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Trecătorii își văd de drum,iar bișnițarii... Foto: Al. IIOllAȚIU

MINA VULCAN
A

In așteptarea eficienței 
acțiunilor întreprinse

Mina Vulcan, una din
tre cele mai mari și mai 
vechi mine din \ alea Jiu
lui, după ce a încheiat 
trimestrul I cu rezultate 
bunicele — deși a depășit 
producția programată cu 
1000 de tone spunem to
tuși „bunicele” ți vom re
veni asupra acestei apre
cieri — în luna aprilie a 
înregistrat un minus de 
10 000 tone de cărbune. 
La zi, pe această lună, mi
nusul (e apropie de 2000 
tone. Am făcut aceste pre- 
eizMri Inel de la început, 
pentru Cfi dorim să atragem 
atenția. In mod cu totul 
deosebit, asupra necesitA- 
țil creșterii producției 
dc cărbune extras. Dacă 
Se va menține. In conti
nuare. ritmul slab din lu
na aprilie șl începutul 
lunii mal. situația econo-

— ( inel aveți de ginii <• I’i .iți H<a<uril<
ultima ședință a C.Pl'.N 7

i>h i i sa analizăm
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mico-financiară a minei 
va fi mai mult decit ne
plăcută. Argumentele, și 
le considerăm edificatoare, 
sînt In realizarea indicato
rilor economico-financiari 
pe trimestrul I, cind, deși 
producția programată a 
fost depășită, cum spu
neam, cu 3000 tone de căr
bune, rezultatele sînt nuli 
su’- nivelul realizărilor a- 
tinse In aceeași perioadă 
a anului trecut, cu o sin
gură excepție — lefuri. 
Ie. Este și motivul pentru 
care ziceam că rezultatele 
trimestrului ] slrtt bunicele.

Mai concret: producția 
fizică extrasă In acest an. 
In perioada dc care amin
team. este de 178 130 tone 
față dc 304 526 tone In a- 
ceeați perioadă a anului 
trecut. Evident, in aceste 
condiții și producția mar 
fă a căzut de la 145 946 000 

UNA PE ZI

lei cît, s-a realizat In 1989, 
la 79 090 000 in trimestrul 
I al acestui an. In schimb 
au crescut costurile de 
producție de la 492,5 lei 
pe tonă, la 1621,5 lei pe 
tonă. Tot in creștere — 
deci singura excepție... slnt 
trei — sînt și cheltuielile 
la 1000 de lei producție 
marfă, care se dublează In 
1990 față de 1989. Duble 
sînt și salariile care 
cresc de la 142 Ici pe tona 
de cărbune (1989), la 324 
lei pe tonă. Efete vorba 
numai de cîștigurile ce
lor din cărbune.

Sigur, una dintre Justifi
cări ar fi scăderea efecti
vului de muncitori cu 200 
de persoane. Dar nu cre
dem că poate fi luată tn

Dorin CIIEȚA

Continuare in pag. a 2-a 
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Flash 
electoral

Luni, 7 mai. In Jurul o- 
rei 18,30 pe trotuarul sting 
al Bulevardului Victoriei 
din Vulcan, in dreptul fos
tei unități nr. 31 a coope
rativei Straja Lupeni, era 
aglomerație. Ce să fie? Cu
riozitatea ne îndreaptă pa
șii într-acolo. Nu se vin
dea nici cafea, nici lame, 
nici ciocolată. Nici mă
car portocale. Acolo este 
sediul PNȚ-cd din Vul
can. jn vitrină, pe dinăun
tru, erau lipite afișe, vig- 
nete ți alte însemne ale 
partidului. Materia) pro
pagandistic pentru cam
pania electorală în des
fășurare. Se împart baloa
ne și plase de plastic cu 
numele lui loan Kațiu. Pe 
dinafară, vitrina era
murdărită cu noroi. Niște 
copii — sub privirile în
găduitoare ale asistenței 
(30—35 de peisoane) — 
mai aduceau unele „retu
șuri” afișelor cu ajutorul 
unor tulgări de pămînt. 
2—3 persoane perorau pe 
un aup ridicat împotriva 
l’NȚ-cd și a candidaților 
acestuia, tn aprobarea a- 
sistenței. Doi polițiști s- 
sigurau paza sediului,

După o oră iii»sli iis 
păruseră. Nu ji grupul de 
con testata ri.l

Paul NICULESCl!

Țăranul român și
Pui iii ți să colinde sate

le doar In campaniile e- 
lectorale, politicenii noș
tri dintotdeauna au obser
vat mizeria și sărăcia, pro- 
mițind In cuvinte pompoa
se schimtărl care nu
s-au produs niciodată. 
Un proaspăt candidat la 
domnie, după o călătorie 
prin citeva sate, depllnge 
aceeași sărăcie și paradisul 
pierdut al satului româ
nești pe cară t-a lăsat el 
acum o jumătate de secol, 
cind a plecat in pribegie.

Și alte programe electo
rale vorbeso mereu de 
belșugul țăranului român 
din vremi necomun iste, 
despre România fost „grl- 
nar al Europei", sau des
pre trecuta democrație 
burgh'ză care >1 revărsa

In Valea Jiului sc ni.V 
nîncă piine de proastă ca
litate. Nu mai e secret. 
Vedem zilnic acest lucru 
și ne îngrijorăm pe zi 
cx? trece. Plinea noastră 
nu este la fel cu cea din 
alte orașe ale țării. Nu este 
albă, nu este coaptă bine, 
se întărește rapid și une
ori nu este t ună la gust. 
Nemulțumirea oamenilor 
este mare. Iși pun fel dc 
fel de întrebări, își fac 
grij’i și își exprimă, mai 
mult sau mai puțin acade
mic necazul.

In mod deosebit acest 
lucru se resimte în orașul 
Petroșani. Deci ce-i dc 
făcut? Iată întrebarea la 
care am căutat răspuns. 
Unde în altă parte, decît 
la fabrica de piine din 
Petroșani?

Grija pentru a face pii
ne de calitate este o ches
tiune de competență pro
fesională. Deci atît pen
tru conducerea fabricii, cît 
și pentru colec
tivul de s a 1 a r i a ț i. 
Dar, de cele mai multe ori, 
strădaniile lor rămîn za
darnice și plinea iese în 
rețea tot ca înainte.

După cum ne spunea in
ginerul țef al fabricii, dom
nul Ion Bebe Ungurcanu, 
una din cauzele pentru ca
re plinea nu este dc cali
tate ar cur-Stitui-o făina. 
Moara de la Bârbătcni 
produce acum făină de ca
litate. Dar nu este sufici
entă. Moara de la Deva 
este în remont și nu are 
faină. In prezent se pro
duce piine din făină albă 
sau din făină D i, vița 
Râul vine insă de la lima 

i'ag.jâ lk • e i . « 
re. mai bine z.s

La secția nr. 1 din Pe
troșani acestea Jnt con
cepute... invers. Căldura 

se binefacerile șl asupra 
satului românesc devenit 
corn al abundenței. Cu 
toții Își frămîntă jjigete- 
le, subit cuprinse z-- grijă 
pentru silita țf>aiu*ui, în 
găsirea unor sotuțiț pen
tru întoarcerea la belșugul 
de odinioară. Din păcate 
bunicii și străbun vii noș
tri, trăitori ai tjtivor. 
n-am cunoștință să fi fost 
beneficiarii unui asemenea 
belșug. Ori poate Boli iac. 
Em.nescu, Coștuc, Ctean- 
gă, Rebrcanu, Preda ți alți 
sfinți ai spiritualității noas
tre, care au scris despre 
robia ți chinul celor de la 
talpa țării, sînt autori de 
pcvești nemuritoare?

Europa s-a hrănit din 
griul României dar țără
noi romuri min-.n pline dr.ar 

pentru coacere vine din 
partea superioară spre 
banda metalică și nu de 
jos în sus cum c firesc. 
Așa că, la vatră, piinca nu 
se coace niciodată. Iar da
că se realizează o tem
peratură mai mare înseam
nă că plinea se a. dc dea
supra.

Âșa că toate speranțele 
privind îmbunătățirea ca
lității plinii se leagă de 
noua linie de producție 
modernizată, aflată cam de 
mult timp în lucru. E un 
lei de-a spune, căci de 
mai multă vreme nu se 
prea lucrează la această 
linie. Deși e intr-un sta
diu avansat, ultimul ter
men de dare în folosință 
fiind 15 mai a.c., lucrările 
s-au oprit. Constructorul 
1P1CCE Ba.a*Iare mai săr
bătorește încă ziua de... 
I Mai. Partea cca mai ma
re dc lucru revine echipei 
care mai are de montat 
multe utilaje. Telegrame
le transmise de Fabrica 
dc piine pentru a va» 
meseriașii să reia lucrul 
au rămas fără ecou. Și lu
crul a ruinas, la fel ca 
înainte, oprit. Datorii mari, 
nconorate, după cum nc-au 
spus interlocutorii noștri, 
au și meseriașii de la 
IGCL Petroșani Care nici 
ei nu și-au adus partea 
lor de contribuție. După 
ei așteaptă meseriașii de 
la Cooperativa „Unirea". t 
Și tot așa... i

N-au mai rămas decît 
5 zile pină la expirarea 
termenului. E mai nauit ca 
sigur că nici dc această da
tă nu va fi resțxxtat. Dar 
chiar dacă am admite că 
- . !» - arc um trebuie

Ghcwrglic CUIBVASA

(Continuare iii pag. a 2-a)

politica
dc Paști ți Crăciun. ȘI ia 
perioada comunistă Româ
nia dădea de mincare lu
mii. Insă poporul român 
era flamlnd. Toate refor
mele agrare au trecut pes
te satul românesc ca au
rul Amcricn peste Spa
nia. Adică precum ploaia 
pa acoperișurile caselor, In
diferent cum a trăit sau 
tiăic>te țăranul român, el 
n-a făcui niciodată mi
tinguri iau greve. Deși 
au n?jrit zeci și s.ite de 
mu de țâiar.t de pelagră, 
tuberculoză, toamete sau 
de gloanțele stăplnilor, n-a 
fost nimeni acuzat de gr 
nocid.

\.i\ilc DINII’

(C ontinuare in pa" a 2 a)
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CONSTITUIRE. Vineri, 
11 mai 1990, ora 17,00 la 
Casa de cultură din Petro
șani va avea loc adunarea 
de constituire a filialei 
Valea Jiului a Uniunii „Va
tra Românească”. Comite
tul de inițiativă invită 
ni acest prilej simpatizan- 
ții atît din Petroșani, cît 
și din celelalte localități 
ale Văii Jiului, pentru a 
lua parte la constituirea 
și alegerea organelor de 
conducere a filialei. (C.I.)

DOAMNA Margareta C'hi- 
oreanudin Petroșani a ex
pediat ieri pe adresa Bi
bliotecii Centrale Univer
sitare din Bucui ști, 30 de 
eolete cu cărți. Contribuția 
remarcabilă a doamnei 
Chiori, a nu la refacerea BCU 
trebuie apreciată! ca un 
gest de aleasăi omenie și 
tic dragoste pentru cultura 
românească.

DANSURI POPIT.ARE. 
ț.a Lupcni membrii orga
nizației democrate a tineri
lor maghiari au înființat 
«> formație de danairi popu
lare care s-a și prezentat 
publicului la reuniunea 
re a avut loc la clubul 
sindicatelor libere. La reu
niune au participat tineri 
români și maghiari pre-

< om și o delegație a tine
rilor din Vasvar — Unga
ria. A fost o reuniune reu
șită. Acum, tinerii din for
mația de dansuri se pregă
tesc sa întoarcă vizita, pen- 
tru a fi oaspeții tinerilor 
din Vasvar. (l.D)

DIVERTISMENT. Sim
patii 12 mai, la Casa de 
cultură din Petroșani au 
Joc douăi spectacole de di
vertisment, începind cu 
orele 17 și 20 Li dau con
cursul actorii Radu Ghcor- 
rhe și Hoi-.ițiu Mălaiele, 
precum și grupul , Pacific".

■SINDICAT. i consti
tuit Sind.. atu! indepen
dent al 1 P< V I Pi troșini 
Stația Căi I'. i.itc l zinale 
Petrii.. A Io t ,ilea-a Con
ducere» in s dui foi- 
mat.a din I I 'u ; lori, in- 
Irc car'' afla loaii Mo
li iș — pi. 'dinte, Gh A- 
: turei, Vacile Gai'.T, Nico- 
lae Mih.ii, Ștefan I islau, 
Eli na Dorina Pop ș a.

PREf IZARE. .Anunțul
;ip<i. ut l.i mă .i publicitate
1 ii Z' n ul din 8 mai a.c.,
«lupii cum id' im.i di. lint.i
Dani' 1. pi ■ dmt 1 lin-
nil D mo' rut ii - ■ i l.’omi-
lo< din \ oh ,i Jiului, te
l.il l’.'i o inele ■ ■ 1- ui
• i rnnul și-;m um ii rolul
dc .-on.tui ut-.'i i .11 l. II Ulii 1 1.
f.. i n ici o a- ■■ ' ■ . ra.

( 'N CLÎIMT HI . p n-
li 11 lll< lu'Ol U ■ om i cia 11
<lv ia u 11 i t â ț i 1 c ,/Tv,m-
• lll ui; i" -.| .'Iu' • -il.’t.ii ic,
din l’ct. d i. iparțintnd
I< ISA-A P Pi * 1: Oș.mi, cam, 
duminica, L mai, eu prile
jul li-moii tr.ițici de alpi
nism din c| i|e Taii, au 
.i! igurat c .cclente servicii 
< omcrcialc. Și astfel ziua 
de 6 mai. a capotat peiitlli 
peti ileni, aci u| sărbătorii.

1 ț.nunii, i d.it țarii
■ un i de tun și poeții, 

fir i ui i-a luat lni, mehr 
zindu-i în fubi ii i insalu
bre. I-a luat piinea și 
i-a omorit caii. Cînd pa
tria a fost cotropit.! di 
•traini, limba noa'-tra 
a fost păstra'. , in lada de 
zestre are ejte satul ro
mânesc. Cea m.ii scumpa 
ci mo., ă a noa .ii ,, limba 
românei i â, și-a rotunjit
i iivinh le rostogolimlu-lc 
in admeul -ni iotului țaia- 
ruiliii român. El n-a înv.j- 
ț it sa jfrasi a, nu s-a răz
bun it niciodată. Martin ii
ta lujerul ( re a ut din 
■11 Jetul Miu — Miorița.
P.iiin"le lui a .pic pla

ni.id ■ pum a ț irii si cl 
nu e IjUi h' . c ind politii .i 
iuti i in hotarul itului. 
lar.mul roman știe ca de 
dou i mu d • mi nimeni n- a 
intrat iri sat i aduc.! ce
va. Ci doar ui -.! pier 
lneai cat.

D ge.âlM i ailtjim \ jio- 
v.i’i pentiu faptul . â a- 
genții electorali nu prea 
slut primiți in sate. Amin
tire . umilințelor și a mii- 
nii diipinului, purtătoare 
de bici și sărutată cu silă, 
mai dăinuie iin.a în sa
tul românesc. Viața l-a în
văț t să fie mai puțin în
crezător. l’entiu el politi- 
1a <• te minciuna. Țăranul 
român cînd î.i tiiniiha co
pilul la școala, înainte de 
a-i d.i jos culmul din 
i iriiț.i, ii dadei un f.d 
fundamental : Dragii, ta 
'o, -a nn fui pol iții ,i

V IDEO. La Ca . de Cul
orii din P-troșani, zilnic, 
ntre orele 1 I si 18, video- 
i i ti ‘«r t c- di liră I uI u i or. 
•<. pot v izion i în condiții 
nalte bune, fdmi — UI1C- 
i dintre (di- piua nu dc- 
'i i d t timp i n 11 i z 1 e — din 
«ni.ilogi afi.i un 11. ,.r ihi.

Iluliricăi r< ilizală <le 
tmatiu A I I X IMtHI S( I

Sintem orășeni, sau sîntem „de la oraș“?j
Marea majoritate a populației Văii 

Jiului trăiește în orașe. Mici orașe 
de provincie, dar orașe. Sintem o- 
rășeni... Oare?

Simplul fapt că trăim și ne impli
căm — intr-un mod sau altul — în 
viața orașului ne dă dreptul să ne 
considerăm urbani? Urbanismul re
prezintă un concept larg, care im
plică un anume comportament, un 
mod de viață.

„Iepoca” de tristă amintire — prin
tre marile și nenumăratele rele pe 
care ni le-a făcut a atentat, cu con
secințe dintre cele mai adînci, și la 
ideea de urbanism. Lipsurile croni- 
cizate la nivelul majorității produ
selor alimentare și de larg consum au 
generat — și generalizat — cozile 
interminabile. în aceste condiții mulți 
oam 'ni au dat deoparte bunul simț 
și comportarea civilizată, nemaires- 
pectînd pe (aproape) nimeni și ni
mic, câlcînd totul în picioare pentru 
a apuca o bucățică din acele sub
produse cu care eram nevoiți să ne 
hrănim pentru a supraviețui.

Acum, clin punctul de vedere al 
aprovizionării, lucrurile stau indiscu
tabil mai bine. Deși departe de ceea 
ce ar trebui să fie. Din această cau
ză apariția unor produse cu marc 
căutare — portocale, ciocolată, bere, 
< jfea — provoacă aceleași cozi ca 
mai înainte, iar locurile mai dos
nice din cartierele mărginașe devin 
■pății de manifestări suburbane ale 
unor indivizi (aceleași, probabil, relic
ve ide timpurilor trecute) care fac 
din obținerea produsului respectiv 
un scop în viață. Cei mai mulți se 
hrănesc pentiu a trăi, ceilalți tră
iesc pentru a se hrăni : Treaba lor, 
dar <i o facă decent. Noi, cei mulți, 
sperăm că în cel m'i scurt timp po
sibil să nu mai fie necesară interven
ția armatei și poliției pentru a men
ține ordinea la rînduri. Pentru că 
oîicit am fi de optimiști, cozile vor 
mai face parte încă un timp din pei
sajul nostru citadin.

Un alt aspect al civilizației — ur
bane, și nu numai — se manifestă a- 
i um, în timpul campaniei electorale. 
Unii nu inț d. g că lupta se dă pe 
planul ideilor politico-cconomicc, so
ciale etc. ale partidelor și nu impo-

țăranul rumân și politica
(Urmare din pag. 1)
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De ce v.i mirați că țăra
nul român nu danseaza 
de bucurie cînd ii pro- 
mitcți intcarcere.i la Ar- 
cadia trecutului de a a- 
itm o jumătate de coi? 

Istoria merge îiiaint ;, chiar 
dacă el n-a prea avut mo
tive i constate asta. Pes
te el a trucat mereu ace
lași tăvălug al mizeriei. 
Poate de aceea el e un 
idevăr.it -iml ol al t rai- 
nicici și stabilității. Nu 1 
bucura întoarcerea la glo- 
rio.r le vremi apuse de 

< ire ii povestesc jiolitn i- 
enii, pentru ca cl crede 
doar in l.'gendi'le pe care 
,.i J< i ci it singui și in 
c.’irc iși flăstrc.'iza h.'iidll- 
i ii și alie Luciii ii dragi.

'I'aranul roman tr. buie 
i și gase.isca belșugul pe 

care-1 viteaza d 2000 de 
ani și pe care nu 1 a a- 
vut niciodată. Nu po.de 
întoarce la nn li cat care 
nu i-a aparținut, nu poate 
regăsi un belșug pe care 
nu I-a avut mei în \ iade 
ceh in ii frumoase. El nu 
poate li manipulat poli
tic. l’c el n-,iu putut să-l 
convingă nici țărăniștii, 
nn i liberalii, legionarii sau 
i omuriiștii.

Țăranul roman da ț,, 
iii fără să ceara nimic in 
schimb. Sa nu-1 obligăm

i crc.'id.-i în vorbe și pro- 
mi inni. Ilă.lingnit intre 
pămînt și cer, cl are imlâ- 
cini tr...nicc, .sufletul cu
rat și tare ca aerul înăl
țimilor. Politica trece pes
te cl ca norii peste picuri
le munților noștrii nule 
n.ii i. El l umina.

triva persoanelor care Ie concep și 
le propagă. Dacă nu-ți plac ochii 
cuiva, întoarce-i spatele. Dacă nu 
ești de acord cu ideile unui partid, 
nu participa la mitingurile electora
le ale acestuia. A rupe afișele elec
torale, a huidui, aruneînd cu pietre, 
iată lipsa nu a maturității politice — 
sîntem departe de așa ceva — ci a 
bunului simț, a celei mai elementare 
comportări urbane.

Doctrina comunistă ne-a inoculat 
decenii dc-a rîndul, cu perseverența 
diabolică, o anumită concepție des
pre capitalism. Ne-a arătat întotdea
una părțile rele ale acestui sistem, 
bâgîndu-ne în cap că acolo sînt nu
mai drogați și alcoolici, șomeri, oa
meni lipsiți de adăpost dormind prin 
parcuri și sub poduri, că unii se 
îmbogățesc asuprind pe alții, că tot 
mereu ci iminalilatea e în creștere și 
altele de genul acesta. Unele ade
vărate, altele voit exagerate. Dar nu 
s-a spus niciodat i care este nivelul 
adevărat de trai al oamenilor... cum 
se traduce acesta în modul de viață 
al omului de rînd, al muncitorului 
din acele țări. Diferența ar fi fost 
prea marc.

Zicem că ne este bine atunci cînd 
noi și toți ai noștri sînt sănătoși, cînd 
avem burta plină și un pahar de 
vin în față. Dar, oare, nu putem cere 
mii mult de la această viață? Nu 
prin mitinguri, bineînțeles, ci prin- 
tr-o muncă și gîndire nouă, creatoare.

La noi toate partidele — fie că 
sînt de stingă, de dreapta sau de 
centru — prevăd în programele lor 
trecerea ia economia de piață și
privatizarea. Diferă doar sfera de 
cuprindere — în cazul privatizării 
— și timpul în care se va trece la 
aceste măsuri. Deci, mai devreme sau 
mai tîrziu, vom trece la alte relații 
economice. Și atunci de ce no te
mem?

Alegerile sînt aproape. Primele 
libere după aproape cinci decenii de 
falsificări, dirijări, manevre obscure 
și de culise. Am arătat lumii întregi 
ca sîntem un popor demn. Să ne 
păstrăm demnitatea și în timpul ale
gerilor. Să dovedim că noi, cei din 
Valea Jiului sîntem de la oraș.

Paul NICUI.ESC U

Mu

(.r.ifii ă ai hileidurală — București.
Dan Adrian PETROUSG ]

in așteptarea eficienței acțiunilor întreprinse
(''imarc din pag. I)

calcul, atîta vreme cît 
producția a fost programa
ta d< mină în funcție de 
condițiile concrete exis
tente si, prin urmare, s-a 
ținut cont și de efectivele 
d< care dispunea între
prinderea la data progra
mării producției pentru 
pci ioada pe earc am ana
lizat o. Alte judificări de 
n.iturâ tehnică nu st.'iu în

( olt de (ară, minunat**.

Ce ne facem
(Urmare din pag. I)

mai sînt încă multe pro
bleme care creează mari 
necazuri celor de la Fa
brica de pîinc. Cea mai 
mare o constituie lipsa u- 
nor materiale de primă im
portanță: contactori AC3 
de 10 A, ulei, vaselină, 
vopsea, diluanl, becuri, tu
buri de neon, motoare, cu
rele de transmisie și mul
te altele. Totodată nu se 
găsește nimeni care să rea
lizeze izolarea conducte
lor de apă recc-caldă. In 
gara Bărbăteni trebuia 
montat de cîțiva ani un 
cîntar pentru vagoanele 

jiicioare, știut fiind fap
tul că mina folosește teh
nologii cla ice, unele mo
dernizate. Tehnologii în 

ire oamenii minei — mun
citori și cadre tehniro-in- 
ginercșli — au multă ex
periență. Dar nu de justi
ficări duce lipsă acum c- 
conomia națională, ci do 
i ăi bune, Jar spro obține
rea unor cantități tot mal 
m oi de cărbune trebuie

cu piinea ?
de grîu ce intră în moaiă. 
Nimeni nu l-a montat șl 
multe vagoane au sigiliile 
rupte. Grîul se fură. Moa
ra are gestiune, sînt 
mari necazuri și nemul
țumiri.

Și, uite-a>a, toate se 
răsfring asupra atmosfe
rei de lucru din fabrică și 
mai departe asupra cali
tății pîinii pe care o mîn- 
căm. Este nevoie de un 
sprijin concret din partea 
primăriei și a întreprinde
rilor colaboratoare, pentru 
că fabrica de pîine și pît- 
nea, sînt ale noastre. Și 
nu trebuie să ne fie indi
ferent ce calitate arc pli
nea ce o punem pe masă.

să se îndrepte acum efor» 
turile tuturor oamenilor 
minei. Situația pe care ans 
punctat-o, așa cum este, nu 
poate dăinui la o mină 
eum este Vulcanul. Și de 
fapt nu numai la această 
mină. Oamenii, întregul 
colectiv sînt în măsură să 
iasă din Impasul în care 
se găsese. Dar pentru asta 
trebuie botărîrc șl acțiuni 
eficiente. , '

idev%25c4%2583r.it
po.de
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CANDIDAȚII DIN VALEA JIULUI 
PENTRU ALEGERILE DE LA 20 MAI

„Să menținem întreaga avuție 
in propriile mîini"

Domnul TOȘA IOSIF, este candidat independent 
pentru Senat. S-a născut in anul 1954, în comuna 
Sencreuș, județul Mureș. A absolvit școala profesio
nală de .» ani, in Sighișoara, apoi LiccuJ de chimie 
din I.upeni. A lucrat -1 ani la mina Lupcni, apoi, 
in urma unui accident in subteran, s-a transferat la 
IG( L, urinînd școala de maiștri. Acum este maistru 
la IGC L Petroșani, secția apă-canal. Este căsătorit 
și are doi copii. Locuiește in orașul Uricani.

— Domnule Toșa, <le 
ce independent?

— Pentru că n-am fa- 
i ut p.irtc niciodată din- 
tr-un partid. De altfel și 
platforma program pentru 
alegeri întrunește carac
teristicile unui indepen
dent. Dar n-am să stărui 
asupra tuturor punctelor 
din program, ci am să mă 
opresc doar la citeva, la 
cele care mi se par mai 
importante.

— Vă propun să vă re
feriți chiar Ia aceste idei 
din programul dumnea
voastră.

— România va trebui să 
treacă la economia de pia
ță. Dar această trecere să 
>e facă in două etape, pe 
seama privatizării. In pri
ma etapa consider că se 
poate trece în industria 
ușoară, industria mică, cea 
cooperatistă (serviciile), 
comerțul și turismul, con
comitent cu menținerea și 
a proprietății de stat. A 
doua etapă ar trebui să 
cuprindă marea industrie. 
Dar este necesară o peri
oadă de tranziție, în care 
să se mențină structurile 
existente, pentru a se a- 
sigura condițiile necesare 
trecerii la economia de 
piață. In mod deosebit 
trebuie prevenite inflația 
și șomajul, dar numai < u 
condiția muncii oameni

SIDA și dosarul unei imposturi
In timp ce -avanții în

tregii lumi parcau sa se 
unească pentru a declara 
război total față de SIDA, 
nimeni nd-și putea ima
gina că această ridicare 
.1 mănușii ascundea fe
roce disensiuni și rivali
tăți. Foarte repede a fost 
evident că o neînțelege
re opunea p.? francezul 
I u, Montagni r și ame
ricanul liobert Gallo cu 
privire la paternitatea 
descoperirii virusului. In 
• i t.i Jupt.i, un alt 
francez, Jean-Claudc 
Cir i m.inn, a avut un 
rol determinant, foriind 
obstacolele pire dc rer- 
i'i tăun ii americani. Ace
lași -..ivant a contribuit 
la ere.'-'rea p r.ințelor 
luptei împotriva SIDA. 
Grație anticorpilor des
coperi ți dc el, seropoziti- 
vli ar putea sa nu mai 

lor, care să asigure ren
tabilitatea și, bineînțeles, 
creșterea veniturilor și 
nivelului de trai. Trece
rea Ja economia de. piața 
insă, pe plan național, tre
buie să respecte condiția 
ca poporul român să-și 
mențină întreaga avuție în 
propriile mîini. Nu trebuie 
să ne ferim de capitalul 
străin, dar partea româ
nească de acțiuni să depă
șească 51 la sută, pentru a 
exista control asupra eco
nomiei, asigurindu-sc o 
restructurare tehnică și 
tehnologică a întregii in
dustrii în vederea renta
bilizării. Privatizarea tre
buie făcută prin consulta
rea și aprobarea majori
tății salariaților și ca poa
te fi realizată de un grup 
restrîns sau de toți salari- 
ații pe kază de acțiuni.

— Cum vedeți proble
ma agriculturii?

— Agricultura trebuie 
si! rumînă principalul fur
nizor de produse ali
mentare pentru populație. 
Trebuie să producem atît 
cit să nu mai importăm 
mîncarc. Formele de pro
prietate în agricultură pot 
fi: particulară sau pe ac
țiuni, participanții fiind co
proprietari; în asociații 
particulare, cu sprijin 
din partea guvernului pen
tru mașini și utilaje a-

contribuie la rli zvoltarca 
maladiei.

Adevărul științific a 
istigat întotdeauna din 

rivalitatea cercetărilor.,.
Pentru a încheia aceas

tă ce.Vla a cărei miză, 
colosală, era totodată ști
ințifică și financiară, un 
scenariu elaborat la cel 
mai înalt nivel politic, 
aprobat dc Rcag in și 
Chirac, face din cercetă
torii francezi și ameri
cani co-inventatori ai me
todei descoperite. Un a- 
cord a fost semnat în 
1987. A lăzi -e află, mul
țumită Zi ni tului amc- 
i iean Jolm Crcwd on — 
i cărui «nchct.i i de
clanșat crearea unei co
rni ii enatoi ia’c împo
triva uneltirilor lui Gallo 
—, extraordinara istorie 
a unei imposturi. Revis

gricole, și a treia forma, cea 
a întreprinderilor agricole 
de stat, care să asigure 
cultivarea plantelor teh
nice. Vor trebui să rămî- 
nâ întreprinderile de me
canizare a agriculturii, ca
re să lucreze atît pămîntul 
trecut in proprietate par
ticulară, asociațiilor, cit și 
pe cel din proprietatea sta
tului.

— Cc preconizați in via
ța socială?

— Susțin continuarea 
construcțiilor de locuin
țe, conform proiectelor, 
repararea blocurilor exis
tente, a drumurilor, șose
lelor.

Femeile în timpul sar
cinii să beneficieze de 3 
luni de concediu prena
tal, iar după naștere de 
3 ani pentru creșterea co
pilului: în primul an plata 
integrală, în al doilea 80 
la sută, iar in al treilea 
60 la sută din salariul avut. 
Alocația de stat să fie 
plătită oricăruia dintre 
soți, imediat de la înca
drare nu ca pînă acum, 
iar taxa de celibat să fie 
redusă sau eliminată. Co
piii și bătrînii să benefici
eze de asistență medicală 
gratuită, la fel ca și sala- 
riații sindicaliști. Susțin 
ideea de a se înființa în 
orașul Uricani un liceu, cu 
școală profesionalii de 3 
ani pe profil minier. D< 
asemenea, să se înființeze 
în Valea Jiului o școală 
profesională cu profil con
strucții pentru meseriile: 
instalatori, zugravi, zidari, 
tîmplari, dulgheri,

Gheorghe CIJIRV ASĂ

ta ..Paris Match" a pu
blicat acum doua săptă- 
mîni un uluitor docu
ment apărut în „Chicago 
Tribune": se relatează
cum americanul a mar- 
ginalizat cercetătorii de 
la (Institutul) Pasteur 
pentru a-și însuși, In fi
nal, simultaneitatea des
coperirii. In revistă se 
mai prezintă povestea 
uneia din primele victi
me ale teribilei maladii, 
involuntar amestecată în 
polemică: „pacientul
B'u". Studiind celulele 
acestui bolnav, mort în 
1988, la 38 ani, Luc Mon- 
tagnier și echipa lui au 
descoperit retToviruîul 
SIDEI.

Vă vom oferi șansa !-ă 
cunoașteți acest pasio
nant document de fier
binte actualitate.

Arta influențării d rozilor ro’itics
rilor, chiar dacă acestea sînt în totala 
contradicție cu propria lor concepție.

Din această relație a luat naștere lob- 
bingul, artă de influențare tot atît de 
veche ea și Camera Comunelor. Azi, însă, 
aceste presiuni de masa exercitate asupra 
Parlamentului, sînt făcute la sfatul unor 
oameni care știu cum funcționează siste
mul politic și, lucrul cel mai important, 
știu rum să-l influențeze, fără a încălca 
legile. P neficiarii acestor profesioniști 
sînt persoane, grupuri sau organizații caro 
eauta Ci atragă at -nți.» asupra a ceea ce 
ele consideră a fi un tratament nedrept 
din partea pilt-ru executive (guvernului).

Se pire că, în această perioadă, la noi 
în țara au apă: ut ;ot felul de ..sfătuitori”, ( 
lip-iți total de cultură poh'ică, necunos- 
eatori ai legilor și nedoritori de libertate, 
fiind permanent in opoziție, încercînd 
sa și ascundă josnicile scopuri sub lo
zinci de democrație. Ei ignoră total ex
periența democrațiilor tradiționale, in
clusiv amintita practica a lobbingului. Se 
im.i sau nu se cunoaște faptul că acțiu 
ndc de influențare cele mai reușite 6Înt 
cele care se desfășoară departe de lumi
na strălucitoare a publicității, zgomotului 
și de capcanele scoaterii în stradă a u- 
nor mulțimi de oameni. Acțiuni ce pot 
provoca reacții și consecințe imprevizibi
le, uneori in totală contradicție cu inten
țiile inițiale.

Ing. Io,an Xieulae CÂPRAR

Poate, oare, strada unor orașe din țara 
noastră să devină ceva similar sălii mari 
de așteptare, cunoscută sub numele de 
Central Lobby (Hotel Central), situată 
între sala Camerei Comunelor și cea a 
Camerei Lorzilor din clădirea Parlamen
tului englez ?

Sa fie, o re, societatea engleză mai 
puțin abilă in folosirea manif -stațiilor d • 
stradă și a contrazicerilor violente. ca 
foi mc democratice, necesare, corecte și 
eficiente pentru aparar a libertății ?

Sa fim, oare, noi lipsiți de formele le
gale eficiente de presiune asupra o nr infi
melor puterii legislative și executive ?

In țările cil tradiție democratică, civi
lizate, arta de a influența p irl imentul și 
guvernul a d venit o adevarată afacere 
de profesioniști. Munca lor constînd în 
sfătuirea competentă a cli nțdor asupra 
modului în care să acționeze pentru a 
determina deciziile politicienilor și func
ționarilor de stat.

Toți cetățenii britanici au di aptul să-si 
influențeze deputatul — membrul Par
lamentului pentru circumscripția lor.

Pentru noi poate pare surprinzătoare 
relația între alegatorii și deputății anglo- 
saxoni. Alegătorii preferă să vină în Cen
tral Lobby pentru a-și exprima părerile 
și opiniile, chiar dacă acestea nu sînt 
prea măgulitoare pentru deputat. Depu
tății renunță bucuroși la dezbaterile din 
C imeră, la ceașca de ceai sau la bar, pen
tru a asculta părerile și opiniile alegăto

In editura „Editions du 
Seuil” din Paris a apărut 
recent lucrarea „Le gen ie 
de la liberte" scrisă de 
Jaques Julliard.

Ni se pare semnificati
vă introducerea primului 
capitol „început de secol": 
„Trăim sfirșitul unei e- 
poei. început la 1 august 
1919, odată cu declanșarea 
primului război mondial, 
secolul XX s-a încheiat in 
ajunul Crăciunului 198!), 
la București, prin lichida
rea ordinii europene și in
ternaționale rezultate din 
cel dc al doilea război 
mondial".

Iar în continuare, o 
scurtă caracterizare a a- 
cestui secol XX redus la 
durata a 75 dc ani : 
„Noi am cunoscut în a- 
cești 75 de ani, este adevă- II. MIIIAI

Ani ce așteptăm ?

ral, un progres științific 
și tehnic neîntrerupt; o 
creștere fără precedent a 
nivelului de (rai în țările 
industrializate. Jn rest, el 
va rămine în istoric ca un 
puternic regres al conști
inței civilizației, ilustrat 
dc apariția a două flagele 
inedite ale istorici umani
tății : totalitarismul și ar
ma nucleară".

„Revoluția română din 
( răciunul 198!), care încu
nunează în eroism divina 
surpriză a trimestrului în
cheiat, este intervenită e- 
xact la un sfert dc secol 
de la declanșai ea celui 

de al doilea război mon
dial".

Nu ne propunem conicii 
lari a lucrării : vrem doar 
Ui semnalăm rapiditatea a- 
pirjlici sale. Elaborarea 
textului șj editarea tipo
grafică s-au realizat, si 
pare, în luna ianuarie, în 
februarie, cartea apăiînd 
în librării.

I n prilej de reflecți) 
pentru autorii și editorii 
noștri, pe care îl propun 
cititorii aflați în așteptarea 
unor lucrări fundamenta 
te, elaborate în spiritul 
..geniului libertății”, asu
pra seniniik .itiei Revolu
ției noastre și a evoluțiilor 
politice și sociale rapide 
lin Răsăritul Europei,

Cu o - inda în mină, In
dignată. ne-a vizitat la re
dacție luni, 7 mai, o doim- 
na de 70 de ani din Pe
tro: ani. Iși spune of-ul.

Și-a cumpărat o pereche 
de sandale și, cum se mai 
întimplă uneori, petecul 
le cauciuc te acoperă, de

obicei, fața tocurilor s-a
desprins la una dintre 
sandale. Se prezintă cu
obiectul la unitatea nr.
j> a cooperației meșteșu
gărești „Unirea”, profila
tă pe asemenea operați
uni. I se cere, simplu, să 
aducă și perechea, pentru 
ca s ind.il"lc s;i 'z’inene to

Dacă ai două picioare...
tuși după rcpaiațic. Doam
na înțelege că va plăti 
mai mult și începe să țipe 
situație în care șefa uni
tății amintite se simte 
nevoită să o dea afară, 
spunîndu-i : „Poți să te 
duci și la Dumnezeu, așa 
ceva nu se poate”. Nefi- 
indu-i deocamdată la în- 
demînă să facă un drum 
atît de lung, pînă în fața 
Marelui Judecător Suprem, 
a trecut pe la no], păs-

trînd un licăr de speran
ță...

In atelierul respectiv, Ia 
ora cînd ne am prezentat, 
un grup de fete, toate tine
re și frumoase, trclăluiau 
de zor. Cînd află despre 
re e vorba, sar toate deo
dată: „Să știți că meșterii 
de altă dată, adcvărațil 
meseriași nu primeau un 
pantof dccît de la șchiopi,,. 
Perechea trebuie să arate 
ca o pereche, noi nu pu

tem ști cum arată pantoful 
de acasă... Tarifele sînt 
făcute pentru perechi..,”.

IDcci, asta-i realitatea i 
dacă preferăm să avem do
uă picioare și dacă, deși 
călcăm egal, se lncupățî- 
nează să cedeze doar o 
sanda sau un pantof să 
facem bine șl să tragem la 
indigo și perechea că, ori
cum, tarifele sînt calcula
te pentru perechi. Ciuda
tă logică |

Ke s-ar face bietele pa
trupede dacă ar purta... pa
puc] 7

Șlcfan ( IMPUI

Apropo, dacă lă trebuie benzină, vă trebuie și— 
multă răbdare.

Dan Adrian PETROESG

De la C.M.P.U.N.
Consiliul mimlcip.il Pro

vizoriu dc Uniune Națio
nală face cunoscut că în 
zilele de simbătă, 12 mai, 
șl duminică, 13 mal, ror 
avea loc întîlniri ale can- 
didaților Frontului Salvă
rii Naționale din circum
scripția electorală nr. 22 
Hunedoara pentru Senat 
și Camera deputnțdor.

InIi!uti ile vor ,n ea ioc

lupă următorul progi.im:
LUPENI: sîmbătă, ora

10, la Palatul cultura), 
VULCAN, sîmbătă, ora

13, la Clubul muncito- 
i esc,

1’ETROȘAN.I;. {îmbăta, 
ora 17, la sala Teatrului 
■ le stat,

PETRII ă: duminica,
ora 11, la Clubul sindica
lului liber minier Petrila.

mimlcip.il
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SONDAJ DE OPINIE
Institutul Roman pentru 

sondarea opiniei publice a 
prezentat agenției de pre'-ă 
„Rompres” spre difuzare 
al treilea sondaj preelecto
ral la nivel național

Intre 4 și 6 mai Institu
tul Român pentru Sonda
rea Opiniei Publice a rea
lizat cel de-al treilea son
daj preelectoral. Eșantio
nul format din 2’48 per
soane este reprezentativ 
pentru întreaga populație 
a României in vlrstă de 
peste 17 ani

Primele două sondaje 
au fost difuzate la 6 și 17 
aprilie a.c.

ALEGERI AȘTEPTATE 
GU INTERES CRESCIND

Sondajul arată eă 89,1 
la sută din populația cu

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

FOTBAL. DIVIZIA A

Era prea frumos să poată fi adevărat...
JIUL PETROȘANI —

1 STEAUA BUCUREȘTI 2—2
(1—1). Păcat, mare păcat ! 
im avut Jn mină" o mar» 
victorie, în compania unei 
mari echipe, care însemna 
pentru Jiul o mare reali
zare. Să fim sinoerl, pu
țini dintre noi se așteptau 
ca Jiul să obțină un punet 
in partida eu Steaua. Și 
mai puțini Insă se așteptau 
<a echipa minerilor să In- 
\ :rtgîi Și, pînă In minutul 
86. lucrurile așa stăteau. 
Jiul conducea. Dar Dum- 
n z*u a-a fost eu noi I 

t fata cura a decurs parti- 
I <J« In prima repriză Jocul

9 fast Incficlt, mai bine
1 .g Uit” steliștii. In ml- 

nutol 8. B. Pope seu jespln- 
ge © centrare eu capul ți 
Ilie Stan expediază, 
de la <j«a 30 n • „ștluaă" 

baioaQl mușcă bara pi po
* r<*3«ăte In plasă : l—0. fi

‘ ■

p 
î

i
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Antrepriza construcța montaj 
reparați uzine electrice 

Brigada Paroșeni"
Deva

99

Jl.1L ’ ' gngajeazS de urgența | 
Ț lăcSIuțl
• • sudori electrici gl a alogeni

•ța bărbați | pentru lucrări da
1 { ' -
K trlcfi Paroșenl,
Relații suplimentare Ia sediul Brigăzii

Paroșenl din incinta Uzinei ERctrfra Paro

"■“W.
[numai 

reparații 
cu caracter permanent la Uzina Ele**

1 i -< 12-

Paroșenl din Incinta Uzinei Electrfrp

Se asiguri gratuita(f Ia căldnră, 
puergle electrici gl transport pentru 
natul cu domlcHIn! stabil în n.i

chir*
pp i

Cooperativa meșteșugărească 
„Unirea"

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

organizează concurs pentru 
ocuparea următoarelor posturi i

— contabil șef

A •— revizor contabil principal
' (Condițiile de încadrare și salarizare 

stat cele prevăzute de Legea nr 12/1971 și 
Legea nr. 57/1974 republicată,

(Cererile de înscriere Ia concurs so de 
pun Ia secretariatul cooperativei. „.

Relații suplimentare se primesc de la 
biroul personal san Ia telefon 43251.

r

drept de vot dorește să
participe la alegerile din 
20 mai. Intenția de a vota 
a crescut cu 2 la sută 
față de sondajele anterioa
re.

Aproape 78 la sută au 
Încredere că alegerile vor 
fi corecte In timp de 22 
la sută se îndoiesc de acest 
lucru.

ELECTOR A TUL: 
OPȚIUNI ACTUALE

In momentul difuzării 
rezultatelor sondajului pre
ferințele electorale ale 
populației se împart între 
Frontul Salvării Naționa
le 58.6 la sută; Partidul 
Național Liberal 13,4 la 
sută, Mișcarea Ecologistă 
din România 6,5 la sută și

Jiul are o bună ocazie. In 
min. 24, clnd Gristea șu* 
tează puternic și plasat, dar 
Lung apără. Apoi, In min. 
33. Tlenzel șutează puternic, 
din întoarcere, bară inte
rioară șl din nou norocul 
nu ne surîde In ultimul 
minut al reprizei, Stoica 
este faultat In careu Pa-•e
nalty-ul este transformat 
bine fle Bleu : 1—*

După pauză, Jiul esta 
altă echipă, practiclnd un 
Joc frumos, eu atâăurl ra
pide ți bine gîndite Pa a- 
cest fond, în min. 63, după 
o cursă a Iul Bleu pa par
tea stingă, acesta șuteai! 
puternic In colțul lung șt- 
Luug este In vina i 2—4- A- 
pol, se mal ratează ocazii 
bune prin Varga (tal*. 
63, elnd Lung respingă au 
piciorul In extremii), «pol 
In nsln. TU, k>4 Varga pa

I

Partidul Național Țărfi- 
ncsc-creștin și democrat
5.3 la sută. Celelalte 68 de 
formațiuni politice care 
au depus liste electorale 
întrunesc la un loc 8,9 la 
sută din sufragiile electo
ratului

Ca președinte al Româ
niei, 69,3 la sută îl doresa 
pe Ion Iliescu, 12.9 la sută 
pe Radu Cîmpeanu, iar
6.4 la sută pe Ion Rațiu. 
Numai 11,4 la sută sînt in
deciși sau nu vor vota 
pentru nici un candidat.

TEMERI ȘI OPTIMISM

Cîteva motive de opti
mism și neliniște configu
rează imaginea generală 
despre viitor.

sează lui Negrilă, acesta 
expediază un șut centrare 
și portarul stelist respinge 
In corner.

„Momentul psihologio” al 
meciului a fost în min. 
84. La o degringoladă In 
careul Jiului, Sedeaaru 
lovește balonul eu mina 

și arbitrul Dinescu acordă 
penal ty. Lăcătuș execută 
scurt, lateral, pentru Ba- 
Unt, dar Dumitru pareazl. 
In acel moment nimeni nu 
mal credea că Jiul va pier
de. Dar, eu doar 3 minute 
înainte de final, la o fază 
confuză, Steaua înscrie 
un gol norocos: 2—2. încă 
o dată păcat, mare păeat. 
fiindcă Jiul merit* victo
ria. Șl acest egal Insă ne 
dă dreptul să ne gîndlm 

la evitarea retrogradării, 
deși Flacăra a eîțtlgat (oa
re cum 7) la Sportul stu
dențesc, Iar 0. CuJ, a

Populația este încreză
toare că de acum încolo în 
România inițiativa perso
nală va fi încurajată, oa
menii vor putea spune des
chis ce gîndesc și eă va 
crește standardul de viață.

Intr-o măsură ceva mai 
redusă ei sînt de acord eă 
oamenii vor munci mai 
bine, că sistemul comunist 
este lichidat pentru tot
deauna Și că toți cetățenii 
vor fi egali în fața legii.

Cele mai multe temeri 
și îndoieli apar în legătu
ră cu faptul că oamenii 
vor fi apreciați după me
ritele lor, că ei se vor res
pecta mai mult unii pe 
alții și că în țară va fi 
calm și liniște.

pierdut „pe ultima sută" 
la Craiova.

Asta este. Să ne conso
lăm, așa cum ni se InUm- 
plă șl In viață : era prea 
frumos să poată fl adevă
rat... Dar speranța din oa
meni nu mdăre..,

Mircen BUJORESCU

P.3. înainte de meci 
am avut prilejul de a sta 
de vorbă cu Lăcătuș, un 
fotbalist care nu mai are 
nevoie de prezentară Deși 
se pricepe mai blno la 
dribling, decît la conversa
ție, ne-am descurcat Am 
mai pus noi, a mai lăsat 
el

in pagina noastră de 

marți, vă vom oferi aceas
tă discuție despre Steaua, 
TAcfituș, Belodedicl, echipa 

națională șl „Goppa de] 
Mondo".

IAMSAT București — 
AMA Jlovinari

OFERĂ

prin transfer sau vinzare 
unităților economice sau persoanelor fizice 

următoarele mijloace fixe i
— mașini de găurit de diferite tipuri
— radiatoare electrice cu ulei

— generatoare acetilenă, truse sudură, 
măști, reductoare oxigen

— polizoare diferite, rotopercutante

— aspiratoare, radiotelefoane

— transformatoare sudură electrice, ter
mice

— aparatură electrică diversă

— prese manuale, hidraulice, fierăstraie 
mecanice

— motostivuitoare, electrocare

— macara capră, palane

— scule diferite, chei, larozi, mandrine

— ambalaje metalice și lemnoase

— echipament de protecție diferlL
Informații suplimentare la telefoanele 

929/43673, 43852.
Pentru Petroșani, la telefonul 935/60971.

I.C. R.A. DEVA
SUCURSALA PETROȘANI 

angajează direct sau prin transfer
— economisi

Condițiile de încadrare conform Legii
12/1971 și Legii 57/1974.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

SOȚUL ăîelu urează 
scumpei Iul soții iulia Ru> 
su multă sănătate, fericire 
și un călduros „La mulți 
ani r, cu ocazia ieșirii la 
pensie. (1149)

•U OS A Zi A ieșirii la 
pensie urăm dragului nos
tru Ooloeag loan multă 
sănătate tencire ji .Le 
mul ți ani I". Soția Elena, 
fiul Fanc, nora Bora și 
nepoții Radu șl Adi (1118)

VTNZARI

VIND autoturism Audi 
100. Informați], 41786. (1152)

VlălB casă eu grădină șl 
garaj. Vuit m, strada Dc- 
eebal nr. 16 A. (1156)

JTIND Dacia 1310, mobi
lă sufragerie furnir oue. 
bibliotecă ■ corpuri, dor
mitor, bucătării și frlgi 
dec „Arctic”, garn» > 
hal Telefon 4169., 
orele 17—20. (1157)

OFERTE SERVICIU

•AUT femeie îngrijire 
copil de 8 ani, telefon
43536, după ora 17. (1158)

•AUT femeie tngrijlre 

copil 2 a^l, de luni pînă 
vineri, & ore pe zi. In con
diții foarte avantajoase, 
zilnic după ora 16. Petro
șani, strada Aviatorilor, 
bloc 17. se. 1, ap. 7. (1150)

PIERDERI

CINE a pierdut o impor
tantă sumă dc bani In 

rilel de 7—8 mai. 
ora 23, esu așteptat să se 
adreseze domnului Dum
bravă Ilie, Autobaza (TA 
Petroșani. (1151)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Kosztandl 
Eva, eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. 0 
declar nulă (1160)

PIERDUT tichet butelie 
cu seria B980 pe numele 
Hagiu Ion, eliberat de Cen
trul de preschimbare a bu
teliilor Petrila. II declar 
mii (1153)

PIERDUT carnet ds stu- 
nt pe numele Ionel Siela- 
i.una, eliberat de Lnsti- 

.Jiui de mine Petroșani 
11 declar nul. (1139).

PIERDUT foaie de aar- 
eurs, seria Ka — 138345/2 
mai 1990, pe numele de 
Șerban Ion, eliberată de 
GRCAD Petroșani. • de
clar nulă (1137)


