
penti-u probleme economi
ce ți comisia pentru cul
tură și sport — ne dau 
posibilitatea să cunoaștem 
problemele care-i frămin- 
tâ pe oameni. Ne orientăm 
activitatea pentru apăra
rea drepturilor membrilor 
de sindicat, spre rezolvarea 
problemelor lor sociale. 
Modul democratic de dez
batere și luare a hotărîri- 
lor are darul de a condu
ce la o atmosferă, de În
credere In sindicat In
problema atribuirii locu
ințelor — atît a celor noi 
cit ți a celor din redistri
buire — comisia a stabi
lit un sistem de punctaj 
prin aplicarea căruia se 
înlătură chior și posibili
tatea favorizării cuiva de 
către comisie. Vrem ca a- 
cest punctaj să fie îmbu
nătățit cu experiența altor 
sindicate, de aceea doresc 
să amintesc criteriile sta
bilite de noi. 1. Un punct 
atribuit pentru fiecare an 
vechime la IM l’etrila — 
cu excepția transfeiului In 
interesul .ervic.ului. 2. 
D>uâ puncte pentru fie- 
car membru al familiei 
trei ut în contractul cu

>
»

I
l>

Donații pentru 
Biblioteca Centrală Universitară

Știm cu toți că Biblioteca Centrală Universitară 
din b r urești a avut mult de suferit In timpul eve- 
nim< ritelor din decembrie anul trecut. Atît clădi
rea, cit și fondul de carte. Au fost distruse valori 
ine-tim bile din patrimoniul național, adunat'- cu 
trudă pentru luminare - fiilor poporului.

S au făcut ajicluri |>entru donații in vederea 
refacerii fondului de carte a acestei biblioteci și 
inulți uimeai de b ne au venit In Intlmpirvat'-n a- 
revtora. Printre aceștia S" află vi doamna Marg re
ia Chioreanu, pensionară din Petroșani. caie do
nează In jur de 1000 volume: tratate de psihologie, 
critică litmaru, htciatina îri limba gcimană, cărți 
i ir> Un gc ,t ,d< Din a a avut toată hun î voința. 
Nn i-a f<>st In- . deloc simplu. Pentru că doamna 
Chior ■ mu nu știa unde să predea aceste v< iunie, a 
umblal la multe iui Intrebind și neprimind răs- 
pun-'. Inclusiv la C'PUN și la primărie. Probl nia sa 
rezolvat pinii la urmă prin bunăvoința rolo tivului 
librăriei „Ion Creangă”, care primește aceste do
nații și asigură expedierea lor către Biblioteca Cen- 
tr.ilă Universitară din Bucur'ști.

Paul Nl< UI ES( I

IGCL. 3. Un punct pen
tru fiecare 10 mp diferen
ță Intre spațiul locativ de
ținut și cel necesar. 4. U- 
nul pînă la cinci puncte 
acordate de sector, prin 
reprezentantul în consi
liul sindicatului liter. 5. 
Cinci puncte pentru copii. 
6. Cinci puncte acordate în 
mod excepțional (infirmi
tăți) de către consiliul 
sindicatului liber. 7. Un 
punct scăzut pentru fieca
re ne moți vată 
din ultimii 3 ani.
8. Dcuă puncte pentru sta- 
n. apartamentului In care 
li uie.ște. 9. Două puncte 

I.M. l’E T R I I, A

pentru vechimea cererii 
(peste trei ani). Aceste cri
terii au fost afișate și sînt 
cunoscute de toți cei care 
solicită locuințe.

Este evident caracterul 
stimulativ — la stabilitate, 
disciplină, răspundere fa
ță de activitatea de pro
ducție —, grija pentru ne
voile oamenilor, înțele
gerea situațiilor deosebite. 
Discuțiile pe care comisia 
mixtă le are In fiecare 
săptamlnă cu solicitanții de 
locuințe (avem înscrise ce
reri pentru 71 dc garsoni
ere și 584 de apartamente, 
în care intră și schimburi
le de locuințe) au darul să 
ducă la cunoașterea pe 
bază de acte (certificate 
de naștere ale copiilor, 

buletinul soției) și situația 
socială exactă a celor care 
cer locuințe, fiind practic 
exclusă orice posibilitate 
de favorizare.

In mod asemănător pro
cedăm și în acordarea bu
teliilor. Numai că am fost 
anunțați de Primăria o- 
rașului că în acest an vom 
primi un număr redus, a- 
tît de locuințe, cit ți de 
butelii.

Prin comisia economi
că mixtă urmărim aspec
tele referitoare la realiza
rea extracției de cărbune, 
întreprindem — anpreu- 
nâ cu consiliul de admi
nistrație — tot ce este ne
cesar pentru ca activita
tea productivă să se des
fășoare nestingherită. Co
misia cultural-sportivă, prin 
însăși structura ei, trebuie 
să se ocupe — dar In mult 
mai marc măsură și cu 
toată seriozitatea — de re
alizarea unor activități de 
petrecere plăcută ți re
confortantă a timpului li
ber al minerilor ți fami
liilor lor.

Activitatea sindicatului 
nostru liber este mult mai 
largă, însă am în vedere 
doar aceste aspecte cu in
tenția de a prinzi de la 
colegii noștri din celelalte 
sindicate libere sugestii pe 
baza activității proprii 
pentru îmbunătățirea con
tinuă a activității noastre 
puse în slujba oamenilor.

Nicolac GOGELESCU. 
prcșcdinlelc sindicatului 

liber și Independent de la 
I.M. Pctrila

Greva din secția
(Urmate din pag. t)

este vinovat, ci personalul 
care trebuie să asigure 
materialele necesare pen
tru ca activitățile ce revin 
în sarcina secției M.E. să 
se execute corespunzător, 
atitudinea inginerului șef 
și a celorlalți șefi de sec
ție din întreprindere cre
ează o stare de tensiune 
Intre M.E. și muncitorii 
din secțiile uzinei. Cele
lalte motive pentru cnre 
se cere Înlocuirea ingine
rului și f sint atitudinea a- 
cestuia apreciată ca trufașă, 
față d< muncitorii din în
treprindere și modul de 
conducere a producției, a- 
titudine adoptată după 
data de 5 februarie, cînd 
s-au încheiat — petrii it or
dinului dat de Guvern, 
schiml ările conducerilor 
administrative ale unită
țile! economice. Se nicn-

I.a nedeie...

Să nu ne grăbimI
(Urmare din pag. 1)

Asemenea ințiative pot a- 
părea și în industria u- 
șoară (ateliere de croito
rie, tricotaje, chiar creații 
de modele ele).

Toate aceste schimbări 
trebuie Înțelese a se rea
liza în prețuri care să 
conducă la stabilitatea mo- 
iku/zi naționale ți elimina
rea proceselor inflaționis
te. Existînd și întreprin
deri dc stat, acestea intră 
în concurență cu sectorul 
particular, lăsînd cimp 
liber dc acțiune legii ce
rerii și ofertei. In perspec
tivă, sigur privatizarea este 
o condiție a trecerii la 
economia dc piață.

Parerea mea este că asi
gurarea bazei dc materii 
prime energetice, ca și per
fecționarea mijloacelor de 
producție, cel puțin deo
camdată, trebuie să fie co
ordonată de stat, iar ducă 
într-o perspectivă inde
pendența este posibilă, tre
buie făcută cu foarte mul
tă atenție. La nivel mu
nicipal am în vedere co
merțul și construcția de 
mașini miniere, fiind ne
cesare asigurarea de teh
nologii și productivitatea 
muncii competitive pe 

Mecano-Energetic putea fi evitată
ționcază de către greviști 
că pînă la data de 5 fe
bruarie atitudinea ingine
rului Nicușor Vulpxe a fost 
corectă, atentă, responsa
bilă față de activitatea u- 
zinei. IX' asemenea, dom
nul Nicușor Vulpe, in ca
litate de inginer șef și 
domnul Gheorgbc Marc, 
In calitate de șef dc sec
ție au impus muncitorilor 
din secția M.E. executarea 
unor lucrări In favoarea 
fostului comitet municipal 
al per, fost'dor organe de 
miliție și securit ite, spi
talului și pentru alte per
soane, lucrări străine dc 
uzină. Toate acestea au 
fost cuprinse Intr-o peti
ție adresată sindicatului 
și consiliului dc admi
nistrație, semnată de Du- 
initiu Bolog, Iulian Sa- 
bău, Eden Apti, Liviu 
Cioban, l’etre Toma, Pa

plan european șl chiar 
mondial.

Banca, prin natura ei, 
stimulează privatizarea, a- 
cordînd sollcitanțidor cre
dite, cu dobînzi accepta
bile, urmărind singurul 
scop — restituirea credi
telor la scandențele sta
bilite cu teneficiarii. Să 
nu uităm, însă, că priva
tizarea poate duce la șo
maj. Insă, prin asocierea 
mai multor producători, fe
nomenul se diminuează și 
socotim necesar ca la în
cheierea contractelor in
dividuale de asociere să se 
prevadă, ca obligații, asi
gurarea de noi locuri do 
muncă pentru cei disponi- 
bilizați. Cu to»ul alta esto 
însă situația în cazul fali
mentului firmei respective, 
de care se fac vinovați toți 
lucrătorii. In care caz nici 
o obligație nu mai poate 
fi luată In calcul.

Am prezentat opiniile 
dintr-un domeniu, care cel 
puțin .in punctul nostru 
de •. cderc, poate fi consi
derat nepărtinitor, banca 
fiind cea care trebuie să 
încurajeze prin credite ori
ce întreprinzător. Dar, 
nu toți sint de părere că 
privatizarea este singura 
soluție pentru revigorarea 
economiei naționale.

vai Toth, Ion Diviriceantl 
și Ion Raita, în calitate de 
reptvzehtanți ai sindica
tului din secție. Prima re
vendicare s-a rezolvat i- 
mediat ce petiția a ajuns la 
conducerea uzinei, ingine
rul Gheorghe Marc pri
mind un alt loc de muncă, 
tot In uzină. Asupra celei 
de-a doua revendicări s-a 
Încercat consultarea demo
cratică a întregului perso
nal al uzinei. Părerile sint 
împărțite. Importante for
mațiuni de lucru din alto 
secții s-au disociat de gre
viști. Problema înlocuirii 
inginerului șef nu este de 
competența uzinei ci ți a 
centralei dc resort. Ea a 
fost adusă la cunoștința 
conducerii acesteia, urmînd 
ca pînă la finele lunii a- 
pu.lic să se la o hotărlro"l



JOI, 19 APRILIE 1990 3

SE VOR CONSTRUI GARAJE O familie destrămată...
La primăriile locale și pe adresa ziarelor „Cu- 

vintul liber" și „Zori noi" s-a adresat, în ultima 
vreme, tot mai insistent întrebarea : „Se vor con
strui garaje personale pentru posesorii de autoturis
me care locuiesc în blocuri

In.,,barca mn adresat-o, la rindul nostru, dom
nului ION CONSTANTINESCU, rahitectul șef al Ju
dețului Hunedoara, care ne-a răspuns :

— Ne preocupă această 
problemă ți ne străduim 
să asigurăm condițiile le
gale pentru realizarea u- 
nor astfel de construcții. 
Cura se știe. In vremea 
dictaturii nu se puteau 
construi garaje proprietate 
particulară, deoarece nu se 
atribuiau cetățenilor tere
nuri in acest scop. Se e- 
xecutau garaje doar in 
blocurile cu apartamente 
contractate peirtru cumpă
rare.

— Dar acum, in condi
țiile libertății și democra
ției ?

— Ne-am interesat la 
Comisia Națională pentru 
Urbanism ți Amenajarea 
Teritoriului asupra mo
dalităților de realizare a 
unor garaje pe terenuri 
proprietate de stat. Ni s-a 
spus că este pregătit pro
iectul unui Dccret-lege pri

Remedierea teraselor degradate
Terasele degradate și, de 

arici, apartamentele distru
se de la ultimele nivele, 
constituie o altă maladie a 
blocurilor de locuințe. Am 
primit la redacție pe a- 
ceastă temă numerease 
scrisori, prin care oame
nii ne înfățișează situații 
uramaiice, pe care le tră
iesc ori de cile ori sînt 
precipitații. Am văzut mul
te dm aceste apartamen
te. pe stră; le Aviato
rilor, Saturn, Șt O. losaf 
.viu Independenței. Situa
ția lor este aproape iden
tică. Hidroizolația distru
să face ca apa să păti-un- 
<lă prin stratul protector ți 
fă se scurgă pe tavan sau 
pereți. Iar oamenii se chi
nine -i capteze urgerile 
d apă în fel de fel de 
oale și cratițe.

' ■ 1 - poate ieși din 
aseas.,1 situație e greu ae 
răspuns. Și act as ta deoa
rece, în anii din urmă, a- 
cest aspect a fn-.t complet 
neglijat, dată nu chiar 
dat întării. D.- z< i de ani 
li.drcizolația l Iau lor nu 
a mai fost reînnoită, de- 
gradindu-se progresiv. Ca 
;.ă fim realiști trebuie să 
spunem că pe lîngă uzura 
Jn timp, o contribuție ma
re la accentuarea degradă
ri! a avut-o ți montarea 
antenelor TV de unii lo- 
catari pe acoperișurile

105
Nu mal surprinde pe 

nimeni faptul că, uneori și 
la ore mici, o simplă flu
turare a miinii de pe tro
tuar face să scirșnească 
roțile unui Taxi-I’arti care 
trage prompt lingă bordu
ră. Oameni la datorie In 
slujba aproapelui. Cei mai 
mulți slnt foști șoferi a- 
matori atrași de această 
nou;, șansă de cîștig per
fect legal.

Să nu-i uităm Insă pe 
veterani, pc cei care și-au 

Medicii aiis.tr.iiicrii au ajuns la con
cluzia că, dintre persoanele suferinde de 
SIDA, cop.ii reasți >nează mult mai bine 
dor ii adulții la tratam-ntnl cu AZ'l', uni. 
eul medicament cunoscut care, deși nu 
poate vinde'a, cel puțin încetinește rit
mul 'le evoluție a bolii. Exțierimentarca 
AZT la spitalul „T’rince of Walos", din 
Sydney, a permis dospi index a concluziei

cu, după mai mull<- luni di- .ipliiai., a me
dic .meritului, numărul celulelor „T" din 
rfinge a sporit, iar condiția generalii a 
pac.'-nților-cop.i s u îmbunătățit.

Potrivit cifrelor publicate il« Centrifț 
Național al Sănătății, in Australia au fost 
identificate mai multe mu de persoane 
M'i'i,pozitivi la virilul „HIV" I 7H'i an 
..■-•ntriK lat boala, iar ciiia J 000 au de ed.it

vind asigurarea terenuri
lor necesare amplasării o- 
biectivelor de investiții, ca
re va fi supus cit de cu- 
rind dezbaterii ți aprobă
rii Consiliului Provizoriu 
de Uniune Națională.

— Ce prevede, in prin
cipal, respectivul Decret- 
lege ?

— Se stipulează că Se 
vor putea construi garaje 
de către grupurile județe
ne de gospodărie comu
nală ți locativă, între
prinderile de producție 
industrială ți prestări ser
vicii, uniunile județene 
ale cooperativelor meș
teșugărești ți chiar de că
tre asociațiile de locatari, 
pe terenuri atribuite In 
folosință de primăriile lo
cale, In zonele înscrise In 
planurile de sistematizare.

— In Județul nostru cam 
unde suit amplasate ase

blocurilor. Ața că situația 
teraselor a ajuns gravă. In 
orașul Petroșani 105 blocuri 
au terasele degradate și 
necesită reparații imedia
te.

Iată cam ce se intențio
nează, la nivelul primăriei 
ți IGCL Petroșani, pentru 
acest an. Pentru repara
ții capitale sînt cuprinse 
blocurile 10, 12, 1-1, 16, 18 

In atenția Primăriei

și 2 de pe strada Păcii; 
pentru reparații interioa
re bl. A, strada Constiuc- 
torui; prntru parchet.ire 
blocurile 48, 50, 52, str. 
Aviatorilor; pentru reme
dierea codensului bl. 7 
str. Saturn (ciudat, acest 
bloc are nevoie mâi mult 
dccît oricare de rep.j-ații 
capitale). Valoarea fon
durilor pentru reparații la 
blocuri se ridică la 8,450 
milioane Ici. In momentul 
de față la IGCL Petroșani 
exista un stoc de 40 tone 
b.tum pentru hidroizola- 
ția teraselor. O cantitate 
cam mică, ce-i drept, dar 
care va fi suplimentată, 
după cum ne asigură cei 
de la spațiul locativ al 
primăriei.

Din acest inventar de 
blocuri cu prol leme pen
tru luna aprilie slnt cu

ANI PE 4 ROTI
trăit viața pe roți, ridicind 
la nivelul artei . această 
profcs.e riscantă. Unu) 
dintre aceștia este Stan
I’etra, de 36 de ani șofer, 
din care 29 numai pc Taxi. 
Cuvintele lui n-au nevoie 
de nici un comentariu: 
„N am văzut cartea de 
muncă do- ît la pensiona
re". Un alt împătimit al 
volanului, Zoltan Moldo- 
van, cu 3J de .ini in bran
șă ne spune că „s-a năs
cut șofer". II credem. Are

NOUTĂȚI DESPRE SIDA 

menea perimetre unde se 
vor putea construi garaje ?

— Avind în vedere den
sitatea mare a blocuri-Jor 
ce alcătuiesc ansambluri 
de locuințe și, deci, dis
tanțele mici dintre clădiri, 
ca ți faptul de a nu fi a- 
fectate și așa puținele spa
ții de joacă pentru copii 
ți zonele verzi, platforme
le gospodărești și parcaje
le existente, zonele pen
tru construirea de garaje 
vor fi stabilite, de regulă, 
în apropierea ansambluri
lor mari de locuințe sau 
la extremitățile localități
lor, în cartiere, garajele se 
vor realiza In sistem co
lectiv, pe mai multe ni
veluri, cu spații de auto
servire la paiter, iar la 
marginile orașelor se vor 
plasa în sistem înșiruit, pe 
un singur nivel.

— Concret, cind și unde 
se pot adresa cei intere, 
sa ți ?

— In prezent. Institu
tul județean de proiectare 
elaborează la comanda 
secției noastre de urla- 

prinse în graficul de re
parații blocur.de 9A, Viito
rului, 6, 8, 10 str. Oituz și 
blocurile 10 și 12 str. Păcii, 
unde au început deja lucră
rile.

Deci, se intenționează să 
se amelioreze, cit de cît, 
in acest an situația tera
selor degradate și a unor 
blocuri cc creează mari nc- 
razuri locatarilor. O ne
dumerire tot există, însă. 
Și ea este legată de în- 
tirzierea în demararea a- 
cestor lucrări. Să nu uităm 
că ne aflăm aproape la 
sfirșitul lunii aprilie și 
abia s-au început primele 
lucrări. Dar să sperăm că 
meseriașii de la IGCL Pe
troșani se vor încadra în 
graficele întocmite de ci 
înșiși. Astfel ca în a- 
ceste blocuri,
care au probleme, locatarii 
să aibă condiții civi
lizate de locuit. După cum 
ne asigură dl. Gheorghe 
Bereș, inspector la spațiul 
locativ la primăria mu
nicipiului, se va acorda tot 
sprijinul IGCL pentru ca 
toate lucrările programate 
Să fie executate In timp 
util, venindu-sc astfel, în 
intimpinarea dorinței oa
menilor care locuiesc în a- 
cc.le blocuri.

Gheorghe ( IIIRVASA

19 ani lucrați la AUTL, 
fără accidente. Ca și cole
gul său M'hai Searlat cu 
30 de ani muncă numai... 
pe roți.

Sc cuvine, credem, să a- 
dresăm un gfnd frumos și 
acestor oameni, ce și-au 
dovedit statornicia intr-o 
meserie a mișcării perpe
tue De curind ei și- iu sur- 
I atoni, in corpoie, ieșirea 
la pensie. Do acum vor fi... 
pietoni I

Ștefan ( IMl’OI 

nism și amenajarea teri
toriului, un studiu privind 
stabilirea zonelor de am
plasare a garajelor în toa
te municipiile și orașele 
din județ, cu respectarea 
planului director al fiecă
rei localități. Documenta
țiile întocmite vor fi su
puse avizării comisiilor 
tehnice de la primăriile 
locale și județeană, cu 
consultarea cetățenilor din 
fiecare zonă. Apoi aceste 
propuneri vor fi concreti
zate după aprobarea de că
tre Consiliul Provizoriu 
de Uniune Națională a 
proiectului de Decret-lege 
privind asigurarea ampla
samentelor pentru obiecti
vele de investiții.

— Vă mulțumim, cu ru
gămintea de a informa Ia 
timp cititorii doritori de 
garaje proprietate perso
nală, cu toate detaliile ne
cesare.

— De bună seamă.

Interviu realiz.at de
Dumitru GHEONEA

Colaboratorul nostru 
Sorin Oprea a surprins 
această imagine in Gră
dina Zoologică din 
București. Acești peli
cani trăiau, chiar și la 
grădină, viață de... 
cîine !

POȘTA REDACȚIEI
VALENTINA DRÂGH1CI, 

Uricnni. str. 7 Noiembrie, 
bl. 4, ap. 5: Pentru rezol
varea situației în care vă 
aflați, aîlresați-vă Jude
cătoriei din Petroșani, ca
re poate dispune stabilirea 
]>enc.ici alimentare pentru 
cei doi copii minori. A- 
dresați-vă și Oficiului 
)>entril reușii și prol leme 
do ocrotiri socialo, deoa. 
re< e bcneficiați de priori
tate la eliberarea unei re
partiții în muncă.

ANDREI NYR1, 1. .peni, 
str. Aleea Narciselor, bl. 
nr. 2, ap. 4: Pentru redo- 
bindirea , retroactivă a 
drepturilor la care va 
referiți trebuie sa faceți 
demersuri la nivel central. 
Puteți să vn adresați în 
acest scop Consiliului Pro
vizoriu do Uniune 
Națională, in suboi <1 ine.i 
ciuii;a altă o comisie 
însărcinata cil rezolvarea 
unor ii-.llcl de pr<bl“me 

ELENA GA VRII,, In 
peni, sti V turului, bl. 5, 
ap 13: Conb im prevede

Mărturisim că inițial nu am vrut să publicăm 
această scrisoare. Problemele de familie sînt, de 
regulă, delicate și doream să nu intrăm în aceste 
amănunte care pot produce traume sufletești. Dar 
doamna Emilia Aringhe, semnatara scrisorii, nc-a 
făcut să ne răzgîndim. Insistențele ne-au determi
nat să o facem publică. Nu știm rare va fi efectul, 
dar îi satisfacem dorința.

„Am fast o familie mo
del. Avem trei copii mari. 
Se părea că nimic nu va 
tulbura liniștea căminu
lui nostru, Întemeiat pe 
dragoste ți afecțiune reci
procă. Dar n-a fost sâ fie 
ața. Andreian Aringhe. 
soțul meu, și-a schimbat 
subit toate purtările. Lu
cra la mina Dllja, unde a 
cunoscut mai multe femei. 
Printre caic și pe Ana 
Drăgotesc, din Dîlja Mare. 
Familia nu a mai fast cea 
dinainte. Scandalurile, bă
tăile sc repetau de la o zi 
la alta, cînd copiii erau 
plecați la serviciu. După 
fiecare scandal îți cerea 
scuze, spuuînd că nu știe 
cc face, dind vina pe 
vreuna dintre festele sale 
neveste. A doua zi îmi 
spunea că trebuie să
mergem împreună la un 
preot, pentru a ne face să 
ne înțelegem ca In anii 
tnecuți. Preotul ne-a spus 
să ținem post 11 săptă
mâni, apoi încă 4, încă 2 
săptărhini pină m-am îm
bolnăvit de stomac. Iar 
Andreian Aringhe mă bă- 
tea ca și înainte. Apoi a 
părăsit domiciliul. A pă
răsit-o ți pe Ana Drăgo
tesc. S-a împrietenit cu o 
tînără care avea 2 copii. 
Mai avea o prietenă și în 
Aeroport și alta în Petrila. 
Și-a făcut apoi o nouă 
prietenă, Mar# Albu. A 
bnndonat-o și pe ea și a 

rilor legale în vigoare, be
nefic.ați. pentru nașterea 
copilului, de un concediu 
medical de 12 luni. Cuan
tumul se calculează în 
funcție de vechimea în 
munca și de numărul de 
nașteri, după procente ca
re variază intre 65 și 94 Ia 
suta din salariul tarifar. 
Pentru lămurim suplimen
tare udresați-vâ serviciu
lui retribuire al IACCVJ.

MARIOARA BUZICA. 
I iițieni, str. Viitorului, bl. 
Ci, sc. II, ap. 30: Daca
mai este aptă de muncă, 
mama dumneavoastră, du
pă cum ne scrieți a fost 
nv mbni a CAP. poate pri
mi pamint in folosință. In 
cazul In (lire nu mai poa
te să muiKX'asi i. ea l ene 
ficiazii de pensie, conform 
piev- doi dor legale in xi 
goar- .

IlODIl A RIJ.SU, Petrila, 
str Minei, bl. 11/8: Intru- 
cit nil no putem substitui 
organelor de c<T<vlare pc 
nalti, vă sugerăm siî v.i a 
du- iți poliției oraaihii

stricat o nouă familie, a- 
ducînd acasă pe Maria
Roman, soția unui direc
tor din Tg. Jiu. După pu
țin timp a părăsit-o ți pe 
ea și s-a întors la cea cu 
doi copii. In 1989 a anus 
altă soție din Buzău. Um
blă cu ea și spune că e 
soția lui, deși ncri nu am 
divorțat. La 51 de ani, ciți 
are, trăiește în compania 
unor femei străine ți își 
critică soția «fopiii. Dacă 
cu nu am fost o soție bu
nă, de ce am stat împre
ună 25 de ani ? Sau de ce 
nu au fost motive de di
vorț în cele d' uă acțiuni 
înaintate? Oare mai este 
vreun om ca Andreian A- 
r.aghe să țină două soții, 
pe cea legit mă, care lo
cuiește cu copiii ți nepoții 
și este pensionată dhl 
pensia lui șt pc cea adusa 
de la Buzău ?

Noi ne-am obișnuit și 
fără soț, și fără tată. Așa 
că nu îi vom da satisfac
ția de a divorța. Mai ales 
că nu se va găsi nimeni 
să ne învinovățească pe 
nai de destrămarea fami
liei. Ne |>are rău, pentru 
cumplita greșeală pe care 
a făcut-o acum ia 51 de 
ani. Și am dori să te cu
noască lumea asa cum ești, 
nu așa cum ai fost și n- 
firmi că ești și acum".

Emilia ARINGIIE, 
Petroșani

l’etrila, sau. eventual, Pro
curaturii din Petroșani.

SEVER CONSTANTIN 
nADUlCA, Uricani : Și noi 
considerăm, așa cum ne 
scrieți în Lnalul materia
lului pe care l-ați triznia 
redacției că „anaiizlnd di
alogul. cons.dcrlun orice 
comentariu de prisos".

NET. A COLICI Petro
șani, str Independenței, 
bl. 8. ap. 18 : Vă mulțu
mim pentru urările de 
succes pc care ni le faceți 
cu privire la activitatea 
de editare a ziarului Cît 
despre consultația pc care 
ne-v cercii, credem Că 
este în ir-adevăr necesar să 
nu rgeți mai J -parte,

MARIN PATAKI, Lu- 
l>cni, str. Orhid^ lor, nr. 
2, Bl. 38/75 : Primăria o- 
rașuitii v;i pr\itc rezolva 
silo ițin. In r.izul fn care 
nu vi ■ ci rezolva, reve
niți.

\ ion I S I R VUȚ

blocur.de
RIJ.SU
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COMUNICAT

învinuiri aduse lui Todor Jivkov Abuzurile lui Țedenbal
SOFIA 18 (Rompres). — 

Tcxlor Jivkov poartă răs
punderea pentru crimele 
din lagărele de la Loveei 
și Skravcna, din închisori, 
a declarat Gheorghi Țan- 
kov, fost ministru de in- 
t.ern-.- in perioada 1951— 
1962, intr-un interviu a- 
cord it ziarului „Duma”, 
citat de agenția BTA. El 
a afirmat că avea cunoș
tință despre fărădelegile 
comise în lagărele mențio
nate „din cercetările efec
tuate de o comisie de re
sort In anul 1962 și din

materialele publicate 
mijloacele de informare în 
masă”. însă personal nu a 
participat la acestea. Po
trivit declarației lui Țan- 
kov, lagărele au fost
construite la propunerea 
personală a lui T. Jivkov, 
în cadrul măsurilor 
vind lupta împotriva 
terii delincvențci 
Bugaria, în perioada 
pectivă. Fostul ministru a 
precizat că nimeni nu a 
mai fost condamnat sau 
pedepsit după închiderea 
lagărelor, în 1962.

pri- 
creș- 

în 
res-

ULAN BATOR 18 (Rom- 
pres). — Comisia pentru 
anchetarea abuzurilor comi
se de fostul condacător al 
Mongoliei, J. Țedenbal, și 
de anturajul lui, creată la 
congresul extraordinar al 
Partidului Popular Revo
luționar Mongol, și-a în
ceput activitatea — trans
mite agenția TASS. Ea 
urmează să realizeze, în 
primul rînd, o apreciere po
litică a acțiunilor persoa
nelor care au făcut parte

din eșaloanele superioare 
ale conducerii statului și 
partidului, și au contribuit 
la instituirea în țară a cul
tului personalității lui Țe
denbal, a stilului birocratic 
de comandă. Comisia a in
trat în posesia unor docu
mente secrete șl a solicitat 
sprijinul din partea tutu
ror persoanelor care dis
pun de documente sau de 
alte dovezi privind încăl
carea echității sociale în 
perioada anilor '50 pînă 
la mijlocul anilor ’80.

Biroul Executiv al Guvernului a stabilit ca ziua 
do marți, 1 mai 1990, să fie zi nelucrătoare.

Ziua dc luni, 30 aprilie 1990, este zi liberă șl se 
va recupera de către unitățile care beneficiază de 
săptămîna redusă dc lucru, simbătă, 28 aprilie, iar 
dc celelalte unități in ziua dc simbătă. 5 mai 1990 

Conducerile ministerelor, centralelor și Între
prinderilor vor lua măsuri pentru realizarea inte
grală a progamelor dc producție in sectoarele cu 
foc continuu, precum și în celelalte activități (ali
mentări cu apă. energie, transporturi etc), care tre
buie să se desfășoare în tot cursul săptăminii la un 
nivel corespunzător.

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, 
Ministerul Comerțului Interior și primăriile vor 
stabili, pină la 21 aprilie a.c., programul dc lucru 
al unităților dc alimentație publică și comerciale 
pentru zilele dc 29—30 aprilie și 1 mai 1990.

(Romprcs)

Mai e mult pină departe ?

VIENA 18 (Romprcs). — 
Locuitorii țărilor 
eropene au nevoie de 
puțin 15 ani pentru 
putea ogala nivelul 
țrai al occidentalilor, 

ceasta este opinia lui 
v;d 
firmei 
Staniey Internațional”, 
p .n ■: 
au

>■
ei. 
f 
t

est- 
cel 

a 
de 
A- 

Da- 
Roche, președintele 
americair „Morgan 

o- 
in ziarul 

Standard”, 
EFE.
țările est- 

de

inserată 
ac „Der 
Je agenția 
susține că
ene au nevoie 
iri bănești sub formă

;stiții străine directe 
-a scop îmbunătățl-

rea ofertei de produse și 
creșterea productivității 
muncii în întreprinderi. 
Pentru aceasta — conside
ră omul de afaceri ameri
can — este necesară adop
tarea de legi care să favo
rizeze o economie de pia
ță, privatizarea unor în
treprinderi de stat și eli
minarea monopolurilor. De 
asemenea, deficitele 
tare trebuie reduse, 
prețurile trei uie să 
conformeze legilor 
condiția asigurării 
vertibilitățil 
naționale.

buge- 
iar 
se 

pieței, 
con-

moncdelor

• ACCIDENT. Un camion militar american ce 
transporta trei rachete S-a ciocnit de o casă din lo
calitatea Bad Kissingen (RFG), distrugînd-o parțial, 
ctnd șoferul acestuia s-a înscris cu viteză excesivă 
Intr-o curb? Nu există nici un pericol pentru popu
lație, deoarece rachetele nu aveau, din fericire, fn- 
r ase nucleare, informează agenția EFE.

Țiganii vor o limbă țigănească 
universală

In 1978, Uniunea mondi
ală a țiganilor a devenit 
membră a Consiliului eco- 
nomic-social al Organizați
ei Națiunilor Unite. A- 
tunci, ONU a consfințit Im- 
nul țiganilor, 
congres a avut 
nul 1981 și s-a 
sub patronajul 
La el au fost aleși actualii 
conducători 
mondiale a 
ședințe a 
Balici, care 
manent în 
pă funcția 
unei mari întreprinderi in
dustriale.

A avut loc alegerea noi
lor oficialități ale uniunii. 
Au fost prevăzute discuții 
privind situația social- 
economică a țiganilor în 
diferite țări, problemele 
culturii țigănești, vizita de- 
Icgaților la Oswiecim 
(Auschwitz), unde în 
războiului trecut au 
torturați mai bine

Următorul 
loc în a- 
desfășurat 
UNESCO.

Uniunii 
Pre- 
Sent 
per- 
opu-

ai 
țiganilor, 
devenit 
trăiește 

Serbia șl 
de director al

anii 
fost 

de

20 000 din conaționalii lor. 
In programul congresului 
s-a prevăzut, de aseme
nea, continuarea simpozi
onului științific la care să 
fie discutat viitorul limbii 
țiganilor. Unii oameni de 
știință înclină spre ideea 
că o limbă în care țiganii 
din diferite țări 
să poată comunica 1 
între ei pur și simplu 
există 
există 
alecte, 
sebite

Participanții celui 
IV-lea Congres speră că vor 
reuși să elaboreze sau
mai exact să reconstituie 
principiile de bază ale
unei limti unice țigănești, 
apropiată de aceea pe ca
re o vorbeau strămoșii lor 
ce au părăsit în antichita
te teritoriul Indiei și s-au 
împrăștiat în întreaga lu
me.

în prezent — 
o mulțime de 
adesea

unul de

ale lumii 
liber 
l nu

e- 
di- 

deo-foarte 
altul.

de-al

>1 (Romprcs)

L
Campionatul județean de fotbal
„PARINGUL" LONEA 

— „VULCAN” HUNE
DOARA 10—0. Acest re- 
zu tat elimină orice dubii, 
pr.vind victoriile de pină 
icum ale echipei „mineri
lor”. Dimpotrivă, cu „căr
țile pe față”, ea se pregă- 
e te pentru marele exa- 

mm: clștigarea seriei și 
zromovanea. Cel peste 500 
de spectatori au aplaudat 
cel mai mare scor al cam- 
pi matului, șl odată cu el 
primele noutăți. Stația de 
amplificare și un program 
propriu cu o bună Infor
ma r<

Meciul a început furtu
nos și a avut pînă la sfîr- 
■>it același aspect — do
rn.narea totală a echipei 
locale, reușitele splendide 
in atao ale talentatului 
Mareș, infiltrările liniei 
I< mijloc, ale fundașilor 
laterali, șuturi necruțătoa
re ratări și un arbitraj dc 
bună calitate. In minutul 
J Mareș a deschis scorul 

>ă ce a dubLat cu de- 
voltură doi adversari 
țutcază fără speranță 

hunedo-

I
zi
Șl
p> ntru portarul
re.jn. In min. 7 mijlocașul 
Stana, cu năprasnicul său 
.ut ridică scorul la 2—0. 
Fazele se succed cu repe
ziciune șl fundașul Mun- 
to u înscrie tn min. 12 :

3—0. Oaspeții nu pot de
păși momentele de vîrf și 
cedează din nou în min. 
18, cînd extrema stingă 
Blag înscrie din voleu — 
ridicînd scorul la 4—0. Se 
ratează în două mari oca
zii prin Lăzăroiu. totuși e- 
ficacitatea este cea care se 
impune. In min. 25, 
un șut necruțător a 
Muntoiu
5— 0. Nimic nu-1 mai 
te opri pe Mareș din 
va deosebită șl un 
splendid de la 18 m 
min. 38 ridică scorul
6— 0.

Repriza a doua ti obligă 
pe, oaspeți să joace o sin
gură carte — evitarea unui 
scor fluviu, 
țiază nimic 
baricadează 
re ce avea 
final, ncputînd face 
jocului variat și dezinvolt 
al liniei de mijloc care îl 
Împinge pe Mareș in fața 
golului din min. 78. Mai 
înscriu Stana de două ori 
și Lăzăroiu. Așadar 10—0. 
Iată echipa care a realizat 
acest scor fluviu: Anton — 
Muntoiu, Chițac, Stanei,! 
Bumbea, Lăzăroiu, S<- •

meanu II, Stana, Seimen- 
nu I, Mareș, Blag.

Rapid se remarcă 
la haltere...

SP R

la 
lui 

scorul devine 
poa- 
ver- 
șllt 
în 
la

Ei nu mai ini- 
In atac, și se 
într-o apăra- 

să cedeze spre 
față

Un lot de sportivi bucu- 
reșteni, în marea lor majo
ritate de la clubul Rapid 
București, va participa, în
tre 20 și 21 aprilie, la pri
ma ediție a concursului 
de haltere Moscova — Bucu
rești. Din lot fac parte 
Marinei Toader, Marian 
Enache, Pavcl Vlad, Ma
rian Popcscu, Marian O- 
neală, Vaslle Boiov și Io
nel Necula.

al 
din 
In

la tur-

(Romprcs)

Ruud Gullit, 
după operații reintră 

in atenție

Dorcl NFAM'I'U

Se-
.... )

lI
1

BRUXELl ES 18 (Itom- 
prts). — Medicul belgian 
Mau M.arlens, cilii urgnl 
care l-a opei l ultima da
ta pe internaționalul olan
dez Rund Gullit, la 1 de
cembrie 19(19, a declarat

că pacientul său va rein
tra curind în echipa sa 
de club, AG Milan, iar un 
ultim examen, la începutul 
lunii mai, va putea stabili 
dacă fostul cîștigător 
„Balomului de Aur", 
1987, va putea evolua 
formația Olandei
neul final al campionatu
lui mondial. Și în această 
privință dr. Martens 
arătat optimist.

In acest fel. Gullit, care 
lucrează din nou cu balonul 
de la 2 aprilie, ar putea 
reveni într-un meci oficial 
chiar In finala „Cupei Cam
pionilor Europeni", dacă 
AC Milan se va califica, 
coincidență interesantă, în
trucât dupn cum se 
ultima sa partida a 
tot o (inalii a „CCE”,
dc la Barcelona, in com
pania ccli'pci Stc .na 
Bucnrc-.ti !

'3

cea

ÎNTREPRINDEREA
DE REȚELE 

ELECTRICE DEVA
încadrează imediat i

condițiile Legii nr. 57/1974, pentru subu-in 
nitățile din Petroșani :

categoria minim 3 — pL— electricieni, 
CIT Petroșani

— electricieni, 
pt. CDEE Petroșani 
ții montaj

categoria minim 2 —
și formațiile de construc-

— muncitori necalificați — pentru for
mațiile de construcții montaj

Se acordă următoarele gratuități pentru 
cei cu domiciliul în Valea Jiului:

gratuitatea chiriei la apartament
— gratuitatea energiei termice
— tarif preferențial de 0,25 lei/kWh la 

energie electrică.
Cei interesați se pot adresa la IRE Deva, 

biroul POPIS, telefon 15750, int. 121, 131, 
132 sau la Petroșani 41830, 42784, 41850, 
41880.

MICA PUBLICITATE
VINZARI

VIND Trabant Hicomat 
și Combi. Informații: Pe
troșani, strada Horia, 
bloc 5, sc. 3, ap. 39, după 
ora 16. (974)

VIND apartament pro
prietate personală în De
va, strada Mărăști, cartier 
Gojdu, Bloc Dă, sc. 4, ap. 
13, telefon 23290. (967)

VIND Dacia 1300, stare 
bună, Vulcan, strada Repu
blicii nr. 65, bloc D 12, sc. 
1, ap. 11, zilnic, după -ora 
16. (966)

VIND un bilet pentru 
Campionatul Mondial de 
Fotbal — Italia 1990. Vul
can, Aleea Viitorului nr. 
25, bloc 7, sc, I ap. 28. 
(965)

de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă.
(969)

PIERDUT carnet 
nr. 87160355 pe i 
Păcurar leronim, 
de Cooperativa credit 
II declar nul. (968)

PIERDUT dovadă 
ruml» nr. 68 pentru 
kg, pe numele Anghel 
na, eliberată de CIC 
trosani. O declar nulă.
(970)

CEC 
numele 
eliberat 

Pui.

po-
138 

Ma-
Pe-

DECES

C UJT fcni.-ic îngrijire 
copil de 3 ani. Informații 
la telefon 12741. după om 
17. (973)

PIERDERI

FAMILIA Boboc: 
liuța. 
Florin, 
Mariana, Gliiță și 
frică o pling și o 
plinge 
care a fost 
bunică, mamă si soacră 

CIIERAN I.INA 
(79 ani)

Cortegiul funerar va 
pleca vineri, 20 aprilie, 
«ra 11,30, din Aicea 
Trandafirilor, Petro
șani. (972)

De-
Gabricl Stelu;
Marian. Mcnța

Pe- 
vor 

mereu pe aceea 
străbunică.
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