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Cotidian independent al Văii Jiului

„VALEA JIULUI 
o cetate a sufletelor tari“

Interlocutor ing. BUJOR BOGDAN, 
primarul județului Hunedoara

fie 
îi

— Domnule Bujor Bog
dan. vă allați de patru 
luni de zile în funcția de 
primar al județului Hune
doara și încă nu am stat 
de vorbă. Ne reproșăm a- 
ceastă intîreiere intru cit 
sînteți un fiu al Văii Jiu
lui ți este firesc să găsim 
Un motiv de mîndric in 
acest fapt. Mai spre sfir- 
șitul discuției vă vom în
treba cura se vede Valea 
Jiului dc la Deva, dar pî- 
nă atunci dorim să lă
murim pentru cititori alte 
probleme. Să începem prin 
■ ne referi la problemati
ca economică ți socială ac
tuală a Județului și la 
rolul primăriilor in acest 
context

— Județul dispune de 
un însemnat potențial in
dustrial, reprezentat 
prin mari combinate 
întreprinderi de interes 
republican, flc de o rețea 
diversificată de unități e- 
conomice integrate în eco
nomia județului. Din pă
cate, în toate unitățile 
producția realizată se a- 
flă la un nivel scăzut, os- 
cilînd Intre 40 și 70 la su
tă din realizările perioa
delor similare ale anului 
trecut Situația economi
că este complexă șl re
dresarea mult dorită face 
necesară respectarea stric
tă a disciplinei muncii, 
asigurarea competenței 

necesare in toate fazele 
proceselor de producție și, 
nu in ultimul rind, intro
ducerea unor forme 
organizare specifice 
nomi'.-i de piață.

— Să facem o trecere 
fn revistă șl a domeniului 
agrar—

de
eco-

in- 
dc 
cu

— In agricultură ne-am 
confruntat cu probleme 
complexe, legate de tre
cerea în folosința locuito
rilor satelor a unor loturi 
de pămint. Ne bucurăm 
să constatăm că. și In 
aceste condiții dificile de 
tranziție pentru satele 
noastre, oamenii au înțe
les să execute integral lu
crările agricole de pri
măvară. S-a lucrat fără 
„mobilizări” sau „indica
ții” din partea celor stră
ini de agricultură și 
putem considera reușita 
campaniei agricole de pri
măvară ca fiind o primă 
Ilustrare a avantajelor 
pe care le aduc interesul 
și cointeresarea produ
cătorilor particulari, 
diferent de domeniul 
activitate. încheiem 
agricultura menționind 
că se conturează orienta
rea spre revenirea la pro
filul tradițional zootehnic 
al Județului, care va asi
gura o mai bună valorifi
care a condițiilor 
climat ce specifice 
Oricum, dezvoltarea 
culturii. In general, 
zootehniei in special este 
foarte importantă 
județul nostru, care 
prezent arfîgură din 
surse 
sută din hrana 
lației.

— ( c sc poate 
despre preocupările 
domeniul social ?

— încă din luna
rie s-a dat prioritate 
provizionării populației,
îmbunătățirii condițiilor
de trai In general. In u- 
nele domenii, cum ar fi a- 
provizionarea cu produ-

pedo- 
zonei. 
agri

și a

pentru 
în 

re- 
proprii doar 30 la 

popu-

spune 
din

ianua-
a-

trans- 
persis- 

dificultăți 
rind 

produselor 
schimb 

din

Jrului 
dcruă 

la 
extin- 

Uzinei 
Paroșeni, 

lo-

se alimentare sau furni
zarea energiei, rezultate
le pot fi considerate ca 
bune. In altele, între care 
aprovizionarea cu produ
se industriale sau 
portul in comun, 
tă numeroase ( 
datorate In primul 
neasigurării 
sau pieselor de 
de către furnizorii 
țară.

In activitatea de 
vestiții este prevăzută 
construirea a 2600 de a- 
partamente In județ, pre
cum ți o serie de obiec
tive importante, Intre ca
re pentru Valea 
aș menționa cela 
spitale moderne de 
Lupeni și Vulcan, 
derea capacității 
termoelectrice 
pentru termoficarea 
calităților, cu 50 la sută, 
executarea fn continuare 
a unor importante lu
crări pentru Îmbunătăți
rea alimentării cu apă a 
zonei.

Problema principală fn 
investiții o constituie ca
pacitatea redusă de exe
cuție a constructorilor, 
problemă care va trebui 
soluționată In viitor, pen
tru că, dacă 
încep să se 
pacități de 
vor trece In 
In domeniul 
rile sînt evidente la 
pasul...

Interviu consemnat de 
Ion MUSTAJÂ

in industrie 
contureze ca- 
producție ce 

conservare, 
social lipsu- 

tot

Continuare In pag. a 2 o

Animație în piețele 
agroalimentare. Lume 
multă, marfă puțină.

Foto: Dan Adrian 
PETROESC

Ajutoare umanitare
Timp de trei zile, o de

legație din Marea Brita
nic a fost oaspete a mu
nicipiului Petroșani. Dele
gația. condusă de pastorul 
Ian W.ikie, a fost purtă
toarea mesajului de so
lidaritate al popoarelor 
Marii Britanii cu poporul 
român. In lupta pentru 
refacerea țării după Înlă
turarea dictaturii. Din par
tea enoriașilor din paro

IN LEGĂTURĂ CU DEVASTAREA 
SEDIULUI P.N.L.

liste regretabil că în 
plină campanie electorală 
asistăm la unele situații 
de-a dreptul penibile, la 
intfmplări care pătează o- 
noarea noastră a tuturor. 
Zilele trecute, sediul Par
tidului Național Liberal 
din Petroșani a fost de
vastat S-au distnis bu
nuri, s-au spart geamurile, 
s-au rupt afișele electo
rale și multe ade lucruri 
ce au fost acolo.

Anunțată, poliția mu
nicipală a intervenit o- 
perativ, reținfnd făptașii. 
După cum am fost infor
mați de la Poliția muni
cipală, aceștia sînt 4 ti
neri. Deocamdată poliția 
Iși continuă cercetările. 
Motivul acțiunii lor ne
cugetate, după cum re
iese din declarațiile lor, 
este răzbunarea pe un 
membru al PNL, cu care 
au avut o altercație. Deci, 

din Marea Britanic
hiia Bourne End au fost 
aduse ajutoare umanitare 
pentru copiii și tătrini. 
constlnd in îmbrăcăminte, 
medicamente și alimente.

Ajutoarele umanitare 
au fost repartizate Casei 
de copii din Uricani, sec
ției de copii distrofici a 
Spitalului din Petroșani 
și Căminului de tătrini din 
Lonea. (Al.H.)

subliniem că nu este
vorba de o acțiune cu 
caracter politic sau e- 
lectoral. Este vorba de o 
răzbunare personală și 
otita tot. După cîte știm 
noi In Valea Jiului. Intre 
formațiunile politice e- 
xistente nu au fost și nu 
sfnt divergențe care să 
genereze nici un fel de 
violențe. Și vrem să cre
dem că acest c dru al 
dialogului de idei se va 
menține permanent atît 
în campania electorală, cit 
și după alegeri.

Oricum, pină la 20 mai, 
ziua alegerilor, organele 
de poliție vor trebui să-și 
intensifice acțiunile de 
asigurare a pazei sediilor 
partidelor, pentru evita
rea oricăror acte reproba
bile din partea unora ca
re știrbesc prestigiul oa
menilor din V.-ilcn Jiului. 
(G.C.)

Comerțul
Cind e bine, e bine I

Pentru a nu se spui» 
că scriem despre comerț 
doar atunci cind se fr*  
tîmplă lucruri neplăcute, 
am urmărit și în perna- . 
da dinaintea zilei de 1 1
Mai, modul în care a tott 
organizată activitatea co
mercială. Putem spune c*  
a fost bine organizată, ; 
S-au luat din vreme mă
suri de sporire a aprovi
zionării, magazinele de 
pline au avut program co 
răspunzător, s-a reușit »- 
sigurarea unui fond de 
marfă acceptabil. Mai 
mult de atît, au fost lua
te măjuri și pentru asi
gurarea funcționării uni 
taților din bazele de I 
agrement ale municipiu- | 
lui nostru, care au pri- | 
mit cantități apreciabile de 
mici, crcmvurști, dmâ- 
ci>ori și alte asemenea 
produse. Doar berea a fost 
In cantități insuficiente, 
Insă mai mult nu s-a pu
tut aduce. Oricum, pe 
ansamblu, comerțul și-a 
făcut datoria și s-a văzut, 
chiar dacă unii nu vor să 
recunoască, că din orice 
pățanie se învață cîte ce
va. Așa că atunci cind o 
bine, e bine, și de data a- • 
ceasta a fost bine. (G.C )
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Am fost și mai slntem 
martorii unor ezitări, ai 
unor erori chiar. In lupta 
pentru afirmarea noilor 
valoti ale libertății și de
mocrației. Cu tonte ezi
tările și erorile putem 
spune Insă că s-au făcut 
pași însemnați pe calea 
democrației. Au fost în
ființate, alături de Intiiul 
fruct a1 revoluției —
Frontul S.dvării Naționa
le — peste 80 de partide 
și grupări politice. S-au 
constituit Intr-un cadru 
oficial, legalizat, zeci de 
sindicate libere Princi
piile și valorile tinerei 
noastre democrații se a- 
Inniă in aceste zile pe 
fondul frămlntărilor pri
mei campanii electorale li
bere clin ultima jumăta
te de veac. Scopurile șl 
proiectele revoluției din 
decerni, rie 1989 slnt in
vocate sau cuprinse în 
majoritatea platformelor- 
program ale partidelor 
și grupărilor politice care 
participă la competiția 
de captare a sufragiilor. 
Există Insă vocj care În

cearcă să acrediteze ide- 
ea falsă că evenimentele 
revoluției noastre sînt 
„programate" sau „diri
jate”. Există grupări po
litice care au tras semna
lul de alarmă că „istoria 
din 1946 se repetă".

In cele mai bine dc trei

pe invective șl nici
decum pe argumente, con
stituie expresii ale into
leranței, ale neînțelegerii 
esenței democrației.

Mizînd pe posibilitatea 
dc a cîștiga puterea po
litică, in situația vidului

Dreptul la opinie
luni, m- im întrebat: în
cearcă oare cineva să
pună piedici In calea de
mocrației 7 Democrația se
bazează pe drepturi și
principii larg acceptate. 
Iar unul din acestea este 
libertatea individuală,
dreptul la opinie Drep
tul fundamentă! statuat 
oricărei democrații este 
că individul poate să-și 
exprime liber părerile. 
Cu toate acestea, asistăm 
la diverse afirmări nk 
intoleranței. Atacurile hi 
persoană. IntvmelnN doar

politic creat prin prăbu
șirea dictaturii, cei ce 
participă la campania e- 
lectorală, marcați dc spi- 
r.t de intoleranță, nu fac 
altceva di.'cît o propa
gandă nedemocratică. Ce 
altceva a stat la baza 
dictaturii ceailșiste declt 
Intoleranța atît de carac
teristică a ideologiei co
muniste 7

Rațiunea ne lndeam.iă 
să credem că istoria din 
1916 nu se va repeta. 
Proci ni revoluționar pe 
care 1) trăim acum, la 
începutul ultimului dc

ceniu al acestui secol, 
poate fi ci 1 mult compa
rat, dar nu are nimic 
comun cu anii in care ni I 
s-a impu£ dictatura co
munistă, sub protecția i 
baionetelor rusești și prin ■ 
înțelegerea tacită a ma- ; 
rilor puteri ade lumii.

In procesul revoluțio- I 
na>r declanșat în țara I 
noaștră de ridicare în 
masă împotriva dictator- i 
rii, au existat pe alocuri 1 
unele ezitări și se vor mai 
Ivi, poate, erori. Cu toa- ' 
te acestea, putem spune I 
cu optimism: depinde dc 
noi, de fiecare, să asigu
răm af.rmarea milor va
lori ale denii orației și 
libeității I Iar aceste va
lori sînt garantate rie po
sibilitatea oferită de noua 
Lege electorală de a na 
exprima ldcr opțiunea 
politică la 20 in ii. ,
_ 1
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„Valea Jiului -o cetate a sufletelor tari“
J (Urmare din pag. I)

— Ne-au parvenit vești 
despre o seamă <le pre
ocupări pentru dezvolta
rea turismului hunedo- 
rean. Ce ne puteți spune 
pe această temă ?

— Pornim de la ideea că 
turismul constituie „in
dustria” în care va trebui 
Bă investim fără întîrzi- 
cre întrucit asigură o e- 
ficiență proprie ridicată, 
«it și schimbarea unor 
activități economice co
nexe și, implicit, crearea 
de noi locuri de muncă.

Documentat, fără riscul 
de a fi acuzat de patrio
tismul local, se poate ar
gumenta că sintem Jude
țul cu potențialul turis
tic cel mai ridicat din 
țară, sub aspectul fru
museților naturii (șase 
masive muntoase !...) al 
vestigiilor istorice (două 
capitale antice) și al |>O- 
erbilităților de tratament 
balnear. Pentru moment 
ne lipsesc, insă, infra
structurile necesare: ho
teluri, șosele, servicii de 
nivel ridicat.

— Probabil că vom re
veni pentru mai multe de
talii, fiind vorba de un 
domeniu de larg interes 
cetățenesc. In continuare, 
am dori să cunoaștem 
care este rolul primări
ilor in noul context eco
nomic și social creat după 
revoluție ?

— Primăriile parcurg un 
drum de r*<rtlefinire  orga
nizatorică. de trecere de 
la rolul de anexe ale 
fostelor comitete de par
tid la aeda de instituții 
reprezentative in teritoriu, 
capabile să cuprindă și sa 
soluționez,*  întreaga arie 
de probleme legate de 
munca și vi.iț.i celor a- 
proapc fiooono de locuitori 
ai iu l ții ii. Aș dori să 
n . ,ni z ci ir două din 
< tntâi.l- i <. *a;e  le u-

• 'IIlvI. Alte două legă
turi dc chei au fost adu
se, ieri, la administrația 
ziarului nostru. Una a fost 
gm;tâ de dl. Mihni Rusu 
pc strada V. Roaitu din 
Petroșani. Cealaltă, aflată 
într-un port-chei, „s-a 
pierdut” de proprietar în 
preajma pieței ngroali- 
mentarc. (Gli O )

APEL. Domnul Dumi
tru Ciulei face apel că
tre toți invalizii să parti
cipe la ședința dc consti
tuire a unui comitet de 
inițiativă, în data de 6 
mai 1990, ora 10, la Ca
sa de cultură a sindica
telor libere din Petro
șani. (P.N.)

TURISM. „Straja", cer
cul turistic lupencan, con
stituit în cadrul clubultrt 
alpin „Floarea Reginei — 
Valea Jiului”, organizează 
azi, înccpînd dc la ora 18, 
la clubul sindicatelor din 
Lupeni o proiecție de dia
pozitive pe tema turismu
lui montan. Sînt invitați 
toți iubitorii drumețiilor 
montane. (I.D.)

FILIALA din Valea 
Jiului a Frontului Demo
crat German din Româ
nia invită toți cetățenii 
de naționalitate germa
nă din municipiu la o în
trunire a filialei, amînată 
din data de 22 aprilie, din 
motive de forță majoră, 
întrunirea reprogramată 
va avea loc duminică, 6 
mai, ora 11, la Casa de 
cultură Petroșani. (I.D.) i

i

TELEFOANELE, ce a- 
veți cu ele 7 Ne adresăm 
celor care n-au altă trea
bă mai bună dc făcut de- 
clt să distrugă telefoanele 
publice. Este așa greu de 
înțeles că aceste posturi 
telefonice sînt de utilita
te publică 7 Atunci dc ce 
sînt distruse 7 Să fie 
vorla de răutate, de ego
ism 7 De cc7 (S I’.)

LA* STAȚIA terminus 
din Uricani a autobuzelor 
AUTL există și 0 fîntînă. 
Apă bună, curată pentru 
drumeți. Sugerăm edililor, 
dar și cetățenilor, să păs
treze curățenia în jurul 
ei. (A.II.)

IN LUPENI, pc strada 
Pădurarilor, se află groapa 
de gunoi a orașului. Groa
pă e un fel de a zice — 
pentru că, după cum ne 
spune Constantin Panti- 
lei, care locuiește aici 
— aceasta s-a extins pe 
o mare suprafață de te
ren, mașinile EGCL des- 
cărcînd oriunde gunoiul 
Terenul este neexpro
priat, aparținînd încă u- 
nor cetățeni. Sugerăm de
gajarea acestui teren de 
către cei care l-au aglo
merat eu gunoi. (G.C.) ,

. -Rubrică realizată dc 
Gheorghe OLTI ANU '

In curind ia Petroșani

Talcioc

*.|**fcif<e ta' i-ujii.

' biform .m p i;i'’-rC-

» iii c i in uini.i lirl’.-i luU-
dabile in țiati'-'*  i i primă-
rici mumr l.ile, i poliției
și dubitul Jiul. hv pinii
<k*  vineri, 4 mai 19'JO, în
orașul Petroșani des-
rhide tirgul dc vinz.’ii*  li-
bcr.'i — t ileii.c. Acesta
w va am n.ija i n incinta
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„Jiul" Petri ini, urmărin-
du-ge dcgrev.n i fi 1-i
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de vinzi. ,i UuCr pi .,

Prin >* . rru lml z ttu 
Jiu n- am, pd ’ i adm
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lor d i*  ”'-*  n ■■ riță trăi
iui in di loc din oiaș, dc- 
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v</r suporia con*  r ■ inlelc
ap. ,< ă l"g. ițiți în
Vlg’-'.a (fiC.)
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vem în vedere. In primul 
rînd descentralizarea ac
tului decizional, prin asi
gurarea preponderenței 
rolului primăriilor comu
nale, orășenești și muni
cipale în soluționarea pro
blemelor proprii. Apoi 
Sigurarea unei receptivi
tăți maxime față de pro
blematica cetățenilor, care 
așteaptă cu deplin temei 
îmbunătățirea rapidă a 
condițiilor de trai.

— Care este atenția a- 
cordată de Primăria ju
dețeană centrelor munci
torești, Văii Jiului în spe
cial '?

— Centrele muncito
rești constituie realități
complexe, sub aspectul
amenajării teritoriului, o- 
cupării și stabilizării for
ței de muncă, al poluării 
ctc. și de aceea este fi
resc să li se acorde o a- 
tenție specială. Exemplul 
Văii Jiului în ceea ce 
privește aprovizionarea 
populației este elocvent 
în condițiile in care popu
lația reprezintă 28,5 la 

ită din totalul județului, 
ponderea consumului a- 
limentar, pe grujie de 
produse, s-a situat de la 
începutul acestui an între 
38 și 42 Ia sută din total. 
De menționat că întreaga 
coordonare a aprovizio
nării populației Văii Jiu
lui a asigurat-o Diiccția 
comercială a județului și 
nu vreun ipotetic orga- 
n ,m comercial din Bucu
rești. Aici, la lei ca și în 
celelalte zone industriale 
va trebui lucut mai mult 
ub a-|>ectul dotărilor -o- 

> ;ale.
— Pentru informarea ci

titorilor ziarului nostru, 
a locuitorilor Văii Jiului, 
ci*  m*  puteți spune despre 
rele două articole apăru
te recent in ziarul „Româ
nia liberă" referitoare la 
activitatea dv. ca director 
al minei l’etrila '!

Dl PA PESTE 3 DECE
NII dc activitate comer

cială, se pen ionează soții 
Dumitru si Mar a l.ula- 
r he — ge-tionari ai ma
gazinului alimentar 1 ti au
toservire nr. 31 Lunca. 
•Soții totalizează 84 dc 
ani de munca dedicată cu 
-ărg a corectitudine bu
nei -iviri a populației.
(Doi <1 Nl.tMjl)

record
iul mu iții, Con' talii m 
Hi 'i ian, | up.i în 
m •1 d<-' b t d api, ,vi
/ion .,iea abundentă a ra
ionului dc- nu/elin i. In 
■? in/*i  ol, rr. gazinul cn- 
irioște o aflucn'/i muc 
tic ■ mnpâi rituri, ir |><’r-

■n.ii d *c  V i l.i
fu â fata tutu- • ■; iinu
Im. îl M.)

— Este vorba de două 
materiale cu caracter 
vădit calomniator, pe ca
re un ziar care se bucura 
odinioară de prestigiu, 
cum este „România libe
ră”, fără cea mai mo
destă verificare, le pla
sează sub genericul „Drep
tate ochii plînși cer să te 
vadă”, a cărei esență 
propriii redactori o res
pectă atît de puțin.

Din respect față de a- 
devăr, față de cei care 
mă cunosc și cei care se 
întreabă cine ii reprezin
tă în Primăria județului 
voi reveni în scurt timp 
cu detalii privind nete
meinicia celor afirmate 
în articolele menționate.

— Domnule Bogdan, 
cum se vede Valea Jiului 
din Deva ?

— Privită din afara pe
rimetrului său natural, 
Valea J ului impune res
pect prin particularitățile 
sale distincte, prin forța 
ce o emană. Fără să vreau, 
mă gindesc adeseori la 
titlul atit de inspirat găsit 
cu ani în urmă de regre
tatul scriitor pelrilean 
Ion D. Sîrbu. la un inter
viu: „Valea Jiului, o ce
tate de suflete tari". Dar, 
dacă acceptăm că extrac
ția cărbunelui constituie 
principala rațiune de a 
fi a regiunii, trebuie să 
fim conștienți ca situarea 
producției la 40 la sută 
față de realizările anului 
trecut riscă să prejudici
eze poziția di osebită, o- 
cupată de Valea Jiului în 
ansamb’ul economiei ro
mânești.

— Vă mulțumim pen
tru cele relatate. Am re
ținut că in problemele tu
rismului hunedorean vom 
relua această discuții*  in
timii spațiul unui sin
gur articol este insufici
ent pentru o problemati
că mai vastă.

NO T_A

Ce facem cu cîinii vagabonzi?
.,< Ș fui ai eu eiinii va

gabonzi 7" intreabu dom
nul loan Lungii, pensio
nar din Vulcan. „De cînd 
sint pensionat, am um
blat mai mult prin Valea
Jiului, cu probleme sau
in plimbări , A pi t<*  tot 
am intilnit a. -ști câini
vagabonzi. Numărul lor
< sie in ere Icre și văd 
i. î uim m iii ți fa< e pro
bleme, li puli-m intilni 
1" te tot; in jurul contai
nerelor cu n "un i mena- 
j -i in cui țiie iul. - prin
derilor, pe -.ti'fizi... Dc
multe ori nil putem ador
mi no.pl- din cauza iiî- 
luielilor dintre ci, i.ifuieli 
rezolvate l.im înțeles cil 
n< .!<>.

Or fi dispărut gospodarii?
Valea Anlnoasci, loca

litatea în sine, a fost cu
noscută ca avînd oameni 
harnici și pricepuți, cu 
multă inițiativă gospodă
rească. Comuna și mai a- 
poi orașul îneîntau prin 
frumusețe. Au început de
molările, construcțiile șl 
s-a instalat un soi de lîn- 
cezeală greu de explicat. 
Cum arată acum Ani- 
noasa ? Răspunsul îl gă
sești la tot pasul de pe 
„vale în sus“ pînă la Is- 
croni. Containerele dintre 
vechile blocuri de colo
nie, ca și dintre blocurile 
noi, sînt arhipline mai a- 
les cu cenușă. In jurul 
fostului magazin alimen
tar — acum aflat în pa
ragină, nu știm de ce — 
numai gunoi și cenușă. 
Două gropi imense în care 
într-una s-a turnat fun
dația dar s-a oprit, iar 
alta oprită în faza de să
pături în spații largi, dau 
centrului un aspect dezo
lant Să nu mai vorbim 
de noroiul din fața noului 
magazin, format datorită 

colmatării șanțurilor pe 
care nu le desfundă ni
meni. Este bine că cei de 
la drumuri au hotărît 
să betoneze tronsonul de 
drum din centrul loca
lității, dar porțiunile ne
betonate (mai ales de la 
podurile pe distanța A- 
ninoasa — Iscroni, prac
tic îngropate în păniînt) 
nit trei, uie uitate. Aceste 
porțituii trebuie întreți
nute ca să nu se degrade
ze autobuzele veșnic su
praaglomerate. (Poate
AUTLP analizează pe 
bază de sondaj oportuni
tatea „îndesiră” curselor 
Petroșani — Aninoasa, de
oarece actualul orar, o 
singură cursă cu plecairea 
la o oră, este cu totul 
nesaț i-făc ator).

Și pentru ca peisajul rii 
f.e complet, pe marginea

Deocamdată se poartă 
pașnic cu noi. Piua cînd 
da turbarea peste unul 
dintre ci și atunci... Nu 
exagerez deloc; toți știu 
ca se hrănesc cu resturi, 
cu șobolani, cil tot ce a- 
pucâ, deci e toarte posibi
la o cpid'-mie”.

Părerea noastră este că 
ai trebui înființate cit. 
m.ii repede servii ale dc 
ei lisa). Sau, dacă apare 
vi o inițiativa particiila- 
i ,i, in acest sen-., să fie 
im urajaiă. Pielea de cîinc 
e-.te o materie primă n- 
preeiat i de indie tria pie
lăriei. O materie primii 
< ai e la noi vagabonde i> ,j 
pe .'râzi.

Paul \!< I I I S< IT

drumului s-au adus 
mezi de pămînt care 
de anul trecut și nu 
atinge nimeni de ele. 
bătătorit, și greu

loca- 
Aninoa- 

Sau 
domnule 

Petri-

gra- 
zac 

se 
S-au 
mai 

pot fi sparte cu tîrnăcopul. 
In orice caz, aspectul e 
dezolant și nu se întreve
de nici o perspectivă ca 
starea de curățenie să se 
îmbunătățească. EGCL Vul
can care „gospodărește" 
Aninoasa nu face nimic. 
Oare de cînd n-ați fost la 
Aninoasa domnule direc
tor Albcscu ? Faceți-vă 
drum cu intenții bune și 
luați-i și pe cei de la 
salubritate cu dumneavoas
tră, ca și pe cei de la în
treținerea fondului 
tiv (fond care în 
sa arată jalnic), 
dumneavoastră 
primar Gheorghe 
leanu, pe unde treceți în 
drum spre primărie 
nu vedeți — fie și 
goana mașinii — 
cele relatate și care 
mulțumesc pe primul 
nit ? Se vede treaba 
v-ați învățat cu starea 
lamentabilă în care arată 
Aninoasa de permiteți 
prolifereze o stare 
ficiență care aduce 
daune gospodăririi 
tății și, de ce nu, 
creează adevărate 
de infecție.
vorbim că 
noasa 
sus, ;
albie. Cînd s-o 
dată, așa cam 
să cam facă în 
lor de Rusalii

de 
din 

toate 
ne- 
vc- 
că

să 
de su

mari 
locali- 

care 
focare 

mai 
Ani- 
pînă 

are
o-

Să nu 
pîrîul 

e colmatat 
aproape nu mai 

umfla 
el ișnuiește 
junii ploi- 
veți decla

ra Aninoasa localitate 
lamitată. N-ar trebui 
ajungeți aici, ci să 
primul gospodar, 
Ic primar, care 
grijiți de fața 1 
care trebuie să 
moașă.

Simion

ca- 
să 

fiți 
, domnu- 
să vă în- 
loc.dității, 
fie fru-

POP

„Ospitalitate"
Domnul Sandu Valorică 

a venit în Valea Jiului să 
muncească în mină. I s-a 
spus că va beneficia de 
condiții dintre cele mai 
bune de cazare.

De cîteva săptămîni lo
cuiește la căminul IACGVJ 
de lîngă IM Dîlja. In di
mineața zilei de 26 aprilie 
ieșind din schimbul IV, 
a dat o raită pe la ma
gazine, pentru aprovizio
nare. A umplut două pla
se. Intorcîndu-se la cămin, 
a constatat cu surpriză 
că portărița lipsește. Cum 
cheia dc la cameră se 
lasă la poartă s-a văzut 
în situația dc a nu putea 
intra. A așteptat un timp, 
apoi l-a căutat pe admi
nistrator. L-a încunoștin- 
țat dc faptul că portărița 
lipsește și l-a rugat să-i 
dea cheia dc rezervă, pen
tru a putea intra în ca
meră. Acesta nu numai 
că nu i-a dat cheia, dar 
l-a și pus la punct: „Ce 
te grăbești, domnule așa, 
ai răbdare că portărița o 
sa vină ca“. Și a venit 
după aproape o oră, timp 
în care omul, obosit și 
nedormit a așteptat — cc 
era su facă ?

Paul Nit ( I I.SCU

„DOM POLSKI". AZI, 
la ora 18, are loc, la clu
bul sindicatelor din Lu- 
peni, constituirea „Casei 
polone” — „Dom Polski" 
— asociație benevolă, a- 
politică. Sint invitați ce
tățeni de origine polo
neză, simpatizanții aces
tora, ai culturii poloneze. 
(I.D.)

PRIM AJUTOR. Mem
brii mișcării ecologiste 
din Vulcan au montat dc 
curind — pe drumul spre 
cabana Vîlcan (în locu
rile denumite „Crucea lui 
Bogdan" și „Trecătoarea 
lupilor”) — două posturi 
de prim ajutor medical 
la care pot apela cei care, 
aflați pe acest traseu, sînt 
la ananghie. Acestea au 
fost instalate de oameni 
inimoși pentru semenii 
lor și sperăm că nu vor 
fi distruse de unii care, 
în pădure, se comportă 
ca vandalii. (Gh.O.)
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SPORT SPORT
FOTBAL, divizia A

Greu Ia deal cu boii slabi! la urs ta t împle lor

JIl’L PETROȘANI — I .C. ARGEȘ PITEȘTI 
•—0 (1—0). Stadion Jiul, teren umed, cu bălți, timp 
însorit. Spectatori, circa 3000. Atmosferă plictisită. 
Raportul loviturilor de colț: 7—4. Șuturi pe spațiul 
porții 2—5. A înscris Cristea (min. 11). I.a tincret- 
speranțe 4—2 (3—1). Cartonaș galben I*.  Tănase. 
Cartonașe roșii Moromete și l’irvu. A arbitrat bine 
Dan Petrescu, ajutat de V. Ilie (penibil) și M. 
Constantincscu. toți din București. JIUL : Gliițan — 
Negrită, Sedccaru. II. Popescu, Miliăilă — Cristea,

de 6—4 (3- I) în f.ivoari'a 
juca tor doi dinamoviști, 
care i >i a l judecă pentru a 
7-a o.ii 'i '.rofi-ul.

Au marcat Iții lucioiu 
(3), Matmț, Sal.ău, Llipu, 
>■< icctiv Ilie Dumitrcscti. 
Lăcătuș, Rot u -J l’n- 
gareanu

(Rumpi i s)

Bîcu, Varga — 
eoni.

Ilenzel (Florcscu), Moromete, I.as-

Mare dezamăgire, 
minică, pe stadionul

du- dovedind că echipele își
J.ul, merită pozițiile din cla-

Echipa noastră, dacă i se 
mai poate spune echipă, a 
(jucat sub orice 
Parcă ne vine să 
lăm: oare băieții aceștia 
nu mai au respect față de 
spectatorii care se încu
metă să meargă la stadi
on ? La pauză dl. Abra- 
ham ne spunea că, pentru 
meciul cu Argeșul, în a- 
lară de prima oficială 
'4000 lei) din partea CMVJ 

s-a mai promis „săra
cilor" fotbaliști încă 
„supl ment’’ de 1000 
Bineînțeles, dacă ar 
v aluat. cit de cit la 
Iul diviziei A. Mai 
6e joacă la old-boys...

Norocul de duminică 
fost lovitura liberă 
min. 11 
xecutat 
p < lorul 
Ion ul a 
4—0. Apoi 
searbăd, de ambele

critică. 
Intrc-

un
Ici. 

fi e- 
nive- 
b;ne

a 
clin 

cind Cristea a e- 
putemic și clin 
unui apărător ba- 
deviat în plasă: 

jocul a fost

sament Este inadmisibil 
ca într-o repriză, o echipă 
să expedieze un singur 
șut pe spațiul porții. In 
min. 42, la o centrare a 
lui Varga, Bîcu ratează 

din interiorul careului.
După pauză nu se schim

bă nimic. Spectatorii se 
enervează, la aceasta con
tribuind și prestația sub 
orice critică a arbitrului 
de tușă V. Ilie, care a 
semnalizat total aiurea 
vreo 4—5 ofsaiduri, pe 
care numai el lc-a văzut. 
Morom te lovește adver
sarul fără balon și este 
eliminat. Același lucru îl 
face și Pîrvu, de la oas
peți. In min. 77 Bîcu joa
că mingea pe picior și, din 
volcu, șutează puțin pe 
lingă poartă. Cu 3 minute 
înainte 
ratează 
prin A. 
Argeșul

arpintii
Continuînd 

tilnirilor d.n
în

de final, oaspeții 
o mare ocazie 

Georgescu. Dacă 
egala, ne puteam

său 
avea 
Dacă 

pe 
n-am

lua adio de la divizia A. 
începe să ne fie lehami

te să mai tragem și con
cluzii. Concluzii la ce ? 
Că Jiul joacă orice în 
afară de fotbal. Duminică 
ni s-au oferit mostre de 
neputință și nepricepere. 
Cum poate un fotbalist ca 
Ilenzel să luftcze în faza 
de finalizare (era gata să 
se autoaccidentezc). Tot 
luft. și tot în careu, ne-a 
arătat și Bîcu. Benone 
Popcscu a jucat cu gîndul 
la botezul micuțului 
copil, Gabricl, care 
loc duminică seara, 
ar fi să evidențiem 
cineva din echipă
avea pe cine. Poate numai 
pe Libardj pentru rezisten
ța sa la infarct Păi, dacă 
acasă jucăm țurca, 
îndrăznim să sperăm 
vom cîștiga puncte 
deplasare, în felul 
evitînd retrogradarea ? Să 
nu mai punem la socotea
lă faptul că la 9 mai (Ziua 
Victoriei) ne vizitează la 
Petroșani Steaua.

In orice caz, căruța Jiu
lui scîrțîie rău și nimeni 
nu știe cu ce unsori tre
buie să fie unsă. Concluzia 
cea mai dureroasă poate 
fi tradusă prin proverbul 
vechi românesc: „Greu la 
deal cu boii slab i I".

Mircca BUJORESC U

cur» 
că 

din 
acesta

scria
județ și din 

țară (In curînd și 
străinătate), Asociația spor
tivilor veterani Petroșani 
s-a deplasat la Oltenița. 
Surprizele plăcute s-au 
ținut lanț. La intrarea în 
orașul de pe Dunăre am 
fost primiți de o delega
ție, cu o pîine mare cît 
roata de „Dacia", caldă, 

cu sare. Peste tot am fost 
primiți cu simpatie, ni 
s-a vorbit frumos despre 
mineri și atitudinea lor 
față de ce se întîmplă în 
țară. Cea mai frumoasă 
surpriză a fost o plimbare 
cu vaporul pe Dunăre, 
sub un soare puternic. Am 
trecut la doar cîțiva me
tri de țărmul bulgăresc, 
unde se află orășelul Tur- 
tucaia.

Meciul s-a i' "" 
în prezența a peste 
de spectatori (cam ca 
Jiul, în divizia A). Echipa 
din Petroșani a deschis 
scorul prin Lăzăroiu, pri
ma repriză încheindu-se 
cu 1—0. După pauză, în 
secunda 30, imediat după 
punerea balonului în joc 

centrul 
terenului, vede pe portarul 
gazdelor ieșit puțin

clin

desfășurat 
; 2000 

la

M. Marian, de la

poartă, șutează puternic, 
cu boltă și înscrie sub 
bară. Gol de kinogramă, 
cum rar sc vede pe sta
dioane. Gazdele reduc din 
handicap printr-o lovitu
ră de la 11 m, pentru ca, 
în min. 89 să și egaleze tot 
din penalty. In ansamblul 
ci, partida a fost de o 
mare frumusețe, cu faze 
„fierbinți" la ambele porți, 
dovedind că pasiunea nu 
are vîrstă cînd este vor
ba despre fotbal. In echi
pa de la Petroșani au ju
cat: Homan — Zamfir, 
Chițac, D. Maria, Jujy — 
Lăzăroiu, M. Marian, I. 
Danciu, Bîră — Grecu, Li- 
xandru. Au mai jucat Bu
ză, Cărare, Bărbuță. Au 
lipsit Libardi (cu necazu
rile lui de la Jiul 1), Co- 
tormani, Muia, Păuncscu, 
Dula și B. Schrcter, îm
potriva cărora Urmează să 
fie luate măsuri disci
plinare.

Următoarele partide 
echipei de old-boys 
Petroșani — la Pitești
Dobrin, Moiccanu și alții), 
Ia Sălaș, la Sibiu și re
turul cu Oltenița. Uite- 
așa nu se imbătiînește 1

| 0 nouă victoda
Etapa a Il-a, disputată 

duminică, 29 aprilie, la 
Tîrgu Jiu a reunit în în
trecere echipele AS Ar
mata Tg. Jiu, CSM Tîr- 
goviște și AS Jiul Petri.a. 
Concursul a fost dom it 
de AS Jiul Petrila. 
vingătoare în ambele in- 
tîlniri : 35—5 cu ASA 
Tg. Jiu și 25,5—13,5 cu 
CSM Tîrgovi.ște. In urma

LUPTE, divizia A

ale 
clin 
(cu

Mir..a Bl JORI S( I

( 1 \ s

1 Din imn

\ M 1

21

■. N

20

r
73—15 422 2

2 Steaua 25 20 2 3 65—20 42
3. „U" Graiova 26 15 6 5 46—20 36
4. FCM Br lș.i.v 25 12 6 7 32—35 30
5. Petrolul 25 11 fi 8 36—28 28
6. „Poli" Timiș-am 24 9 7 8 37—30 25
7 FU Bihor 25 11 2 12 50—41 24
8. Spir tul stndcnlj 25 10 4 11 31—37 24
9. FC Farul Constării. i 25 7 8 10 35—35 22

10. FC Inter 25 9 4 12 32—35 22
11. Flacăra 25 8 5 12 25—32 21
12. „U" Clui 25 7 6 12 30—53 20
13. SC Bacău 24 8 3 13 27—42 19
11 .111 L IM.T ROS 25 8 3 11 27—11 19
15. Corvinul llum-doara 21 H 3 13 21—16 19
16. FC Arge. 25 8 2 15 24—38 18

acestor victorii, echipa 
din Petrila se situează pe 
primul loc în clasamen
tul seriei.

Antrenorii Costică Mar- 
maliuc și Nicolae Șcrlan 
evidențiază pe următorii 
componcnți ai echipei: Va- 
sile Adomnicăi — cate
goria 48 kg, Nicuță Boga 
tu — 52 kg, Ion Ailincâi 
— 62 kg, Aron Cîndea — 
82 kg, Adrian Dacica 
100 kg și Dan Podină — 
130 kg. Această nouă vic
torie a luptătorilor din Pe
trila reprezintă încă o do
vadă a modului serios în 
care trebuie abordate în
trecerile sportive, dorinsa 
și ambiția antrenorilor i1 
echipierilor de a onora i 
cum se cere culorile era 
buliii și încrederea spec 
tatorMor.

I’. M( IILESCU

Membri ai Asocia
ției sportivilor vete
rani din Petroșani.

Divizia C, seria a IX-a

Campionatul județean Felicitări, Mihai Marian! Un egal in extremis
TRI- 
URI-

RAPfD SIMERIA 
A I — MINERUL 
CÂNI 1—5 (0—»)- Lidera 
serici campionatului ju
dețean, Minerul Uricani 

un 
galop de săriara- 
vm, cnmbinativ, 

o id> clară a atacu- 
Ic-a Itlus «i liip,orilor 

o victorie p„ 
i, rccunos- 

la urmă și de 
pe< lator din Si- 

Aij marcat: Jiimo- 
Tom.i, DU1-

Po‘‘ •'In icu 
Uricani. 
victorie, 
se află 
pentru

Minerul
a rcaLz.it la Simeria 
adevărat 
te. T'xul 
ril 
lin, 
«lin Ura ani < 
depl.n m •rita 
cuui pir.'i 
pul- il 
merin 
rul ,
cu, Gitan și 
pentru Minerul 
Cu arc.i.ita nouă 
iMin'-rul Uricani 
in cu i diici fa

O FINALA DF INAI I NIVF.I IT IINlIf

Dinamo — Steaua 6-4
Stadionul ! Allgll.l 

din «ape la a găzduit 
ma r u: i f.r.al.i „Cllp-'i 
Rom.in,' i” la fotbal («di ■ 
ția a 12- i) in care .-iii 
inlilnit echip'-le bum 
roș! -n'- D i .imo > S‘- 
ua.

Par'id i, p' i ' >i< i oo;i ă, 
<Jc un e •' > lent nivel t<h- 
nic, • ,i i1.1 lieia! > u • oi uI 

promovare cu Victoria Că- 
lan și Parîngul Lonca. Dar 
încă mai este de Jucat.

Printr-o decizie luhtă 
intr-o recentă ședință a 
organismului de speciali
tate de la Deva, în caz de 
egalitate de punt te la fi
nele campionatului, do
pai tajarca in vederea 
promovai se va face 
printr-un meci «le baraj 
pe teren neutru. Așa că 
<el" tri pretendente la 
titlu au încă posibilila- 
’ 'a ă evite această situa
ție, prin jocuri cît mai 
bune și, bineînțeles, prin 
victorii aducătoare de 
puncte. (G.C.)

CERAMICA JIMBOLIA 
— MINERUL ȘTIINȚA 
VULCAN 0—4 (0—1)1 At
mosfera de lucru, de în
țelegere și prietenie în
tronată de antrenorul Mi
hai Marian la Minerul 
Știința Vulcan se vede 
în rezultatele echipei. 
Nn-mi amintesc ca echi
pa d.n Vulcan să fi re
purtat pînă acum o victo
rie la un asemenea scor 
in deplasare. (Minerul Lu- 
pem pe terenul propriu a 
învins echipa din Jimbolia, 
doar cu 1—0 1). După a- 
ceast.i frumoasă victorie, 
echipa din Vulcan încurcă 
„ițele” serici a IX-a, mai 
ales în ceea ce privește 
pretendentele la promo
vare. Duminică, 6 mai, 
una dintre acestea, Mi
nerul Lupeni, va juca la 
Vulcan...

Scria celor 4 goluri a 
fost deschisă în min. 25. 
La o centrare bună a lui 
Popoviciu, Stoian preia 
scurt <u latul: 0—1. Pl- 
nă la pauză, oaspeții mai 
ratează două bune ocazii 
de a majora scorul, prin 
Topor (un șut la vinclu 
și un altul de la numai 
7 m).

Dopa i-luare în min. 
?, la nn pas f > vait al

unui fundaș, Topor in
terceptează și, de la 8 
m, șutează în vinclu: 0—2. 
Gazdele dezarmează și, 
in min. 65 „vine" și golul 
al treilea. Radu pasează 
in adincime pentru Sto
ian, acesta driblează doi 
adversari, pătrunde în 
careu și șutează pe sub 
portar: 0—3. După doar 
două minute, același Sto
ian pătrunde impetuos, 
pasează lui Topor, acesta 
centrează și juniorul Clhi- 
rău „pune" latul: 0—4.
Cu un adversar deja „în- 
genunchiat”, din acest mo
ment oaspeții au oferit 
spectatorilor din Jimbo
lia un adevărat recital, 
mingea nu mai ajunge la 
gazde, iar Jucătorii din 

Vulcan sînt aplaudați la 
scenă deschisă. Frumoase
satisfacții pcntin Jucători 
și antrenorul lor I

Ce ne mai rămîne de 
zis 7 Sc vede treaba că, 
acolo unde jucătorii sînt 
uniți și vor să facă fot- 
1 al, ncgîndind numai la 
bani și alte avantaje, un
de antrenorii și conducă
torii știu să-i țină în fi iu 
șl să stabilească cu ci 
relații de la om la om, 
vorbesc rezultatele.

Mircea lll'.IORI S( U

A.S. PAROȘENI VUL
CAN — RETEZATUL 
HAȚEG 3—3. Mec.ul s-a 
desfășurat pe o vreme u- 
rîtă, cu ploaie și nin
soare, terenul fiind îmbi
bat cu apă. Spectatori — 
aproximativ 100. Se prac
tică un joc deschis, gaz
dele abordîndu-1 chiar cu 
oarecare ușurință. Ocazi
ile se succed la ambele 
porți. 1’e un contraatac 
al oaspeților asistăm la 
deschiderea scorului. în
scrie Toraș printr-un șut 
plasat în dreapta porta
rului Oprița. 1‘aroșemul 
atacă In valuri, ratînd 
de mai multe ori prin Bur- 
dulenn șl Matula. In min. 
23 Constantincscu este 
faultat în careu, lovitura 
de la 11 m fiind transfor
mată de Balta» u. Același 
llaltaru în bună dispozi
ție de Joc, centrează ideal 
de pe dreapta și Con
stantincscu înscrie de la 
3 m de poartă. Pînă în 
finalul reprizei mal ra- 
teazd Barbu o bună oca
zie de majorare a scoru
lui.

După pauză, echipa 
gazdă sc năpustește iarăși

în atac, neglijînd In
schimb apărarea. Oafijx- 
ții speculează situația și 
în min. 57 înscriu prin 
Militaru. Asistăm la aFte 
ratări ale localnicilor, cea 
mai mare dintre ele ii.pair- 
ținînd lui Constantincscu, 
în min. 62. Dap în fotbal 
ratările sc răztună, astfel 
că Retezatul ia conduce
rea pentru a doua oară 
prin Gavriluți, în min. 70 
Acum gazdele aleargă 
după cgalarc, pe care o 
reușesc 7 minute mal tir- 
ziu prin Barbu. In con
tinuare, Paroșeniul ratea
ză cu nonșalanță oeaziio 
după ocazie prin Doden- 
ciu și Lcleșan în minute
le 74 și 75, Barbu in 
min. 77, Gonstantinescu in 
minutele 82 șl 90. Apropo 
de ratările aoestela și dc 
meciul în ans imblu al 
gazdelor, gurile rele spun 
că ceva ar fi necurat In 
mijloc.

Brigada de arbitri, &- 
vîndu-1 la centru pe
A. Vo ro nea nu din (fimpia 
Turzii și la linii pe Stoicn 
T. și Sucin I. din Cluj, 
și a făcut datoria.

Paul NICi I.l dGU

rcaLz.it
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SPRIJIN PENTRU REDRESAREA 
ECONOMICA A ROMÂNIEI

t NAȚIUNILE UNITE 2 
(Rompres). — La invitația 
guvernului român, dom
nul William H. Draper, 
administratorul Progra
mului Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare, va e- 
fectua o vizită oficială in 
Român ia. In perioada 
4—7 mai a.c. In timpul 
vizitei oaspetele va avea 
Întrevederi cu înalte ofi
cialități române in vede
rea examinării posibilită
ților de dezvoltare a co

laborării dintre România 
și I’NUD. Domnul William 
II. Draper va vizita unele 
proiecte ce se execută In 
România cu asistența fi
nanciară a ONU și va a- 
vea contacte cu repre
zentanți din sectoarele 
economiei și finanțelor, 
inclusiv In probleme ale 
privatizării si economiei de 
piață, în vederea spriji
nirii României pentru rea
lizarea unei economii sta- 
t iJe.

LIDERUL ALBANEZ RAMÎNE ATAȘAT 
FAȚA DE SOCIALISM

TIRANA 2 (Rompres) 
— Secretarul general al 
Partidului Muncii din Al
bania, Ram iz Alia, a rea
firmat, Intr-un discurs 
pronunțat cu ocazia ani
versării zilei de 1 Mai. a- 
tașamentnl țării sale față 
de socialism. sprijinind 
valorile acestui sistem îm
potriva celor care, potri
vit lui. le contestă In 
țările Europei de est, con
fruntate In prezent cu 
tulburări. Liderul albanez 
a relevat că „dușmanii

socialismului depun efor
turi pentru a nega vic
toriile și eficiența acestui 
sistem, referindu-se la ex
periența unor țâri est- 
europene care identifică 
comunismul cu o ordine 
socială coruptă ce nu 
are nimic comun cu soci
alismul"*.  Pentru Albania, 
a adăugat Alia, „lupta 
consecventă pe calea so
cialismului este unică și 
reprezintă singura garan
ție a libertății și inde
pendenței sale”.

1 MAI SUB SEMNUL VIOLENȚEI
) ANKARA 2 (Rompres). 
— Poliția din Turcia a 
arestat peste 1 000 de per- 
s-xine la Istanbul cu pri
lejul demonstrațiilor care 
au marcat ziua de 1 Mai. 
Surse ale poliției, citate 
de agenția Reuter, au de
clarat că In timpul inci
dentelor două persoane au

fost rănite cu focuri de 
armă; de asemenea, au 
fost răniți șase polițiști 
dintre care unul In stare 
gravă.

Demonstrațiile s-au des
fășurat in pofida interzi
cerii de către guvern a 
mitingurilor cu prilejul 
zilei de 1 Mai.

LETONIA URMEAZA LITUANIEI ?
MOSCOVA 2 (Rompres) 

— La Riga s-au încheiat 
lucrările Congresului ce
tățenilor Republicii Leto
ne, la care au luat parte 
260 de delegați. La înche
ierea dezbaterilor a fost 
adoptat un pachet de do
cumente în care se pro
clamă drept obiectiv re
stabilirea statutului an
terior al Letoniei, pe ba
za constituției din anul 
1922, relatează agenția 
TASS. De notat că In 
calitate de delegați cu

drept de vot la Congres 
au fost aleși numai acel 
locuitori ai republicii care 
au avut cetățenie letonă 
pînă la 17 iunie 1940 —
cînd Letonia a fost Incor
porată In URSS.

Totodată, TASS arată 
că „participanții la Con
gres nu au economisit ex
presii de tipul „ocupanți", 
„colonizatori”, „genocid", 
iar .J’GUS a fost carac
terizat chiar drept o „or
ganizație criminală”.

ELIBERAT DUPĂ TREI ANI 
ȘI JUMĂTATE

BONN 2 (Rompres). — 
Fostul ostatec american 
Frank Reed, eliberat luni 
după mai bine de trei ani 
și Jumătate de captivita
te In Liban, s-a relntilnit 
in orașul Wiesbaden 
(RFG) cu soția și fiul — 
transmite agenția EFE 
Reed a sosit In cursul di
mineții la baza SUA de 
la aeroportul Rhein- 
Main din Frankfurt, ve
nind din Damasc, iar a- 
poi, la bordul unui eli

copter, s-a deplasat la spi
talul militar american de 
la Wiesbaden.

Reed, in virstă de 50 
de ani, este al doilea os
tatec american eliberat In 
Liban, in ultimele opt 
zile. La 23 aprilie, a sosit 
la Wiesbaden, venind tot 
de la Damasc, fostul ca
dru didactic universitar 
Rotert Polhill, eliberat 
după ce s-a aflat trei 
ani In miiniie fundamen- 
taliștilor șiiți libanezi, re
levă agenția EFE.

■ WASHINGTON 2 (Rompres). — Producția de 
arme nucleare a Statelor Unite, care este întreruptă 
pentru remedierea unor defecțiuni alo fabricilor res
pective, so va relua progresiv de la mijlocul iui 
1990, a anunțat ministrul american al oncrgiel, Ja- 
mes Watkins.

Institutul de mine Petroșani
organizează

CONCURS

tn data de 18 mal 1990, pentru ocuparea
următoarelor posturi 9

— bibliotecar principal cu studii supe
rioare — 2

— contabil principal — 1
— tehnician cu probleme investiții — 1 
De asemenea, încadrează direct sau prin

transfer următoarele categorii de personal i
— electricieni — 3
— lăcătuși mecanici — 3
— instalatori sanitari — 2
— timplar — 1
—- tinichigiu — 1
— zugrav — 1
— bucătar — 1
— peisagist — 1
— muncitori necalificați — 2
— paznici — 6
— șef formație pază — 1
— fochist — 1
— lucrător comercial (magazioner can

tină} — 1
Relații suplimentare se pot obține Ia 

Biroul personal, telefon 42580—42581, inte
rior 151.

M
ANIVERSARI

I CU OCAZIA ieșirii la 
pensie uram dragei noas
tre Teodorovici Ana mul
tă sănătate, fericire și 
„La mulți ani I", alături 
d' cei dragi. Fiica Lili, 
fi Gobi, ginerele Joska 
și repoțit (1103)

1 €'U OCAZIA ieșirii la 
pniie a domnâlui Steles- 
cu I’etrică de la IGRTI, 
verișorii cu familiile, Pe- 
tricâ, Pușa, Ion, nepotul 
Mdiăiță, finișorul Dănuț 
!' urăm „I,a mulți anii” 
și multă Sănătate. (1093)

COPIII Mircea. Doina, 
Puiu, nora Nuți, ginerele 
Andu și nepoții Cristina, 
Alina și Radu doresc ani 
mulți, sănătate și bucurii 
cu ocazia ieșirii la pensie, 
iubitei lor mame și tu
nici Garcea Elena. (1095)

COLECTIVUL Secției 
compresoare de la EM. 
Petrila urează colegei lor 
Costea Elena cu ocazia a- 
niversâril zilei de naștere 
multă fericire, sănătate și 
un călduroa „La mulți 
ani r, (1098)

VINZARI

VIND dog german 1 
a» șl 4 luni negru, marcul. 
Vulcan, Paroșeni, bl. A, 
ap. 3. (1075)

VIND Ol tei t nou, Lu- 
J» ti, telefon 60082. (1083)

VIND Video Player 
S-amsung, stare perfectă, 
preț convenabil. Informa
ții telefon 70028, după ora 
18. (1067)

I C A PUBLICITATE
VIND bilet cfștigător la 

Campionatul Mondial din 
Italia. Relații, Vulcan, 
strada Căprioarei nr. 2, 
ap. 55. (1094)

VIND Trabant 601, In 
stare perfectă, cu piese de 
schimb. Vulcan, telefon 
70957, după ora 21. (1099)

VIND motor Dacia 1100 
fără reparații, consum 
circa 5 1 la sută, set mo
tor rezervă, plus multe 
piese originale, după ora 
15. Telefon 42145.

SCHIMBURI

SCHIMB garsonieră con
fort I Lupcni cu aparta
ment 2—3 camere Lu- 
peni sau Vulcan. Infor
mații Lupcni, str. Vfscozel, 
bl. 1, ap. 31, Intre orele 
15—17, sau Vulcan, str. 
Romanilor nr. 8/b 121, 
ap. 32. (1051)

SCHIMB garsonieră, con
fort l. Petroșani Nord, cu 
apartament 2—3 camere, 

aceeași zonă. Achit orice 
pretenție, telefon 41675, 
după ora 17. (1090)

SCHIMB garsonieră con
fort I Petroșani, str. U- 
nirii bL 24. sc. 1, ap. 7, 
ct. 2 cu apartament 2 ca
mere, zona de la Dacia 
în sus. Informații zilnic 

după ora 19. la domiciliu. 
(1071)

PIERDERI

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 307/1987 șl

9161/1987 pe numele Bur- 
dușa Ion, eliberate de 
CCAIC Petroșani. Le de
clar nule. (1054)

PIERDUT chitanțele 
2693—170; 669—80; 1592— 
150, eliberate de Asocia
ția de locatari Vulcan. 
Le declar nule. (1055)

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 10876 pentru 158 
kg pe numele Dejuă Pe
tru eliberată de CGAIC 
Petroșani. O declar nulă. 
(1061)

PIERDUT legitimație dc 
serviciu pe numele Răs
coleam! Ionel, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. O 
declar nulă. (1065)

PIERDUT fol parcurs 
nr. 0013276 și 0013291, e- 
lib^rate de ATCF Bra
șov, col. Bănița, pe nu
mele Ghinea Ghcorghe. Le 
declar nule. (1068)

PIERDUT foaie de În
matriculare pentru moto
cicletă cu nr. 46 HD 1893, 
pe numele Codoba Igna- 
Vu eliberată dc Poliția 
Județului Deva. O declar 
nulă. (1070)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Tic 
Marius, eliberată de IUM 
Petroșani. O declar nulă. 
(1080)

I’ERDUȚ legitimație dc 
serviciu pe numele Popcs- 
cu Liviu, eliberată de 
IUM Petroșani. O declar 
nulă. (1081)

PIERDUT foaie matri
colă de 8 clase, pe nume
le Nemuț Costică, elibera
tă dc Școala generală nr. 
4 Moldova Nouă, și cer
tificat de absolvire a 
cursului de calificare In

meseria de miner, cu nr. 
4055, din 18 septembrie 
1980, pe numele Nemuț 
Costică, eliberat de în
treprinderea minieră Mol
dova Nouă. Le declar nu
le. (1086)

PIERDUT diplomă de 
absolvire a Școlii profesi
onale de șoferi In meseria 
de șofer, pe numele Ne
muț Costică, eliberată de 
Școala profesională de șo
feri Roman II, județul 
Neamț, In anul 1975. O 
declar nulă. (1086)

PIERDUT cățel „Canl- 
che”, negru, pată albă pe 
piept. Adresați, telefon 
42548. Recompensă. (1106)

PIERDUT legitimație 
serviciu pe numele Armă- 
saru Siiviu-Florin, eli
berată de I.M. Aninoasa. 
O declar nulă. .(1094)

PIERDUT contract de 
Închiriere pe numele 
Morjan Andrei, eliterat 
de IGGL Petroșani. I] de
clar nuL (1102)

PIERDUT ștampilă mag. 
261 Lnpeni, eliberată de 
1CȘM Lupcni. O declar 
nulă.

COMEMORARE

FAMILIA Pop Gri- 
gore și nepoții Nelu și 
Gorică amintesc cu 
aceeași durere împli
nirea a două săptămlni 
de la decesul bunei 
mame și bunici 

POP ELENA 
din Valea Unguraști- 
lni, Cluj.

Dumnezeu s-o ier
te I (1104)

Trustul antreprizâ generalâ 
de construcții-montaj 

Deva
cu sediul In Deva, strada Avram Iancu, 

bloc II 3
organizează concurs 

pentru ocuparea postului de 
contabil șef 

la Antrepriza de Construcții-Montaj 
Petroșani.

Cererile pentru Înscrierea la concurs se 
primesc la sediul ACM Petroșani, strada Re
publicii nr. 90 și la sediul TAGCMH Deva 
din strada Avram Iancu, bloc H 3 pină la 
data de 7 mai 1990.

Relații suplimentare la telefon 956/ 
11960 — int. 116.

Clubul școlarilor Petrila
ANGAJEAZA

prin transfer sau direct 
șofer 

categoria C și D, pentru autobuzul 
din dotarea clubului.

Atelierul de zonă
C. F. R. PetroșaniI

angajează t

— 8 lăcătuși reparații vagoane (lăcătuși 
mecanici), categoriile 2—6

— 4 sudori electrici sau aulogeni, cate- 
qoriiic 2—6

Gratuități. Sc acordă permise de călăto
rie gratuite pe CFR pentru saiariațl șl mem
brii de familie.

Informații la telefon 41730, interior 345.
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