
Debut promițător în luna mai
Iută că ne aflăm în a 

11-a zi calendaristică a lu
nii mai, dar nu și într-a 
11-a zi de muncă. Ce s-a 
petrecut la mina Dîlja în 
cele cîteva zile de produc
ție ? După ce luna aprilie 
a fost încheiată cu un mi
nus de 1500 de tone, era 
de așteptat ca începutul 
de lună să fie marcat de 
creșteri de producție. In 
această perioadă, sectorul 
I își îndeplinește obligați
ile în proporție de 110 la 
sută, sectorul II realizează 
85 la sută din preliminat, 
iar sectorul III 87 la sută. 
Sectorul II a avut de echi
pat aba‘a;ele frontale, o- 
perație încheiată, ceea ce i 
va permite să recuperc ? 
res’anța acumulată, iar 
serto-ul III s-a încurcat 
(din nou) în transport. Mă
sură di- pucă de conduc ?- 
rea într nrinderii ca du
minică. 13 mai. să se lu
creze r ntru ..punerea Iji 
pili'-;" fluxului de benzi
va ,v :a efecte pozitive ,t- 
supi > p'-oducției întreg i
min ■, < n’ribuind la ier
bii d.itii a aprovizior
rr ei'urilor de muncă cu
m .h-riale și la evacuarea
con'l ,i>.' a cărbunelui spre
pu1 ! cil .chip. Se speră ca
p•• n ră măsură și
p-;n nr -r'narea fluvuhn
tic . .m port in bună sta-e
tle iun' țicnare cele aproa
pe S'iu de tone acumulate
rlr , . c.rp'-olul rentau''.'
să r, • /.i fi recuperate.

Doi di ruțiile purtata la
m a ■■ desprind mu
multe incluzii pe care nr
fa-i-m datoria să le r"'n-
semnam p -nfru a fi cunos
cut?. ii: primul rînd de 
m n-rii d.: la Dîlla. E le 
*W de folosirea rațio
nala i fondului de timp 
disponibil Se înreți-'trei- 
ză in1 ;î multa absențe 'li
la iiii .n ou toate repercu- 
siu jlc ,foite. Măsura lua

tă pentru desfacerea con
tractului de muncă celor 
care absentează nemotivat 
a început să dea roade, 
dar ca trebuie continuată 
cu perseverență pînă la 
„curățirea” colectivului de 
cei cărora nu le place 
munca. O a doua conclu
zie se referă la întărirea 
ordinii și disciplinei, la fo
losirea timpului de lucru. 
Aici este rezerva de căr
bune. Trebuie excluse pier
derile de timp de orice fel, 
In special cele produse de 
opririle accidentale ale flu

I. M. Dd]A
xului de transport, ca și 
cele — să le spunem pe 
nume — de pierdere de 
timp la intrarea în șut sau 
p-in părăsirea mai devreme 
a frontului de lucru. Pen
tru că. este știut, cine tnun- 
r-oste conștiincios realizea
ză produc’ii > i cî ligă hani 
frumoși. Cine nu... Iată si 
cîteva exemple din Iu i 
aprilie: brigada iul Cin oi- 
ghe Matei realizează K de 
1,615, ceea ce s ■ > flecli în 
salariu, respectiv, 199 fie 
lei pe post; formația lui
Valerian Mas im realizea
ză K-ul de 1.470 și 454 de 
lei pe post, Pavel Tisaru 
a încheiat luna cu K-ul 
de 1,211 și cu 374 de lei 
pe post, iar I.azâr iînman 
cu K de 1.478 si cu 156 de 
lei pe post. In ncola- i timp, 
insă, brigada Im Ion Babi 
închide luna aprilie cu K-ul 
de 0,872 căruia-i corespun
de salariul do... 2fo de lei 
pa post, l.awla D-ivid a- 
tinge K-u' de 0,911 și sa- 
loriul scade la ?8I lei pe 
post. Iar Vasile Rotarii rea
lizează doar 2+T> do lei pe 
fM>st în condițiile in care, 
prin încadrarea tarifară 
toți aveau dreptul la 309 
lei pe post. Chiar dacă 

ne repetăm, o spunem din 
nou, cine muncește, câști
gă, cine nu... Așa-i drept.

Recuperarea celor a- 
proape 400 tone pune în 
fața minerilor de la Dîl- 
ja și niște măsuri specia
le, pe lîngă cele amintite. 
Este vorba de redeschide
rea zonei de foc nr. 1 și 3, 
stratul 3. sectorul I care 
pune probleme deosebite, 
menținerea în stare nor
mală a căilor de acces, 
transport și aerai și, nu în 
ultimul rînd. de îmbunătă
țirea calității cărbunelui 
extras. Eaptul că în prime
le 4 luni mina a primit bo
nificații pentru calitate 
însumînd peste 3600 de 
tone, că la zi. în această 
lună cărbunele extras se 
încadrează în indicatorii 
de calitate — cenușa ad
misă și umiditatea — ates
ta atenția de care se bucu
ra problemele calității căr
bunelui. Dacă o cităm prin- 
're imperativele lunii mai, 
o facem pentru a o men
ține mereu în preocupări
le colectivului.

Simion POP

COMUNICAT DE LA MINISTERUL JUSTIȚIEIT

Ministerul justiției, sub semnătura 
domnului ministru Teofil Pop a transmis 
Agenției de presă „Romprcs” următorul 
comunicat :

In legătură cu incidentul care a avut 
loc in muiiii ipiul Buzău, in ziua de 21 
aprilie 1990. la sediul I niunii Mondiale 
a Românilor Liberi, Filiala Buzău, în ca
drul campaniei electorale a domnului Ion 
Rațiu, candidat la președinția României, 
prin sentința penală nr. 23 I din 8 mai 
1990, inculpatul Bălan Ion a fost condam
nat pentru sâvîrșirea infracțiunii de ul
traj contra bunelor moravuri și tulbu
rarea liniștii publice (art. 321 alin, 1 
Cod penal) la opt luni închisoare, iar

pentru comiterea infracțiunii do distru
gere a sediului unei formațiuni politice 
(art. 3 din Decretul-Lcge nr. 88/1991’). la 
un an și șase luni închisoare.

In baza art. 33 și 34 Cod penal s-a dis
pus ca inculpatul să execute pedeapsa 
cea mai grea, adică un an și șase luni în- | 
chisoare, și s-a menținut starea de arest 
a acestuia.

Pentru a se cunoaște profilul condam
natului. din actele dosarului rezultă că 
acosta arc virsta de 35 ani, este fără o- 
cupație, iar în perioada anilor 1977 — 
1981 a suferit un număr <le sase condam
nări pentru comiterea de furturi in pa
guba cetățenilor.

la balonul cu Rațiu, ia plasă cu PNȚ ...
Campanie electorală. 

Fără îndoială, este una 
dintre marile victorii ale 
Revoluției. Și a demo
crației. Cind, in ultimii 
45 de ani, am mai trăit 
noi, românii, campanii e- 
lectorale ? Singurele mo
dalități in care se des
fășurau „dezbaterile” și 
„consultarea largă a po
porului" în vederea a- 
legcrilor erau acele adu
nări tipice, gen „teatru 
de stradă italian”, cu 
vorbitori trași cu cheia, 
care citeau texte fabri
cate. Apoi, binecunoscu
tele telegrame, care în
cepeau cu exasperanta 
formulă „Mult iubite și 
stimate...". In rest, mai 

aveam campania agricolă...
Iată că „Dumnezeu și-a 

întors fața către noi" (vă 
amintiți, au fost vorbele 
poetului Mircea Dinescu, 
atunci la radioteleviziu- 
ne) și s-au deschis por
țile pluralismului poli
tic. Este adevărat, ele 
s-au deschis cam larg 
pentru început, numărul 
mare de partide (peste 
80), făcînd ca peisajul 
politic să fie multicolor. 
Ceea ce. in fond, nu este 
deloc rău.

...Deci, campanie elec
torală. Confruntări de 
idei, confruntări de opi
nii, se mai sare peste cal. 
Dacă luăm platformei!' 
program ale tuturor par
tidelor politice, 
mai istorice, sau 
mai noi, sau cu denumiri 
din cele mai năstrușnice, 
vom vedea că nu există 
mari deosebiri. Practic, 
toată lumea vrea binele 
poporului. Atunci, pro
babil că numai interesele 
partidelor primează. Se 
pare însă că ele nu co
incid cu interesele popo
rului. Cum se desfășoară 
campania vedem, auzim 
și citim în fiecare zi.

Iată două modalități de 
a face campanie electo
rală. I’c străzile orașe
lor noastre asistăm în 
aceste zile la scene „de 
talcioc". Se distribuie ba
loane (da, baloane) cu 
inscripția „Eu votez pe 
Rațiu președinte", și pla
se de plastic cu I’NȚ-cd. 
Personal, n-am nimic 
împotriva d-lui Rațiu. 
care umblă prin lume de 
o jumătate de secol, iar 
eu am primit un pașa
port numai acum două 
luni. Nici împotriva 
PNȚ-cd, care arc inten

ții bune, după ceea ce 
declară și susține. Dar a 
da copiilor (care nici 
măcar nu votează, fiind 
la virsta pantalonilor 
scurți) baloane și plase 
de plastic arătoase, pen
tru a-ți crea populari
tate, nu mi se pare deloc 
corect. Nu cu baloane și 
plase de plastic se câști
gă alegerile și încrederea 
oamenilor.

Să nu mai scriem că 
la redacție nc-a vizitat 
doamna Neli Mătușa, de 
la CCITPSM, care era 
profund indignată de 
faptul că dînsa, împreu
nă cu soțul său. Con
stantin Mătușa, cu alți 
patru membri ai fami
liei, s-au trezit trecuți 
pe listele de adeziune 
pentru candidatul PNI, 
la președinție, dl. Cîm- 
peanu, fără ca dînșilor 
să le treacă prin cap 
să adere la acest partid.

Lăsăm la aprecierea 
cititorilor asemenea mo
duri de a aborda cam
pania electorală. Iar noi 
să credem in noi înșine, 
lăsind deoparte, plasele, 
baloanele și spinii tran
dafirilor...

Mircea BUJORESCU
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VA PREZENTAM UNIUNEA VATR A 
ROMANEASCA. Astăzi, 
dc la ora 17, la Casa 
dc cultură arc loc în
trunirea de constituire o 
filialei din Petroșani a 
Uniunii Vatra Româ
nească.

I

săRedresarea economică trebuie 
transpară in tot ce ne înconjoară
Domnul prof. univ. dr. ing. Iliaș 

tufului de mine Petroșani. S-a născut 
milie dc țărani, in comuna Ohaba-Forgaci din județul Timiș. Din 
1953 a urmat cursurile Facultății de mine a Institutului dc mine 
din Petroșani, obținind, in 1958, titlul dr inginer minier. După 
un stagiu de 6 luni ui producție a revenit la Institut ca asistent 
universitar.

In perioada 1960—1961 a urmat aspirantura in URSS obținind 
titlul științific de doctor-inginer. A urmai treptele carierei uni
versitare, din 1972 fiind profesor univcrsit ir.

De-a lungul anilor a avut o bogată activitate tehnico-științi- 
f ică.

— Cu ce sistem dc idei economico-socialc v-ați prezentat in 
campania electorală ?

— In calitate de ipotetic pai lamentai-, în primul forum le
gislativ cu adevărat democratic, doresc să subliniez că sînt 
deplin conștient de dificultatea și răspunderea pc care un ase
menea mandat ie presupune. Perioada în care parlamentul își 
va desfășura activitatea va fi marcată de o intensă activitate le
gislativă menită, pc lingă elaborarea Constituției, a stabili ca
drul legal și juridic pentru toate deciziile de importanță majo
ră ale transformării pe baze noi ale societății romanești. Iu 
principiu, formațiunea politică sub însemnele căreia particip la 
aceasta competiție electorală nu promite miracole și nici nu 
formulează revendicări, ci oferă un sistem coerent de acțiuni res- 
ponsalile, pornind de la realități.

_  Ce intenționați să realizați pentru Valva Jiului în domeniul 
mineritului și al invățămintului ?

_  întrebarea este binevenită. Pc de o parte că în domeni
ile amintite ale vieții social-economice sînt implicat atît prin 
natura specialității cît și a profesiunii, iar pe de altă parte pen
tru că aceste domenii reprezintă, Fiecare In parte și împreună, 
probleme-cheie ale activității noastre viitoare. Și. în sfîrșit, dar 
nu In ultimul rînd, mineritul, această activitate tradiționala In 
Valea Jiului — a cărei pondere, atit ca valoare a produsului îca- 
lizat. cît si ca volum al fondurilor fixe și’ grad de cuprindere al 
populației active —, reprezintă un veritabil ax în jurul cm aia 
gravitează întreaga viață social-eeonoinică a acestei zone geo
grafice. Invățămîntul superior minier, reprezentat în municipiul 
nostru prin instituția in care-mi desfășor activitatea de peste 
trei decenii trebuie sa fie, pc* lîn^ă un instrument d<? formare 
profesională, ț' o mcdalitate de cultivare a valorilor spirituale 
fundamentale. Pentru ca școala să outipe locul pe care-I me
rită tn viața societății, avem multe dc făcut in viitor: depolitiza- 
r^a *>!îh^r-area de dogmat^m, înnoirea stilului .și a metodelor pe- 
deg'ogice, reconsiderarea statutului social al slujitorilor el.

_  Care este opinia dv, domnule profesor, în legătură 
privatizarea despre care toată lumea vorbește ?

_  In concepția tuca privatizarea ml este un scop în 
Ca 1,1 orice domeniu, soluți.le extremiste sînt dăun toare. 
această ordine de idei trebuie să pornim dc la rea ilățUe 
tente și să propunem sdluții și căi de acțiune pertinente

Nicolae osie rector al Insti- 
Ia 30 august 1935, intr-o fa-

cil

sine. 
In 

exis- 
Zes*

țrea economică pc care am moștenit-o, cu toate gravele ei di uunr- 
ționadități, disproporții și rămlncri în urmă reprezintă ac imularrca 
rezultatelor muncii noastre. Simpla înlocuire a propriOfații mo
nopoliste de stat cu proprietatea particulară, netul dc privatizare 
în sine, nu reprezintă un panaceu universal.

— Care este poziția rlv. referitoare la economia dc piață '.
— Așa cum arătam mai înainte trecerea la un sistem econo

mie descentralizat, diversificat, cu structuri care să permită «r 
ționarea nestingherită a legilor pzeții, a liberei inițiative, ierarhi
zarea firească a valorilor sînt condiții dc baza a renașterii în
tregii noastre societăți pentru asigurarea unei existențe demne, 
La nivelul civilizației actuale, u tuturor membrilor societății.

Tiberiu SI’ATARU

POȘTA REDACȚIEI
l CORNEL NEAGU, Uri- 
cani: Vă rugam să ne vi
zitați la redacție.

CIUCIU IORGU, Lu
peni: Vă cerem scuze pen
tru Intlrzierea răspunsului. 
Dar, pînâ a vă răspunde. 
Im intervenit la primarul 
orașului șl la directorul 
6pi tal ului orășenesc pen
tru a vi se soluționa pro
blema pe care o ridicați 
In scrisoare. Vă preci- 
căm că, cazul dv., se poa
te soluționa doar cu a- 
Jutorul acestor instituții. 
Dacă problema e tot actu- 
tă, apelați cu încredere la 
cel susmenționați.

t
GRIGORE ELENA, Uri- 

cani: De necesitatea fina
lizării lucrărilor la policli
nica cu staționar, la caro 
»ă referiți fn scrisoarea 
iflv, ne-am ocupat recent 
Intr-un articol amplu. In 
•eea oe privește a doua 
problemă, vă informăm că 

j am purtat discuții cu per- 
Bnnadul d n cadrul dis- 

f

pcnsarului, cu directorul 
și alte cadre de la Spita
lul din Lupeni. Deocam
dată, policlinica nu este po
liclinică; personalul pre
văzut, medicii, fiind Ia 
cursuri dc spoc.al izarc 
care mai durează un an. 
Perioadă In care, să spe
răm, constructorul va fi
naliza și construcția. In 
orice caz, clnd efectivul 
prevăzut de eadre medica
le va fi complet, iar poli
clinica va fi dată In func
țiune, personalul viitoa
rei instituții, prin sindica
tul liber al cadrelt r me
dicale, va fi In măsură să 
aleagă tn mod democra
tic, pe baza criteriilor va
lorii profesionale și deon
tologiei medicale, un ca
dru corespunzător In frun
tea instituției. Să avem, 
deci, încredere In disccr- 
nămîntul și capacitatea dc 

opțiune a personalului,

loan Dl HLK

DE I.A ASOCIAȚIA 
FOȘTILOR DEȚINUȚI 
POLITICI, Duminică, 13 
mai, la ora 10, sînt 
invitați în sala mică a 
Casei dc cult ură din Pe
troșani toți foștii deți
nuți politiei din Valea 
Jiului pentru constitui
rea Asociației foștilor 
deținuți politici, filiala 
Petroșani. Se va alege 
comitetul dc conducere 
și vor fi prelucrate dis
pozițiile legale privind 
pensionarea, conform 

Buletinului oficial nr. 
50/1990.

a- 
a

0 șansă reală, pentru fiecare
Domnul inginer electronist principal RADU IO AN CRIȘAN 

este candidat independent pentru camera deputaților din partea 
Partidului L’Ler Schimbist pentru alegerile de la 20 Mai.

— In plus, față de aceasta, cine sinteți dumneavoastră d-le 
Crișan ?

— Un localnic sută la sută: născut în Petroșani acum 39 de 
ani, absolvent, tn 1970, al Liceului de Cultură Generală din 
Petroșani, apoi al Facultății de Electronică și Telecomunicații din 
bucurești, în 1976. De peste 13 ani lucrez în domeniul „service” 
calculatoare la IIRUC București — Filiala Petroșani, ca inginer 
electronist principii. Sînt căsătorit și am doi copii.

— Deși pe seama libcr-scliimbiștilor se fac multe glume. Par
tidul Liber Schimbist este foarte serios. De ce candidați, totuși, 
ea independent pc lista I’LS ?

— Fiindcă apariția acestui partid mi-a readus speranța in
tr-o politică de atitudine, făcută cu zimbetul în suflet Cu toată 
aparența umoristică datorată devizei „Caragialc e cu noi”, PLS 
este un partid serios, cu o platformă echilibrată, cu un profund 
caracter moral și civic, pe care am acceptat-o fără rezerve. Ca
litatea de independent îmi conferă însă autonomia de gindire și 
d<T acțiune pentru susținerea propriilor idei și propuneri. Faptul 
că PLS mi-a oferit locul 1 pc lista sa dovedește o încredere deo
sebită și reciprocă.

— Care oslo, totuși, scopul candidaturii dumneavoastră ?
— Candidatura mea e<te în primul rînd o problemă de 

titudine — avem pentru prima oară ocazia de a alege și de
fi aleși în mod democratic. Convingerea mea este că în parla
ment trebuie să participe și oameni obișnuiți, mai greu de eti
chetat și al căror principiu de conduită să fie nu o doctrină po
litică, ci bunul simț civic. Eu așa mă consider — un om otișnuit: 
nu am avut o funcție care să-mi ofere avantaje materiale, ci 
doar responsabilități. M-am lovit mereu de un sistem de inechi
tăți sociale agravate de refuzul de a deveni membru de partid, 
ceea ce mi-a permis, totuși, să privesc detașat și obiectiv meto
dele și mentalitatea regimului de „abuzivă” amintire.

Propunerile mele au la bază tocmai raportul individ — so
cietate ca instituție de stat, care trebuie modificat radical 
favoarea cetățeanului, pentru a se ajunge la un echilibru 
tabil.

Am lu.it întotdeauna, pc cît a fost posibil, apărarea 
slabi, ccnsiderîndtu-mă unul dintre ei. Acum am în vedere 
primul rînd pe cei handicapați social: tineretul, femeile, cei în 
vîrstă, cu venituri mici sau derizorii, aceștia reprezentînd adevă
rate minorități care, deși vorbesc limla romănă, se fac încă greu 
înțeleși. Acestora le este necesar un cadru legislativ nou, pe prin- 
< ipiul-deviză; o șansă reală pentru fiecare.

In încheiere aș dori să spun cîtcva cuvinte pentru minerii 
Văii Jrului. Nu mă pot declara un reprezentant al lor, dar îi,cu
nosc, îi admir pentru curajul de a-și risca viața în fiecare zi 
de subteran, pentru grija mai mare decît a altora pentru soar
ta ți liniștea țării. Pot spune însă că trăiesc In aceleași condiții 
cu t-i — mai stăm la cozi, mai tremurăm în apartamente, mai 
bombănim cind dispare apa caldă sau rece. Va fi, sînt sigur, mai 
bine.

— Totuși, o ultimă întrebare; cc șanse aveți de a fi ales?
— Șansele sint ptinime intr-o competiție în care unii alear

gă cu mașini dc curse, iar alții merg pc jos. Personal, nu pot o- 
feri alegătorilor redresarea economică sau bunăstarea tuturor, pc 
care le doresc și cu, ci doar înțelegerea necazurilor și dorințelor 
acestora. •

Dacă există sau nil o putere a celor fără de putere, ne vom 
edil a-a la 20 Mai. Rețineți deviza doctorală a Partidului Liber 
Schimbist: VOTAȚI FIECARE UN ZIMBET ȘI-O FLOARE 1

Genstantin IOVANESCU
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O marc mctropolfi ? Nici vorbă. Esfc doar un aspect cotidian 
din centrul orașului Vulcan. Un oraș în plină renaștere.

IN 9 MAL In jurul orei 
12, lingă Judecătoria Pe
troșani se vindeau, din- 
tr-o mașină străină, țigări 
bulgărești și articole de 
îmbrăcăminte. Aviz ama
torilor: concurența nu
Iartă! Totuși, din cîte știm, 
comerțul strada] e permis 
numai unităților de stat 
si cooperatiste . deocam
dată. (St. C.)

AU REÎNCEPUT obiș
nuitele plombări sezonie
re. Dar, judecind după 
aspectul unor întinse por
țiuni ale covorului așial- 
tic de pe straua Unirii 
din Petroșani, se pare că 
efectul acestei operațiuni 
cosmetice nu depășește pe 
acela al frecțici la un 
picior de lemn. (Șt.C.)

CONVOCARE. Astăzi, 
la ora 17, membrii orga
nizației orășenești a FSN 
din Lupeni sînt convocați, 
in sala Palatului cultural 
din localitate, in vederea 
unei întruniri. Pot parti
cipa toți membrii FSN 
din oraș.

VIDEODLSCOTEttA. A- 
sociația sportivă -Mine
rul” Vulcan oferă tinere
tului din localitate posibi
litatea petrecerii cîtorva 
orc dc rccrcere în cadrul 
videodiscotccif deschise la 
stadionul din oraș. Pro
gramul de funcționare al 
acesteia: zilnic, între ore
le 18—22.

ASFALTARE PARȚIA
LA. S-a terminat operați
unea de asfaltare a unui 
tronson (cel dc la intra
rea dinspre Petroșani) do 
pe Bulevardul Victoriei 
din Vulcan. Sperăm ca în
tregul bulevard sâ fie re- 
asialtal, altfel, după cîtc
va zeci dc metri dc rulat 
pe o șosea ca-n palmă, 
automobilistul va fi ne
voit să dea dintr-o groapă 
In alta.

CAPTARE. Pc pîrîul 
Sohodol, din apropierea 
orașului Lupeni, sint în 
curs de finalizare lucră
rile dc construcție a unei 
captări de apă. Aceasta 
este destinată alimentarii 
cu apă a unui mare con
sumator — IM Lupeni, 
Conducta de aducțtune a- 
ferentă este terminată. 
Prin punerea In funcțiune 
a noii captări se va asi
gura un debit suplimentar 
In rețeaua de apă potabi
lă a orașului. fV.S.) t

Rubrică realizată de I 
Ghcorghc OI TEANU j
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ȘTIRE SAU UN SIMPLU FAPT4

In aprilie, media productivității muncii 
la fronturile de cărbune ale minei Lupcni 
a fost cu 1.100 tonc/post mai mare de- 
cit în luna ianuarie.

Desigur, nu e o minune, dar înseam
nă ceva. înseamnă bun simț și matu
ritate civică. Îndemnul celor din a- 
dincuri de a nu se uita că democrația 
înseamnă și muncă. „Acesta este adevă
rul, reflecta un miner in prag de pen
sionare, chiar dacă nu sint dispuși să 
o recunoască doamna C'ornea sau .ilți 
politicieni infierhintați ai acestor zile 
în prag de alegeri”.

Este clar, sporul de productivitate ob
ținut în luna încheiată, perioadă a es
caladării tensiunilor sociale, a declan
șării freamătului din Piața Universită
ții, lună cu cele mai puține zile de 
lucru, dat fiind sărbătorile de Paști și 

simbetele libere, denotă că in adîneurile 
Lupcniului s-a muncit mai bine, mai 
eficient, jă s-a organizat altfel munca. 
Dar mai pune in evidență faptul că în 
timp ce unii fac mitinguri și lansează 
sloganuri patetice pe străzi și in piețele 
publice, emit amenințări și contestații, 
sint și locuri in țara asta unde se mun
cește, unde democrația și libertatea cîș- 
tigate se susțin prin muncă, prin luci
ditate, prin eforturi creatoare. Și unele 
din aceste locuri sint abatajele și gale
riile in săpare la mina I.upeni.

Dinamica producției din ultimul 
timp denotă că minerii J upcniului au 
ințelcs că, dincolo de politicianismul o- 
ratorilor infocați și nl demonstranților 
,.<le fiecare zi”, că munca rămînc una 
din certitudinile uriașului demers con
structiv pe care-l cere zidirea noului 
destin al țării.

Un îndemn al bunului simț
Mina înseamnă și dir«c«lic, dar și iscusință.

SĂ NU
UITAM i Revoluție înseamnă și muncă

I
Să trăiești pe fium trăiesc, cum muncesc, cum gindesc minerii

picioarele tale
Nici dragoste, dar nici minerit nu se poate face 

cu sila. Or, aproximativ jumătate din efectivele mi
nei au format-o militarii ți detașați!, aduși cu forț 
să intre fn mină, să dea cărbune. In sinea lor au a- 
vut o singură preocupare: să treacă Zilele. să în
toarcă acasă. Deci, nici calificare, dar nici voință Și, 
fără voia lor. au diluat efectivele, structura de per- 
cenții NivpIuI calificării personalului din formațiile 

de
mi-

sonal Nivelul calificării personalului din 
de lucru a fost mereu inferior nivelului mediu 
calificare în formațiile tip pe genuri de lucrări 
niere. O neconcordanță cu consecințe multiple...

De la acest adevăr a început redresarea. A 
buit săvlrșit un act dc dreptate atlt pentru mină cit 
ți pentru oameni. Și s-a făcut. După revoluție un pas 
hotârîtor pe calea redresării a fost făcut prin renun
țarea la aportul acestor oameni. Plecarea lor a creat 
insă în „fondul” de personal al minei, un gol dc 
2 400 de lucrători. Golul trebuia umplut. Cum? Prin 
soluții de reașezare a producției pe baze realiste.

Cerință firească, dar nu și ușer de realizat. Doar 
cu prețul unei gîndiri tehnice minuțioase. Printr-o 
diagnoză care să implice și prognoză, prin elaborarea 
unei strategii de perspectivă care să stabilească so
luții concrete pentru redresarea extincției și reechi
librarea potențialului productiv al minei — prin re
evaluarea precisă ți punerea de acord a capacităților 
de lucru cu efectivele și dotarea tehnică..

Reașezarea și restructurarea a Însemnat la mina 
Lupcni reducerea numărului total sectoare 
de la 18 la 13, a sectoarelor productive de la 8 la 5. 
Concentrarea producției a permis scurtarea cu pesrt 
2090 m a fluxului de transport, eliminarea recepției 
<ie la „gara plinelor”, extragerea întregii producții 
prin puțul cu schip. Reorganizarea transportului a 
mai insemnat eliberarea a 114 posturi în beneficiul 
prrxlurției. Dar, prin recentele restructurări, activita- 
tea de bază a minei, producția, a cîștigat peste "Z'-’.Z 
de oameni. Și asta înseamnă: optimizarea 
fronturilor, a asistenței tehnice 
de a reașeza personalul tehnic 
j>ctcnței și a onestității, măsuri 
supra productivității muncii, cu 
fn aprilie celei din ianuarie. Și
registra noi creșteri. Este certitudinea atingerii unor 
producții medii zilnice, piuă la sfîr.șitul ltin.i, de cel 
puțin 5 000 tone de cărbune, producție conformă cu 
potențialul real al minei. Cu această producție, cu 
cea din noile panouri dotate cu complexe mecanizate 
care completează din 
încadrarea în norma 
pc zi, va reprezenta 
bilă declt brutul de 
cîteodată, în anii trecuți, prin raportări umflate arti
ficial, inclusiv prin stenlul din subteran și cariera 
de la „Victoria".

— Drumul redresării, al reașezării producției pe 
baze realiste este complex și uneori dureros, spune 
Ing. Dumitru Dănciulcscu, directorul minei, cere e- 
forturi și sacrificii, renunțarea Ia vechile mentalități, 
adaptarea „din mers" la cerințele autonomiei fiecărui 
sector, ale eficienței. Dar c singura cale pe care tre
buie să perseverăm pentru a redresa producția, pen
tru ca mina să trăiască pe picioarele ei...

tre-

700 
plasării 

pe schimburi, putința 
după criteriile coni
cii efecte benefice a- 
25 la sută supcrioaiâ 
cu tendința de a în-

Gheorghc MLKAIUȘ, 
miner șef de schimb : 
In abatajul nostru, în tot 
sectorul de fapt, se lucrea
ză serios. Am echipat un 
nou abataj cu un SMA-2, 
pornit dc o săptămînă și 
căruia i-am impus un ritm 
bun. Cîștigăm bine, dar și 
muncim. Altfel nu e cins
tit Ne-ar trebui presiune 
mai multă Ia pompa hi
draulică, ți piese de schimb. 
Avem 5 noi angajați pe 
schimb și ne ocupăm în
deaproape de ei. Ne pregă
tim pentru alegerile de la 
20 mai și dorim să fie li
niște în țară.

Alexandru Rus, minor: 
Am 28 de ani la mină. Am 
indurat multe. Acum sîn- 
tem mulțumiți. Și de sala
rii și de aprovizionare. Rău 
e că unii nu nu conștiința 
profesională de care avem 
nevoie. In brigadă au ră
mas oameni serioși. Cei 
care n-au ținut ritmul s-au 
aiitoeliminat. Dar la lucră
rile auxiliare mai sint și 
acum destui care hu res- 
pcctă programul de lucru. 
Asta mă supără — indis
ciplina. Iar în oraș — ac
tele de violență, dezordi
nea. Mă întreb dc ce nu 
l i face poliția datoria ?

Constantin BAI.TARIU, 
artificier: A fost bună res
tructurarea minei, a efec
tivului. A condus la con

această lună linia de front, prin 
dc calitate, brutul dc 5000 tone 

mai mult pentru huila cocsifica- 
aproape 8000 tone, nișei atins

Pas înainte în securitatea 
minieră

Concentrări a producției 
a însemnat pentru securi
tatea minei un ciștig. Dl. 
Constantin Drăgulescu in- 
guierul șef cu securitatea 
minieră, ne a oferit o sea 
mă de exemple.

Prin reducerea număru
lui de sectoare productive, 
și după evacuarea utilaje
lor, urinează să fie închi
se, pe baza unui program 
detalint, unele lucrări mi 
niere. Se recuperează ast
fel, tuburi de aeraj, con
ducte de apă, se reîntregesc 
conductele dc înnămolire. 
S-n oprit ventilatorul Vic
toria veche, cresețnd ion- 

centrarea producției, la 
plasarea mai bună a fron
turilor de lucru. La secto
rul VI, de pildă, într-un 
frontal dc 110 m, lucrau 6
oameni pe schimb. Acum 
plasarea s-a dublat; efec
tivul cuprinde, 
abataj, ceea ce 
normalizarea 

întregul 
asigură 

ciclurilor,
sporirea producției. Acum 
sc impune o preocupare 
atentă pentru calificarea 
tinerilor. La fel se impune 
eliminarea mentalității că 
„lucrez, nu lucrez, salariul 
tot merge...". Programul de 
lucru actual e cel mai bun.

Rău este că unii nu s-au 
dezvățat de chiul I

Andrei M.IN'DA, miner 
șef de brigadă : In martie, 
sectorul IV a fost sub plan, 
dar am recuperat minusul 
și avem un climat bun. 
Oamenii nu mai tac, spun 
tot ce au pc suflet. Demo
crația a fost înțeleasă In 
brigadă așa cum trebuie: 
să ceri ce ți se cuvine, dar 
să ți lucrezi.

Inachim BCDUl.K EA- 
NU, miner șef de brigadă: 
Am echipat două panouri 
cu complexe SMA-2. Unul 
a pornit în aprilie, altul 
din 3 mai. Total — 166 m 

eomitcnl cantitatea de aer 
pe celelalte ventilatoare. 
S a redus consumul de e- 
neig.e de aer comprimat, 
posturile. Iteti ăginilu se 
capetele <le detecție din 
sectoarele închise, acestea, 
inipri unâ cu cablurile dc 
care se ducea înainte o 
lipsă continuă, se vor re- 
aniplasa pe loc nule unde 
se apreciază că sint posi
bile emanații și acumulări 
de metan.

In liidcrca unor sectoa
re. a însemnat, totodată, 
soluționarea problemei fo
rmelor de mină, a zonelor 
dc autoîivâlzirc. Tot în 

linie dc front Dacă nu mai 
avem probleme cu fluxul 
de transport, o să salte și 
sectorul III. Mai ales că 
ne-am unit cu sectorul I.- 
De aici avem avantaje e- 
vidente: concentrarea pro
ducției. Ce mă supără? Că 
nu e liniște în țară. Nu îi 
înțeleg pe cei din Piața U- 
rjlversității. Noi lucrăm și 
ei stau zile In șir și de
monstrează. Mă revoltă 
apoi doamna Cornea «ai'c 
ne face... mulți și orbi. De
geaba a dat dezmințire, 
că nu mă încălzește. Laș 
recomanda să vină să ne 

cunoască ți apoi să ne jig
nească

AUTONOMIE INSEAMNA ȘI DISCIPLINA, a- 
firma în încheierea discuției cu minerii, cil. Petru 
Ghcrman, președintele sindicatului liber.

— Concentrarea producției, reașezarea ef.-'tiv. lor 
a ridicat probleme multiple. Am fosă alături e oa
meni și i-am ajutat să înțeleagă că ertc un <iemv rs 
strict necesar. I’entru producție, pentru viitorul mi
nei. Acolo unde a fost nevoie să intervenim p-niru 
a satisface unele cerințe ale oamenilor, am găsit în
țelegere la conducere. Oamenii au fost ajutați să râ- 
inînă In formații compacte, așa cum au fost obișr.uiți.

Ce ne preocupă ? Multe, inclusiv disciplina : să 
ajutăm oamenii să înțeleagă că autonomie în econo
mie. în producție, înseamnă și autodisciplinfi. inclu
siv autocl iminarea celor care nu înțeleg că salariul, 
eișiigul vine după muncă.

acest domeniu sc acționea
ză, în continuare, prin în
făptuirea programului de 
înnămolire prevăzut In 
preliminarul anual. Con
centrarea efectivelor per
mite controlarea tuturor 
locurilor dc muncă active 
și inactive. Redistribuirea 
personalului calificat din 
sectoarele care și-au înce
tat activitatea, a contribuit 
la întărirea ordinii și dis
ciplinei, reducerea acci
dentelor, a acumulărilor 
de motan. S-a Întărit com
partimentul de protecție a

Dumitru MI NTEAN’U, 
miner șef de Jjrigadă: Și 
la noi la investiții facem 
planul. Avem mineri buni, 
specialiști în săparea lu
crărilor miniere. Rezulta
tele ar fi mai bune, dar na 
lipse c burgbiile bune. Cel 
care nu lucrează, nu trag, 
nu au lucrat , niciodatA. 
Azn două propuneri: AUTIi 
să înființeze o stația da 
autobuze și la mina Sud, 
iar conducerea minei sfi 
ia măsuri să avem o ma
gazie pentru echipament 
dc lucru și aici, la Lcipeni- 
Sud, să nu lim ncvoiți să 

r tot umblăm pină la mina 
Nord pentru drepturile ce 
ni se cuvin.

muncii, cadrele tehnico- 
mginerești fiind rep îrti- 
z.ate pe schimburi ți lo
curi de muncă, ceea ce va 
însemna un spor de efi
ciență asistenței tehnice, 
condiție hotărîtoare pen
tru întărirea răspunderii 
întregului personal față 
dc r pectarca normelor 
de protecție a muncii, îm
bunătățirea stării de secu
ritate în toate «<•. toarele, 
prem ă sigură a normali
zării procesului produc
tiv, a creșterii p ->dii"ției 
de căi bone.

I’iigină realizată de

Ionii Dl BI.K
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
9 MAI — SĂRBĂTORIT LA SOFIA

SOFIA 10 (Rompres). — La 9 mai 1990, cu pri
lejul celei de-a 113-a aniversări a cuceririi depline 
a independenței de stat a României, membri ai am
basadei țării noastre la Sofia au depus coroane și 
jerbe de flori la monumentele ridicate în cinstea 
eroilor români, căzuți în războiul de la 1877 — 1878 
pentru eliberarea poporului bulgar de sub domina
ția otomană, in localitățile Plcvna, Grivița, Pordim 
și Oreahovo.

La festivitățile care au avut loc cu acest prilej 
au participat reprezentanți ai autorităților și mijloa
celor locale de informare în masă, locuitori ai ora
șelor menționate.

REMANIEREA MINISTERELOR IN UNGARIA
BUDAPESTA 10 (Rom- 

preș) — Adunarea de Stat 
* Republicii Ungare a adop
tat legea privind ministe
rele, al căror număr va fi 
Je 13. Odată cu intrarea în 
vigoare a legii, planul de 
stat va fi abrogat, iar sar

cinile acestuia vor fi pre
date Ministerului Finanțe
lor. Incepînd cu aceeași 
dată, activitatea Direcției de 
stat pentru prețuri va fi su
bordonată Ministerului Fi
nanțelor — transmite agen
ția MTL

RECESIUNE IN POLONIA
VARȘOVIA 10 (Rompres) 

Agenția PAP notează că 
după o recesiune accentua
tă în sfera productivă con
semnată in ianuarie 1990, 
recesiunea în lunile ce au 
urmat se menține Ia nive
lul a 30 la sută în compa
rație cu lunile similare ale 
anului trecut In același 
timp, salariul mediu în 
principalele sectoare ale

economiei de stat a marcat 
o creștere de 4,8 la sută în 
comparație cu luna martie.

Datele privind evoluția 
prețurilor nu au fost încă 
definitivate, dar se poate 
aprecia că indicele de creș
tere a prețurilor a fost în 
aprilie pentru produsele in
dustriale de 7—9 Ia sută, 
iar pentru produsele ali
mentare — circa 10 la stftă.

• Ministerele agriculturii ale Estoniei, Letoniei 
și Lituaniei au încheiat un acord în virtutea căruia 
vor fi stabilite legături directe în ce privește aprovi
zionarea celor trei republici, a anunțat agenția TASS, 
citată de France Presse. Documentul, care intră în 
vigoare la 10 mai, „scurtcircuitează" organizațiile u- 
nionale, a precizat agenția oficială sovietică.

Fabrica de morărit și 
panificație Petroșani
organizează concurs in data de 23 mai 1990, 

ora 9, pentru următoarele posturi i

— 1 electrostivuitorist pentru Moara Băr- 
băteni

— 1 inginer electromecanic în cadrul 
compartimentului Mecano energetic, 
NTS, PSI

«— 1 tehnician cu protecția muncii

— 1 planificator în cadrul biroului PIR 
Informații suplimentare se pot obține Ia

telefon 42673, 43134 ■— biroul PIR.

FArA VIZE___ R. D. G.
și Italia au hotârît supri
marea reciprocă avizelor 
pentru călătorii între cele 
doua țări — a anunțat Mi
nisterul est-german de ex
terne. Hotărirea în acest 
sens, care trebuie să intre 
in vigoare la 21 mai, a fost 
luată de miniștrii de ex
terne ai celor două țări, 
Markus Mcckcl și, respec
tiv, Gianni de Michelis, a- 
flăt intr-o vizită la Bcr- 
l.ri.

SUBVENȚII — Consiliul 
de Miniștri al Bulgariei a 
t olărit subvenționarea par
tidelor politice și a cam- 
p mici electorale in vederea 
alegerilor in Parlament, 
’^nsmite agenția BTA. Po- 
trjvit legii, statul va aloca 
partidelor politice 6 mili
oane de leva, urmînd ca 
acestea să hotărască cum 
anume vor fi distribuite 
••urnele alocate.

Pe de altă parte, Consi
liul de Miniștri al Bulga
rei a hotărît murirea sala, 
riului min-rn de la 1 iulie 
l'W) de la 140 leva la 165

ROMANIA MEMBRA A 
1NTELSAT — Domnul 
S t e 1 i a n Pintilie, 
ministrul poștelor și tele
comunicațiilor, a semnat, la 
Washington, ia Departa
mentul de Stat al S.U.A., 
«cordul Intelsat, România 
Xlevenind, astfel, membră 
• acestei organizații.

In cursul vizitei în Sta
tele Unite, ministrul român 
■1 poștelor și telecomuni- 

»
Odată cu disputarea eta

pei a 27-a, componcnții lo- 
telui național de fotbal, ca
re vor participa la turneul 
Cinai al Campionatului 

pnondial din Italia, și-au 
{încheiat activitatea compe- 
Hițională internă, urmind să 
.Participe, în luna care a 
jmai rămas, la o pregătire 
ftntensivă. Pină la 29 mai. 
dată limită a comunicării 
,of oale către FIFA a celor 
‘22 de j:i- ori ce vor fure 
deplasarea în Italia, a fost 
Stal ilit un lot lărgit alcă
tuit din . mâtorii jucători ; 
tfl’ng, LJiac, Stelea — por
tari ; D in P' trescu, R<d- 
nlc, An ,ne, Bclodedi. i, 
Rh n, 'loi, Rotariu 
/undași; S mân. Gh. F .. 
F-SCu, I i, Răgi, Tinr.f 
ie, Il.fi I.) ;nn!rescu — mij- 
Incași ; f..V ,Hu», mi,|u , , 
B ihnf, âî. I’> 'pa _ ,• ,
1 arc adaugă gj , 

do rezerve, dm caro vor 

cațiilor a purtat, de ase
menea, convorbiri cu re
prezentanți ai unor agenții 
guvernamentale și cu firme 
specializate.

ABROGARE — 
G a m e r a deputați- 
lor a Congresului Național 
din Chile a aprobat cu 68 
de voturi pentru și 33 împo
trivă proiectul de lege prin 
care se suprimă pedeapsa 
cu moartea în legislația cht- 

SCURTE ȘTIRI ■ SCURTE ȘTIRI
liană, s-a anunțat oficial în 
capitala acestei țări.

DEZMINȚIRE — Trustul 
„Thyssen", care grupează 
mai multe firmă vest-ger- 
mane din industria side
rurgică, a dezmințit știrea 
conform căreia ar fi parti
cipat la construcția unei 
fabrici cu profil chimic în 
Libia, a anunțat presa vest- 
germană, citată de MAP. 
Săptămînailul „Der Spie- 
gel" putlicase în ultimid 
său număr informația că 
trustul a furnizat Libiei 
dispozitive hidraulice pen
tru o uzină chimică.

ATENTATE — In capita- 
la Gambodgiel au explodat 
în noaptea de miercuri mai 
multe bombe, iar mai mulți 
militari au fost răniți, a- 
nunță agenția France Pres
se. Cauzele exploziilor nu 
au putut fi elucidate. Alte 
două atentate, din lunile 

TELEX B SPORT
fi aleși ceilalți doi compo- 
nenți ai lotului de 22; Pru- 
nea, Nițit — portari ; Un- 
gurcanu, T. Crjstca — fun
dași ; Mafettț, Muzsnay, Lu- 
pescu, Cheregi — mijlocași; 
St. Stoica, Badea — ata- 
canți.

La turneul fin ii al Cam
pionatului mondial de fot- 
bal din Italia. delegația 
României va purta, in o- 
caziile protocoj.'ii-r-. piecuin 
>i in celelalte O'-.izii, imlTfa- 
t inamic creata ți fu: n.zatâ 
do In melc Belgie ne Van 
Ovmly.k ți S.md.y 
l’yba. In ce privește „ținu
ți de lini ii", de pt tun, 
ca va pm la, și | inâ a- 
cum, agla Adidac.

ianuaric și februarie, au 
fost revendicate de khme
rii roșii, dar acelea nu s-au 
soldat cu victime, după cum 
comunică autoritățile.

UN NOU HILLARY — 
Din nou un Hillary cuce
rește Everestul f Este vor
ba, de astă dată, de Peter 
Hillary, fiul lui slr Ed- 
mund Hillary, primul om 
care a reușit să ajungă pe

„acoperișul lumii", la 29 
mai 1953.

Fiul a reușit această per. 
formanță urmînd același 
traseu ca al tatălui său. El 
a fost însoțit de alți doi 
neozeelandezi Gary Ball și 
Rob Hali.

BOMBARDAMENTE — 
Gapitala afgană a fost din 
nou bombardată cu rachete 
în cursul zilei de miercuri. 
Asupra orașului au fost 
lansate patru rachete „sol- 
sol". Șapte persoane au fost 
rănite.

Pe de altă parte, agenții 
serviciului afgan de secu
ritate au reușit să depiste
ze și să dezamorseze o 
bombă plasată într-un car
tier dens populat din Ka
bul.

RECUNOAȘTERE — Par
lamentul iranian a adoptat 
un proiect de lege în taza 
căruia recunoaște „Ierusa- 

cu începere de la ora 17, 
un atractiv meci de rugby 
între o selecționată a ora
șului București și formația 
poliției britanice. Din se
lecționata insulară fac par
te mai mulți internaționali, 
printre care Roland Phil- 
lips, Paul Arkford și Stcve 
Ilulon (toți trei din repre
zentativa Ță.ii Galilor), Ian 
Chandler (Anglia) și G.rant 
Wilson (Scoția).

In continiiarr a turn' ului 
sau in România, selecționa
ta pol>I ici biiianice va m: . 
susține o alt-i partidă, luni, 
la Con -tanța, în ronipani.i 
ech pej orașiihli-gazdă.

M'' hi] de pt sladioiiul 
„Gini ti" va fi ,'iiljitral d< 
Marcel PnJ< t (Franța), in 
lin»]» (e întilniiea de la 
Crm tanța va fi coiului . de 
J’i fer Waîcfâ ld (Anglia). 

limul drept capitala statu
lui palestinian în exil" și 
prevede acordarea de „spri
jin politic și material im
portant revoluției islamice 
în Palestina", a informat 
o sursă oficială, citată dc 
AFP.

REPROȘ — Mareșalul 
Serghei Ahromeiev, consi
lier al președintelui Gorba- 
ciov pentru problema con
trolului armamentelor, a 
reproșat Statelor Unite re
fuzul cu privire la reduce
rea forțelor navale. In 
cursul unui discurs rostit în 
fața Comisiei pentru forțe- 
el armate a Senatului ame
rican, condusă de Edward 
Kennedy, Ahromeiev a a- 
preciat că deschiderea ne
gocierilor privind reducerea 
forțelor navale și limitarea 
precisă a activităților aces
tora pe mări și oceane este 
inevitabilă și ronstituie o 
precondiție decisivă pentru 
ameliorarea relațiilor și 
creșterea încrederii între 
cele două țări relatează 
AFP.

COMISIE — Agenția MTI 
transmite că Adunarea de 
Stat a Ungariei a hotărît 
constituirea unei Comisii 
pe problemele apărării. 
Președintele comisiei, Erno 
Raffai, a subliniat că acest 
organ va trebui să aibă 
dreptul de control asupra 
Ministerului Apărării șl 
Forțelor Armate. In același 
timp, el a arătat că armata 
trebuie să se situeze în a- 
fa>ra luptei politice și de 
partid.

BERLIN 10 (Rompres) — 
Prima etapă a competiției 
cicliste internaționale
„Cursa păcii", desfășurată 
pe traseul Berlin — Mag- 
deburg (174 km), a revenit 
rutierului cehoslovac Jan 
Svorada în 4h0f>’48". Cu 
plutonul fruntaș la 15” față 
dc Învingător, au sosit și 
cicliștii rumâni Stclian An
ton, Valentin Con..tantines- 
cu și Cristian Ncagoc.

VARȘOVIA 10 (Rompres) 
— In prima zi a turneului 
feminin de baschet de la 
Gd msk, competiție care 
contează | . ntru calificarea 
la Campion tul european, 
reprezentativa României a 
ubțimit o diiii'la șj preți
oasa vu toij , in vingînd cu 
scoi ui dc 77 —76 selecțio
nata RE'. Gernmniâ, In. 
fi-t.iii alt ioc, Itala a dis- 
|>u cu 70 , i|(. Suedia,

I.C.R.A. DEVA
SUCURSALA PETROȘANI 

angajează direct sau prin transfer
— economist

Condijiile de încadrare conform Legii
12/1971 și Legii 57/1974.
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ANIVERSARI

CU OCAZIA ieșirii la 
pensie, soțul Dumitru, co
piii Marcel și Gabriela îi 
urează soției și mamei A- 
lexandrescu Floarea, mul
tă sănătate, fericire și un 
călduros „La mulți ani 1”. 
(1162)

VINZARI
VIND videorecorder nou, 

receptor satelit și decodor 
filmnet, telefon 60672. 
(1167)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră, 
confort I, contra aparta
ment 2—3 camere, oraș I,u- 
peni. Informații, Lupeni, 
strada 7 Noiembrie, bloc 
A7, ap. 67, după ora 18. 
(1171)

SCHIMB apartament, 2 
camere, Petrila, cu aparta
ment sau garsonieră, con
fort I, Cluj. Telefon 62655. 
Cluj, după ora J6. (1172)

CAUT cameră de închi- 
riat. Adrosați; administra
ție, redjcffa ziarului „Zori 
noi” Petroșani. *(1161)

DIVERSE
GRUPUL vocal-instru- 

mental „Ultima oră” și-a 
reluat .activitatea între 
formulă non.i și mult îm
bunătăți tiî. Sol iei tăi dor 
dumneavoastră penti ii
nunți, bot- 'tu i. »iîe ono
mastice etc, le răspundem 
cu amabilitate și plăcere.

Vă așteptăm in fiecare 
luni, miercuri și vineri la 
Clubul sindical, lor V ulc.ua, 
între orele 17 și 20.

Nu uitați I Grupul vn- 
cal-in Iminenta! „l ltima 
ora” la dispoziția dum 
nea voastră I (11G:>)

PIERDERI

PIERDUT contract închi- 
riere pe numele Firțulescu 
Viorica, eliberat de IGCL- 
Petroșani. II declar nul. 
(1166)

PIERDUT diplomă mi
ner Seria Il-l 11582/89, pe 
numele Toma Iulian, eli
berată de IM Petrila. O 
declar nulă, (1173)

PIERDUT legitimație serj' 
viciu pe numele Blcdea Lu
dea, eliberată de Uzina 
de Preparare a Cărbunelui 
Petrila. O declar nulă.
(1174)

PIERDUT legitimație ser. 
viciu pe numele I.upșa Du
mitru, eliberată de Uzina 
de Preparare a Cărbunelui 
Petrila. O declar nulă. 
(1161)

PIERDUT legitimație ser. 
viciu nr. 10491, eliberată 
de IPCVJ Prcparația Live- 
zeni. O declar nulă. (1170)

PIERDUT legitimație ser. 
viciu pe numele Aparas- 
cliivi Eugenia-Tatiana, eli
berată dc TACCV.T Petio- 
• ani. O dc< Iar nulă. (11 Ci!)

COMIMOR\RE

CU ADINCA durere 
.amintim împlini rea a 
șase săptămîni dc eînd 
soarta cruda a smuls 
de lingă noi pe iubitul 
nostru soț, tată, frate 
și fm

sing. IIODOR ZI \N
Pentru sufletul Im 

bun va rănainc v .nic în 
inimile noastre. Fami 
lin. (1112)

HfJ icțla si «dmiiiishația ; |>( hG’sani. slr. Nimlae Hăhi sen, nr.
1 'Parul . I ipografla l’elroșuni, «|r,

2. Telefoane : scerctiirinl : 1 16 62 sedii : I lr> 63, 4 21 61. 
Nicolnc Ilălccscu. nr, 2. telefon : | i;| 65.

ulc.ua

