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La C. M. P. U. N. se lucrează
Am fost la ședința Consiliului Municipal Pro

vizoriu de Uniune Națională. Joi, ora ÎL Din 39 dr 
membri erau prezenți 21, adică un procent de P- 
Droape 51 la sută. Lipsa de spațiu ne constringe sj 
notăm doar esențialul.

• Domnul W. Kleibel, 
președintele CM PUN, in
formează despre rezolva
rea unor probleme din șe
dința trecută (care a avut 
loc acum trei săptămîni). 
• Terenul pe care se află 
Avicola nu este nici acum 
expropriat Momlrianilor 
din zonă li s-au dat, in 
•chtmt, pâmlnturi In altă 
parte. Dar Avicola a ocu
pat mult mai mult te
ren. • Hai sfi rediscutăm 
modernizarea drumului 
spre Aninoasa. In total

4,7 km. In 1989 s-a turnat 
beton pe o distanță de 1,8 
km. In 1990 se va mai 
turna pe 1,4 km. Restul, 
1.5 km. In... 1991. Să trăim 
și să vc<lem... • De ce s-au 
oprit lucrările din parcul 
de lingă HP 7 Cine le e- 
xecută 7 Trece primăvara, 
apoi vine șl vara... • Sint 
încă necazuri cu gurile de 
canal. Gurile rele spun 
că sînt sute de aseme
nea guri care stau căsca
te. Știm șl noi... • Trans
portul la și de la Tele-

scaun se face la orele 8, 
de la Petroșani, și la 17, 
dinspre Paring. SImbătă 
și duminică, mai des. • Se 
zice că anul acesta se a- 
menajează drumul do pe 
Madeea. Dar numai o 
porțiune... Așa că pînă la 
cabana Rusu mergem tot 
prin gropi • Foștii deți
nuți politici au cerut să fie 
verificați polițiștii. A ve
nit o adresă de la M.I. 
prin care se spune că se 
fac verificări. Din Petro
șani mulți polițiști s-au 
mutat, alții au trecut In 
rezervă. Ce tot avem cu 
apărătorii ordinii publice, 
care, vedem bine, s-a trans
format in dezordine 7 •
Au fost stabilite locurile 
pentiu mitinguri. I.a Pe

troșani — Mngă cinema Pa
ri ngul, pe terenul de hand
bal de lingă CSS, la poli
gonul școlii de șoferi ama
tori și pe stadion. Depla
sarea manifestant ilar se 
face pe străzile Republicii, 
l.unca și Vas ile Roaită. Și, 
dacă se poate, In ordine. 
• S-au amenajart panouri 
de afișa] și s-au stabilit 
locurile lor. Prin Dccretul- 
legc 92, aliniatul 52 se sta
bilește că alte locuri de 
afișa] nu slnt admise de- 
cît cu acordul proprieta-

Mircea BUJORF.SCU 

(Continuare In pag. a 2-a)
Pogorîrca Știutului Duh.

••••••••••

în ziarul de azi:
lalută și teatru

In ultimii 15 ani la Tea
trul de stat „Valea Jiu
lui" din Petroșani s-au 
pus în scenă 83 de piese. 
Dintre acestea 18 aparțin 
literaturii universale. Sur
prinde absența teatrului 
contemporan. Să fie vor
ba de dezinteres al con
ducerii artistice și a secre
tariatului literar 7 Nici pe 
departe. Ci din lipsă de... 
bani. * *.  '11

• Vocația frumosului

• Rubricile noastre „Co
tidiene" și „Scurtissimc",

(Pag a 2-a)

• Carnet electoral

• Vinătorii de... afișe.

• Optimism intr-un a- 
partninent în care viața 
o imposibilă.

• Note.

lin pag. a 3-a)

„Trebuia, pentru a Juca 
o piesă scrisă de un au
tor străin — ne-a spus 
domnul Dumitru Vclca, se
cretarul literar al tea
trului — ca respectivul 
Scriitor să fie mort de cel 
puțin 40 de ani. Altfel, 
trebuiau plătite In valută 
drepturile de autor. Or, 
valută exista in țară pen

tru a fi folosită de fami
lia de tristă amintire și a- 
coliții ei pentru alte trăznăi, 
nu pentru cultura țării".

Mai ales prin varietatea 
stilistică din dramaturgia 
contemporană putea să i 
„scape" vreo idee „subver- 1 
sivă" pe care „cerberii 
teatrali" nu o putea sesiza 
la timp. Și atunci se luau 
toate măsurile. Și așa am 
fost lipsiți ani de zile nu 
numai de dramaturgie, ci 
și de muzică, cinemato
grafic, arte plastice, lite
ratură universală ș.a. Am 
fost privați să participăm

Korațiu AI IA 3 NDRUSCU

(Continuot*  In nog o 2 q)
Dădăcind frații m.ii mici, tiiwrclo din imagine pol participa liniștite la n i 

> Ur» Intensiv pentru... viitoarele mame.
Foto: Ion LICIU U NA P F ZI

De ce „a căzut" sectorul II?
Mtucrii sectorului II de 

la DIl|a simt cunoscuți ca 
oameni harnici și ptice- 
puți. Despre cei da la 
frontale, respectiv Gheor- 
ghe Matei. Joan A văd anei 
și Aurel Pița se spun nu
mai cuvinte de apreciere. 
In această lună. Insă, tre- 
t urile n-au prea mers 
„ca la carte". Sectarul are 
o restanță de peste 1000 
tone, te extrag 605 tone pe 
ei In loc de 700 cit a sta
bilit consiliul de adminis
trație. In această lună au 
•căzut și randamentele tn 
aărbune. Dacă In martie se 
realizași aproape « tone
pe post. In april'e s-au
extras 4,57 tone pe post, 
fleci mai puțin c’i pc tc
1000 de kilograme. Pină
și cele trei brigăzi di e- 
Ltă, amintite, au fâ<u' 
»,p.isul“ înapoi. Dacă In 
martie brigada lui Glieor- 
glie Matei a realizat ran
damente de 7,10 tone pe 
post față de 5,5 cit este 
Stabilit pentru abatajele 
tron tale (și a clțtigat bi
ne, „K"-ul fiind de 1,58), 
In această lună merge cu 
randament de 6,40 tone pe 
po t (e a^lcvărat, peste pre
liminat, dar mii puțin ca

în martie), .ar brigada 
lui Ioan A vădanei a reali
zat In martie C.8( tone 
pe post (salariul fiiixiu-i 
calculat cu un „K" de 1,53), 
In această lună randamen- 
t’tl scade la 5,60 tone pe 
poat. Și formația condusă 
de Aurel Pița nu atinge 
norma stabilită realizlnd

I.M. DlLJA

doar 4,80 tone pe post. E- 
videot pină Ln sftrșitul lu
nii aprilie mai slnt zile 
tic lucru, dar dacă se 
muncește In acest ntm 
♦ te greu de crezut că 
restanța de peste 1000 de 
tone poate fi recuperată. 
Aceasta va Influențe — 
o spunem deschis — ine
vitabil șl cifrele de calcul 
al salariilor pentru că mi
nerii slnt plătiți după cit 
cărbune scot.

Am căutat să cercetăm 
'.are slnt cauzele. „Avem 
zone 'ti Infiltrații ptlfcr-

nice de apă — ne spunea 
inginerul Ștefan Stoica, 
șeful sectorului. Slnt afec
tate mai aleș abatajele 
frontale ale lui Pița și A- 
vădanei". Greutățile tre- 
I uie învinse, și In alte zo
ne au fost viituri șl s-a 
trecut peste ele. Dar mi
nerii nu ai> burghiurl co
respunzătoare, au pasul 
prea mane și burghiul nu 
•coate praful din gaură 
deoarece cărbunele e moa
le. Dar mai slnt șl altfel 
de cauze. Marți, 17 aprilie, 
după 3 zile libere, In 
schimbul I au venit la 
lucru 58 de mineri. din 
cărbune, far miercuri 60 
față de necesarul de 75 
pe schimb. Așa se face că 
sectorul II, care Înainte de 
revoluție scotea 900 de 
tone pe zi, acum extrage 
500—600 tone — față de 
700 de tone pe zl cit 1 

ni i'.ibilit prin preliml- 
i, Dat mai este Încă

Simion 1*01*

(( oiiliiiunrc in pag. n 2 n)
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VOCAȚIA FRUMOSULUI SCURTISSIME
Graba strică treaba

„Oita.i" —

Im .-.ui fmm.it g in r.iții 
de pîa -t.- ui. un 1 .miți 
.••’t'iti p ol- ioniMi. Uț.i 
i.ur -.i l.i -! riu' .li d ■ .1- 
m.ito 1, făr.i în i c.i .1 . : 
• ta ut .1 1* am ■ 1 \ 1

ti T.J-
m . ! 11 < 11 n 1 .ujTrTu

" • - .i' .' fi num I in - -
ni 'it '' ■■ ș-. “ 1I.1 ai tr-Tu.r
JF-upCtU'.ă uiufii m , pic-
tor, prob or j .ii 1 ■ t
fotograf, domnul 1 •; f r i-
In. :nn rluj ,‘e < u nu-!
sale — [.-nilul, ■ ■oiiiil,
penița >11 ap.ar.itul di- fo-
tog’-.if at — > alinia \ iii
Jiului. Suu imlrum i. i-a

la» .1 ty . »?.
ito» al x ții

brrak» a 1 ■■ Tiolbii
Vâii .htllui, domnul
r<’llm imn t ..n ni ju
fini» iitul |. : n> 1 al

tor umanitar trimisă din 
C'orsica — de o redeschi
dere a României spre Eu
ropa, mai ales pe plan 
cultural. Ni s-au întins mul
te mîjni acum, după revo
luție. Să răspundem ce
lor sincere prin profesio
nalism și pasiune.

și cei mal buni șefi de 
Schimb, toți oameni for
mați, cu experiență. Var 
părăsi întreprinderea în 
perioada imediart urmă
toare aproximativ 25 a- 
scTuenea conducători de 
producție. Este adevărat, 
termină cursurile de cali
ficare și școala profesio
nală 40 de mineri, cai c vor 
intra în formațiile de lu
cru. Sînt oameni fără ve
chime, ca să nu mai vor-
I. im de experiență. Acun» 
se cerc să sc acționeze cu 
deosebită atenție pentru 
găsirea celor mai buni mi
neri care să preia condu- 
ix'tea formațiilor de lucru, 
știut fiind că de aceasta 
depinde soaita producției 
-și formarea vigorilor mi
neri.

La C. M. P. U. N. sa lucrează
• (I iiil.irr din pag. I)

1 1-ir !' ini 1. !■ D 1
fii de ' .! t.il .III’.' .1 'll-
moiit.i’..' vo' a li <mi- 
ga g* 1 nl 11 ..i.., <jnt ins ,, oț i
• .1 la p toata himr.’i a
pună ,if |x' g imuri
• Aflam ca 0.IT Hun»'doa-
ra a cheltmt p." .te 51)0 000 
l<’i cu nrr a ț.î < azm ea ce
tățenilor străini vi n.ți cu 
ajutoare Acum, 0.1 T < r.-e 
ajutor din ajutoare pen
tru recnp.'i.i’i 1 jumătății 
de milion. • Domnul mo
tor J'rodi.i, p c-
»l.nl. le CMJ’I ’N. din o- 
rașul Vulcan, prezuiia o 
situație ciudata. .Sapt.'i- 
minaiul subintitulat „pen
tru minerii Văii Jiului" 
„Glasul adiocului" estv 
tipărit ilegal, pe | aza .1- 
n«rr falsuri. Domnul l’oin- 
piliij Coinș.j a falsificat 
semnăturile șefilor <!:• la 
m n 1 Vulcan, a „subtili
zat" și aplii.it o șt;iin|. !ă 
a JM Vulcan. Dar de )a 
școala d ■ c.ilifuare... | 
s-a intentat proces. • Dl. 
Stopai iu,, de la l’N'jt 'D 
vr.'.i < ,1 „poliția fie cu 
noi". Jn II aprme, doi 
membri ai i< sportivului par
tid au fost bătuți mar )a 
III’ și poliția a intervenit 
mai tirziu. De <e nu au 
fost bătuți la casa de cul
tul ă? I’iopunem ia fieca
re membru al fiecărui 
partid ■ j f e însoțit de un 
polițist. • Dl. Amza a 
>n< i'pul, apoi, o d. cijțic 
di-rpie i.ilcioc, (,'ons gna-

l.inogi ax ură de losif li l.l M

tații ' ‘mor celor dili
jurul si l, pjin lucrări de 
mit n 1 vibrație, in cure 
a -imprimi nu o data cu 
• iv'g.il.ibila ma:-stric, fe
lii de .1 fi ai minerului, 
pulsul v . -ții in Valea Jiu
lui.

Și a tăz>. la o xîrstă cînd 
mulți artiști trăiesc doar 
d n amintiri — buchclul 
vieții domnului losif Tel- 
m.uui numai 1 p'ste 70 de 

trandafiri — pietonii își 
ontimi 1 opera < u o vi- 

lo’.n ’ demn . de adm ra
țe'. \ o iția frumosului — 

1'1 'i .'u ce il oara'teri- 
zc iza. I inogi avnra pe ca-

■ o r. producem în a-
. . bi p.igin ■ ta mărtm ie.

Domnul Jo-if Tellm înn 
.1 ; < mi a multe di- spus prin

: i b .nițari. fond o
pi obloni,1 f. rt» import in- 
! 1 ni' :i \ h-a Jiului, dis-

11 « t a durat aproape o 
ium.it.de de o 1. D pre 
'duiți.i realizai do)- eco
nom.<<• nimeni n-a scos 
n,« 1 o vorba ! • Dl. Țurnă 
de l.i l’SD, critica vehe
ment publicația „.Semnal”, 
caic deși este a CMPUN.a- 
i-ordn preia mult spațiu 
FSN și se referă „în ze
flemea și necunoștință de 

uză" la partidele isto
rice. Nu ne amestecăm. 
• Reprezentantul tinere
tului J.ue aprecieri perti
nent.- despre două proble
me ..importante": orarele 
din i.om-rț. ecusoanele ju- 
pin Im chelneri și înmulți
rea garajelor. Despre su- 
te|< de tm.’ii cmc l.p.-ese 
nemotivat de la serviciu, 
di pre sp ritul adevăratei 
doiiKX'rații, nici un cu- 
vînt. • Ultimi problemă: 
cazul .SziJagy. A fost ex
clus, in prezența lui, din 
CM BUN D -ocamdată ceva 
este sigur: pentru tinerii 
plii-ați in Corsica (cele 
două foto numrcs'c Dana 
V laica șj Carmen Matei) 

puc <11 (.MPCN va su
porta o suma de 35—10 000 
franci francezi. Despre 
problema Sz.lagy (a fost, 

■ au n i fost In f'MJ’liN, a 
fost, s 111 n-a fost repre
zentantul 1 SN) vom re
veni <11 amănunte, <lnd 
domnii do la FSN ,i 
CMI’UN iși vor limpezi po- 
zițiili și., opozițiile.

\NN

arfa sa, nouă, tiituioi iu
bitorilor de frumos. Și 
pentru accast.i și-a con
struit prin ani un 1 inbaj 
[Xtrsonal al formelor și 
i ulm ilor, invitîndil-ne prin 
litciârile ale să pătrun
dem intr-o lume nouă, a 
echilibrului și ?n.na pace.
( \l. llorațiu)

A fost odată... o mașină 1 loto: I. LIC1U

/A; cc „a
• (I rmare din pag. I) 

ceva: S5<tmnl s-a descoto
rosit de unii 01 multe ne
motivate. Dar mii sînt. la
tă cîteva exemple : Cojo
carii Vusde — 5 absențe 
în aprilie și 9 în primul 
trimestru; VeZctcU Costel. 
ungajat in februarie, arc 
ID nemotivate; Tiler lfobert 
are 3. Cei cu cîte una- 
două nemotivate sini mult 
mai mulți. f.a luate se a- 
daugă funcționarea delcc- 
tnoasă a transportului — 
în general — și a benzilor,, 
in special.

„Și în m.'i torul de
tiansporl înt destule u- 
I ut 1 i dis< iplinarc — spu
nea inginerul șei Ilontco 
Bobirca. EJii’.iil d” benzi 
treime cuiăț't și intreți-

Pornind de la cele pre
zentate într-o scrisoare 
a domnului Ioan Vlad din 
Petroșani, am ajuns la 
sediul Cooperativei «le 
credit din Vulcan. Aici, 
doamna Maria Făgurcl, 
cantabil șef, a precizat 
cauza nemulțumirii : vro- 
iați ca împrumutul solici
tat să vă fie înmînat pe 
loc. Or, se știe, că există o 
regulă: mai iutii trebuie 
să fii membru al coopera
tivei de credit. Dumnea
voastră nu sinteți. Trebu. 
ic întocmite acte, adeve- 
rințe-tip eliberate de la 
sediul cooperativei și care 
să fie vizate de întreprin
derea la care lucrați. Și 
giranții trebuie să pre
zinte asemenea adeverin
țe prin care se certifică 
faptul că n-au debite la 
locul de muncă. N-ați fost 
purtat pe drumuri din rea- 
voință, ci pentru că aces. 
tc acte trebuie să fie bine 

Valută și teatru
(Urmare din pag. I)

la circulația ideilor în 
lumea cont.mporanâ.

Numai inițiativa dublată 
de pasiune și profesiona
lism, ne poate scoate la lu
mină. Avem nevoie mai 
mult ca oricind, așa cum, 
nu cu prea mult timp în 
urmă, spunea domnul An- 
dre Bonelii — care a

căzui" sectorul II?
nut. Dar sectorul VI stă 
pnxst cu oamenii, iar cînd 
v m la șut mi toți își îndepli- 
nesc conștiincios obligați
ile de serviciu". Fiecni-c o- 
prij-c accidentală — din a- 
ceslea sînt multe — în
seamnă tone pierdute, „(fu 
numărul de posturi din 
cărbune dm lima aceasta 
și cu randamentele de lu
na trecuta ar trebui să a- 
veni preliminarul realizat" 
conehi le logic inginerul 
șef. Ne permitem o com
pletare reieșită de-a lun
gul docitnv nturii: dacă
s-ar nimici cu mai multa 
tragere de inimă.

Probleme deosebite pu
ne însă perspectiva. A- 
pro.ipe toți șefii de brigadă 
de la cărbune ies la pen
sie. In aceeași tit»u.'iț«i<t sînt 

puse la punct din punct de 
vedere legal. Dovadă că, 
ultima oară, cînd toate 
au fost în regulă, contabi
la șefă a început să vă 
întocmească foaia de con
tract pentru împrumut.

Dar dumneavoastră ați 
vrut să primiți imediat 
banii. Nu se poate. Toate 
cererile trec, mai întîi, 
pentru aprobare, prin 
comitetul executiv al co
operativei. Urmînd ca, 
funcție de l.anii existcnți, 
in două săptămîni și ceva 
sumele solicitate să fie 
inmînatc celor care le 
împrumută. Nu se fac ex
cepții de la această regu
lă. Acum, dacă solicitați 
împrumutul, va trebui să 
refaccți întregul traseu, 
deoarece vechile adeve
rințe și-au pierdut valabi
litatea după 10 zle d" la 
< liberare.

Glieorgbc OI .TEA NU

EILIAL/1 Valea Jiului a 
Frontului Democrat Ger
man din România invită 
toți cetățenii români de 
naționalitate germană din 
municipiu la o întrunire 
pentru discutarea unor 
probleme organizatorice, 
întrunirea are loc dumi
nică, 22 aprilie, ora 11, Ia 
Casa de cultură din Pe
troșani. (I.D.)

SUGESTIE. Lingă cine
matograful „Paringul” din 
Petroșani, terenul de jocuri 
sportive început, tocmaii 
s-a eliberat de jocurile e- 
lectrice, ce-1 ocupaseră. Este 
tocmai bun pentru a sc 
relua lucrările de finali
zare, întrerupte, cam de 
mult timp. Sugerăm sec
torului de specialitate aii 
primăriei să-și arunce 
privirile și spic acest loc.

UN GRUP de 90 (V- stu- 
donți din anul I al Fa
cultății de mașini și in
stalații miniere efectuează 
o excursie de documenta
re, în perioada 20—22 a- 
prilie, pentru vizitarea u- 
nor obiective de interes 

condus o misiune de aja-

economie șl turistic din 
județele Caraș-Severin, 
Mehedinți și Gorj. 
Excursia este organizată în 
cadrul disciplinei „Tehno
logia materialelor și ma- 
șini-unelte". (G.I.)

URARE. Tntrucît numă
rul de astăzi al ziarului 
nostru precede ziua în 
care prăznuim pe Sf. M.M. 
Gheorghe — 23 aprilie — 
Să urăm tuturor purtăto
ri lor acestui nume „La 
mulți ani I" și viață în
delungată I (Al.II.)

VIDEODISCOTECA. In- 
cepînd de duminică, 22
aprilie 1990, ora 18, la 
Casa de cultură a Sindi
catelor Libere Petroșani, 
sc redeschide videodisco- 
teca, cu program zilnic. 
Reamcnajată într-o nouă 
sală, avînd o capacitate de 
cuca 300 locuri — de un
de și denumirea de VIDEO 
DISCO „INTIM" — ea va 
funcționa cu program de 
fidme în zilele de luni, 
marți și miercuri, iar, 
joi, vineri, sîmbătă șl du
minică cu program de vi- 
dcodiscotecă. Va funcționa 
și un cafă-bar.

ASOCIAȚIA handicapa- 
ților și invalizilor din Va
lea Jiului anunță pe cei 
interesați că sînt convocați 
în data de 22 aprilie, ora 
9, la Casa de cultură Pe
troșani, pentru clarifica
rea unor probleme și noi 
înscrieri. (T.D.)

FARA LUMINARE. Su
te de oameni s-au aflat pe 
străzi în noptea de învi
ere. Lumina luminărilor 
pe care le țineau în mină 
crea un spectacol unicț 
profund omenesc. Numai 
că au fost șl din aceia fă
ră Dumnezeu. Dovadă ?, 
In Vulcan au fost sparte 
geamurile cîtorva unități 
comerciale. Gîndindu-mă 
la ei, cred că, în acea 
noapte, n-ar fi făcut asta 
dacă, în loc dc sticle, a» 
fi ținut în mînă o lumina
re aprinsă. (Gh.O.)

Rubrică realizată do * 
Gheorghe CIIIRVASA

aplii.it
ium.it.de
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Mă bate gîndul să-mi 
depun candidatura 
tru 
Nu 
fiți 
zit. 
fac 
flctul... 
mai 
să mă cunoască 
nu-i «sa ? Că 
și la case mai mari. Dar 
ce să fac ? I’rca le-au 
făcut alții pe toate ! 
orice caz, fac apel 
Ce mai, restul nu 
tează.

pen- 
alegerilc din 20 mai. 
la funcția supremă, 
liniștiți. Dar încă e- 

Dar trebuie să-mi 
reclamă, ca fiind su- 

alegcrilor. Să fac 
iutii vreo boacănă, 

lumea, 
se poartă

se Jcmne de 
vizavi de nivelul de 
tură și civilizație al 
mului de rind.

Dacă c explicabila

întrebare, 
cul- 

o-

in-

Vînătoarea
de

In 
Li...

con- 
ăsta e esențialul: 

fac apel (Orice sugestie
este binevenită).

Idcca mi-a fost sugera
tă dc spectacolul ce mi 
se oferă privirilor la sim
pla plimbare prin Pe
troșani. Afișele rupte, 
fără discriminare, dau ne
dorita notă caracteristi
că acestei campanii e- 
lectorale în Valea Jiu
lui. fapt ce ridică scrioa-

trucitva furia 
vă a primelor 
libertate, a 
această formă 
test" devine

distructi- 
clipe de 
generaliza 
de „pro- 

acum
ceva greu dc calificat. O 
campanie electorală cin
stită c o luptă de idei, in 
care violența, de orice 
fel, nu-si are locul. Ci
ne crede incă in prin
cipiul celui care strigă 
mai tare susține o cauză 
pierdută incă din start.

Avem o lege electorală 
bună. Opinia celuilalt 
merită cel puțin respec
tul pe care-1 
revii proprii, 
tăm că dacă 
molipsitor și 
valabilă. Ochii larg des
chiși, bunul simț cc-1 
caracterizează, din veac, 
pc român ajung pentru 
a ințclege. Viitorul nos
tru se află, cel puțin, teo
retic, în miinilc tuturor. 
Știm că cel mai greu se 
împart grăunțele pute
rii, dar trebuie să exis
te o calc. Și trebuie s-o 
găsim. Altfel ne așteap
tă nedumerirea și nu vom 
ști pe cine votăm. Cine 
dorește asta și cui ar fo
losi ? Să transformăm c- 
galitatea șanselor — ce

■ caracterizează o campa
nie electorală civilizată — 
in nulitatea șanselor unei 
democrații ainenticc ?

i 

ni i

t U-

rr

Pedea
|) I II s...

a
restanța

-e i-o fi trei ut p ,n -.ap în acele momente tlmr 
In seara z ic: de 16 aprilie, I.uleș loan (24 

. < ajat ca lăcătuș, la IM Vulcan din lun i fe- 
■ --a imbracat in li ■ le militare ale unei
-,-tinț •. Ap.'i a p! cat p-m oraș. Pe bulevardul 
•i. i. in dreptul cinematografului „Luceafărul", 
,■ .:-o pe HM., de 11 ani, care era împreună < ii 

i. A luat-o tare : „Am azuit c-ui 
și te du*  la poliție". Și a început 
piua • iib podul dc lingă Prepa- 
c ub ochii îngroziți ai Iratclui 
if zbr; <•<•...

poiiț.-tii o n X'ule.m erau < it pe ce 
c tarile pc o ) ’â falșii. Vitfti- 

='i v.'tlx.iu d'-'pre un militar. Dar 
i fii <.,;<-i duce la J.iileș.
intc.cn t d< ar de trimiter 

z: ic: v ol. ]>m-t ilegal 
p.u V: i‘ luni -cxuale. Fapte 

, v dc p’ d< ap a dc 1 « 3 
<ri si ■- * !• 1420 de

un c. •• tofon
1. L i ța 

Garai .ti. Aî 
!• nat i S‘.

A

•-1

1 i I ' L

I -1
SC ncH'h'Ctu

1

□

4 L

rare aș- 
vina rindul 
la pi'imăna 

ne-a abordat 
La inr'-piit ti- 
mai hoturit: 

facc- 
sâ-mi 

Zau.

Dinți- <• t.ițenii 
l.’ptau i le 
1 i airtienț.î 
din Lup i 
un tinăr. 
nr.d, apoi

— Am o dounț.î: 
ți-mi o vizită. Vreau 
vedeți apartamentul, 
nu stau departe.

Am acceptat. încă 
Andrei Farkaș, este 
al L'ipcniulni. Este 
list. cu ti vi copii, și 
în blocul 200. Aproape dc 
centru, nu dBpar'e dc 
primărie.

Pătrundem în aparta- 
m*.  ntul 8 din scara I a 
blocului. Necazul gazdei 
este al întregii familii. Din 
trei camere, familia for
mata din 5 membri, cu 3 
cop i mari, nn poate folosi 
deiit două. In a treia, din 
cauza coloanei sparte, apa 
curge pe pereții mucegaiți, 
parchc'ul încejue să putre
zească. Este în pericol șl 
mobila. In baie e aceeași 
situație: totul e negru de 
mucegai. La starea deplo
rabilă a apartamentului se 
mai adaugă un fapt care 
nemulțumește locatarii: de 
doi ani, de cînd s-a defec
tat coloana, apartamentul 
nu arc apă caldă la baie. 
Dar ni*  i apă mc Niei la 
baie, ni< i ma< 'i; la b,;u ,i

tînăr, 
miner 
fami- 

stă

nma-

I n

tărie. C iră apa, • u gălea
ta, dm vecini.

.Situația, ni sc spiwe, JStc 
n.coași și la apartamentele 
dc la etajele superioare 
de pe coloană. Dc 2 ani c- 
> .stă cereri din partea lo
catarilor și, tot de atunci, 
adresă dm partea ascx'iați-

Glieorglie ClllRVASA

exprime 
simpatia 

sau

L ECT OR A LCAR M E T E

Primim din partea D.J.T. Deva

Va- 
Vulcan, 
degetul

dorim pă- 
Să . nu ui- 
respcctul c 

reciproca e

Ștefan CIMPOI

Subicct 
de meditație

Di la o anumită vîrstă, 
omul se gînde.ște nu nu
mii la treburile lumești. 
Ci și la cele veșnice. In
ter*.  .antă din acest punct 
de vedere mi se parc scri
soarea pensionarului 
sile ■ Sima din 
Dumnealui pune 
]X*  rana : lin mijloc pen
tru transportul unei per
soane decedate, de la do
miciliu la cimitir, se pro
cura foarte greu. Presați 
de timp, rudele mortului 
solicita cărăușii de ocazie 
avînd căruțe improprii a- 
cestn scop sau la camioa
ne de I!—1G 
ta stare de 
intolerabilă 
lipsa de dc 
celor in diept fața 
Sigili arca acestor 
Cii" notează corcspomlen
tul.

După cile îmi 
la EGGL Vulcan 
(dacă mai <•) un 
parat și revopsit, 
1 utilizat, (.'ai sînt. 1 
văzut, mi d" puține 
z) urdind prin cimitir, 
tiinc-i ce lipsește? 
tudinca 
peste care

tone. „Accas- 
lucruri este 
și ea arata 
preocup.ne a 

dc a- 
servi-

amintesc, 
exista 

rhic. Ite- 
poate 
l-am 

ori, 
. A- 

Solici- 
i bunăvoința. Cei 

a dat necazul 
nu vor mai alerga după un 
m jlflc de transpoit.

Gheorghc Ol .TE \ NU

și bucătărie toată insta
lația este distrusa, smubă, 
înstrăinată.

Aici a stat un detașat 
care a plecat din februarie 
și a lăsat apartamentul in 
acest hal. După un oftat, 
Ion Avram devine opti
mist și continuă: n-am

Optimism intr-un apartament 
în care viața e imposibilă
c> dc locatari către EGCE,. 
Situația a rămas aceeași. 
Cu un etaj mai jos il gă
sim pe mmcrul Ion Avram, 
căruia 
curind apartamentul 
care nu a mai locuit 
meni, unde viața a 
chiar imposibilă, 
p mi, împreună cu 
locatar, să vedem 
starea locuinței. Gu came
ra aflată lingă 1 aic. Alei 
apa care se scurge de la 
etajul superior, plciirlnd 
din tavan și prelingîndu- 
se pe peretele înnegrit de 
mucegai iși arată din plin 
efectele — parchetul pu
trezii, ușa la fe), Jn baie

i s-a repartizat dc 
!n 

ni- 
devenit 

Ince- 
v i itorul 

carc-i

încotro. Altfel apartamen
tul e Lun. Am nevoie de 
el Am familie și după ce 
am fost demolat, am stat 
5n chirie... O să pun mi
na ; azi repar ușa dc la 
intrare. Sper și in ajutorul 
minei, al sindicatului și 
mal ales al EGCL-nlui. Gă 
asigurări om primit.

■La mină avem o discu
ție despre starea 
meniului repartizat 
norului Ion Avram 
dcrul sindicatului 
dl. Petru Ghcrman.
că s-a discutat problema 
și s-au Întreprins demer
suri ca și mina să ajute 
la repararea iipartamcntu-

oparta- 
ml- 

cu li
rei nei. 
Aflăm

Ne aflăm in plină campanie electorală. 
I’ină la 20 mai, data alegerilor, pentru pri
ma dată eu adevărat libere, a mai rămas 
doar o lună de zile, l’n timp scurt, dar 
in care se cristalizează opțiunile politice 
ale alegătorilor. Chemați să-și 
în mod democratic, prin vot, 
sau aderența la o grupare politică 
alta. Acest timp ar trebui folosit de gru
pările politice interesate cit mai eficient, 
prin fel și fel de acțiuni și manifestări, 
care să conducă la mai buna cunoaștere 
a programelor politice proprii cu care se 
prezintă in alegeri, a viitorului pe care il 
propun pentru țara noastră. Din păcate, 
insă, trebuie să spunem că asemenea ac
țiuni cam lipsesc din peisajul politic al 
municipiului nostru. Dc exemplu, in ora
șul I’etrila deși s-au stabilit locuri de a- 
fișaj electoral acestea nu sini folosite, f it 
despre acțiuni, s-a mai întreprins cile ce
va, după cum am aflat de la primărie, 
doar de Frontul Salvării Naționale. In 
rest mai nimic. Aceeași părere o arc și 
domnul Toma Vărgatu, secretarul primă-

I «>(«>: I. I l( II

lui distrus. Dar problema 
e mai gravă : după o des
cindere a comisiei de lo
cuințe la vreo 50 de fami
lii dc mineri care cer 
schimbarea apartamente
lor, la vreo 40 s-au găsit 
instalațiile sanitare dis
truse, camere cu 
apartamente in caic 
scurge apa prin 
degradate. In multe 
a devenit imposibilă, 
reparațiile executate 
EGGL avansează 
prea lent.

Dl. Miron Gocotă, 
norul șef al EGGL, 
asigurat că apartamente 
distruse și alxindonate sînt 
abia vreo 15. Dar există 
un grafic ferm de repa
rații, 4 echipe de izolatori 
lucrează la 41 de blocuri 
cu terasele degradate. La 6 
blocuri reparațiile s-au 
terminat. Se lucrează și 
la repararea Instalațiilor 
sanitare, Inclusiv la blocul 
200. Greutatea este că 
nu sînt materiale, de e- 
xemplu, plumbul necesar 
la repararea conductelor. 
Dar, după dcmci șurile fă
cute la forurile .superioa
re, sînt speranțe,..

Speranțe, slavă domnu
lui, există. In ce mă'-ură 
vor deveni și reale vom 
\ciha curînd.

lo.in Dl BEK

igrasie, 
se 

terasele 
viața 

iar 
de 

lent...
I 

logi- 
nc-a

riei din I’etrila : „Noi, primăria, am de
finitivat listele electorale, am <)■ ’ iit.it 
secțiile de votare. In orașul nostiu sînt 
III secții. Dc asemenea, am stabilit 3 punc
te pentru afișaj electoral la cluburile Le
nea și Petrila, în fața magazinului ali- 

Dar, di'O'-amdată, nu 
Cu ajutorul unităților eco- - 
finaliza cabi.iclc și uru<‘,<’ 
întocmit comenzile ncccs<’- 

asigurați că nu vom avea 
mobilierul. In ceea cc prî-

și Petrila, in fața magazinului 
mentar din ( impa. Dar, deocamdată, 
sint folosite, 
nomicc vom 
dc vot. Am 
re și sintem 
probleme cu 
vește desfășurarea campaniei electorale 
propriu-zise, primăria este dispusă, să a- 
corde tot ajutorul partidelor politice (in 
I’etrila doar FSN și I’NȚcd), dar deo
camdată nu nc-au solicitat cu nimic în 
a-i ajuta in campania electorală, pc car 
o credeam altfel, decit cum este ca acur„ 
Să sperăm că in timpul care a mai ril 
mas vom avea prilejul să cunoaștem ma 
bine formațiunile politice și candidați*  
«lin orașul nostru".

După apariția in ziarul 
nostru a articolului intitu
lat : „C mc plătește din 
partea Oficiului Județean 
dc Turism Deva primim 
următorul ră.spuns :

„Agenția <!<• turKm dm 
numicipfa.ll Petroșani ale 
în dotare două autocare, 
dintre care mini este de
fect dc aproape 3 luni.

Excursia efectuată la 
Herculane, in 17—18 mar
tir', dc către grupul de ti
neri dc la IM Vulcan a 
fost stabilită de Traian 
Moldovan, reprezentau tul
întreprinderii, și Gli. Pre
da, agentul nosti u de tu
rism, la data de 2 martie, 
fără a se nominaliza sau 
promite ca mijloc dc 
transport autocarul, deoa
rece unul era planificat 
pcnt* ’u altă excursie, 
celălalt era defect și 
aveam posibilități 
reparăm.

Cu toate acestea dl. 1 
da a făcut intervenții 
lelonice la coloana 
Deva și agențiile dc 
rism din Hunedoara 
Hațeg pentru a obține 
autowar corespunzător

iar 
nu 

>a-l

număr de i ui:;, <' *‘ 
<■ r a u 1 o a t <
planificate ui < >r-;>.
Pentru a nu uri! i * ’ir 

tu.ițic '• ire .i l. i'ri’ U 
nemulțumiri ju tilic.ite cin 
pal ba tin '. ,I:u . - -a inter
venit l.i Autobaza 1 î'A Pe
tri șan i, de ii’n a
asigurat un autobuz • !< 
r>3 Iot lll i, <•: ■ r_- .1 <■: e nit
transpun tui t.u a , »r Ui 
la IM Vilii .ui pc t: a>_>?ui 
stabilit și in condiții totuși 
corcspunzato.ir,. iar dife
rența pentru aninai u) <l< 
locuri neoi opale nu a io-.l 
încasata de la beneficia'1! 
excursiei, suporți n< Iu-se 
de către O.IT Deva.

In ceea ce privește <w;-. 
țatea meniului servit la 
Herculane, considerăm că 
dl. T. Moldovan, organi
zatorul și ghidul excursiei 
trebuia să solicite șefului 
dc unitate asigurarea ser
viciului dc ma*-u  la lxrr 
mul prețurilor comanda 
te. Pentru a se evita ')>' 
vuitor asemenea neajun
suri, 1-ain 'ilențion.rt pe <11 
Preda să stal ile.ască ele 
comun acord cu orgaaiza 
torij excursiilor, felul 
m.jlocului de transport'*.

Prc- 
tc- 

JTA 
iu

ții 
: un 

ca
Desigur plata diferenței de locuri s-a rezolvat 

așa cum era firesc. Dar diferența dc confort nu mm 
contează pentru OJT. Ca și Cum aceasta 
tribili la 
ceasta dc 
pune preț 
în aceste 
le : oare 
deri turistice tot așa s-ar fntîmpln ? Să sc ceară spre 
exemplu, șefului de unitate să-și respecte obligați
ile 7 De cc să i sc ceară acest lucru, cind munca lui 
este să asigure tot ceea cc se impune t pentru 
buna dispoziție a excursioniștilor. Mni ales că e- 
rau și tineri. Vrem să credem că s-ar fi intîmplat 
eu totul altfel și cu mijlocul dc transport și cu con
fortul și cu serviciile. întreprinzătorul știe mai bine 
ca oricine să-și facă reclamă. Reamintim celor in
teresați că domeniul turismului este un domeniu »n 
e.-ire privalizarea poate prinde rădăcini adinei ți 
rentabile.

u.

n ar con- 
buna dispoziție a excursioniștilor. Și a- 
regulă nu arc preț. Mai bine zis, nu se 
pc ea. Ne întrebăm, așa ca mulți oameni, 
zile dc democrație, libertate și demnita- 
in condițiile privatizării unor întreprin-

Ghcorghc ( IlinVASA
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
SCURTE ȘTIRI SCURTE ȘTIRI\[. Gorbdciov, declară :

„Concepția despre socialism nu înseamnă 
concepție despre societatea socialistă"

MOSCOVA 20 (Rom- 
pres). — La Kremlin a a- 
vut loc o reuniune comu
nă a Consiliului Federa
ției și Consiliului Prezi
dențial ale URSS, desfă
șurată sub președinția lui 
M. Gorbaciwv, președin
tele URSS. A fotit conti
nuată, în acest cadru, e- 
xami narea posibilităților și 
căilor de trecere a eeaao- 
mtei țării la economia de 
piață — informează iigce- 
ția TASS.

Concepția rw'artrâ des
pre trecerea la economia 
de piață răspunde frrte-

Aglomerație mare la granițele 
Iugoslaviei

BELGRAD 20 (Rompres).
— Traficul rutier este 
aglomerat, adesea gltuit, 
la frontierele Iugoslaviei cu 
Bulgaria și România, iar 
< ol -mele de vehicule slnt 
de ițiva kilometri — re
latează agenția Taniug. 
Turiști din cele două țări 
sosesc In număr mare, 
Înaintea ’ -.trării In vigoa- 
le. în m ■ • a de slmbătă 
spre d i: i, a hotârl-

i 
i
I I

H Pe baza unei hotărîrl a secretariatului Pre- 
■liii. RSF Iugoslavia, ir»cepind cu data de 20 a-
ilie ea 24,00, turiștii români ca și cei din alte

tân . •-europene. Ungaria, Cehoslovacia, Polonia, 
\RS ■ Mongolia, slnt obligați să schimbe la intra
rea i . Iugoslavia 200 dolari (SUA) în dinari. Sînt 
s~u’ ’i 'le asemenea schimturi valutare copiii sub 
14 nr . persoane care dețin permis de mic trafic 
cu acea i țară, cetățenii aflați in interes de ser
viciu, dij lomați, turiștii din grupurile organizate 
de OJT cu servicii plătite, precum și cel care treo 
in tranzit avlnd o asemenea viză.

M
IHv EKbE

'i aSLAOANI Maria
M i 1 d r e t t mul
țumește medicilor, dr. 
Haiint V*»n,  dr. Ciugulea 
precum și șefului de secție 
chirurgie dr. Kiss Lorand 
pentru deosebita compe
tent 1 profcsaon.Mă și o- 
tncnia de care an dat do 
vadă fek tratarea t»es, 
redîndtt-asl sănătatea. 
(1003)

ANIVERSARI
DO<aA fi GIGI, la n- 

nina destinelor voastre. 
FlevMHna și Mi re ea vă 
dareM Mt ce vă doriți vot 
Casă <• piatră I

Drag*  wrry. cu ocazia 
■Hei de Baștere și Împli
nirea celor 2! de primăveri, 
prietena ta Mihaela Iți u- 
rcază Jj» mul ți ani f". 
(997)

PărfMțH, fmțll și nepo
tul A med ou urează scum
pului lor Ocnean Cristian 
multă sâaAtate, fericire și 
„La malțl an> r" cu ocazia 
aniversării a 19 primăveri. 
(193)

Soțul Domi GrUtof U- 
rează soției Angela Bucur 
multă fericire, sănătate și 
■in rtț’dur» „La raulțl 

ni I" cu ocazia zilei d< 
n JtCQP, (970)

( u ocazia căsătoriei, dra- 
' i Vili șj Hajny, părinții, 
iolanda și Vili Lojadi, cu 
lacrimi Ln ochi vă dorim 
multă fericire și casă de 
p. itr’l. (383)

‘•nția, copiii, ginerii, ne- 
P'ți’ șl radele urează 
scumpului Jar ioc. col. Hr 

gral alegerii făcute, îna
intării spre socialismul u- 
man și democratic — a 
arătat M. Gorbaciov, In 

cuvlntarea rostită la În
cheierea dezbaterilor. Este 
important de înțeles că 
avansind această concep
ție noi nu schimbăm o- 
rientarea dezvoltării noas
tre ci dezvoltăm și apro- 
fundăm concepția despre 
socialism, schimbînd In 
mod radical multe ' dintre 
concepțiile noastre despre 
societatea socialistă — a 
relevat președintele URSS.

rii guvernului iugoslav de 
a preveni atit piața nea
gră, unde se vtnd produ
se din aceste țări, intro
duse ilegal, cit și scurge
rea de valută străină din 
Iugoslavia. Unele țări est- 
europene au protestat îm
potriva deciziei guvernu
lui de la Belgard, averti- 
zînd că ar putea adopta 
măsuri de reciprocitate — 
notează Taniug.

I C A P U B
neț Miron multă sănătate, 
fericire și „I-a mvlți anii" 
cil ocazia pensionării. (999)

\ INZARI

VIND autoturism Wart- 
burg 311. Adresați, Pe
troșani, V. Roaită, 3/52. 
după ora IA (992)

VLND osciloscop. Lrec- 
vcnțmctru numeric. cir
cuite integrate. Informații, 
Aeroport, Venin 3/79, du
pă ura 21, Petroșani. (990)

VIND casă. anexe gos
podărie, dotiA grădini cu 
teren productiv și pomi 
fructiferi, Aninoosa, stra
da 23 August, nr. 95. In
formații, telefon Ș193B. 
(1002)

SCHIMBURI LOCUINȚA

Schimb garsonieră, zona 
piață, cu apartament, zonă 
similară aau Petroșani 
Nord. Informații, telefon 
91938. (1002)

Schimb apartament, H 
came re, eUJ 3. bloo că
rămidă, atațiunea Băile

DECESE

Colrgli din cadrul A- 
teliernhil mecanizare- 
nutnmatlMire al
ICITl'MI! vini alături 
de Paraschlva Costl- 
naș In nmren durore 
pricinuită rle pierderea 
mamei.

Sincere cnix!o|c.iiițe 
(995)

■DENUMIRE NOUA. Re
publica Federativă Cehă 
și Slovacă este noua de
numire oficială a Cehoslo
vaciei in baza hotăririi a- 
doptate, vineri, de Adu
narea Federală, reunită In 
sesiune la Praga — infor
mează agenția TASS. De 
putații in parlamentul 
cehoslovac continuă exa
minarea unor proiecte gu
vernamentale de lege In 
domeniile economiei, a 
altor proiecte de lege.

ALTE RACHETE ? Gu
vernul de la Bonn a sa
lutat decizia SUA de a 
suspenda programul de 
producere a unei noi ra
chete nucleare care urma 
să substituie racheta 
„Lance", a comunicat pur
tătorul de cuvlnt al gu
vernului. Totodată, el a 
arătat că Germania Fe
derală caută să influențeze 
guvernul american In a lua 

decizia de anulare a progra
mului.

LITUANIA, ÎNCOTRO? 
In cadrul sesiunii parla
mentului lituanian, care

Liceul industrial Petroșani
angajează bărbați in funcțiile de

— paznic

— tehnician.

încadrarea se face potrivit legislației tn 
vigoare.

LICITATE
Tușnad, cu apartament Pe
troșani. Relații, telefon 
42073, 44425 Petroșani. 
(998)

PIERDERI
PIERDUT tichet l utelle

nr, 201 A, eliberat dc

COMEMORĂRI

La 23 aprlMo a» îm
plinește un an de clnd 
un destin crunt ne-a 
despărțit pentru tot
deauna de inegalnbilui 
tată, socru șl bunic 
MARCU CONSTANTIN 
a cArul inimă încă 
tlnără a poposit In crin- 
gul veșniciei.

Vom păstra veșnie In 
inimile noastre chipul 
Iul blhid, tunătntea șl 
nemărginita Iul dra
goste.

Fiul Constantin, no
ra Sanda ți nepoții Cos- 
rnln șl Andreea. (994)

Soția amintește că 
pa 23 aprilie se împli
nește un nn de clnd 
m-a părăsit pentru tot
deauna bunul meu soț 

HACZEK GAROU 
(OCSI)

11 voi pft-tra In mc 
morie cit voi trăi. O 
(lihnească ln pacr 
(971)

Se împlinești’ un an 
dc la dispariția fulgeră

s-a deschis vineri la Vil- 
nius, viceprim-ministrul 
Lituaniei, Alghirdas Bra- 
zauskas, a definit situația 
economiei republicii drept 
aproape critică. El a a- 
nunțat că, din cauza sto
pării livrărilor de petrol 
ii reducerii substanțiale a 
livrărilor de gaze natura
le și alte materii prime 
din URSS, o serie Întreagă 
de întreprinderi vor fi ne
voite să-și înceteze acti
vitatea peste clteva zile. 
Viceprim-ministrul a de
clarat că ieșirea din situa
ție poate fi găsită numai 
pe cale politică.

COMPENSAȚII. Guver
nul suedez a oferit o su
tă de mii de coroane drept 
compensații lui Christer 
Petterson, Închis zece 
luni și at solvit anul tre
cut, din lipsă de probe de 
asasinarea primului mi
nistru suedez. Ol of Pal
me. Această crimă de ca
re el a fost acuzat, deși 
s-a declarat mereu nevi
novat, a rămas fără re
zolvare, transmite agen
ția EFE.

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 suduri, 
măști, reductoare oxigen

•— polizoare diferite, rotopercutanta

— 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 suplimentaro la telefoanele 

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

G-:ntrul de preschimbare 
a buteliilor Petrila. II de
clar nul. (989)

PIERDUT permis de 
pescuit pe numele Cobuz 
Ioan, eliberat de AGVSP 
Petroșani. II declar nul. 
(991) 

toare din mijlocul nos
tru a celui care a fost 
un bun coleg șl prie
ten pilot sportiv

PANCIU IOAN
Ii vom păstra veșni

că amintirea. B.M.P. 
(996)

Pica omagiu, aminti
re și pomeniro veșnică 
la împlinirea unul an 
de la deces a bunului și 
dlstinulul meu soț 

GOSTEL MARGU
Lacrimi șl flori alese 

pe mormlntul lui. So
ția I/cna. (1001)

Ixi 22 aprilie se îm
plinește un an de la 
dispariția incredibilă 
șl de nelnlocuit a iubi
tului nostru tată 
MARCU CONSTANTIN

Te vom purta vpșnlo 
In sufletele noastre, fi
ica Nuțl, ginerele Miky 
ți nepoții Iulian ți 
Lorisa, (1004)

întreprinderea de piese 
schimb, reparații utilaj 

și echipament electrotehnic 
minier Petroșani 

angajează urgent prin concurs sau transfer
— casier principal

Condițiile de încadrare sini cele prevă
zute de Legea 12/1971 și Legea 57/1974.

Combinatul minier 
Valea Jiului

Baza de aprovizionare 
Petroșani

strada M. Eminescu nr. 22 

Încadrează direct sau prin transfer următoa
rele categorii de personal i

— macaragiu pod rulant

— zugrav '
— paznici obiective speciale
— muncitori necalificați —— bărbați 

Condițiile de încadrare tn conformitate
cu prevederile Legilor nr. 12/1971 șl 57/ 
1974.

Menționăm că Baza de Aprovizionare 
beneficiază de gratuități.

Informații suplimentare la sediul unită
ții, strada M. Eminescu, nr. 22, Petroșani, 
biroul O.N.S.

(Odarția ți admiuKiruția i P»troțanf fir Nienla» llilcrua nr t | ftl-toan*  i tccrvlarlal i 416S31 «reții I186X 11164.
Ilp iml i Tlpnurifla Petroșani. ilr Nlrolae llălrpico nr. j. Ia1»fon 4136*.


