
I. M. LONEA

Minerii sînt oameni 
de euvînt

lunii 
la Lonea 
perioada

martie, 
au 

mai 
in

In cursul 
minerii de 
Străbătut o 
dificilă, determinată 
principal de necorelarea 
epuizării unor abataje și 
intrarea noilor capacități 
de producție. In articolul 
publicat în ziarul nostru 
pe această temă (în data 
de 28 martie), „Noile ca
pacități vor duce la creș
tere a extracției de cărbu
ne", domnul director ing. 
Ilie Matei, făcea următoa
rea apreciere : „Odată cu 
intrarea în normal mizăm 
pe creșterea randamente
lor. Sperăm ca pină la sfir- 
șitul lunii martie să recu
perăm ceva și să încheiem 
luna cu un minus de 1500 
de tone, iar in aprilie să 
ne realizăm preliminarul".

Am revenit la mina I o- 
nca la începutul acestei 
luni pentru a vedea cum 
s-au ținut minerii de aici 
de promisiunea făcută prin 
președintele consiliului de 
administrație. Și. iată con
semnăm cu satisfacție că 
minerii și-au ținut promi
siunea. Preliminarul lunii 
aprilie a fost depășit — e

puțin
se seric 
în față, 
fost colectiv.

adevărat, cu 
cifra de 281 
semnul plus 

Efortul a
Din cele șapte sectoare de
producție, șase și-au depă
șit prevederile. Trebuie 
menționat faptul că redre
sarea s-a făcut pe scama 
creșterii randamentelor, 
indicator la care în abata
je s-au realizat 5,304 
pe post față de 4.191, 
cărbune 5,104 tone pe 
fată de 4.076 cit a 
stabilit sj 1.230 toțic 
post p? întreprindere 
de 1.086 tone pe post 
bilit. Aceste creșteri 
randamente au fost 
mte de mineri cum 
coi din brigăzile lui
clrei Antal, Anton Florea, 
Petru Negrea, Gheorghe 
Lipsa sau Cornel Pilea.

intimplat cu 
sector, 
a rămas 
2200 de 
a rămas
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La Lupeni

nou

tone 
în 

post 
fost 

pe 
față 
sta- 

de 
sem- 
sînt 
An-

Ce s-a 
șaptelea 
II. care 
cu peste 
..Sectorul
singur abataj” ni s a spus.

al 
respectiv 

restant 
tone ? 

intr-un

Simion POP

(Conținu ire in pag. a 2-a)

E timpul reparațiilor.
?

cu 44 5 de paturi

De ce nu se
in-

do
u 
in

A trecut iarna. Chiar da
că la noi, în Valea Jiului 
încă nu s-a încălzit a i 
cum tre uie. Unii au uit -t 
de necazurile iernii, 
frigul din apartamente 
de modul defectuos
care a funcționat termo- 
ficarea. 'Iții n-au uitat i 
grijile lor se îndreaptă 
spre iarna următoare, în- 
trebîndu-se dacă vor avea 
iar de suferit. Printre a- 
ceștia sc numără și loca
tarii din blocurile ce 
parțin de asociația nr. 
Petrila. Necazurile lor 
timpul iernii au fost 
sebi 
ra In calorifere nu s-a ri
dicat la mai mult de 
12 grade. Prea puțin 
tril t trăi omenește, 
că toți se întreabă 
EGCf, Petrila va lua 
suri in ac astă 
tru remedierea 
de 'ermoficare. 
dc ■ acum 
fără i.tat. *

a-
8 

in 
deo- 

de mari. Temperatu-

10— 
pen-
Așa 

da< ,t 
mii- 
pen-i vară

i instalației 
Apelurile 

au rămas 
Oamenii iși

Așa să
Zile libere, zile de săi- 

bătoare, zile de primăvara. 
Dupti o iarnă caldă, fier
binte chiar la începuturile 
el, pentru prăsnuirea ar
mindenului natura ne-a 
hărăzit o vreme rece, mo- 
horită, cu ceață și averse, 
cil lapoviță și nori coborîți 
pină Jos, peste dealurile 
abia înverzite, dar arope 
rite de un strat de zăpa
dă... tîrzie și neavenită, 
Vrvmca.. ca și vremurile. 

Pragul icd.icției a fost 
trecut zilele trecute de o 
bătrlnicî... naiva, in pofida 
virstei, dar cu mult 
simf Profund 
ne-a rugat mi
facem ceva, —o 
că nn mai suportă. 
Starea de tensiune, 
dc 
d.

bun 
continua 5, 

scriem, să 
ajutam 

C ■ ? 
de in i,

te smă și suspiciune 
tot ce emană din e- 

mi-i inile do ..Actualități” 
la TV, din presă, din ce 
vezi și auzi pr. strp/lă... A- 
ceasta c democrația ? m- 
ti "ba intiigată vizitatoa
rea.

bună dreptate.
față de insensibi-

• la 
ce li 

în 
pen- 
des- 
căl-

pun. pe 
trebări 
litatea meseriașilor de 
EGCL la rug imințile < 
se fac. Mai ales că și 
această iarnă taxele 
tru încălzire au fost 
tul dc piperate. Dai 
dura a rămas la fel de pu
țină cn și înainte.

Lipsa materialelor, a 
meseriașilor nu mai poa
te fi invocată ca în fostul 
regim de tristă amintire. 
O altă problemă la fel de 
complicată pe care o ridi
că acești oameni este le
gată de subsolurile inun
date. caro au influente 
mari și asupra căldurii din 
apartamen'e. Un exemplu 
nedorit in acest sens 
constituie blocul 102 
pe strada Republicii 
Pctrila. De ani dc zile 
cest bloc arc instalația

Gheorghe CIIIRVASA

il 
de 

din 
a- 

sa-

Continuări) in pag. a 2-a

77 *
□
i»

doamnei Cornea“
Uustrată din Petro

șani. In imagine, moder
nul cartier „Ilermcs”.

După cum ne informea
ză dl. dr. Liviu Durghines- 
cu, directorul Spitalului 
orășenesc din Lupeni, Mi
nisterul Sănătății și-a dat 
acordul pentru construi
rea unui nou spital în o- 
ra.șul Lupeni. Noua unita
te spitalicească, obiectiv 
prioritar prevăzut în pla
nul de investiții al Primă
riei județului Hunedoara 
pe anul 1990, va avea 445 
de paturi. în vechea clă
dire a Spitalului urmînd 
să fie amenajată o secție 
de spitalizare pentru 
cuperare medicală și 
neo fizioterapie cu 
50 de paturi. Minerii 
vestul Văii Jiului vor
neficia astfel de o unitate 
spitalicească cu un total 
de 495 de paturi.

După cum ne a informat 
directorul spitalului, a și 
început proiectarea noului 
obiectiv, de mare interes 
public, la IPH Deva. Greu
tăți pare să ridice 
amenajarea 
ttilui, datorită 
denivelat din
Spitalului vechi unde ur
mează să fie construit noul 
spital. (I.D.)

re- 
bal- 
încă 
din 
be-

Salariații întreprinderii 
miniere Aninoasa — mi
neri, electrolăcătuși, maiș
tri, ingineri și tehnicieni 
— am luat cunoștință, cu 
indignare de recentele a- 
firmații ale doamnei Doi
na Cornea, care împroaș
că din nou cu venin, de 
astă dată, la mitingul de 
la Timișoara, din 28 apri
lie 1990, afirmînd că „mi
nerii sînt mulțl șl orbi”. 
Protestăm cu vehemență 
împotriva unor asemenea 
afirmații care au scopul 
de a discredita menea, cin
stea și adevăratul patrio
tism al minerilor.

Munca minerilor este o 
des- 

unde 
mult

Munca

în semiîntunericul 
ranului nu 
mat, însă, în cîrtițc. ci, 
dimpotrivă, ne-a deschis 
ochii mai mult asupra a 
ceea ce se întîmplă în țara 
noastră în aceste zile pre
mergătoare alegerilor. lată 
de ce ne simțim îndreptă- 

e

subte-
ne-a transfor- 

în cîrtițc.
ne-a

Foto : I. l.ICIU

muncă grea, care se 
fășoară în adîncuri, 
lumina este cea mai 
dorită de mineri.

In pagina a 3-a

a- 
ne

Incepind de astăzi, 
prezentăm

țiți să întrebăm : cui ii 
frică de alegeri ?

Așteptăm încrezători 
legerile de la 20 mai și
exprimăm speranța că vom 
fi lăsați să muncim în pa
ce și liniște pentru că nu
mai în aceste condiții 
avea rezultatele pe 
le dorim și 
de mîine.

CANDIDAȚII DIN 
VALEA JIULUI PENTRU 
ALEGERILE DIN 20 MAI

doar
amplasamcn- 

terenului 
apropierea

siguranța

vom 
care 
zilei

■■«■■«■■«■■■NI

Semnează 
salariați

de

fie în campania electorală ?
Apropo de stradă... O 

altă persoană septuagena
ră, care a văzut multe 
v:ața ei, după scurta 
mula de complezența, 
șoptește discret: „Ce 
e nou 7 Dar hai să vorbim 
mai încet, să nu ne audă 
cineva...”.

Care, cine 7 Din nou cli
matul de lagăr, de suspi
ciune 7

Adevărul e că asistăm 
la o adevărată sarabandă 
a amenințărilor. Este vre
m-a vanităților, a intole
ranței. Sub lozincile revo
luției, ale revoluționalismu- 
lui se desfășoară lupta 
pentru putere, se manifes
tă arivi-rnid, ambiția dc 
parvenire, liberul arbitru, 
chiar ostentativul comerț 
liber ce a cucerit străzile.

Lumea e sensibilizată, 
C surescitată. Așa e în 
campania electorală 7 Așa 
trebuie să fio acest amplu 
si mult așteptat proces de- 
mocidtic soie consum ai ea

In 
for- 
îmi 

mai

societății civile, a libertă
ții 7 Așa ne despărțim dc 
trecut 7 Aceasta să însem
ne viitorul 7 Desigur, se 
întîmplă multe. Au apărut 
peste 80 de partide. Li 
s-au adăugat asociații, ligi, 
societăți. Au fost desem
nați candidații pentru 20 
mal. Au apărut și contes
tațiile, acuzațiile, învinui- 
rile reciproce. Totul 
consumă terifiant, ca 
explozie după anii de 
fulare și 
conformismul 
zant și umilitor din ■ 
dictaturii, ai deceniilor 
totalitarism comunist.

D și cșli tentat sau 
dori să spui iră așa este 
iese, trebuie să recunoști 
că, totuși, ceea cc se în- 
timplii se află dincolo de 
normalitatc, de firesc. E 
prea multă agitație, vio- 
lență, suspiciune, c te păr
eri un atentat Ia adresa 
Stabilitul ii societiiții, n de
mocrației. Ap ii extremi .-

se 
o 

re- 
resemnare, după 

traumati- 
anii 

dc

tii 
fi-

Revo- 
cui ? 
Cum- 

am-

mc pentru apărarea 
luțici. Dar. împotriva 

Primează politicul, 
petiția electorala se 
plifică, ia forme și propor
ții neînchipuite. Propagan
da electorală iși face e- 
foctul. Mitinguri pro și 
contra, sloganul i și cuvîn- 
tări pro și contra Unele 
partide nesigure de sufra
giile elccfoi 'tulul pentru 
20 mai, iși clădesc speran
țele In v doric ieciirgind 
la presiuni și provocări, la 
acuzații și durități, și -i- 
licori... și la manipulări t- 
nocente. Pentru a-și face 
popularitate, domnul |<a- 
țiu a ținut a apar.'i ..in 
limplător" iii l’i.ița Uni
versității — zona c< i mai 
fierbinte a comp: tilici e- 
1< i’lorali . Iii pofida asigu 
rarilor date privind in u- 
lialitale.i torțelor" pie-

loan DIIItlK

(( onliniiaie iii pat*. a 2-.i> I
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7 Astăzi, la Petroșani
CONSTITt IRF A LIGII 

„22 DECFMBRIE”
1 In sala Casei de cultură 

din Petroșani are loc as
tăzi, de la ora 18, ședința 
de constituire a Ligii „22 
Decembrie”. Comitetul de 
inițiativă invită pe cei 
care au făcut parte din 
prima zi a Revoluției din 
Consiliul municipal al 
FSN cit și pe cei care au 
sprijinit activ Revoluția, 
să fie prszenți în 
sală. Precizăm că Liga are 
caracter apolitic. (II. A.)

IN MAI MULTE RIN- 
D'. RI am scris în paginile 
ziarului nostru despre lip- 
s unui iluminat corespun
zător pe timpul nopții, în 
g.ua CER din Petroșani, 
lnd. ' -bi 1, orele cîn.l so
sesc â vd eratele de la și 
spre București, aglomera
ția e te n re iar pericolul 
do accidmte în rindnl că- 
lâ orilor. din cauza întu
nericului. creste conside
rabil. Cnd va soluționa 
problema ? (II.A I

NLuMARUIL 2/1990 al 
îrviștei ,.Pr univer-ita- 
na", cd? ită «te Ministerul

Invățămîntului prezintă 
pe larg disciplinele de con
curs pentru admiterea în 
învățămîntul superior, în 
anul 1990. Subliniem ci, 
în aceeași publicație apă
rută in aceste zile, sînt 
prezentate detaliat condi
țiile de admitere în acest 
an Ia profilul arhitectură. 

DRUMURI. Si te fereas
că Dumnezeu si te dud 
cu nașina „de-acasă", la 
Lon<-a. Sigur te întorci cu 
sm p.nsia ți direcția făcu
te zob. Sînt pe tronsonul 
P- trila — Lenea niște gropi 
în șoeea de le plingi ma
șinilor de milă. Oare nu 
se ,« > -ște cineva să ndunc 
la o masă reprezentanții 
cric: două întreprinderi 
miniere Lonc.i și Ixmca 
Pilier «ere au cam dis
trus drumul ni mașinile 
Jur grele) și să ]■- ceară să ț 
repare ce au stricat, mai k 
c- act să betoneZc dril- | 
mu; 7 Poate o face totuși 
primă ia ora,ului care .ar 
trebui '■ii se o^upe și de 
starea drumului. (S.P.) 

..TEMERARII”. La aero- 
<)■ itaclubul „Temerarii” 
din raliul clubului „Jiul” 
Po' >sani s_au încheiat 
pregătirile teoretice și teh
nice in velerea începerii 
flrtivjtă’.ii de zbor pe 1990. 
('imurile teoretice an fost 

promova'C de Opt sportivi în.
c- pători. alaiuri fie pilotii- 
spnilivi de la antrenament 
ți p- rformanță. Pentru 
re.iliz.uik, programului de
7 hr, r. . t ’nn •r»rii" nstiajMă
S[ )in el in part-a org me
1-. ■ ump-Hi nte. (I D )

ÎMBAT; 5 mai. în
< II! ”.■“1. la Petroșani, gru-
pili rock , C'-l'.'lalte cuvin-
t< '. i f'lu) va avea
Io. in * i < ?i de cul-
tir . î r4 • r» q : :•), In pin 1 cu
i ?"

,A/;i. , i i \ TEATRALA
o ii 1 4 ’ f ( 1 ;. ini nu ni.ii e-
>- 1 pre :is, -jiațiul
r’. ‘ n H ei aparținea clu-
Li! U; Jiul ", Ca r i i )■'
V< 11 die. t l.a ■apere,-!. In con-
Sf’ci iit.'i, i itiail n' liu a
r.in ■ s f.ira sger, țjo, i.ar
pui.da 111 ., '' ■ din nou lip-
sit inl’oi m.area n'a-esaiă
ni privi' la sp. ctacoli
De ce ? (H A.)

Rubrică realizată de 
( . lOVANESC li

• Biografia foii matricole
Un adevăr al vieții noas

tre pe care nti-1 poate con
testa nimeni și pe care nu 
trebuie Să-l uităm, este 
acela că Revoluția din de
cembrie 1989 a fost a po
porului și ea va rămîne 
a poporului. Nimeni, parti
de sau persoană, nu poate 
să creadă că trecutul se 
uită, iar poporul poate re
nunța la simțământul că 
el însuți iși făurește isto
ria, programele politice 
fund doar exprimări ale 
unor opmn privind calea 
pe care se va desfășura e- 
voluția viitoare.

Este adevărat că ne a- 
flăm intr-un moment în 
care trebuie să ne expri
măm opțiunea politică, par- 
ticipind în acest fel la a- 
doptarea unei soluții pri
vind problematica acestei 
evoluții. Altfel riscăm să 
lă'-am cale libera acelor 
„aleși" caic-și doresc doar 
puterea, uitînd repede de 
toate promisiunile făcute 
unui electorat oarecum 
nepregătit Scoși din „ca
zanul ermetic” al mijloa
celor de îndobitocire co
munistă în care am fost 
îngrămădiți cti toții, ne-am 
trezit avizi de informație 
politică de orice fel: reală 
sau fabricată, tentați să 
credem totul sau să negăm 
total cele aflate.

Să nu uităm că sin te m

Minerii sînt oameni de cuvînt
(Urmare din pag t)

Adică, brigada lui Paras- 
chiv Dumitru care merge 
în „tandem" eu cea a îuî 
Antal Ludovic n a realizat 
viteza de înaintare stabili
tă, fapt ilustrat și de ran
damentul de 2,6 tone pe 
post față de 4 tone cît »- 
vea stabilit. Deși n dispu* 
de Imic de front, Antal a 
trebuit să fie oprit, pentru 
că nu mai avea unde de
versa cărbunele. Cu alte 
cuvinte l-a „călcat pe c/U- 
ciie” pe ortacul lui, In 
brigada căruia și-a făcut 
loc comoditatea și nefolo- 
sirca timpului de lucru. 
Conducerea sectorului, țef 
sector ing. losif Costache, 
n-a sesizat scăderea de 
ritm ți s-a pomenit că 
brigada lui Paraschiv în
curcă lucrurile. Altfel S-ar

I.A BRADET

l-a lipsii rfecit... comerțul!
Intr-o notă intitulată 

„Invitație la agrement” 
apiîiutâ slmbăta trecută 
in ziarul n istm, se con- 

nnn că sindicatele hlicre 
din întreprinderi și Direc
ția comercială a munici
piului Petroșani au luat 
masuri ca în zonele do a- 
gr-ment ale Văii Jiului să 
tic adir.e însemnate can
tități de produse din car
ne, miei, cil iiăciori, cri m- 
vurști șa., r.i nu vor lipsi 
berea, vinul, i ocolitoarele 
ele.

I a 1 Mai. la „Hrădel” in 
afară de două mese orga
nizate din caban.. nu se 
gă ea di it .. vm. Lipseau 
beri a, micii (au sosit pe 
la ora I I), cîrnăciorii și 
restul... N-au lipsit, în 
schimb comerțul liber al 
celor cu „inițiativa liberă". 
Țigări străine, bomboane, 

la fel de avizi de liniște, 
de bunătate, de adevăr, de 
competență și încredere, 
de zîmbet și curățenie su
fletească. In profunzimea 
noastră, faptele drepte, în
țelegerea și toleranța, ne 
aduc mai multă liniște de- 
cît tonul violent, zgomotos, 
revoltat, argumentat prin 
autoritate. Dacă acestei 
speranțe îi alăturăm nevo
ia de competență profesio
nală, inteligența ți cultu
ra, obținem imaginea ce
lui pe care ni-1 dorim în 
viitorul parlament.

Pentru aceasiă primă le
gislatură parlamentară sînt 
necesari specialiști în di
verse domenii, capabili să 
dea răspuns corect proble
melor societății noastre, iar 
nu „specialiști politici”, ca
re, în anii de școală. au 
reușit, cel mult, să depă
șească nivelul mediocrită
ții.

Apreciez inițiativa zia
rului „Zori noi” ca, înce- 
pînd de astăzi să prezinte 
candidații noștri în alegeri. 
Personal, m-ar interesa și 
datele personale privind 
foile matricole ale acesto
ra, începînd cu clasa 1. Nu 
cred că mai avem voie 
să riscăm să trimitem în 
Dealul Mitropoliei, oameni 
rămași repetenți sau cori- 
genți. Dacă nu ținem cont 
de acest lucru, avem toate 
șansele ca legile pentru a-

fî luat măsuri de îmbună
tățire & plasării acestei bri
găzi nu a celei de a doua, 
pentru a păstra distanța 
între ele. Ba sectorul ■ 
mai avut parte ți de un 
foc endogen între numere
le 75 și 76 cane, tot abate
re de la disciplina tehno
logică se numește.

Așa se face că sectorul 
II care miza pe rezultate 
bune, s-a pomenit cu un 
minus serios dijmuind plu
surile realizate de toate 
celelalte sectoare. Conclu
zia care se desprinde și 
de această dată, ca de alt
fel .și în luna martie, este 
nmpede; gînuirea ingine
rească trebuie să acțione
ze mai mult în perspecti
vă, să poată fi prevăzute 
asemenea „deranjamente” 
cu implicații directe asu
pra producției de cărbune.

ciocolată, bomboane... a- 
gricole. N-au lip-.it nici cei 
care au venit de-acnsă cu 
ce nu adus în... traistă. Și 

gricultură să nu fie făcu
te de adevârații țărani, 
legile pentru învățămînt 
să le facă analfabeții, le
gile pentru industrie și 
pentru muncitori să fie 
elaborate de cei care nu 
știu cum se muncește în- 
tr-o întreprindere. Mai 
mult, în această etapă, ris
căm să avem o Constituție 
a țării, elaborată de cei 
care au ca singură lege, 
puterea personală.

Asemenea perspective nu 
le mai putem accepta, nici 
acum și nici în viitor, de
oarece legea trebuie să 
ne-o aducem în suflete și 
nu să o scriem în cărți 
pentru a fi oferită celor 
ce nu vor să învețe să ci
tească.

Ing. loan Niculae CĂPRAR

Despre gusturi
O scrisoare nesemnată, 

redactată de o femeie din 
Lupeni. ne face cunoscută 
nemulțumirea acesteia fa
ță de faptul că dl. Marcel 
Jimboreanu, din această 
localitate, continuă să di
fuzeze emisiuni video. 
„Dl. Jimboix inu nu ține 
cont de programul televi
ziunii, din această cauză 
am scandaluri repetate în 
casă, pentru că vreau ca 
în puținul meu timp liber 
să urmăresc emisiunile de 
la televizor, iar pe soțul 
meu îl interesează și-i face 
plăcere să vadă filme de 
comando și tarate”, rela
tează expeditoarea episto- 
ki. Faptul efi problema ge
nerează disensiuni cauzate 
de preferințele actuale di
ferite ale dumneavoastră 
față de cele ale soțului nu-4 
o problemă care să ui
mească. Și ni a nu putem 
interveni pentru a vi •- 
duce la același numitor. 
In urmă cu clteva luni, 
cred că și dumneavoastră 
(ca și mii de locuitori oi 
Văii Jiului, de altfel!) ur
măreați cu plăcere «cest 
gea de filme ți programe 
transmise pc rețelele clan
destine de video, elecît 
si vă enervați vfizînd osa
nalele transmise pe postul 
național de televiziune. 
S-o recunoaștem: mulți
dintre cei care, în urmă cu 
doi trei ani, difuzau ilegal 
programe video (cu acordul 
oarecum tacit al organelor 
de stat), pot fi considerați 
un fel de pionieri ai tele-

Așa să fie in 
campania electorală ?
(Urmare din pag. 1)

zente. Tot „întîmplător", a 
fost ovaționat pînă la ex
taz de partizanii PNȚ-cd, 
aflați tot „întimplător” la 
fața locului, a fost ridicat 
pe sus ca un campion de 
box și purtat pe umeri de 
l-au trecut lacrimile. Și 
tot din „întîmplarc" a fost 
f’lmat și dat la televizor.

...Și toate în numele de
mocrației, al viitorului 
nostru liber și prosper. Că 
acest viitor va depinde și 
de... cît și ce se produce în 
fabrici și uzine, de recol
tele de grîu și porumb, de 
starea de stabilitate în țară, 
că prosperitatea și liberta
tea nu ne vin doar din mi
tinguri și demonstrații,

și preferințe 
viziunii libere. Asta nu în
seamnă că nu au fost su
puși și la presiuni.

Singurul aspect în care 
punctul nostru de vedere 
concordă cu al dumnea
voastră este acela al ore
lor de difuzare a filmelor. 
Desigur, este de preferat 
ca acestea să fie progra
mate la ore tirzii și, în 
nici un caz, ziua, cînd trea
ba copiilor este să-și facă 
lecțiile și să se joace. Pen
tru ei se pot prezenta, la 
ore rezonabile, desene a- 
mmate și muzică. In ase
menea mod au procedat și 
procedează toți cei care 
își mențin rețelele video. 
In nici un caz noi nu pu
tem interzice sau impune 
acestora anumite ore de 
transmisie. După cîtc cu
noaștem, în Vulcan se lu
crează, de către un grup 
de pasionați în domeniu, 
la instalarea unui mic e- 
xnițutor care sâ difuzeze, 
pe raza orașului, programe 
transmise prin satelit Este 
un lucru bun. A cere să 
se interzică asta înseamnă 
o piedică in calea liberei 
circulații a informațiilor.

Ne-ar face plăcere să a- 
flăm că ați înțeles esența 
acestor rînduri. Gusturile, 
preferințele fiecăruia nu 
ixrt fi puse și mestecate în 
aceeași oală. în care să re
zulte o pastă uniformă. Să 
nu ne sperie că avem și 
vom avea programe TV 
din care vom putea alege 
ceea ce ne place.

Gheorghc OLTEANU I 

n-nu lipsit nici „micile” 
încăierări iscate după a- 
ttta.„ vm I

Ion l.rCilJ

din demolări cu orice preț, 
ci de efortul constructiv 
al tuturor, uită zeloșii o- 
ratori ca și partidele lor 
avide de putere.

...A venit luna mat Du
pă frigul și mohoreala zi
lelor trecute, să sperăm că 
florarul va fi și al zilelor 
frumoase. Al lucidității ți 
consensului național, al 
încrederii în noi înșine că, 
dincolo de evenimentele 
care se precipită, de ten
siunile și instabilitățile zi
lelor trecute, vom ști să 
optăm ferm ți lucid pen
tru forțele capabile să in
staureze puterea cu adevă
rat legitimă, democrația 
autentică de care avem 
atîta nevoie.

E timpul 
reparațiilor 

(Urma-e din pag. I)

nitară defectă și apa me
najeră a umplut subsolul 
în întregime. Situația per
sistă încă de pe vremea 
cînd blocul era în garan
ție. Toate insistențele fă
cute la constructor, EGCIi 
și primărie au rămas za
darnice. Nimeni din cei cu 
atribuții nu s-a interesat 
de solicitările acestor oa
meni, nevoiți să suporte de 
ani de zile mirosul ne
plăcut, țînțarii și umidita
tea generate de inundarea 
subsolurilor. Dar situația 
nu este numai la acest 
bloc. Ea este identică și la 
blocurile 101, 103, 103 A, 
precum ți Ia căminul nr. 
17. Și nimeni nu face ni
mic pentru remedierea a- 
ccstor situații ce fac din 
blocurile de locuințe ade
vărate focare de infecții. 
Să nu uităm că pe lingă 
oamenii maturi, de regulă 
mai rezistenți la infecții, 
în aceste blocuri locuiesc 
ți mulți copii.

Cam aceasta este situa
ția pe care am dorit să o 
reamintim. EGCL Petrila, 
singura în măsură sâ în
drepte ce se mai poate în
drepta, pînă nu e prea tîr- 
ziu. Credem că atît EGCL 
Petrila, cît și primăria 
locală au înțeles așa cum 
trebuie rugămintea loca
tarilor și nu vor lăsa să 
treacă vara fără a încerca 
sâ lezolve aceste proble
me care frămînta atîția 
oameni.

g.ua
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INCEPIND DE ASTĂZI, PREZENTĂM

Candidații din Valea Jiului pentru alegerile de Iu 211 mai
SA FOLOSIM MAI BINE 

RESURSELE LOCALE
0 DEMOCRAȚIE AUTENTICĂ

— Vă rugăm. domnule 
Valentin Chira să vă pre
zentați, în citeva cuvinte, 
electoratului din Valea 
Jiului.

— Sint născut In satul 
C.adalin, județul Cluj, la 
data de 21 august 1939. 
Tatăl meu Alexandru ți 
mama Maria au 
fost plugari. Du
pă absolvirea școlii pri- 
rr ire. am urmat 3 clase 
școala p’ sională și apoi 
2 ani școa.j de maiștri. 
Sint căsătorit, am 3 copii, 
o fată căsătorită — stu
dentă la IMP, un băiat 
constructor, Lucian, căsă
torit și el, lucrează pe șan
tier în Petrila ca montor 
în formația condusă de 
Nicolae Gheorghiu, iar fe
tița cea mică este elevă 
de școală primară.

_  Ce profesiune aveți și 
unde vă dcsfâșurați acti
vitatea ?

— Sint maistru princi
pal constructor și șeful 
Brigăzii 20 Petrila a ACM 
Petroșani. Lucrez In Va
lea Jiului din anul 1966, 
17 ani am fost maistru 
constructor și de 7 ani șef 
de brigadă la Petrila. Pot 
spune că !n acești 24 de 
ani de cind lucrez la Pe
trila m-am confundat cu 
șantierul. începeam acti
vitatea la 7 dimineața ți 
o încheiam după ora 19. 
Acum lucrăm numai 8 ore, 
ne mai rămîne și nouă ce
va timp pentru familie. In 
toată această perioadă de 
timp an> încercat să îm
bin pretențiile orașului cu 
cele ale conducerii ndastre.

Pot spune că, practic, noi 
am construit Petrila.

— Vă rog, domnule Chi- 
ra, să ne spuneți din par
tea cărei formațiuni poli
tice candidați pentru A- 
dunarea deputaților ?

— In alegerile care vor 
avea loc la 20 mai voi 
candida din partea Parti
dului Social Democrat Ro
mân.

PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT ROMÂN

— C.teva cuvinte des
pre platforma politică a 
partidului dunuuavoastră.

— In general se asea
mănă cu a Frontului Sal
vării Naționale. Nu îm
părtășesc însă pasajul re
feritor la neobligarea o- 
mului la muncă. Pentru 
Valea Jiului avem adap
tată platforma partidului 
Ia condițiile noastre con
crete, cel mai important 
lucru fiind folosirea re
surselor locale și un nu
măr cît mai mic de șomeri. 
Ne gîndim la deschiderea 
unei cariere pentru mate
riale asfaltice la l’olatiște, 
valorificarea nisipurilor din 
zona din spatele Spitalului 
municipal Petroșani pen
tru activitatea dc construc
ții ți a altor materii prime 
locale. Evităm cit se poate 
șomajul șl milităm pentru 

crearea de noi locuri de 
muncă. Sîntem de acord 
cu privatizarea și crearea 
unor secții de producție 
partiăulare.

— Ce „program" pro
priu arc viitorul deputat 
Valentin C'liira ?

— Mă voi strădui ca toa
te doleanțele locuitorilor 
din orașul Petrila să le 
prezint în Adunarea depu
taților și mă voi strădui 
ca ele să fie rezolvate.

— In plan local ?
— Voi susține alocarea 

de fonduri pentru termi
narea ștrandului la care 
lucrările au fost sistate. 
Apoi, consider necesar 
ca în zona străzii minei 
să se construiască o creșă, 
o grădiniță și o școală. Zo
na s-a dezvoltat mult și 
a crescut numărul copiilor. 
De asemenea, gîndesc Că 
la 7—8 blocuri să se orga
nizeze o grădiniță într-un 
apartament de la parter. 
Ar fi mult mai ușor și 
pentru părinți ți pentru 
copii, n-ar mai trebui să 
meargă kilometri întregi 
pînă la grădiniță. Ar mai 
fi de realizat drumul de 
tranzit pentru scoaterea 
traficului greu din oraș 
și, desigur, finalizarea cen
trului civic al orașului. 
Snt citeva obiective în 
realizarea cărora viitorul 
deputat Valentin Chi
ra se va angaja cu toate 
forțele.

— Vă mulțumesc pentru 
amabilitate.

Interviu realizat de 
Simian POP

VIORICA EDELIIAU- 
SER este membru al Parti
dului Ecologist Român din 
partea căruia participă la 
alegerile din 20 mai 1990, 
pentru Adunarea deputa
ților. S-a născut la Bra
șov, cu 47 de ani în ur
mă, undr’ a absolvit liceul 
„Unirea”, secția umanis
tă. A urmat cursurile Fa
cultății de Filozofie, sec
ția psihologie a Universi
tății București. De 25 de 
ani își desfășoară activi
tatea în cadrul Centrului 
de Cercetări, Inginerie Teh
nologică și Proiectare pen
tru Securitate Minieră Pe
troșani, avînd funcția de 
cercetător științific în 
specialitatea — psihologia 
muncii.

— Stimată doamnă Vio
rica Edclhausor, acum, în 
plină campanie electorală 
vă rugăm să prezentați 
crezul dumneavoastră pro
fesional.

— îmi iubesc meseria. 
Lucrez în același domeniu 
de 25 de ani și consider 
că cea mai mare realizare 
este crearea unei rețele 
de cabinele de psihologie 
in întreaga industrie mi
nieră, de a cărei coordona
re metodologică mă ocup 
și în prezent In centrul 
preocupărilor acestor ca
binete este situat, desigur, 
omul, structura sa aptitu
dinală și caracterială și, 
inclusiv, protecția acestuia 
In situația existenței unor 
aptitudini.

— Ce v-a determinat să 
optați pentru Partidul Id
eologi st Român ?

— Necesitatea asigmă- 
rii unei democrații auten

tice, respectarea dreptu
rilor omului, promovarea 
competenței în toate sec
toarele de activitate. în
tronarea adevărului, a 
diOptății și a echilibrului.

Știți, desigur, că toate 
platformele program ale 
tinerelor noastre partide 
au foarte multe asemă
nări, pentru că toate ur
măresc (și declară) realiza
rea unor transformări ra- 

partidit. ECOLOGIST
ROMÂN

dicale în plan politic, e- 
conomic, social și moral. 
Deosebirile încep abia a- 
tunci cînd se conturează 
concret căile pe care vor 
acționa sau domeniile pe 
care s ; va pune un accent 
deosebit

Din ncest motiv pentru 
mine Partidul Ecologist 
Român, care își propune 
ca scop major lupta pen
tru evitarea dezechilibru
lui în natură (inclusiv na
tura umană), bazîndu-se 
pe principiile clasice ale 
democrației, reprezintă în 
primul rînd un partid în 
cadrul căruia pot să-mi a- 
duc modesta contribuție 
ca specialist în relațiile 
umane.

— Cc vă propuneți să 
realizați in emul cind veți 
deveni deputat ?

— Noțiunea de poluare 

este o noțiune pe caro 
mul ți o vehiculează — a- 
vînd in vedere doar po
luarea naturii. Dar... pen
tru mine este la fel de 
gravă și poluarea pe plan 
psihic (a conștiinței, a mo
ralei). In acest sens sînt 
multe de făcut și îmi pro
pun în mod concret ac
țiuni de genul unui ciclu 
de conferințe și prelegeri 
adresate diferitelor grupe 
de vîrstă și pregătirea pro
fesională — care să ne a- 
jute, ca cel puțin la vi
itoarele alegeri, să nc pre
zentăm în fața urnelor cu 
mai mult calm și echilibru. 
Aderarea la platforma ți
nui partid nu înse,.mnă 
ură față de ceilalți, dim
potrivă, numai un 4:alog 
poate duce la clarificarea 
propriilor idei și convin
geri. Doresc din suflet 
să ajut oamenii, să poată 
dialoga pe bază de cu
noaștere, autocnaoaștere, 
rațiune șj iubire pentru 
ceilalți.

Ca psiholog voi milita 
pentru ca în școli se
învețe (hu su se predea) 
psihologie și logică, iar Ia 
întreprinderi să se acorde 
asistență psihologi* â per
sonalului, căci oamenii 
vor trebui priviți nu nu
mai ca realiza toii ai unor 
sarcini, ci ca „personali 
lăți” distincte, cu proble
me cc trebuie cunoscute șt 
rezolvate.

Interviu renlimt 
Dorin GIIEI'A

SPORT SPORT SPORT SPORT SPORT » SPORT
RUGBK, DIVT7IA A

șființ.i — Dinnmo 9—fi. f u nevastă lovitură liberă, 
Știința se va desprinde dceisiv, cițtigind in final cil 
scorul de 9—fi in fața fostei e itnpioanc a țării.

I olo: Aurel Dl LA

Fotbal, campionatul județean

„Paringul" Lonea - „Minerul" Certej 4-0
Fiecare campionat își 

are derbiurile sale. In lu
mea fotbalului el eclipsea
ză uneori o întreagă etapă 
atunci cind tradiția, va
loarea și jocul echipelor 
țin timp de 90 de minute 
tribunele în picioare. Un 
astfel de derbi a fost și 
acest meci. Doi foști divi
zionari A (Sălăjan) pentru 
Paringul și Vidican (Mi
nerul) s-au confruntat în- 
tr-o luptă în care a învins 
echipa ce nu „cunoaște alte 
legi” decît — victoria.

Începută furtunos, repri
za întii va fi o dezlănțuire 
de forțe pe un teren o->til 
echipei gazde. Echipa din 
Certej, închide toate spa
țiile din fața porții sale, 
apăiîndu se snpninuiirrir 
cu 7—8 jucători și reușind 
să mențină un 0—0 pîn.l 
în min. 22 cind singura 
soluții’ 1 i un atac clasic 
cu Sălăjan și Lnznroiu 
este oprirea celui d al 
doilea în mod neregula- 
mentar în suprafața de 
pedeapsă. Execută in foiță 
mijlocașul Stana și : I — 0 
intr-un cor de admirat al 
tribunelor.

La mijlocul terenului, 
Lâzâroiu face slalomuri 
dc peste 25 m și împarte 
mingi pentru tot ce este 
în față, mijlocași, atacanți, 
fundași. Dar această re
priză va fi a fundașului 
Muntoiu, care nu a lipsit 
dc la nici un atac și a 
fost prezent in toate faze
le dc apărare ale echipei 
sale. El a întors tot ce a 
lntîlnit în calc în direcții 
cc-i conveneau, a driblat, 
a lansat și a șutat din o- 
rice poziție la poartă. I.a 
nenumăratele atacuri ale 
gazdelor in min. 37. min
gea circulă fără preluare 
pe la Marcș, Sălăjan, Mun
toiu care, dintr-o fentă 
elimină pe coi doi apără
tori și Mureș, fără prelua
re nn iartă ac 'asti, o> izie. 
Scorul devine 2—0 ii tem
peratura din tribuna de
pășește atmr. f”ra unui 
dctbi județ in.

Repriza ri doua va aduce 
in teren accoa/i luptă caic 
dă s< n joeiilui. Oaspeții 
rcu.csc pentru puțin timp 
su pnai le jocul la mijlo
cul terenului, dar nemn 
apare Sălăjan care eh tip i

rînd pe rînd confruntările 
cu adversarii. Stana „mo
delează" tot cc-i trece prin 
picior creînd cîteva ac
țiuni în care apărarea oas
peților nu ane alte soluții 
decît trimiterea mingilor 
mult departe de terenul 
dc joc. Dar gazdele găsesc 
mereu resurse. In min. 70 
se centrează pe dreapta, 
mai mulți apărători res
ping, dar cel ce se înalță 
deasupra tuturor este Mă
reț, care va înscrie impa- 
rabil cu capul, făcînd ca 
scorul să devină 3—0. In 
min. 77 extrema Bl îg, pre
zent in careul de 16 m în
scrie spectaculos in urma 
uni i faze cu Mareș, care 
după acest gol părăsește 
terenul accidentat.

M ciul termină în 
forță și arbitrii din Hune
doara pnn capăt unui 
d o l>i ce și a d -păUt con
diția de „județ", pentru că 
aici s a predat ștafeta de 
calic o fu.tă divizionară C 
— Minorul, uncia ce este 
acum foarte aproape de 
ac «astă divizie — Paringul.

Dor 1 NI \MȚU

TELEX
Turiival internațional dc 

șah de la Novi Sad a luat 
s f î r ș i t cu vic
toria maestrului iugoslav 
Petar Popovici cu 7,5 punc
te din 11 posibile, urmat 
de Kirov Goccev și Mokri 
— 6,5 puncte, Rakici — 6 
puncte, Mihai Ghindă — 
5,5 puncte ctc,

★
Invingind Cehoslovacia 

cu scorul de 5—0 în ulti
mul meci al turneului fi
nal din cadrul Campiona
tului mondial de hochei 
pc gheață (grupa A), re
prezentativa URSS ciștigă 
pentru a 22-a oară titlul 
suprem, ceea ce constituie 
un record absolut al com
petiției. Intr-un alt joc. 
Suedia a dispus de Canada 
cu 6—1. Clasament final;
1. U.R.S.S. — 6 puncte ;
2. Studia — 3 puncte; 3. 
Cehoslovacia — 3 puncte 
(golaveraj inferior); 4. Ca
nada — 0 punc.e.

★
In prima manșă a fina

lei „Cup.’i I I I A" in lolhc.l, 
Juvcntus Toi mo a învins, 
pe teren propriu, formația 
Florentina, cu scorul de 
3—I (1 — 1). Au marcat Ga- 
lia, Uastiraghi .și De A- 
gostini, resp .'tiv Bu*o. 
Partida retur se v i dispu
ta, pe 16 m ii. la Florența.
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
OBSERVATORI FRANCEZI LA

ALEGERILE DIN 20 MAI
PARIS 3 (Rompres) — 

Potrivit informațiilor pro
venite miercuri 
de la cabinetul pre
ședintelui Adunării Națio
nale a Franței, Laurent 
Fabhus, deputății francezi 
Jearr-Claude Mignon și 
Jean-Michel Ferrand, re- 
prezentind partidul Adu
narea Pentru Republică 
(RPR), care s-au aflat 
marți în București, cerînd 
demisia guvernului român 
in fața manifestanților reu
niți în Piața Universității, 
„nu erau însărcinați cu 
nici o misiune din partea 
Adunării Naționale (Came" 
ra Dcputaților a Franței), 
relatează, din Paris, agenția

France Presse. Acest răs
puns, se precizează, a fost 
dat primului ministru al 
României, Petre Roman, 
care a avut o convorbire 
telefonică cu Laurent Fa- 
bius pe tema respectivă.

Cu această ocazie, pre
ședintele parlamentului 
francez l-a anunțat pe 
primul ministru român că 
Biroul Adunării Naționale 
a Franței a hotărit să tri
mită o delegație în Româ
nia cu ocazia alegerilor 
generale de la 20 mai. Pri" 
mul ministru al României 
a răspuns că „acceptă a- 
ceastă misiune cu plăcere”, 
s-a relevat Ia Paris.

RIDICAREA STĂRII DE URGENȚA 
IN AFGANISTAN

KABUL 3 (Rompres) — 
Președintele Afganistanu
lui, Najibullah, a ordonat 
ridicarea stării de urgență, 
în vigoare în țară din luna 
februarie, începînd de joi 
noaptea, ora 0,00, a anunțat 
la Kabul un purtător de 
cuvînt guvernamental.

Najibullah a semnat un 
decret special în acest sens 
și a numit, de asemenea, un 
comitet format din 15 
mcmtri, condus de către

vicepreședintele Abdul 
Raheem Hartif, care va 
avea ca sarcină convocarea 
înainte de luni a unei 
mari adunări (Loya Jirga), 
care va trebui să adopte 
importante reforme con
stituționale vizînd să pună 
capăt războiului civil care 
durează de 11 ani, a pre
cizat purtătorul de cuvînt.

Autoritățile afgane au 
anunțat lunea trecută ri
dicarea stării de urgență 
la 20 mai.

PUNEA
LONDRA 3 (Rompres). 

Consiliul Mondial al Griu
lui a estimat, într-o primă 
prognoză, că recolta de 
griu din acest an va 
înregistra o creștere de 
aproximativ 3 la sută, a- 
jungînd la 831 milioane 
tone. Potrivit aceleiași es
timări, nivelul mondial al

IN LUMF.
consumului este însă de 
838 milioane tone, ceea ce 
va reprezenta o nouă scă
dere a stocurilor pentru al 
treilea sezon consecutiv. 
Nivelul de 831 milioane to
ne reprezintă o revizuire a 
unor estimări precedente, 
ca urmare a perspectivelor 
unor recolte bune în Sta
tele Unite.

REUNIUNE
GENEVA 3 (Rompres). 

Comitetul de supraveghere 
al OPEC s-a reunit la Ge
neva pentru examinarea 
reducerilor voluntare ale 
producției lor de țiței cu 
scopul de a stimula pre
țurile la această materie 
primă pe piața internațio
nală. Prima ședință de

O.P.E.C.
lucru, notează AFP, a fost 
precedată de intense con
tacte și consultări între 
miniștrii din cele 12 state 
reprezentate. Se apreciază 
că OPEC va încerca să 
hotărască o reducere sub
stanțială a producției lor 
care depășește în prezent 
24 milioane barili pe zi.

ARGENTINA A EXTRĂDAT UN CRIMINAL 
DE RĂZBOI NAZIST

Institutul de mine Petroșani
organizează 

CONCURS

în data de 18 mai 1990, pentru ocuparea 
următoarelor posturi î

— 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 t
— electricieni — 3

lăcătuși mecanici — 3
— instalatori sanitari — 2
— timplar — 1
— tinichigiu — 1
— zugrav — 1
— bucătar — 1
— peisagist — 1
— muncitori necalificati — 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.

SCURTE ȘTIRI ii SCURTE ȘTIRI
CELE DOUA STATE 

GERMANE care au con
venit miercuri asupra u- 
nui plan privind unifica
rea economiilor, încă nu au 
stabilit care va fi costul 
i'c tei unificări. Acordul 
-tabilește ca unirea de 
facto a celor două economii 
să se realizeze începînd de 
la 1 iulie. Negocierile s-au 
axat asupra căilor prin 
care poate fi „absorbită" 
economia RDG, fără a fi 
amenințată puterea de 
cumpărare a mărcii vest- 
germane.

CONTRIBUȚIA POLO
NIEI și a RFG la dezvolta
rea colaborării și întăririi 
securității în Europa .s-a 
situat în centrul convor
birilor dintre președintele 
Republicii Polone, Woj- 
Ciech Jaruzel ,ki, și pre- 
ședintelș vest-german, Ri- 
chard von Weizsaker, aflat

în vizitii oficială la Varșo
via — transmite agenția 
TASS. Interlocutorii au 
examinat chestiuni ale in
tensificării colaborării ba
zate pe buna vecinătate 
dintre cele două țări, as
pecte ale relațiilor econo
mice bilaterale, precum și 
consecințele procesului de 
reunificare a Germaniei.

IN SCRISOAREA adre
sată președintelui Mitter- 
rand și cancelarului Kohl, 
președintele lituanian a 
informat că țara sa este 
de acord să suspende tem
porar efectele deciziilor 
luate de parlamentul de la 
Vilnius, „care ar putea je
na autoritățile sovietice”, 
relatează agenția France 
Presse. Președintele Litua
niei a solicitat celor doi 
șefi de stat să transmită 
autorităților sovietice ,a- 
ceastă hotărîre.

BUENOS AIRES. 3 (Rom
pres). Joscph Schwamm- 
berger, unul dintre ultimii 
prezumtivi criminali de 
război naziști importanți, 
urmărit în RFG, a fost 
extrădat în RFG, transmi
te agenția France Presse. 
17 ani de negocieri au 
fost necesari pentru a se 
ajunge la ateastă extrăda
re, una dintre procedurile 
cele mai dificile și mai 
lungi de după război. La 
20 martie. Curtea Supremă

argentiniană a decis în ul
timă instanță să autorizeze 
extrădarea.

Joscph Schwammberger, 
în vîrstă de 78 de ani, este 
acuzat de a fi responsabil 
de moartea a 1000 de per
soane obligate la muncă 
forțată în Germania, de 
executarea a 5000 pînă la 
10 000 de evrei și de de
portarea mai multor mii 
de evrei în lagărele de ex
terminare de la Auschwitz 
și Berzcc, notează AFP.

CONFERINȚA INTERNAȚIONALA PE TEMA 
ASIGURĂRII SECURITĂȚII ZBORURILOR

CAIRO 3 (Rompres). In 
capitala Egiptului au în
ceput lucrările celei de-a 
Vll-a conferințe interna
ționale privind problema 
asigurării securității în 
transporturile aeriene — 
transmite agenția TASS. 
Participă președinții a 60 
de companii aeriene, pre
cum și reprezentanți ai 
unor organizații de trans
porturi aeriene regionale 
și internaționale.

Intre problemele supuse 
dezbaterii se află cele pri
vind pregătirea specialiș
tilor în domeniul securită
ții zborurilor, crearea u- 
nui centru internațional de 
antrenare a cadrelor în 
lupta împotriva teroris
mului și pirateriei aeriene, 
crearea unui organism in
ternațional pentru opera
ții de salvare a pasageri
lor din avioanele atacate.

Trustul antreprizâ generalâ 
de construcții-montaj 

Deva
cu sediul în Deva, strada Avram Iancu, 

bloc H3
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.

1
ANIVERSARI

M
»

; DRAGII mei nepoți, Mc- 
lanla șl Petriță, cu ocazia 

1 nunții voastre. Mia Sporea 
’V& urează multă fericire, 
> noroc tn viață și casă de 
.piatră! (1100)

ASUM cînd în cupa de 
cristal a vieții tale pui cel 

tde-al 20-lea fir de tranda- 
f'flr. dragă Csenteri Csaba, 
părinții și sora îți doresc 
«ănătate și tot ceea ce cu- 

lnde cuvîntu) fericire, 
oulți ani I”.

VINZARI

L .VIND Trabant 601 S. 
*45 500 km, motor renovat 
‘ •Telefon 4LC06, după ora 
r W (1117) 
7' >VIND
In Wien”

^formații,
41731, in‘

pian „Iloffman 
olacă bronz. li 
t .-lefon 417.'. >.

i ior 253 sau t 
lefon 501.9, după ora 17

I C A P U B
VINO telecolor, Rack au

dio dublucaset cu teleco
mandă, absolut nou. Tele
fon 44040. (1114)

VIND casă nouă, cu a- 
nexe și grădină, ocupabilă 
imediat, sat Ciopeia nr. 
46. Telefon 957/70245 sau 
963/40725. (11 16)

VIND autoturism Audi 
100. Informații, telefon 
41786. (1108)

VIND bilet cîștigător 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 Dacia l.llo, noua. 
Petroșani. strada P,i ii 
2/2/29. (1105)

s( IIHMBI Rl I O( I I\ | \

•SCHIMB rp.trt imr ril 3 
camcie, în Ihir.-m ,tj. zona

LICITATE
Lizeanu, cu similar sau
4 camere în Petroșani. In
formații, telefoanele 44829 
și 42924. (1109)

DIVERSE

UDMR (RMDSZ) din 
Petroșani invită membrii 
săi la o seară distractivă 
ce va avea loc in data de
5 mai, ora 19, în sala Tea
trului vechi. Taxa de par
ticipare: 200 lei de persoa
nă. Doritorii se pot adresa 
organizatorilor la telefoa
nele 12626, 43175. (1110)

MATEI Gheorghe și Gri- 
goroaea Ghcoighc roagă 
toți pensionai ii mineri ca
re au depu dosarele do 
panwionure cu data de 1 
marți 1990, - i fie pi z -nțl 
in faț.i ( a ci de ciiltuiă 
Petroșani, joi, 10 mii, ori 
10 dimim.d.i, pentru re
zolvarea unor problem? 
iii gen te,

AImICEM li cunoștmț.i

celor interesați că se re
înființează o grupă germa
nă pentru preșcolari. Adre
sați: Petroșani, strada Oi- 
tuz, bloc 6, sc. 2, ap. 7, fa
milia Mihuț. (1107)

PIERDERI

PIERDUT contract în
chiriere pe numele Motău 
Ion, eliberat de IGCL Pe-
troșani. 11 declar nul.
(11H)

PIERDUT carnet CEG
pe numele Știbianu Ilie,
eliberat de Filiala GEG
Petroșani. 11 declar nul.
(1112)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Știbianu 
Ilic, eliberată d° IM Dilja. 
O declar nulă. (1113)

PIERDUT autorizație tri
cotaje nr. 152, pe nu
mele Filcp Maria, elibera- 
11 do C. intiliul popular 
1 up. m. O declar nulă. 
(1121)

ÎNTREPRINDEREA 
DE REȚELE

ELECTRICE DEVA
încadrează imediat

in condițiile Legii 57/1974, pentru subunită
țile din Petroșani :

— electricieui, categoria minim 3 —
pentru CIT Petroșani

— electricieni, categoria minim 2 —
pentru CDEE Petroșani și formațiile

de construcții monta)
— muncitori necalificati — pentru for

mațiile de construcții montaj
Se acordă următoarele gratuități pentru 

cei cu domiciliul in 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, tel. 41830, 42784, 41850,
41880
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