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Cine plătește orchestra 
muzicacomandă

In vreme de cumpănă 
lumea se întreabă ce faco 
intelectualul, pentru că 
orice societate normală 
îi acordă credit do că
lăuză. In ultimele săptă- 
mîni, unii intelectuali au 
devenit apostoli ai furtu
nii, adevărați cavaleri ai 
apocalipsului. Ni sc pre
zic dictaturi viitoare da
că ne prezentăm la vot, 
sc ocupă piețe, dc unde, 
prin tot felul dc pâlnii, 
sc ccr adeziuni la diver
se proclamații, sc cerc 
eliminarea principalilor 
favoriți din cursa elec
torală. Toate, în nume
le poporului. Semănăto
rii dc neliniște ne trans
mit, pe toate căile, că po
porul nu este matur, că 
e manipulat și, nefiind 
copt, să așteptăm cu 
alegerile pină la toamnă. 
Poporul a fost destul 
de matur în decembrie 
cînd a ieșit la revoluție, 
în condițiile în care, 
dc decenii, la noi 
existat o opoziție 
lectuală care să-l
uzcască și acum a devenit, 
dintr-o dată, orb. Auzim și

timp 
n-a 

inte- 
călă-

citim că un popor 
matur să facă o revoluție, 
dar nu mai este matur 
să-și aleagă pe cei caro 
să-l conducă. In numele 
democrației refuzăm po
porului dreptul demo
cratic fundamental. Ni 
sc propune o „democra
ție” a elitelor? Și dacă 
acceptăm că poporul c 
orb, cino poartă vina? 
Nu intelectualitatea ?

Frica de democrație 
înseamnă frica de popor, 
respingerea alegerilor în
seamnă respingerea de
mocrației. N-aveam nevoie 
de trimbițc apocalipti
ce. ne trebuie liniște și 
muncă. Milioanele de a- 
legători au mai puține 
șanse să greșească decît 
proaspăt trezita vigilen
ță a unor intelectuali ca- 
tastrofiști.

înțelepciunea populară 
spune că cel care plăteș
te orchestra, comandă 
muzica. Cine plătește pen
tru a ni sc cînta nouă 
marșuri funebre ?

Prof.

Cotidian
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În vizită la Petroșani, domnul dr. Jean Acquayiva din Corsica declară

rrDorim o colaborare perpetuă cu Valea Jiului"

Vasilc DÎNCU 
________________ /

Relațiile de prietenie și colaborare dintre Valea 
Jiului și Corsica devin tot mai trainice. Am avut in 
aceste zile ca oaspeți ai municipiului, membrii unei 
noi delegații de specialiști francezi în domeniul me
dical și in alte domenii, veniți din patria lui Na
poleon spre a-și pune toată energia și competența 
in slujba reconstrucției României. Delegația 
condusă do domnul dr. Jean Acquaviva, 
vut amabilitatea să acorde un interviu 
vitate pentru cititorii ziarului nostru.

este
care a a- 
în cxclusi-

SÂ NU CHELTUIM LACRIMILE COPILĂRIEI I
------------------------------- — t

Ce putem spune despre 
casele de copii orfani și 
handicapați — așa cum 
ne-au fost ele relevate 
de cele cîteva anchete 
TV — probe ale „uma
nismului epocii de aur"? 
Copii de vîrstă școlară 
care nu știu să vorbească 
— nu să scrie, nu să ci
tească 1 Copii născuți nor- 

Pui de oameni că- 
a 11 s-a furat dreptul 
a deveni oameni. Co- 

handicapați, cărora, 
loc să li se dea șansa 
a deveni normali, li 
dat dreptul de a 

muri neștiuți de nimeni.
Acum știm, credem și 

sperăm că vom avea tă
ria de a nu întoarce pri
virea de la aceste reali
tăți crude, încercînd să 
redăm dreptul la zbor a- 
cestor „pui de oameni”, 
lipsiți de căldura părin
tească, asemeni puiului 
de vultur din oxcmplul 
dat la început.

din

„Omul este un animal 
superior” spunea cine
va. De fapt, el devine, 
pentru ca la naștere „pu
iul de om" este la fel de 
neajutorat și neștiutor 
ca orice alt pui.

Iată un exemplu
lumea păsărilor: un pui 
de vultur regal. Părinții 
Iui au spart oul in care 
se găsea acesta prea de
vreme. Pentru a nu mu
ri, oul a fost depus de 
niște specialiști intr-un 
incubator. Puiul de vul
tur s-a născut și s-a dez
voltat normal. Dar, lip - 
sit de părinți, el nu a 
învățat să zboare. Ne - 
știind Să zboare, nu pu
tea sii se hrănească in 
libertate, fiind deci con
damnat la moarte. Un a- 
mator al 
tapl'.nul 
timp un 
păsă .lor 
cui de a
pasăre (cea mai 
din Europa) 
pentru a putea supravie
țui. Și a reușit La fel 

i este și cu „puiul de om", 
1

zborului cu del- 
și in același 

mare iubitor- al 
și-a asumat ris- 
înv.ița această 

marc
să zboare.

obiectivele

dacă de la naștere nu 
este supravegheat, în
drumat — mai apoi edu
cat — nu poate deveni un 
om adevărat. Hrănit bi
ne se poate dezvolta nor- 
nvil din punct de vedere

— Care sînt 
vizitei dumneavoastră I în 
municipiul Petroșani ?
— Continuăm ceea 

am început cu prilejul 
melor două înlîlniri 
cei ce își desfășoară 
tivitatea în Valea 
Dorim ca relațiile 
Corsica și România, 
corscani și oamenii
Jiului, să se dezvolte 
termen lung.Dreptul la

or
fizic. Dar fizicul furu 
intelect nu 
d.-pliualaUia omului 
animal superior. 1 
sc mai poate, ca in 
piui următor. Un 
Lritar.ic, paralizat 
proape complet 
m ii degetele de la picioa
re și le putea mișca) 
seri,, cu ajutorul 
computer special, 
tc despre condiția 
handicapat șl lupta 
pentru a trăi ca un om 
întreg șl demn, carte ce 
a devenit un bestscllcr.

realizează
ca 

Invers, 
i exem- 
i tîuăr 

a- 
(nu-

a 
unui 

o car- 
dc 
sa

rnali.
roi;
de
P*i 
in 
de 
s-a

4- . l*

«4 —

ce 
pri- 
cu 

ac- 
Jiului. 
dintre 
dintre 

Văii 
pe 

pe multi-

ple planuri, îndeosebi în 
domeniile medical, științi
fic, cultural, învățămint. 
România are nevoie de 
sprijin în aceste 'direcții, 
pentru a diminua — și 
ulterior a lichida — deca
lajele care o despart 
Europa, 
editarea 
formație 
tativă a 
ilor culturale, științifice și 
de asistență medicală, 
aparaturii competitivă, 
vîrf pe plan mondial.

Am purtat discuții 
ple în această dirx-ți:- 

de

de 
Esențiale sînt fa- 

accesului la in
și ridicarea cali- 
dotării, instituți-

cu 
de

am-
■ cu 

municipalitatea de la 
Petroșani, cu
primăria din Aninoasa. Do
rim să încheiem un pro
tocol privind un vast pro
iect de asistență medica
lă și culturală. S-au făcut 
pași importanți in reali
zarea lui. In mai puțin de

„Este scris
pe a

„Viteji, numele voastre 
unite cu mărirea/ Vor 
răsuna prin veacuri. 
Răsplata? Nemurirea"
Stanțe contemporane, 
de N. SCURTESCU

I)e-a lungul zbuciumatei 
sale existențe bimilenare, 
poporul român, fixat pe 
veci in vatra care are ca 
simbol ai eternității arcul 
carpatic, a fost silit să 
lupte pentru dreptate, li
bertate, unitate și inde
pendență națională. Una 
dintre paginile eroicei cărți 
ale istorici sale a fost 
scrisă cu litere de foc și 
singe in 1877/1878 in Răz
boiul do Independență, 
spulberindu-se definitiv 
pericolul otoman. Cuvin
tele lui Mjhail Kogălnicca-* 
nu, rostite in șcdi'nța I A- 
dunării dcputaților din 
9 Mai 1877, prin care se. 
adresa țării și lumii întregi 
constituie semnalul lljptej 
pentru independență ki; au 
valoare de simbol pentru

se 
ne- 
un 

Cor- 
dotat

trei ani, la Petroșani 
va înființa, cu ajutorul 
mijlocit al UNESCO, 
centru al Asociației 
sica — România, 
cu toate cele necesare, caie 
va garanta perpetuarea re
lațiilor de colaborare la toa
te nivelele dintre specia
liștii din Corsica și cei ro
mâni. Localul care ne-a 
fost oferit de primăria Pe- 
troșamului, deși necesită 
reparații amănunțite și 
modernizări, corespunde 
intențiilor noastre. Prie
tenii din Valea Jitdui și 
Corsica se vor întîlni mai 
ușor, vor cunoaște reciproc 
bogățiile naturale i spiri
tuale ale regiunilor lor.

— Ce vă leagă de Valea 
Jiului ?

Interviu realizat de 
llorațiu ALEXANDRESCU

(Continuare in pag. a 2-a)

n eatîrnare
Homâoiei stea!“
destinul poporului român: 
„Sintcm independenți, sin- 
tem națiune de sine stă
tătoare".

Literatura română 
vocat in pagini
bilo marca iz.bîiidâ, 
ficînd jertfele 
trici pentru 
ță. Dacă

nu,
ou, losif V ulcan,-N; 
ne. Unele dintre 
lucrări, în special

a c- 
mi-mora- 

glori- 
fiilor pa-

independen- 
dramaturgia

9 MAi 1877 — 9 MAI 1990
— Omagiul literaturii —

n-a lansat încă opere re
prezentative, poezia, proza 
și publicistica sînt ilustra
te prin nume de prestigiu 
ca Vasile Alccsandri, Geor- 
gc Coșbuc, Mihai Emines- 
ctl. Al. Maecdonski, Tudor 
Arghezi, Victor Eftimiu, 
Gala Galaction, Mihail Sa- 
doveanu, I)u din Z.amfi- 
rescu, Emil Girlcanu, Ni- 
colae Iorga și alții. I or Io 
mai adăugam numele unor 
scriitori mai puțin cu- 
noscuți marelui public ca: 
Scipionc Bădcscu, G. 
Baronzi, Al. Carpcnișca-

Ion NenițescU, G. Si- 
Ga- 

accste 
poezii

și articole, au fost publi
cate chiar in mai 1877.

Operele literare și arti
colele sînt expresii ale 
sentimentului de mindrie 
națională ale autorilor, 
pagini de cinstire a viteji
ei, cronici ale dramatice
lor lupte, ofrande aduse 
martirilor, evidențiind ro
lul de liant al marelui c- 
vcnimcrit intre trecutul și 
viitorul patriei.

Să privim steaua Româ
niei, să ne închinăm la 
independența României, 
prețuind-o și apărînd-o in 
vecii vecilor, 
șurile finale 
necunoscuta 
Romanici de 
on :
„Este scris nealirnare 
l’c a României stea !
\ eniți toți, cu mic,

cu mare, 
Vă-nchiuați, români,

la ea!”.
I’rof. Mircea MUNTEANU

rostind ver- 
din aproape 

poezie Steaua
Gcorge Si-

DIN PARTEA C ONSILIULUI MUNICIPAL PROVIZORIU
DE UNIUNE NAȚIONALA

A P E I
Au mai rămas puține zile pina 

la alegerile de la 20 mai. In a- 
ceasla scurta perioada, Consiliul 
municipal provizoriu de Uniune 
Naționala adresează un călduros 
apel formațiunilor politice, tutu
ror cetățenilor Văii Jiului 
sfi păstreze și pe mai departe cli
matul de ordine ce a caracterizat, 
de allfel, viața municipiului noslru 
in acest an.

Constituie un adevăr ca în mo-

montele (l< aiimpunu prin cure a 
trocul tara, locuitorii Văii Jiului 
au dat dovadă de calin și înțelep
ciune, îK'kisiiidtrse antrenați in 
mani fost uri osiile idealurilor demo
crației. fapt ce onorează întregul 
municipiu. Este necesar ca aceeași 
înțelegere să fie dovedita și în 
continuare, astfel ca la alegeri să 
ne prezentam cu sulletele curate, 
îtitro atmosfera demni, civilizații.

Va mulțumim I
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Pentru o conviețuire frățească în patria comună
— D le Iosif Tcllmann, au 

trecut două luni dc la 
constituirea filialei din Va
lea Jiului a Forumului De
mocrat German din Ro
mânia. In ce a constat și 
spre cc obiective este o- 
rientată activitatea filia
lei ?

— După înregistrarea le
gală a FDGR, am reușit 
sa ne constituim filială și 
în Valea Jiului, prin ale
gerea unui comitet coor
donator format d.n 9 per
soane care reprezintă ce
tățenii de naționalitate 
geimană din toate locali
tățile municipiului, unde a- 
vem grupuri organizate în 
frunte cu cite un respon
sabil ales. In total, friiala 
cupr.nde peste 150 mem
bri și sperăm că, pe mă
sura demarării unor ac
tivități, ne vom lărgi rîn- 
dunle, inclusiv prin sim- 
patizanți. Acțiunile noas
tre se desfășoară în patru 
domenii — social, organi
zatoric, învățămint și cul
tură.

— Care vă sint preocu
pările prioritare ?

— Preocupările vizează, 
desigur, promovarea in
tereselor noastre In noile 
condiții, ale democrației, 
potrivit reglementărilor 
constituționale, ale plat- 
formei-program a FDGR. 
Urmărim, deci, cu priori

„Oorim o colaborare perpetuă'*
r (Urmare din pas 1)

— Toți corsicanii care au 
venit în România. în spe
ța in Valea Jiuuu, au fost 
foarte mișcați de ospitali
tatea românilor, de căldu
ra primirilor. Sintem feri- 
<.;i să revenim aici. Cor- 
sicanii sint foarte sensibili 
la aceste dovezi de priete
nie, Sintem popoare lati- 
n ■ Avem origine comună.

• O MINA SPAI.A PE ALTA. îngrămădeală mare 
ieri, după-amiază, la portocale. Răbdători, doritorii 
de aceste fructe exotice stau civilizat la tind Nu la 
Lei ... ă, și alții, care erau vi ci la rlnd. Dar înăun
trul patiseriei cunoscute in Petroșani Nord.

Preaamibilclc vinzătoare mi-au mărturisit că 
rsie vorba de pe; tonalul restaurantului Bulevard. 
Ajutor frățesc deci. Sau, cum se știe, o mină spală 
pc alta. Asa rum ne sugera revoltat, spre seară, la 
redacție, <11. Muntean Mihaly, muncitor la l.U.M.P.

Un provizorat ce sfidează normele
Am f . t invitați, am fost 

îndemnați să aruncăm o 
privzre ia gara, respectiv 
noua stație de oprire a 
t nurilor de persoane și 
imprcjui iniile ei din vc- 
Ch ui centru al Lupeniului.

Or, dată fiind mi nirea 
și a /..nea acestei stații, 
punct de oprire nu doar 
a trenurilor și mijloace
lor transportului in co
mun, ci a miilor de cetă
țeni, ani dat curs invita
ției, Cu atît mai mult, cu 
Cit, alături de primăria 
orașului, de Palatul cultu
ral, clubul sindicatelor 
etc, râma:,'.: din vechiul 
cent: u civic al Lupcniu- 
lui, clădire a .tații i a de- 
ve ut o componentă a 
„noii porți” a orașului 
strămutat din F st spre 
V< ,t Aici coboară sau ur- 
r i Imn' i In trenuri ți 
auiobuze, aici merg oa- 
m* n i la mină, aii i începe 
Ln •mul i

im .scutit A părerea 
«• mai comjietentă refe
ritoare la ubii.-tul ln dis
cuție o poate avea șeful 
Miți-i CFR Ilarbiteni, 
Al xandru Olah. Aici este 
l'li.l pr..[11,(1 ,, | 

tate, păstrarea identită
ții naționale și culturale a 
populației germane, culti
varea tradițiilor noastre 
specifice, desigur, în con
dițiile conviețuirii frățești, 
cu toate naționalitățile din 
patria comună care este 
România.

Interviu cu dl. Iosif TELLMANN, 
președintele filialei F.D.G.R.

Concret, preocupările 
noastre au In vedere înfi
ințarea — sau icinființa- 
rca — a două grădinițe 
germane, in Lupcni și Pe
troșani. Avem în acest 
sens acceptul inspectora
tului județean de învăță
mint și, totodată, asigurări 
din partea primăriilor din 
cele două orașe că vom 
primi și localurile nece
sare. Avem deja și educa
toare, iar părinții cai-e do
resc să-și înscrie copiii la 
grădinițele germane din 
cele două centre pot obți
ne inToi mâții la telefoa
nele 42915, In Petroșani 
și 60354, la Lupeni.

In altă ordine de idei 
sintem dispuși ca, pe mă
sură ce vom fi solicitați, 
d' ■; vor exista amatori, 
Sa ieschidem tot din toam
nă un curs de învățare a 
limbii germane. Și cîteva

Mai mult, limba corsicană 
și cea română își au ori
ginea in latina populară. 
Ne-au legat, dc-a lungul 
istoriei, multe lucruri. Do
rim să continuăm aceste 
legături, și acum, in con
temporaneitate Sint cre
ate toate condițiile.

In încheierea interviului, 
domnul dr. Jcan Acqua- 
viva a adresat cititorilor 
ziarului nostru o caldă u- 
rare de bine, pace și pre 
pontate.

pcnilllui, cea din centru 
fiind o stație intermedi
ară, un punrt dc oprire. 
D ir, dacă tot am ajuns la 
gara-gară a orașului, care 
in mod Justificat ar tre
bui să se numească I u- 
peni și nu Bârbăteni, am 
socotit oportun să reținem 
cîteva detalii ți cu privire 
la cum se prezintă ea pu
blicului călător. Și am 
văzut. Deși a fost dată In 
funcțiune din noiembrie 
'87, gara este incă un șan
tier. Piața gării, un te
ren răscolit, fără căi de 
acces amenajate, oferă 
un peisaj dezolant pe care 
îl amplifică provizoratul. 
Ca .a de bilete funcționea
ză intr-o baracă, sala de 
ași' [ilare este chiar pero
nul, iar grupul sanitar se 
află undeva... mai ascuns, 
pentru <<i c tot un pro vi
zor it

„Clădirea de călători tre
bui < predată mai de mult", 
dar... se finisează deja, 
ne spitn6 șeful stației. Și 
(Lupă a' gnrările ing. Se
ver Bușe, șeful brigăzii 
11 ACCF, va fi predata pu
blicului călător In luna au
gust ,.In sprijinul opti

E vremea talciocu-
rilor. Ne putem vinde 
orice. Chiar ți sufletele._

Foto: l)an Adrian
PI TROFSC Foto: I. I.K IU

gînduri de perspectivă: să 
deschidem peste vreo doi 
ani, o primă clasă de școa
lă elementară in limba 
germană și să înființăm o 
„Casă germană” care să 
găzduiască manifestări cul
turale, expoziții, prelegeri 
etc. Deocamdată, am pri

mit. In cadrul ajutoarelor 
din RFG, peste 100 de 
volume, cărți in limba 
germană pe care le-am îm
prumutat bibliotecii Clu
bului sindicatului liber 
din Lupeni, lucru pe care 
sperăm că il vom realiza 
și la Casa dc cultură diii 
Petroșani.

— Preocupări de altă 
natură ?

— Am asigurat reparti
zarea ajutoarelor primite 
din străinătate prin l ise
rica evanghelică și alte 
organisme. In prezent sîn- 
tem preocupați de ÎNTOC
MIREA UNE1' EVIDENȚE 
CU CETĂȚENII GER
MANI DEPORTAȚI IN 
URSS, INTRE 1945—1950,

mismului șefului stației, vi
ne și operatorul progra
mator loan Moldovan, ca
re nc invită să vizităm ga
ra de călători. Un hol in
terior intr-adevăr modern, 
spațios, cu etaj, aflat în 
fază de finisaj, cu două 
■„di dc așteptare, casierie, 
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magazie pentru bagaje de 
mină, grup sanitar etc”. 
Va fi bine, va fi frumos... 
cind va fi gata. Dar 6ă 
fim optimiști. Deși ritmul 
finisajelor a fost cam lent 
Am văzut la lucru un sin
gur zidar...

Dar abordăm problema 
stației intcimcdiare din 
vecinul centru, adevărata 
țintă a vizitei noastre. Dis
cutăm de nemulțumirile 
oamenilor privind gradul 
de funcționalitate și de 
igienă necorespunzătoarc dc 
pc peroanele acestui loo 
de intensă circulație. Șe
ful stației, dl Al. Olah. 

în vederea obținerii de des
păgubiri. In acest sens so
licităm pe cei care nu au 
fost luați încă în evidența 
noastră să se adreseze la 
următorii reprezentanți ai 
FDGR: la Petroșani, d-nei 
Hedviga Popescu — tele
fon 41545; la Petrila, d-lui 
Iosif Krausz — 50198; La 
Vulcan, d-nei Mal vine 
Socaci, de la Liceul in
dustrial, iar în Lupcni, la 
telefon 60354 (locuința Tel- 
Imann).

Este o acțiune legală, 
întru totul justificată. Mai 
mult, pot informa pc cei 
interesați că în Banat și 
Sibiu s-a constituit Aso
ciația Dcportaților în Ru
sia la care au aderat nu
meroși foști deportați și din 
județul Hunedoara. Asoci
ația nu urmărește altceva 
dccit recunoașterea la 
calculul pensiilor a ani
lor de deportai e, acorda
rea despăgubirilor și cins
tirea memoriei victimelor 
prin plăci comemorative.

Și in domeniul social a- 
vem planuri de perspectivă 
și anume, înființarea cu 
ajutorul primăriilor a unor 
cămine de batrîm, după 
modelul celor din occident.

loan DUBLK

Acest copil n-a pri
mit (incă!) un balon cu 
inscripția „Eu votez pre
ședinte pe loan Rațiti*

urbane, de
recunoaște că treburile nu 
sint in regulă, că cei ne
mulțumiți, adică cetățenii 
au dreptate, dar ne preci
zează din capul locului: 
„Stația din centru nu e 
a noastră. Deci, nu ne pri
vește. Cel care a proiecta- 
t-o, parcă nu a văzut nici
odată o gară. Iar execuția, 
ce să mai zicem, a fost 
făcută cu chiu, cu vai, prin 
muncă voluntară. Cu con
tribuția constructorilor de 
la IACMM, ACM, ACCF, 
cu ajutorul minei ți pre- 
parației. Nici nu ne-a fost 
predată, nu are nici o 
sursă de încălzire, în
schimb are 3 holuri fără 
rot, iar pentru bilete 
stai în... bătam vintului”.

Ceea cc supără mm mult 
oamenii este insă lipsa u- 
nui grup sanitar, a unei 
surse de apă. Grupurile 
sanitare, adică spațiile re
zervate pontau așa ceva 
ar fi cu intrarea direct 
de pe peron. Dar, In încă
peri, nu poți Înainta, deși 
au ușile date In lături, 
din cauza unei gropi să
pate pentru montarea vi
itoarelor instalații, și din

civilizație
cauza mizeriei care denotă 
ca, deși grupul sanitar 
nu este montat, spațiul 
este folosit... ca ataic. Ca 
ți zidurile exterioare ale 
clădirii. Că de ce nu 
are stația grup sanitar, 
nici cel puțin o cișmea cu 
apă, sintem, edificați pe 
loc: din lipsa conductei de 
canalizare care nu a fost 
realizată la timpul opor
tun, iar acum necesită o 
subtraversare a liniei fe
rate plnă la Jiu, de vreo 
12—13 m.

Și oamenii se descurcă... 
Or, dat fiind că pe aici 
trec zilnic sute, uneori 
mii dc persoane, după ani 
de funcționare în regim 
provizoriu, stația trei uie 
să ofere condiții civiliza
te, urbane pentru cetă
țenii orașului. Este o ce
rință acută la care pri
măria orașului și CFR-ul 
trebuie să găsească o so
luție corespunzătoare.

loan DUBI K

CU CÎTEVA zile în ur
mă anunțam cititorii des
pre ajutoarele constînd In 
medxamente, haine și a- 
limcnte sosite în Petro
șani din Anglia. Delegația 
engleză și-a continuat vi
zita in județul nostru, în 
localitățile I’ăclișa, Săcei 
și Bretea Strciului, unde, 
de asemenea, a acordat 
mai multe ajutoare, în
deosebi familiilor cu o si
tuație materială precară. 
(A.II.)

POATE, POATE I Tn- 
tr-o scrisoare semnată de 
un grup de cititori sîntem 
iu vi lăți sâ scriem despre 
Lonea, care a cam fost 
uitată de la dotări social- 
culturale și edilitare. In fe
lul acesta, ne spun semna
tarii, poate, poate va fi și 
Lonea cum a fost odată, 
cu parc, cu restaurante 
moderne, cu cofetării cu
rate, cu magazine, spital, 
sanatorii etc. Deocamda
tă tragem doar acest sem
nal pe adresa celor che
mați să ia măsuri. (C.I.)

j

RECUPERAREA DE
ȘEURILOR de hîrtie a de
venit mai imperioasă ca 
orieînd. Deșeurile de hîr
tie sînt o materie primă 
pentru noile manuale șco
lare, pentru ziare, pentru 
cărți. In scopul recuperă
rii deșeurilor de hîrtie 
grupul din Lupcni al Fo
rumului Democrat Ger
man a inițiat pentru vi
neri, 11 mai. o amplă ac
țiune de colectare. In 
sprijinul acțiunii, primăria 
orașului va pune la dispo
ziție o mașină care va 
transporta hirtia colectată 
din fiecare bloc și stradă. 
Inițiativa se recomandă a 
fi preluată și în celelalte 
localități. (I.D.) j

I
ANSAMBLUL folcloric 

„Parîngul” al Casei de 
cultură din Petroșani re
petă intens in aceste zile 
în vederea unui posibil 
turneu de spectacole ln 
Franța. Conducerea artis
tică aparține dir i jorului 
George Cîlțea și coregra
fului Nicolae Zâblău. 
(A If.)

O SUGESTIE. O 
podină care locuiește
zona străzii General Dra- 
g lina (fostă Ilie Pintilie) 
sugerează conducerii ICSA 
și AP deschiderea unei 
măcelării în piața agroa- 
linwntară a Petroșani ului. 
Cele două — de la Spita
lul vechi și din cartierul 
Caipați — slut mult prea 
departe una de alta și de
servesc aproape jumătate 
din oraș. Subscriem șl 
supunem atenției propune
rea. (S.P.)

DE CE nu oprește ma
șina cu butelii, dm cînd 
In cînd și la parcarea din 
fața sifonăriei ? ne In- 
treal ă doamna Margareta 
Vecserd, domiciliată in 
strada Republicii 104. Pe
troșani, zonă în care lo
cuiesc tnulți oameni In 
vtrstă, nevoițj să facă ne
numărate drumuri inutile 
plnă la locul dc distribuire 
din centru. (St.C.)

Rubrică realizată de
Simion 1’01’
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VĂ PREZENTĂM

Candidați! din Valea Jiului pentru alegerile de la 20 mai
Milităm pentru o lume 

mai frumoasă, mai
Domnul conferențiar doctor inginer geolog NI- 

CO1. \E UNGl'REANU, prodecan al Facultății de 
Mine, este candidat pentru alegerile de la 20 mai, 
pentru camera deputaților din partea Mișcării Fco- 
logiste din România. Născut la 7 noiembrie 1936. 
in orașul Sinaia, după absolvirea liceului din loca
litate urmează cursurile facultății de Geologie teh
nică. din cadrul Institutului de Mine din București 
m le absolvă la Institutul de Petrol, Gaze și Geo
logie, tot din București. Repartizat la Institutul de 
mine din Petroșani, din 1960 urcă treaptă cu treap
tă ierarhia funcțiilor didactice, încheind de curînd 
cursurile pentru profesor universitar. In 1978 obține 
tit.al de doctor inginer in științe geologice.

— Stimate domnule pro
fesor. ce anume v-a de
terminat să optați pentru 
Mișcarea Ecologistă din 
România?

— I’rin meseria de in- 
f nor geolog am avut nu
meroase contacte cu na
tura, rezervațiile natura
le, parcuri și monumente 
ale naturii. De multe ori 
am constatat că, intențio
nat sau nu, din ignoranță, 
diverse puncte de atracție 
montane își pierdeau din 
măreție prin intervenția 
omului, care polua și de
grada uncie curiozități ale 
naturii cum ar fi de e- 
xemplu unele masive cal- 
caroase ca Roșia, Păroasa, 
Plaiul galben sau Iorgova
nul. M-a impresionat ne
plăcut distrugerea jnepeni- 
șului din munții Sebeșului, 
pentru fabricarea unor pro
duse spirtoase și farmace
utice, a coniferelor din zo
na alpină pentru extinde
rea pășunilor. Deschiderea 
unor cariere de roci utile. 

cum sînt carierele de la 
Păroasa sau Meri din de
fileul Jiului, au degradat 
zone cu un peisaj natural 
deosebit. CFfiar drumuri
le forestiere au determinat 
degradări ale solului, muti
lări ale unor zone cu po
duri secukue. Am întilnit 
deseori poluarea intensă 
a apelor, cum sînt cele 
două Jiuri și Stnciul, ca
re a condus la distrugerea 
florei și faunei acvatice. 
Nu este de neglijat nici 
poluarea atmosferei prin 
randamentul scăzut al u- 
nor centrale termice — 
noroc că numărul lor a 
scăzut — și de către Uzi
na Electrică Paroșeni.

— Domnule Ungureanu, 
ecologiștii luptă și impo- 
triva poluării morale, nu-i 
așa 7

— Sigur. Prin funcția 
didactică pe ca.e o dețin 
am căutat și caut In per
manență să dezvolt dra
gostea tineretului studios, 
a colegilor față de tot 
ceea ce este frumos, curat. 

mai bună, 
curată!
prin popularizarea frumu
seților naturii fie prin pre
să. prin expoziții de foto
grafii sau proiecții de dia
pozitive.

— Din mișcarea ccolo- 
gistă, și ne referim spre 
exemplu la municipiul Pe
troșani, fac parte numai 
specialiști ?

— Nu. Sînt cuprinși toți 
cei cane doresc și care iu
besc natura, indiferent de 
nivelul lor de pregătire și 
de profesiunea pe care 
o practică, toți cei care 
vor să militeze pentru de
viza noastră — „Un om cu
rat, Intr-o țară curată”.

— Ce veți întreprinde 
dacă veți fi ales?

— Voi milita din răspu
teri pentru ca deviza ce o 
aminteam — „Un om cu
rat, Intr-o țară curată" — 
să devină o realitate și în 
Valea Jiului, unde avem a- 
tltea de făcut și în acest 
domeniu.

— Vă mulțumim dom
nule conferențiar doctor 
inginer Nicolac Ungurea
nul

Mai facem o ultimă pre
cizare pentru cititorii noș
tri: domnul Ungureanu
este vicepreședinte al So
cietății Geologice n Româ
niei și președintele filia
lei Petroșani a acestei so
cietăți.

Interviu realizat de
Dorin GIIEȚA

tinerețe, dinamism, inteligență
Domnul CONSTANTIN ZAVOIANU este nsistent 

universitar la Institutul de mine din Petroșani. Năs
cut în 2 iunie 1951 în comuna Minzăleșfi, Județul 
Buzău, a absolvit liceul teoretic din Făurei și, ulte
rior, in anul 1978, Facultatea de matematică a U- 
niversitâții „Alexandru loan Cuza” din Iași — sec
ția informatică. Repartizat la I.iccul de matematică- 
fizică din Petroșani, tînărul specialist in informa
tică este, din 1986, cadru didactic la Institutul de 
mine.

— Domnule Zăvoianu, vă 
rugăm să prezentați suc
cint crezul dumneavoas
tră profesional.

— După 12 ani de acti
vitate desfășurată la cate
dră, atît cu elevii cit și 
cu studenții, sînt îndrep
tățit să afirm că munca u- 
nui dascăl nu este de loc 
ușoară, ci este chiar isto
vitoare, pentru că îți so
licită in permanență in
tuiția, prezența de spirit, 
capacitatea profesională. 
Un dascăl, care are meni
rea de a educa, de a for
ma caractere integre și 
suflete nobile, se află în 
fiecare zi într-o postură i- 
nedită. El trebuie să răs
pundă cu promptitudine și 
sinceritate oricărei între
bări, fie naive sau [dine 
de maturitate, fără cn răs
punsul să dezamăgească. 
Satisfacțiile muncii didac
tice sînt imense în mo
mentul in care constați că 
ai reușit să contribui la 
formare;! unor oameni bi
ne pregătiți profesional. 
Școala trebuie să forme
ze oameni civilizați, curți, 
capabili să împiedice prin 
nivelul lor de cultură și

0 deviză:

prin participarea conștien
tă la viata societății, re- 
instaurarca oricărei dicta
turi. Redresarea economi
ei naționale impune pe 
scaiă largă, noile tehnolo
gii, deci și perfecționarea 
intelectuală a forței de 
muncă, un capitol, față de 
care școlile de toate gra
dele au mari obligații.

— Cum vedeți viitorul 
Văii Jiului, ca posibil mem
bru ni camerei deputați
lor ?

— Voi milita in primul 
rînd pentru dobîndirca 
autonomiei administrative a 
acestei zone cu vechi tra
diții. In acest fel proble
mele de ordin social, eco
nomic, politic, cultural, 
vor putea fi soluționate. 
Este necesară privatizarea 
și trecerea la o economie 
de piața, pentru că, în caz 
contrar, nu vom mai putea 
colabora în condiții a- 
vantajoase, pe scară lar
gă. mei măcar cu țările 
est europene, partenerii 
noștri tradiționali, deoare
ce ele au făcut deja a- 
ccst pas. Desigur nu se 
poate privatiza totul. In 
minerit, care este o ramu-, 

ră de bază a econo
miei naționale, pri
vatizarea nu este admisă. 
Totu-i, cred că unele ac
tivități de deservire pot fi 
preluate de particulari sub 
forma unor societăți pe ac
țiuni, în acest caz, accesul 
la achiziționarea de acțiuni 
fiind deschis în primul 
rînd propriilor salariați ai 
întreprinderii, care ar fi 
astfel direct interesați In 
funcționarea eficientă a 
serviciilor. Cîștigul ar fi 
al. tu'uior.

— Ce sugerează somnul 
electoral al I’NI., săgeata ?

— Ascensiunea r ipidft 
spre lumea civilizați, do
rința de mai bine.

— Care este platforma 
dumneavoastră in alegeri 7

— PNL dorește prin pro
gramul său, să-și reia lo
cul de cinste in istoria ță
rii. Platforma sa program 
este real.stă, atotcuprin
zătoare și conține otiec- 
tive clare pentru Româ
nia de mîine. PNL este 
forma politică a tinereții 
în lumea românească. De
viza noastră este : „tinere
țe, dinamism, inteligen
ță”. Cît despre mine, na 
sînt dccit o ființă uman* 
și nu pot face minuni. O»- 
menii sînt principala 
sursă pentru campania mea 
electorală și ani mare În
credere în ei. Promit C* 
nu-i dezamăgesc.

Interviu realizat d« 
ttorațiu AI.EXANDRESCU

CU GÎMDUl
LA „ MONOIALE“

încet dar sigur, campionatul diviziei naționale 
A dc fotb.d i.și urrncaz i cursul firesc. Firesc, pînă 
clnd internațional 1 vor părăsi echipele de club, în 
vederea pregătirii pentru turneul final al campio
natului mondial de fotbal. După acest moment, s-ar 
putea ca rezultatele ol. ținute de echipele furnizoare 
de jucători sa nu mai intre în Umilele firești ale 
calculelor de pină acum. Acest lucru va impieta 
In mod sigur asupra echipelor fruntașe, Dinamo, 
Steaua, „U” Craiova, antrenate in cursa directă pen
tru primele locuri din clas imiit.

Etapa de duminică nu a avut darul să no ofere 
prea multe surprize. Gazdele și-au adju lecat cea mai 
mare parte a punctelor pure în Joc. Excepție au 
făcut doar Craiova și Brașovul, care au reușit vic
toria. fără a fi considerată surpriză și, respectiv, 
un egal, la Cluj, provizii il de altfel. Clujenii încă 
nu-.i regăsesc cadența.

D ir să vedem care sînt rezultatele acestei noi 
etape disputate. „Jiul” nostru a pierdut cu 2—0 la 
Sibiu, Interul nelă-îndu-i nici o speranță. Urmează 
m'-c ul cu Steaua. I’it»-ștenii, întrecînd cu 1 — 0 pc 
SC B.i'-ăn, mai clșligă o mare „gură de aer" șl 
speranță pentru divizia A. țJ.u.îuanii, cu încă 2 
puncte pierdute, se m nlin încă In zona fierbinte. 
Petrolul rupe la Ploi li vraja Timișoarei, Poli 
capotînd la scorul de 4 "0, după o suită de r> zultn- 
te bune. Scor identic și pe Ghencea: Steaua — Cor- 
vinul 4—0. Și Corvinul mai face un pas mare în 
jos. La Moroni, Flacăra nu poate trece de Craiova 
și Universitatea clșligă cu 1—0. „U" Cluj — FUM 
Brașov 0—0, iar pe litoral constănțenii Înving pe 
brașoveni cu 4 — 1. Următoarea etapă — miercuri.

Gheorghe ( IIIRVASA

l’OPIf I

Jiul Peîrila a promivat în Liga I
|j Iii pa popicarilor «Ic la Jiul l*eti ila iși im-heic 

activitatea in cadrul Ligii a ll-a intr-un mod re
marcabil. ( ișligind ultimul meci in compania for
mației ( f J{ Constanța, cu scorul de 
5271 la 501)1 p.d., echipa petrikană a ocupat primul 
loc in scrie. Io ce ii asigură promovarea in pri
ma ligă valorică. Domnul antrenor Victor Miclea 
ne mai comunică un fapt deosebit: in cadrul a- 
ccslui meci s a realizat cel mai bun rezull.it al 
arenei, inii-un meci oficial.

lata chilia și rezultatele individuale : Stoian 
Nicolac — 878 p <1., Dobrică Marcel — 853 p.d., 
(■hei mau Radu — 873 p.d., Isovacs l udovic — 
81') p.d, Ilohrii ă ( onstantm — 90<i p.d., Silvestru 
Gheorghc — 912 p.d. De reni ireal forma bună a 
lui Silvestru Glicorghe, < ire face parte din lotul 
național. De la oaspeți s-n remarcai 'silvesliii Con
stantin — 907 p.d. (P. Nil llt I St!)

3
Mica (deocamdată) «Iar 

inimoasa galerie a echi
pei M acrul știința 
Vulcan susține cu înfo
care favoiiții, și la bine 
și la greu. I’oale as 
lăzi, In ineiiiil Jiul — 
Steaua, vom vtdia n- 
celnși lUei'U și la gali 
ria echipei din Petro
șani.

Loto: Mircca R AS \

( dinpionatul județean 
de fotbal

MINERUL ANINOASA 
— PARINGUL IXJNEA 
0—1. In< i un pas marc fă
cut de echipa oasp- te In 
lupta pentru titlu. Pa în- 
gtll a obținut 2 pu • In 
fața unei echipe a c rei 
prestații' a fost mu.t peste 
locul ocupat neom In cla
sam dovadă că un 
„Doi , u și Dancii)”, știu 
să pr gale.vcă «o viitoare 
formație care va avea un 
cilsint de spus in ai asta 
repetabila întrecere In 
minutul 10, gazdele vor 
avea mare ocaz <• gol, 
dar mingea nu v > intia în 
poartă, pentru <a L ira îl 
va salva pe Anton. „Răz
bunarea” se va p'Od’lce, 
in<i se sa declanșa con
traatacul. mingea f.junge 
la Salâjan, care va centra 
și Stana, din mijlocul ca- 
reu'.ni, va șuta imparabil.
în colțul l ung. Astfel ro
priza se va încheia cu a
ci »♦ 1 -0. care va fi de
altfel, și orul final al
meniului.

Partida re încheie cu
un scor ia inim pen* ’j că
g.'izd' le au luptat cu o ar-
doare l.pie tinereas i, iar
O.r p' i nu jucat și cu gîn-
du! la li. inătorul meci. tnt
de. i :v, c.i o altă fruntașă 
a clasamentului — Victo
ri. C.ihm

Don I NEAM | U

rezull.it
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Cerem dialog și nu ne prezentăm?
Din partea conducerii 

GPUN Agenția de presă 
ROMPRES a primit urmă
torul comunicat:

Așa cum s-a anunțat, 
marți, 8 mal 1990, urma 
să Înceapă dialogul Intre 
președintele CPUN, dom
nul Ion Iliescu, și repre
zentanții demonstranților 
din Piața Universității. 
Din păcate, această iniția
tivă nu s-a putut concreti
za plnă acum. După repe
tate fluctuații In legătură 
cu componența delegației 
manifestanților, delegația 
nu S-a prezentat la dialog 
in întregul ei. De asemenea.

s-a solicitat prezența unui 
cameraman însărcinat să 
realizeze o casetă video 
a dezbaterilor. Deși cei 
4 delegați au fost infor
mați că erau create condi
țiile tehnice pentru reali
zarea unei stenograme — 
al cărei text urma să fie 
autentificat prin semnătu
rile tuturor participanți- 
lor —, delegația demons
tranților a respins această 
soluție.

In pofida faptului că 
președintele CPUN a aș
teptat timp de o oră înce
perea dialogului, acesta 
nu a mai fost posibil din 

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ

cauza refuzului delegați- 
lor, interesați, după cum 
ușor se poate aprecia, mai 
mult de aspectul publici
tar al preconizatului dia
log. declt de substanța 
lui propriu-zisă. In acest 
interval, domnul Ion Gara- 
mitru, vicepreședinte al 
CPUN, a încercat, fără 
succes, prin dialog cu de
legații, găsirea unei soluții 
convenabile.

Punțile nu au fost totuși 
rupte, cei patru delegați 
angajîndu-se să comunice 
celor care i-au desemnat 
situația creată, solicitînd 
eventual modificarea man

datului lor pentru a face 
posibilă începerea dialo- 
gulul. De altfel, un dialog 
asemănător a avut loc, fă
ră condiții prealabile, în 
urmă cu ctteva zile, între 
președintele CPUN, și re
prezentanții Societății „Ti
mișoara".

In actuala situație, în 
măsura în care reprezen
tanții demonstranților din 
Piața Universității îșl vor 
clarifica poziția, din punc
tul de vedere al Consiliu
lui Provizoriu de Uniune 
Națională dialogul^» este în
că posibil.

Exploatarea de gospodărie 
comunală și locativă Lupani

OFERĂ
prin transfer sau vînzare unităților economice 
sau persoanelor fizice următoarele mijloace 
fixe — supuse casării din categoriile:

cat. III — mașini de forță și utilaje e- 
nergetice

cat. IV — mașini, utilaje și instalații de 
lucru

cat. V — aparate și instalații de măsură, 
control și reglare

cat. VI — mijloace de transport
cat IX — unelte accesorii de producție 

și inventar gospodăresc
Listele cu mijloacele fixe respective se 

pot consulta la sediul unității noastre din 
strada Bărbăteni nr. 163. Informații suplimen
tare Ia telefonul 60912.

Ce se mai intimplă în U.R.S.S.
MOSCOVA 8 (Ilompres). 

Ivars Godmanis, vicepre
ședinte al organizației na
ționaliste Frontul Popular 
din Letonia, a fost ales 
prim-ministru al acestei 
republici baltice, cu 131 
de voturi pentru, 48 Împo
trivă șl 6 abțineri.

In alocuțiunea sa In fa
ța Parlamentului. Godma
nis s-a pronunțat pentru 
0 economie de piață, stabi

In loc de „Ultima oră"
Șederea «efripei naționale de fotbal a României, 

în prima fazi a turneului final al campionatului 
mondial din Walia, va începe la 27 mai, ta Telese 
Terme. mică stațiune balneară din apropiere de 
Napoli. Intro 3 și 11 iunie, lotul se va afla la Biscc- 
glia, lingă Rari, unde sint programate primele două 
meciuri alo grupei preliminare B, cu URSS și Ca
merun, după care se va întoarce la cantonamentul 
principal de la Telese Terme, in vederea partidei 
ca Argentina.

In privința Jucătorilor accidentați, situația mai 
dificilă o are Iovan, cu hernie de disc, o afecțiune 
care s-a dovedit rebelă la tratamentul clasic. In 
schimb. Silviu Lung și-a reluat antrenamentele după 
afecțiunea lombară, iar Dan Petrescu. care a sufe
rit o entorsă la genunchi și a fost operat cu laser 
la o clinică belgiană, va reîncepe și el recuperarea 
prin antrenamente la 12 mai Ceilalți membri ui 
lotului lărgit, inclusiv Mircea Rednic, cu un trau
matism toracic po cale de rezolvare, sint în bună 
condiție de sănătate.

lirea de relații directe cu 
alte republici ale URSS 
și crearea unei monede 
proprii cum are Republica 
Estonia.

Potrivit serviciului pos
tului de radio Moscova 
Interfax, noul prim-minis
tru leton s-a pronunțat, de 
asemenea, în favoarea u- 
nei dezvoltări similare cu 
cea a Finlandei, inclusiv 
în ceea ce privește viitoa
rele relații cu Uniunea So
vietică.

(Ilompres)

SCURTE ȘTIRI ■ SCURTE ȘTIRI
SATELIT ' ARTIFICIAL. 

In Uniunea Sovietică a 
fost lansat, cu o rachetă 
purtătoare „Soiuz”, sate
litul artificial al Pămîntu- 
lui „Cosmos-2077", avînd 
la bord aparatură științi
fică destinată continuării 
cercetărilor spațiului cos
mic — transmite agenția 
TASS.

EXPEDIȚIE. După cum 
transmite corespondentul 
agenției Reuter, o expedi
ție norvegiană a atins Po
lul Nord, merglnd cu schi- 
urile fără a recurge la a- 
Jutorul clinilor sau săniilor 
motorizate. Plecați la 8 
martie din Canada, norve
gienii Erling Kagge și 
Boerge Cusland au ajuns 
la Polul Nord în ziua de 
4 mai, purtînd cu ei o sa
nie încărcată cu 120 kg 
material și alimente.

TOT JAPONEZII... Ja
ponia a luat, în ordinea 
contribuției, numărului 
de voturi, și deci, impor
tanței în cadrul Fondului 
Monetar Internațional, lo
cul Marii Britanii, al doi
lea, după Statele Unite.' 
Această modificare reflec
tă s c h i m b a r ea si
tuației celor două 
țări In raporturile finan- 
ciar-economice internațio
nale. Japonia fiind, după 
cum se știe, de Ia un timp 
a doua putere economică 
și financiară mondială.

CONTRAMASURI. Par
lamentul lituanian are în 
vedere adoptarea de con- 
tramăsuri la blocada eco
nomică impusă de Mosco
va. reducînd cu 10 la sută 
livrările de carne destina
te Uniunii Sovietice, a de
clarat ministrul lituanian 
al agriculturii, Vytautas 
Knacys. Hotărîrea în acest 
sens a parlamentului a 
intrat în vigoare cu începe
re de la 7 mai — relatează 
agenția France Presse.

GOYA. Expoziția de gra
vuri originale ale pictoru
lui spaniol Francisco de 
Goya, organizată la Gene
va și deschisă Intre 21 a- 
prilie și 6 mai. a fost vi
zitată de 38 000 de persoa
ne, transmite EFE. Expo
ziția a inclus aproape toa
te gravurile pictorului spa
niol care au fost anterior 
expuse și In RFG și Fran
ța.

OPOZIȚIE. Partidul So- 
clal-Democrat (PSD) din 
RDG s-a opus proiectului 
de tratat privind uniunea 
monetară germană aflat 
aproape de finalizare. în
sărcinatul cu presa al a- 
cestui partid a afirmat că 
acest proiect este „inaccep
tabil" și că un număr tot 
mai mare de membri ai 
PSD au cerut să se anali
zeze problema ieșirii aces
tuia din guvernul de coa
liție.

I.C.S.A. și A.P. Petroșani 
angajează direct sau prin transfer 

următorul personal:
• vinzător pentru desfacerea cărnii (băr

bat)
• lucrători comerciali (bărbați)
Relații suplimentare se pot obține Ia 

compartimentul personal.
Retribuirea se va face conform Legii nr. 

57/1974.

întreprinderea de sticlă 
pentru menaj Tg. Jiu

ANGAJEAZĂ URGENT 1 
pentru secția

Exploatare și Preparare cuart 
Uricam:

— 2 maiștri operatori-preparatorl
— 1 sudor
— 2 mecanici pentru utilaje terasiere
— 2 lăcătuși

Relații Ia sediul secției Cuarț Uricani, 
strada Republicii nr. 66 A.

MICA PUBLICITATE

Antrepriza construcții montaj 
reparații uzine electrice Deva 

„Brigada Paroșeni"
Ț angajează de urgență !
I — lăcătuși
) — sudori electrici și autogeni (numai

bărbați) pentru lucrări ae reparații 
k cu c.uacter permanent la Uzina Fltc-
fc. trică Paroșeni.

Fel,iții suplimentare la sediul Brigăzii 
I Paroș< ni din incinta Uzinei Electrice Paro

șeni.

Se asigur,i gratuități la călciuiă, chirie, 
«nergie electrica și Iran port, pentru pios.» 
naiul rn domiciliul stabil in zonă.

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea"

cu sediul in Petroșani, 
strada N. Bălcescu nr. 1,

organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi :

— contabil șef
— revizor contabil principal
Condițiile de încadrare și salarizate 

sint cele- prevăzute do Legea nr 12/1971 și 
Legea nr. 57/1974 republic ala.

Cererile de înscriere la concurs se de
pun la secretariatul cooperativei.

Relații suplimentare se primesc, ele la 
biroul personal sau la telefon 43251.

ANIVERSARI
DORIM scumpei noastre 

Rus Ana multă sănătate, 
fericire și „La mulți anii", 
cu ocazia aniversării a 50 
de ani. Soțul Ștefan, copiii 
Marian, Marius. nora Mar
gareta și nepoțica Elisabe- 
ta. (1128)

„LA MULȚI ANI îi 
urează părinții, vărul Lau- 
rențiu lui Ovidiii Cursan 
cu ocazia aniversării zilei 
de naștere. (1148)

FIICA, ginerele ți nepo
țelele urează scumpului 
lor tată și bunic Petrică 
Satmari, cu ocazia ieșirii 
la pensie multă sănătate 
și fericire. (1143)

GU OCAZIA ieșirii la 
pensie soția urează bunu
lui ei soț. I’etrică Satmari, 
sănătate, fericire și „La 
mulți ani I". (1145)

OFERTA serviciu
CAUT șofer profesionist 

și femele menajeră. Infor- 
mâții telefon 44071. (1134)

V1NZARI — CUMPĂRĂRI
CUMPĂR Dacia 1310. pu

țin rulată. Telefon 41365, 
Tipografia Petroșani. (1147)

VIND casă (căbănuță), te
ren aferent, cu posibilități 
mu.tipie dc construcție, zo
na Cimpu lui Neag. Infor
mații Valea Paroșcniului 
— Boghea Iile. (1143)

PIERDERI
PIERDUT contract închi

riere pe numele Cioabă 
Elena, eliberat de 1GCL 
Petroșani. II declar nul. 
(1141)

PIERDUT contract inchl- 
îiere pe numele Kirschncr 
Terezia, eliberat dc IGCI. 
Petroșani, II declar nul. 
(1141)

PIERDUT o i.ipâ și ur) 
cal, amilii roibi, breji in 
ftuiiTv. Adresați Pre.lcscu 
Dumitru, comuna Tclcști 
nr. 8, jud. Gtirj, Găsitoru
lui recompensă.
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