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0 măsură de mare interes social pentru 
Valea Jiu ui

Redacția noastră a pri
mit in copie, de la Primă
ria județului Hunedoara, 
Hotărirea Guvernului nr. 
492 din 8 mai 1990. Publi
căm integral textul acestei 
Hotăriri avind convinge
rea că va fi primită de ci
titori cu unanimă satisfac-

GUVERNUL ROMÂNIEI 
HOTÂRIRE 

privind aprobarea înființări distribuției de 
gaze naturale in unele localități 

din Valea Jiului
GUVERNUL ROMÂNIEI hotărăște :

De sus, lucrurile par 
mai clare. Cel puțin așa 
crede acest copil cățărat 
pe fintîna arteziană 
din Piața Victoriei. Ori
cum apa nu țîșneștc.

Foto; Dan PETROESC

ție.
Iată că o măsură — ca- 

re pină deunăzi nu a con
stituit decit un lait-motiv 
al deșănțatei propagande 
ceaușiste despre „grija fa
ță de mineri” — va prin
de viață in noile condiții 
create de Revoluție.

Pe măsură ce vom afla 
noi vești, vom informa ci
titorii despre modul in ca
re vor ii executate lucrări
le prin care, practic, se va 
asigura o noua și moder
na rețea de alimentare cu 
gaze naiu.ale a bucătări
ilor blocurilor de locui.ițe. 
(I M.)

ARTICOL UNIC — In conformitate cu 
prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 399/ 
12.IV.1990 privind reorganizarea activității 
de avizare a consumurilor de combustibili 
și energie, se aprobă înființarea distribuției 
de gaze naturale, in scopul preparării hranei 
ia bucătăriile blocurilor de locuințe existente 
și noi ce se vor construi și da in folosință 
în perioada 1990—1995, în localitățile Petro
șani, Vulcan, Lupeni, Uricani, Aninoasa și 
Petrila, județul Hunedoara, la un debit in
stalat de 35 000 Nmczh, respectiv un con
sum de circa 18 000 Nmc/h și 29 milioane 
mc/an.

PRIM MINISTRU, 
PETRE ROMAN 

București, 8.V.1990 
Nr. 492

Snobismul politic

c o m u \ hat
de la Liga sindicatelor libere „Valea Jiului"

In ultimele zile in Valea Jiului, per
soane răuvoitoare avind ca scop crea
rea unui climat de tensiune, in vede
rea t. ansformării alegerilor intr un ade
vărul război civil, au răspiridit zvonuri 
privitoare la organizarea unei , vizite a 
minerilor la București in cursul acestei 
sautumini.
MINi R I !
loite a< ■ .tea smt provocări care 

nu urmări--.. decit să rie pună inlr-o

lumină proastă, să ne transforme in dic
tatori ce vor să impună, cu forța pum- 

nunn, opțiunile lor pol.tice, Rănnnind 
la locurile noastre de muncă demon
străm că sintem cu adevărat interesați 
de progres și democrație.

I’.irlicipmd la alegeri, in 20 mai, in 
mod civilizat, să demonstrăm întregii 
țări că nu sintein nici „orbi”, nici „i- 
maluri politici” cuin susțin unele per
șii .ine.

Consiliul de coordonare al Ligii 
sindicalelor libere „Valea Jiului"

Orice discuție despre 
opoziția politică este o 
discuție despre intelectu
al și poziția sa. Nu pen
tru că intelectualul tre
buie să fie mereu in opo
ziție, cum spunea cineva, 
ci pentru că opoziția po
litică trebuie să aibă în 

centrul ei substanțialitatea 
actului intelectual. Ne
cesitatea opoziției nu 
mai trebuie pusă în dis
cuție. Puterea este me
reu frinată în tendința 
ei tentaculară de a se 
extinde dincolo de legi
timitate. Opoziția este o 
bar.eră cu importantă 
funcție de echilibru. Dar 
opoziția trebuie să aibă 
ca obiect puterea politi
că instaurată stabil și 
intrată in toate drepturi
le. In contextul unei pu
teri politice provizorii 
opoziția nu are obiect. 
Provizoratul nu i permite 
puterii nici măcar să-și 
intre in drepturile sale, 
atit datorită perioadei 
scurte de la instaurare și 
piuă la predarea man. 
datului, cit și din cauze 
subiective, mlr-un regim 
democratic ca ncavind 
forța de persuasiune da
torită condiției ci de pu
tere trecătoare. In acest

caz, opoziția ar fi legiti
mă doar in măsura in 
care puterea provizorie 
ar tinde, prin mijloace 
ilicite, să-și asigure per
manentizarea. Dar dacă 
există un sistem demo- 
calic de inst.tuire a pu
terii, cum sint alegerile 
libere, împotrivirea și 
obstrucția nu-și au sen
sul.

Există Ia noi, mai ales 
in rindul intelectualilor, 
un soi de snobism al o- 
poz.țici. Snobul este, in 
general, cel care mimea
ză cred nțe, opțiuni, pă
reri sau sentimente de 
împrumut. Snobul poli
tic apare ca opozant, im. 
potrivindu-se puterii nu 
datorită propriilor con- 
vingei'i, ci doar pentru 
a nu avea aceeași opț.u- 
ne cu ceilalți sau cu 
masele pe care Ic consi
deră inculte și imature 
din punct de vedere po
litic. Snobul încearcă 
să se înscrie, prin opțiu
nea sa neargumentată, 
inii-o elită formată ad- 
lioc datorită particulari
tății opțiunii. Opunin-

l’rof. Vasilc DÎNC’U

(Continuare in pag. a 2 a)

LA DISPOZIȚIA 
ALEGATORILOR

Legea 
electorala 
în texte și 

imagini
Peste cîteva zile ne vom 

prezenta la urne pentru a 
ne exprima opțiunea față 
de cei care ne vor repre
zenta în viitorul parla
ment — forul legislativ 
al țării, respectiv în Adu
narea Depulaților și Senat, 
precum și fața de viitorul 
președinte al țării. Pentru 
a veni in sprijinul alegă
torilor, a apărut broșura 
„Legea electorală, în texte 
și imagini”, care se găseș
te in chioșcurile de ziare 
din municipiu. In broșură, 
o s.aină de amănunte pri
vau! desfășurarea- campa
niei electorale și a alege, 
iilor propriu-zisc.

lin indrcplar util, Ia în- 
demina tuturor, pentru a 
ne exercita în cunoștință 
de c iiiză un drept cetățe
nesc fundamental — votul 
pentru viitorul Romanici. 
(I.D.)

U NA PE ZI Prepaiația Uricani 
a fost trecuta in conservare

— In Jirșil alcgci i liberi ! /lemn pot vota fără l.-.i mă | ji inimos!

Desen <|c Vali I OC 0'1 X

De la 1 mai prepaiația ITicaiii nu mai funețio- 
neaz.a. l’rin procesul verbal nr. 331'11 aprilie 1990, 
încheiat in < onsiliul tehnico economie comun al Mi
nisterului Minelor și Combinatului minier Valea 
Jiului s-a holăril trecerea temporară in conservare 
a l*rc|iaialiei t'iicam. Deși investițiile nu craii ter
minale, doar cele din etapa I, și acestea cu unele 
retușuri la care încă se mai lucrează, nici iși desfă
șurau aelivil.ilea aproximaiiv (ÎOO de oameni. Ce se 
va mliinpla cu acești oameni ? Dar cu instalația de 
preparări-? Iată întrebări la care am căutat răs
puns la consiliul de administrație al II’CVJ.

O parte din oameni au 
rămas In Uneam, in pre- 
paiațic, unde au lost In- 
liinpiii .louil loimalii; o 
brigadă :1c conservare, pro- 
dlh (n auxiliară și pază, 
foimalii din 137 dc oa- 
m, rn, ;i atelierul de
li an-.,port, cu 96 do oa
meni Pruni formație, dală 
tund doiatca modernă, e- 
xisteiită ia atelierul me
canic al pieparnțicj, Iși 
va a >i acrivitaten pe pro- 
d'u rea pieselor de

schimb pentru toate nre- 
patațnlc din Valea Janui. 
Atelierul dc transport va 
asigura rccepționurea căr- 
L unei in din [jartea vestică, 
respectiv de la minele U- 
iic.mi. Valea de Brazi 
și Umpli lui Neag, trans
portul acestuia cutie pre- 
par.ițule Lupeni ș! Co- 
rocști, precum șt mane» ie
le de vagoane cu materia
le pentru unitățile din zo
nă, cu care sint încheiate 
contracte.

Rcpaitiz.irca celorlalți 
oameni s a tăcut spre cc- 
celciate patru preparații 
in luncțiune, avindu-se in 
vedere domiciliul, dorin
țele și afinitățile acesto
ra, eliminarea navetei, to
tul bineînțeles, cu ac
ceptarea oamenilor și a 
sindicatului. Dintre a- 
ccștia, 184 au lost repar
tizați la I.upcni, 73 la 
Coroeșli și 8:1 la I.ivezcni. 
l’cnlru unii dintie oameni 
măsura a venit in spriji
nul lor, întrunit maiva 
majoritate luceau nuvela 
din Lupeni și Vulcan, fi
ind tiansfcrați la Uricani 
pentru a pune in funcție 
noua instalație. Și totuși 
au mai rămas și navetiști. 
A fost gindit. și arSitspor- 
tul lor, rit autobuzele e- 
xistente deja in dotarea

Constantin IOV ÂNESCU

(Conlinuom in pog, o 2-o)
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Vă prezentăm candidații Văii țiului
Pentru adevăr, democrație, 

libertate de opinie și inițiativă
Domnul NICOLAF B* CIR, din Lupenl este unul dintre can

didași Partidului Național Liberal pentru Adunarea deputaților. 
Născut in anul 1932, in satul cu rezonanță adineă in cultura ro
mânească — Lancrâm, județul Alba, Nieolac Bucur a venit in 
Valea Jiului in anul 1917, deci la numai 15 ani, legîndu-și desti
nul de minerit. Absolvent al școlii tehnice de cărbune din Lu- 
peni, domnul Bucur a urcat treaptă cu treaptă, în profesiune, de 
la vagonetar la maistru minier. Setea do cunoaștere l-a minat 
mai departe. A absolvit Institutul de mine devenind inginer. A 
fost pe riud șef de sector, conducător al unor compartimente in 
unitățile amintite, inginer șef. Din anul 1981 este pensionnr.

— Ca specialist, cu bogată experiență, cum vedeți viitorul 
mineritului iu N aica Jiului?

— Tectonica în zona noastră este deosebită țață de alte 
cimpuri miniere din țară și clin alte țări. Configurația straielor 
pune probltme aparte în exploatarea cărbunelui. S-a cerut 
cărbune cu orice preț iar oamenii din subteran erau tot mai pu
țini. S-a optat atunci în mod eronat, pentru soluția mecanizării 
forțate, chiar acolo unde tectonica nu permitea acest lucru. Rezulta
tul ? S-a distrus calitatea cărbunelui trimis în preparați!. A- 
ccstea an fost sufocate cu masă minieră nvînd o concentrație mi
că de cărbune, prețul de cost pe tona de cărbune a crescut e- 
norm, coca ce a creat un pasiv îngrijorător în faianța economi
că a unităților miniere. In anii cînd introduceam primul com
plex mecanizat în subteran, la l’aroșen., am făcut un calcul: am 
adunat numărul posturilor prestate din ziua cind complexul a 
fost adus și pînă in ziua cînd a fost scos. Transport, întreținere, 
exploatare. A reieșit un număr mai marc față de situația cînd 
aceeași canitatc de cărbune ar fi fost extrasă prin metoda clasi
că Nu mai vorbesc de amortismente plătite, Unde o fi eficiența? 
Țin să precizez: nu sînt Împotriva mecanizării în minerit, ci 
împotriva Introducerii ci forțate, în locurile unde nu dă randa
mente. Mecanizare, da. dar nu de dragul ei. Avu m 'pecialiștl 
mari în minerit care au datoria să Analizeze atent Stadiul lui 
în Valea Jiului din perspectiva reașezării pe baze eficiente. Să 
folosim mijloacele tehnice potrivite fiecărui lor de extracție, 
fiecărui abataj, nu utilaje care costă milioane, acolo unde nil 
pot da randamentul necesar.

— Despre Valea Jiului?
— In primul îlnd despre Lup ni. Clădi ik- frumoase, palatul 

cultural, primăria, clubul, bi ericile, școlile să fie îmbrăcate ur
banistic. Rețeaua magazinelor este defectuoasă, in tot cartierul 
Ștefan nu găsești o farmacie. Este nevoie do un hotel în oraș. 
Potențialul turistic natur.d nil este valorificat nici la Lupani, nici 
în Valea Jiului Oamenii r-u care discut zi de zi, în felurite locuri 
au idei bune.

— Ați fost membru al fostului partid comunist?
— Da. Am . r rut că tot c zboară se mănincă și am aderat 

la comunism. A< a-ta intimpla prin anii ‘50. La 15—20 de 
ani nu cunoști pica multe despre vrață t Imare unei explozii sub
terane am fo t. exci'.r din pariului comunist si condamnat penal, 
neju uficat. Ult> rior am fo-t c ,abilitat și reprimit in per. O pe
rioadă am d ținut, la min'i Paro-s ni și o funcție in organele par
tidului. Mi-ani dat sj.im.i in a stă doctrina comunistă este o uto
pie. Și dun<! m am dopărlat <!■ finitiv de comun, m. Pentru mi
ne astăzi ide lilrcmle reprezintă im m'>d de a uindi si a activa. 
Liberali-mul, in an.i 0, înseamnă adevăr, demnitate, democra
ție.

Interviu realizai <lc lloi.ițiu Al EXANDIll.S( (
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Domnul ing. DUMITRU FLORIN ȚURNA este candidatul 
Partidului Social Democrat, din Valea Jiului, pentru alegerile 
din 20 mai pentru Senat. Născut la 26 februarie 1927 în Craiova, 
domnul Turnă a Urmat liceul „Frații Buzești" din localitate 
apoi cursurile Facultății do Construcții din Timișoara, 
luna iulie 1950 lucrează in Valea Jiului pe șantierele de < 
strucții, coordonind activitatea la nivel municipal timp de peste 
18 ani. In ultimii 7 ani lucrează ca proiectant principal 
ICITPMI1.

— Stimate domnule inginer, sinteți recunoscut ca un 
dinamic și incisiv, inclusiv in activitatea politică. Unde 
„rădăcinile" acestei incisivități?

— încă din anii copilăriei m-am implicat în viața politică și 
am fost nonconformist ți protestatar. Cînd aveam 14 ani, îm
preună cu doi colegi, ne-am bătut în timpul rebeliunii legionare, 
cu frățiile de cruce. Am strigat „Jos legionarii!" și „Moarte legi
unii". Eram gata să fim dați afară din liceu dar, în aceeași zi 
Antonescu a lichidat legionarii.

In 1946 m-am înscris la „Tineretul social democrat" al lui 
Titel Pctrescu.

Abia în 1962 am intrat în rîndiri membrilor partidului co
munist și asta după îndelungi discuții și amenințări. In viața 
mea nu am strigat pentru Stalin, Gheorghiu-DeJ sau Ceaușcscu, 
așa cum nu am spus niciodată, nimănui ,/>ă trâiți I”. Am fost și 
am rămas un credincios in Dumnezeu. In 22 decembrie 1989 am 
fost în primele rinduri ale demonstranților din Petroșani și la 
primăria municipiulsi. In 22 și 23 am fost la seeuritntfc pentru 
dezarmare și pe'rsonai am sigilat sediul.

— Ce veți întreprinde dacă veți fi ales in senat?
— Voi acționa in primul rînd pentru ridicarea nivelului so

cial, al gradului de confort și civilizație In localitățile Văii Jiu
lui, Vale pe care o cunosc pînă în cele mai asrunse cotloane. Am 
propus, și propunerea a fost deja aprobată, să nu se mai con
struiască blocuri din panouri mari, ci din zidărie. In următorii 
10 ani tonte blocurile din Valea Jiului să nibă șarpante eu învcli- 
toare din țiglă. Toate apartamentele să ailă un confort deosebit: 
tîmplărie dublă și nu cuplată, parchet în toate camerele, supra
fața camerelor de 20—21 m.p., iar cea mai mică de 14,5 m p.

Voi milita ca pentru pensionarii trecuți de 60 de ani, să se 
reducă cu 25 la sută costul transportului în comun, pe calea 
ferată sau la spectacole.

In perspectiva epuizării cărbunelui, Valea Jiului trebuie să 
devină o placă turnantă a turismului național, urmind ăă v 
construiască 20—25 de hoteluri. Este necesară executarea unor 
drumuri și șosele care să lege Valea Jiului de celelalte zone ale 
țării, In următorii cinci ani. Spre exemplu: Uricani — Iferculane; 
Petroșani — Lotru; Uricani — Valea de Pești — Oltenia; Uricani 
— Merișor; drumul d? munte Cîrja — Mîndra — Oltenia. Sînt 
necesare stațiuni pentru practicarea sporturilor de iarnă la nivel 
internațional in Parîng și la nivel național în masivul Straja.

Voi milita pentru materializarea unor doleanțe, a unor ne
cesități privind îmbunătățiri și tehnici moderne pentru dublarea 
șcptehrlui și ridicarea nivelului calitativ al pășunilor. Trebuie e- 
liminatc total investițiile megalomanice pentru cărbune și redu
cerea colosalelor picrlleii. Dc asemenea, voi cere un spor de 
2—5 la Suta la pensie p Intru constructorii care au lucrat 10 
ore pe zi.

Vă mulțumim pentru amabilitate >
Interviu realizat de Dorin GIIEȚ.A
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FELICITĂRI. De curîncl 
lucrătorii Depoului de Io-' 
comotive Petroșani au săr
bătorit un eveniment deo
sebit: ieșirea la pensie a 
unor mecanici de locomo
tivă și ajutori mecanici. 
Evenimentul păstrează o 
notă inedită, prin faptul 
că la festivitate a partici
pat și un preot, care a o- 
ficiat o slujbă religioasă. 
Tuturor pensionarilor, u- 
rarea de viață lungă și 
multă sănătate.

REVISTE. La sfîrșitul 
fiecărei săptămîni și în 
Petroșani se pot cumpăra, 
la prețuri piperate, reviste 
ru femei goale. Cei caro 
le-au răsfoit s-au lămurit: 
revistele sînt goale de 
conținut, preepm femeile 
etalate la loc de cinste cu 
nonșalanță. Ilirtia rabdă 
multe... (Șt.C.)

VINERI, în fața Direc
ției comerciale din Petro
șani, țigancile cerșetoare 
Iși făceau, ea de obicei, 
meseria. Deodată, una mai 
in vîrstă, s a apropiat și 
i-a spus alteia ceva, pe 
limba lor. Cea vizată, care 
pînă atunci apela la mila 
publică, invocînd o infir. 
mitate, a sărit în sus ca

un arc, gata să se apere. 
Era pesemne o intrusă. 
Ce-i și cu sectoriaarea 
asta... (Șt.G.)

CE-A RAMAȘI Simbătă 
a fost zi de mare tîrg, în 
Vulcan. Un adevărat tal
cioc, care se întindea pe 
mai toată suprafața stră
zii de lingă Hala agroa- 
limcntară, pe trotuare. 
Nu-i nimic rău în asta. 
Marfă multă, cumpărători 
așijderca, prețuri pipera
te. Mai grav e ce-a rămas. 
Și ce s-a văzut ieri dimi
neață, cînd vinzătoarele u- 
nităților comerciale din 
perimetru au strîns gră
mezi imense de hîrtii și 
alte re-!uri lăsate de co
merț ian iii ambulanți și 
onor clientei,!. (Gli.O.)

Snobismul politic
(Urmare din pag I)

du se opțiunii politice 
majoritari- din soci.'tale 
iii perioada alegerilor, 
snobul esle un opozant 
caic de r<„ulă n-are o 
alternativă la opțiunea 
majorității. I I neagă și 
atît. Ori opoziția ndevă- 
rată esle aceea care <l< 
mulează, colectează dar și 
pune ceva în loc. Opozi 
ția trebuie să fie con
structivă.

Snobul politic este me
reu fluctuant, el practic nu 
are convingeri politice, 
impruniulind ceea ce i 
se parc a fi In modă. 
Moda de orice fel acțio
nează la început in mod 
flitist ca efect de dife
rențiere fala de gustul 
public. In momentul 
cind „primii" ți incipc 
să se generalizezi se 
schimbă din nou, pur
tătorii ci inccrcinil să 
iasă iii față, să fii- < li 
un pas mainlca majo
rității. Moda n-arc, do 
cele mai miilie oii, fun
damente valorice, valoa
rea ci rezidă mai ales

dai noutate. Ori asta nil 
este o valoare inliinsccă. 
Snobul se declară mcrctl 
apolitic, iiicci.-inil să ne 
convingă de faptul că pă
rerile sale politice nu vin 
din padunta angajării ci 
din luciditatea detașării 
raționale. In realitati 
el este angajat pentru o 
cauză ce se schimbă nit 
rcu.

Din rinrlul snobilor se 
recrutează cei caro sînt 
ușor de cumpărat pentru 
o cauză străină lor. Dc 
cele mai mnlte ori sno
bul este iiimpăral prin 
moneda audienței, căci 
vorbitorii de genul lui 
iși caută ci audiența, nu 
invers. Dacă in domeniul 
artistic sau v< .limeirf.ir 
moda și snobul nu unc 
Ori chiar un rol pozitiv, 
in domeniul politic, un 
d<> trebuie să domnească 
consensul și raționamen 
tul realist, moda aste pe
riculoasă și dăunătoare. 
1’crHru că esle o marc 
diferență intre a alega o 
pereche dc pantaloni sau 
conducătorul unei țări.

Șali-mat, in fața blocului. Folo: I. LICIU

Preparafia Uricani
(Urmare din pag. I)

preparațici din Uricani. 
Dat fiind faptul că pre
parata I ivezerii a dobîn- 
dit giad de uz.mă, deci 
cit schemă mărită, va fi 
redistribuit întregul efec
tiv, inclusiv personalul 
TESA și dc conducere.

Dm punct de vedete 
economic, să nu fie sur
prinși cititorii, nu s-au 
pierdut, ci s-a cîștigat. E- 
conomia obținută pi in

această trecere tcmpoia- 
rir în conservare este dc 
65 milioane lei pe an, ca 
urmare a reducerii chel
tuielilor de preparare. Nu
mai din amortismente se 
economisesc 40 milioane 
lei anual, amortismente ca
re, se știe, nu se mai 
plătesc în condițiile regi
mului de conservare, llă- 
mîne însă ca activitatea 
de conservare bă se des
fășoare cu maximum dc 
responsabilitate, Spunem

aceasta, Intrucît perioada 
dc întrerupere a activită
ții în preparație să nu fie 
de lungă durată, iar re
luarea procesului de pre
parare nu trebuie să aibă 
de suferit atunci cind se 
va întîmpla aceasta. Sau, 
In cazul în care — este 
posibil — se hotărăș'le ca 
utilajele să fie folosite la 
altă preparație, în întregi
me sau ca piese de schimb, 
să nu se ajungă în situația 
dc a nu putea fi întrebu
ințate. S-ar pierde pica 
multe milioane.

PRO' \M NOU LA TE- 
LESC'''N. I’r:nfr-o deci
zie a consiliului de admi
nistrație al 1GCL Petroșani, 
programul de funcționare 
a înslalffțiii telescaunului 
d.n l’arîng s-a modificat. 
Incepind din luna mai, per
sonalul de la tclcscaun va 
avea săptuminal, zilele de 
luni și marți litere. 
Miercurea va fi zi de re
vizii. Publicul va beneficia 
dc tranwport pe cablu in 
zilele de joi, vincii sîm- 
băta și duminică, de la 
orele 8,30—16,30. Spre te- 
lcscaun autobuzul pleacă 
din Piața Victoriei în a- 
ccleași zile, la orele 8,15 
și 16,15, iar retur la 9,30 
și 16,30. (V.S.)

CINE POATE DA RE
LAȚII? In zona Triaj a 
fost găsit un copil, pe 
nume Paul, în vîrstă do 
circa 3 ani și Jumătate, în 
ziua de Joi, 10 mai, pe la 
prinz. Avea cizmulițe de 
cauciuc gri, pantaloni de 
lîniță verde, o căciuliță al
bastra cu fular și o geacă 
alt astru Închis. Avea în 
mină o gentuță roșie cu 
ceva dulciuri. Are ochi că
prui, păr blond scurt, o 
cicatrice pe obrazul drept 
lîngă nas. Sc află la fami
lia Ungur Ștefan, Dără- 
nești, 61 (S.T.G.)

Rubrică realizată dc 
Ghcorghe CIIIRVASA
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Munca unui colectiv minier, 
pătată de calomnii

Stimată redacție,
Vă rugăm .iblieați această scrisoa

re ca răspuns .a ccie două articole din 
20 aprilie și 26 aprilie 1990, apărute in 
ziarul „România Liberă". Din lipsă de 
spațiu nu vom face prezentarea minei 
Petrila, una din cele mai vech, mine din 
V.aiea Jiului, cu un colectiv de specialiști 
unanim apreciați, cu structură complexă 
ți condiții de muncă Intr-adevăr deosebi
te. De aceea nu ne este indiferent dacă 
aprecierile referitoare la colectivul nos
tru de muncă reflectă sau nu, realitatea.

Din 1986 și pînă in 1989 producția mi
nei a crescut de la circa 2300 tone/zi, la 
peste 3200 tone/zi. In condițiile în care 
toate minele din Valea Jiului înregistrau 
o Lpsă de personal, la mina Petrila am 
înregistrat un excedent dc muncitori. For
ța de muncă militară a constituit nu 
mai mult de 5 la sută din totalul efecti
vului în timn ce la alte întreprinderi 
procentul era de peste 20 la sută din 
totalul efectivului.

In această situație, rugăm semnatarii 
articolelor să ne permită să nu iim de 
acord cu afirmația că „Mina a fost dusă 
la dezastru" de fostul director, ing. Bu
jor Bogdan. Realizările bune sau rele ale 
unui colectiv nu pot fi obținute cu con
cursul unui singur om. Rezultatele bune 
au fost obținute de acei oameni care au 
trudit și trudesc în continuare la aceas
tă mina, care zilnic 6tnt prezervi în 
incinta minei la ora 4,00 și merg acasă 
după ora 13,00.

Af*-mațiilor calomnioase ți vădit ten
dențioase referitoare la modul de pro
movare a cadrelor le răspundem prin re
zultatele obținute In nltimii 3 ani cu e- 
«N*pa veche și actuală (Irigadicri, «>efi 
de schimb, ma.ștri, ingineri) prin faptul 
că nu au fost contestate conducerile teh
nice ale sectoarelor iar dacă faptul că 
lucrăm disciplinat, cu seriozitate, cmert, 
după criterii de la care nu facem n ici 
un rabat, deranjează pe Cineva, acest lu
cru nu poate drclt să pună un mare semn 
de întrebare In dreptul lor.

Referitor la cabana „Lunca Florii", ea 
a fost reparată nu datorită voinței unui 
om. respectiv a domnului ing. Bogdan

Bujor, ci din dorin minerilor de la mina 
Petrila de a avea un loc în care să se 
simtă ca la ei aca .ă. Reparațiile au fost 
făcute din fonduri alocate special acestui 
scop și cu munca voluntară prestată de 
zeci de angajați ai minei, in zilele libe
re — ingineri, maiștri și mineri din bri
găzile Borș Constantin, Barabaș Francisc, 
Kovacs Francisc, Șiklody Arpad, electro- 
lăcătuși de la sectorul VIII electromeca
nic.

Referitor la disciplină, aceasta trebuie 
respectată. Democrația nu exclude dis- 
cipl na. Rezultate valoroase in muncă pot 
fx obținute numai dacă în continuare 
vom respecta regulamentele de ordine in
terioară, disciplina tehnologică, iar cel 
care nu au înțeles acest lucru au supor
tat și, fără îndoială, vor suporta conse
cințele. Nu credem că este cazul să se 
facă rabat la disoiplină doar de dra
gul unc-i popularități ieftine.

Referitor la semnatarii celor două ar
ticole, res|>ectăm libertatea dc exprima
re a opiniilor cînd acestea sint pertinen
te, tine fondate, ceea ce nu este cazul 
In această situație. Vom face o singură 
remarcă: domnul Ilie Șerban a fost an. 
gajat al minei Petrila și i s-a desfăcut 
contractul de muncă de adunarea gene
rală.

In ceea ce-1 pr veste pe domnul ing. 
Bogdan Bujor noi îl cunoaștem ca pe 
un om cu o mare putere de muncă. cu 
o viziune largă, care efectiv a făcut mul
te lucruri bune la mina Petrila, iar dacă 
mina Petrila își desfășoară activitatea 
normal în prezent, acest fapt îl datorăm 
și dumnealui, fie că vrea sau nu vrea ci
neva să recunoască.

Vă rugăm ca In cazurile cînd se mai 
prezintă articole care defăimează și um
bresc activitatea unui colectiv de sala- 
riați să fie In prealabil verificate, pentru 
a fi respectată realitatea.

Semnează peste 150 de muncitori și 
cadre tehnico-inginerești de la 

I.M. Petrila

A fost constituită

Filiala municipală a 
Uniunii „Vatra Românească"

Cu ginduri de bună cre
dință și de mari speranțe 
pentru revitalizarea valo
rilor tradiționale ale știin
ței și culturii românești, 
ca și pentru afirmarea în- 
tr-un circuit mai larg a 
valorilor specifice Văii 
Jiului, un grup de iniția
tivă a dus bazele filialei 
municipale a Uniunii „Va
tra Românească”. Consem
năm evenimentul ca ata
re, cu precizarea că adu
narea de constituire — 
desfășurată vineri, 11 mai, 
la Petroșani — se Înscrie 
ca o primă acțiune pentru 
înjghebarea unei asociații 
municipale larg cuprinză
toare, deschisă tuturor ce
lor ce aderă la ideaiurile 
„Vetrei Românești".

Iti cadrul intim al adu
nării de constituire s-au 
rostit alocuțiuni, s-au pus 
întrebări, s-au făcut pro
puneri. S-a desprins de la 
început interesul pentru o 
seamă de preocupări care 
nu se înscriu in sfera ac
tivității politice. „Vatra 
Românească" este o asoci
ație națională, social-cul- 
turală și de atitudine civi
că, fără caracter politic, 
care și-a Înscris în Statut, 
încă de la primat articol, 
menirea de a contribui 
prin forme și activități spe- 
cifice la unitatea tuturor 
românilor pentru apăra
rea cuceririlor Revoluției 
din decembrie 1989, instau
rarea adevăratei demo
crații, redarea adevărului 
istoric, renașterea spiritu
ală a populației româ
nești, la crearea unor noi 
punți do legătură și cu
noaștere reciprocă a tutu

ror locuitorilor din spațiul 
transilvan. Un crez simlo- 
lic este expr.mat și în 
eont.noare: Uniunea chea
mă la unitate terți româ
nii de bună credință din 
țară și străinătate, în 
scopul înfăptuirii Decia- 
rațici-l’rogram, militează 
împotriva oricăror mani
festări de șovinism, rasism, 
Separatism, autoDO-mie te
ritorială.

In actuala fază de con- 
stituire, comitetul director 
provizoriu ales de partici- 
panții la adunarea de la 
Petroșani și-a asumat pri
mele atribuții: obținerea 
unui sediu, atragerea dc 
noi membri aderenți, con
vocarea Următoarei adu
nări la care să participe și 
reprezentanți din celelal
te localități ale Văii Jiu
lui. Vor fi constituite co
misii, va prinde contur un 
program al principalelor 
activități. Dat fiind con
textul apropiat al alegeri
lor de Ia 20 mai s-a hotă- 
rlt ca următoarea aduna
re să fie convocată pen
tru 25 mai, ora 17, la Ca
sa de cultură din Petro
șani.

Nu încheiem aceste pu
ține rînduri înainte dc a 
informa cititorii despre un 
fapt esențial: animatorul 
și organizatorul acestei 
frumoase inițiative este 
conf. dr. ing. Emil Pop, 
cunoscut cadru universi
tar de la Institotul de mi
ne, care poate fi consultat 
in toate problemele legate 
de constituirea filialei 
municipale a Uniunii „Va
tra Românească".

Ion MUSTAȚA

as
Privind (eu melanco

lic) spre o idilă trecută 
și (cu Kpcranțc) spre 
una viitoare*... I «racul 
pentru dragoste cric... o 
altă dragoste.

țS

Am ași p i* cu toții a- 
c : a*.**lâ etapă a divîzi-
♦•i fi A de fotbal.
Am ațh-iA-ft-o ru inti'is,
cu speranțe chiar, crezind
c.I ■ a ne va adu.': unele
li.rr.uru'i. a' it in finul a
cu ;,i in -u! ■ -Iul cla l-
mentuim. L.*.- .m fi ași'ii-
f it i )S urpi• iz-?. Dc ce
nu? î *;bildi e fotbal si
arri m. i..*. 1 noi surp-i-
ze iKr n-a fo •t sa fie ața.

ln divizia A, la fotoal

Gazdele, aproape imbatabi'e

•,oz ■ . .iu dovedit a-
piuape iml'.'t.ilde. N-au ce
dri <;-•« ît un singur punct, 
d* * f 1 prs-r.z'liil, la Mo 
reni, unde FU Bihor a rea
lizat un 2—2, in ultimele 
ni.nij**-, ..ind Flacăra, pro
babil se și ved'.a victori- 
Oil î.

M -c i gnu și pentru di- 
n:; mov iști. Constunțenii 
nu .-au lăsat deloc inti
midați și au pus mari pro
bleme echipei Dinamo, ne
voita să forțeze pentru a 
ciștiga, doar cu 2—1.

•Scor strîns chiar și pe 
Glicneen. Steaua a Învins 
cu 4—2 pe SC Bacău, cuie 
nu a reușit nici de a- 
ceastă dată să-și linițWas- 
ră situația din clasament 
Corvinul, principala noas
tră contracandidată la 
ultimul loc s-a întors și ea 
de la Timișoara, fără ni
mic. Doar cu o infrlngcre la 
1 mMî: 1—0, care amenin
ță ți mai mult hunedorc- 
mi cu perspectiva matincu- 
lui duminical Doar FG Ar. 
gcț a clștigat fără emoție, 
în dauna lui FCM Bra
șov, meci In care s-a rea
lizat ți scorul etapei 4—0. 
Și uite așa Argeșul se vc-

cir -ipd de Rriji in acest 
final de , .implorat. 1 „j f l 
ș-i U. Clui-Nspoi-a. Cu a-

2—0 in fața Sportului 
stu ■ hm țese, clujenii sint 
ion Vinci la ora actuală 
că nu rr. ii pot pierde sn- 
prav’ețuiroa în prima di 
\.z,. a țarii.

Dar c facem noi ? lată 
întiet■•u*a care a devenit 
mai mult dccit apăsătoa
re! E adevărat la Ploiești 
nu puteam pretinde prea 
multe .-an* Petrolul a 
demonstrat în acest retur 
nu num.n ambiție, ci și 
valoare. Așa că să nu ne 
mire dacă la anul I’< ho
lul va juca în cupele eu
ropene. Șt totuși Jiul la 
Ploiești nu a jucat rău. 
Sau chiar a'a de rău mai 
Line Zis. Deși clnd pierzi 
nu mai are importanță 
cum ai jucat. Și totuși Îna
inte do meri îndrăzneam 
s:î credem intr-un egal. 
Jocul din meciul cu Stol», 
ua, ne mai liniștire puțin 
siiflet' lo răvășite. Dar n a 
fost Să fie. Ploieștemi nu 
ne-au iertat ți am pierdut 
cu 1—0. Păcat. Mare pă
cat pentru Jiul ți pentru 
noi. Am fi vrut, de ce să 
n o spunem, ca Jiul să se 
îndepărteze puțin de zona 
incendiară, Inr arum, prin 
victoria Aigc-șuhn ți a lui 
„U” Cluj am rămas doar 
noi și Corvinul sâ ne lup
tăm p- ntru supraviețuiri

Și cine .t..? cit vom mai 
avi-.i de tras. Oricum pînă 
la final mai este puțin. Și 
< lii.ir dacă internaționalii 
nu vor m ii evolua in 
propriile echipe, pe noi 
aci t lucru nu ne încălzeș
te cu nimic. Nc-am Jucat

meciurile cil aceste echipe. 
Așa că nit ne rămînc de
cât să luptăm ftTn răspu
teri pentru a evita, ntdo- 
rita, de liimeni, retrogra
dare. Tri t cleznodăinînt 
pentiu noi și 'ui m tril. 
Dar să nu disperăm. Une
ori nu aduce anul ce a- 
dih e <■' 'i li I Cin ? șl ie 7

Glicorglie ( IHRtAS A

REZULTATE TEHNICE, clapa a 28-a: Petrolul 
Ploierii — Jiul Petroșani 1—0. Sb ..ua — SC B e-ău 
4_2, „Poli" Timișoara — Corvinul Hunedoara 1—0,
IC 
FU

Argeș — FCM Brașov
Bihor 2—2, „U" Cluj —

4 — 0, F
Sportu

i.icara
1 stud*

Mo reni — 
nțesc 2—0.

(LAS A M 1E N T

1 Di nani o 27 22 3 2 80—18 47
2. Steaua 28 22 J 3 75—24 47
3. „U” Craiova 29 13 6 5 52—21 42
4 FC Petrolul 28 13 6 9 41—30 32
r. FCM Brașov 2» 12 8 8 34—11 32
6. „Poli" Timișoara 27 11 7 9 ■13—3 1 29
7. FC Bihc*r 27 12 3 13 56—47 27

8 FC Inter 28 11 4 13 37—36 26

9. Sportul stil l< nțc i 28 11 4 13 35— 12 26
10. FC Farul 28 8 8 12 ♦0—43 24

II. FC A rgeș 28 11 2 15 32—38 21

12. Flacăra 28 9 6 13 30—36 21
13. „U” Clu) 2» 8 7 13 33- 53 23

1 1 SC Bacău 27 0 3 15 30.... 17 21

li Corvinul 27 9 3 1:> 26 !1 21

lh <il I, 1’1 1 ROȘ \NI 28 8 1 Iii |*i 20

Divizi.i C, scria a JX-a

S-a pus doar problem i scoruri
MINERUL ȘTIIN |’A Vc 1 .. 

CAN _ c >M DROBETA 
TI RNU SEVER1N - 8—0
(5—0). Acest meci, din e- 
tapa a 26 a a seriei a 
IX-a din divizia C s-a 
desfășuiat pe un teien re
lativ Lini, sub un cer aco
perit. Sport dorii 2—3<10 
au avut de ce sa fie mul
țumiți : au sazul 8 goluri. 
Teoretic, echipa din Tur- 
nu Scverin nu putea pune 
probleme R izdelor. In
primul sfert dc* oră echipa 
minerilor își creează trei 
bune ocazii de gol. cea 
mai clara fiind a lui Sto- 
ian, caic ratează din inte
riorul careului. In minutul. 
18, portarul oaspeților la- 
ce pași și arbitrul dictea
ză lovitura liberă indirec
tă de la 14 m. Pasează 
scurt Topor si Voirii 'li 
tează puternic, dcschizlnd 
scorni. 1—0. I a un corner 
de pe partea stingă in
sei » cu capul Topor 
2—0 In minutul 23. Oas
peți iau două contraata
curi dejuca!** cu ușurința 
de fundașii Mine rulu'i, In 
preajma car.■ulm dc 18 
m. In m.mitul 32, in ui- 
llln linei '«•țiljlli insistențe 
a a: .mirii cs li.pei glczda 
in .ei .o ui la i î'op.ir, cil 
un șut in colțul lung: 3—0. 
Nil trec ilicit doua minu
te și Sloi.in ridică scorul 
l i 4 -O. Aolași Jucător 
slut >icn tiză printre npăia 
toni oasp. ți și inxcr e in 
minunii -Io: j—0. In finalul 
reprizei mai r ite nza .‘.za

idi o ocazie uriașă, de la 
numai 3—1 m *tri de po.u - 
l i.

Dopa pauză, Mineral 
Știința ăbord ază, aceeași 
partitura of miv i, c.ili-
tind să satiri u< â d ilcan.. ■
t' [TUblilllIUl. avid do noi
i «l.iri. Dar concs nli. ; >\ i

Litorilv.1 s’ a.'.'.* asltri Cel
rat *.iza di n poziții b.i-

ii Va fi — 0 în u. ni i
unui a it'ig O al fund;
lui Finp de la oaspeți m 
minutul 76. Patru niiiiu'.c 
m u tirz.u. f'.SM til va be
nefic.a de al doilea și 
ultimul său corner din 

■ K-est meci, Ioiuscu intrat 
in repriza n Il-a in locul 
lui Cămmâșanu, îateazâ 
.și el o mare ocazie fiind de
posedat în ultima instan
ța de un fundaș advers, 
la II m.lii de poartă. In 
m.nutlil 85, corner execu
tat de Pojxivici, cap, Sto- 
i.m și 7—0. Tot cu capul 
înscrie șt Voicu In uit nriil 
minut dc jac, p *c etlluTld 
scorul final : !i—0.

După cum t* lesn ■ <le 
observat meciul a lo ,t tot 
t:inf>»il ta discreția gilz- 
debir. Fac it ca această c- 
cli.pA nu a pindit la pro
movare d*.* I.i înc“puttil 
câmp .rattilm. Poate* la a- 
nul. Au arbitrai P. PiU- 
ne'.i ii. Ol.irn și 1. Ghe-
ț:i, loji t i i din lliinnicu 
V>!r *a.

P.iul \!( I I l.SCU
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Mai sînt doar 5 zile pină la alegeri!
SONDAJr :DE OPINIE

Agenția de presă Rom- 
preș a primit din partea 
oficiului pentru sondarea 
opiniei publice „Dacia" 
următorul sondaj de opi
nie efectuat asupra unul 
număr de 1000 locuitori e- 
cfectivi ai satelor.

Sondajul s-a efectuat fn 
trenuri, gări, autogări, in 
zilele de 7, 8, 9, 10 mai 
1990 avînd compoziția so- 
cio-profesională: 9 primari 
comună, 12 directori IAS 
și SMA; 13 președinți CAP, 
48 subofițeri poliție, 14 
preoți, 26 ingineri meca
nizatori) 86 ingineri agro
nomi și zootehniști) 14 
medici veterinari, 49 cadre 
didactice, 196 muncitori a- 
gricoli de stat; 41 țărani 
individuali și 522 membri 
cooperatori. Media de vlrstă 
a fost 151 persoane pînă 
la 30 ani, 339 pînă la 50 
ani; pină la 65 ani 374, 
peste 65 ani 136 persoane. 
Procentajul a fost rotunjit 
la 0,5 pentru procente mai 
mici.

întrebările ce au fost a- 
drcsate :

1) Sinteți mulțumiți de 
iprafața de teren agricol 

cc v-a fost atrituită ca 
lot personal In anul 1990?

— Da — 35 la sută

— Este prea puțin — 20<5 
la sută

— Este prea mult — 3,5 
la sută

— Doreso o suprafață 
mai mare — 41 la sută.

2) Cum apreciați pen
tru viitorii ani problema 
lotului de teren în folosin
ță?

La această întrebare 48 
la sută doreso să primeas
că împroprietărirea cu lo
tul în folosință veșnică și 
cu drept de moștenire, din 
care 4,5 la sută și cu drept 
de înstrăinare, 32,5 la su
tă s-au pronunțat pentru 
folosință pînă la sfirșitul 
vieții, 4,5 la sută pentru 
minim 10 ani, 13,5 la sută 
circa 15—20 ani iar 12,5 la 
sută nu au încă o poziție 
clară pînă la alegeri

3) Considerați că actuale
le forme de organizare de 
la sate în ceea ce privește 
deținerea pămîntului sînt 
necesare și după alegerile 
din 20 mai 1990?

S-au pronunțat pentru 
împroprietărirea țăranilor 
43 la sută eu atit teren 
cit îl pot munci cu fami- 
lia, 18 la sută s-au pronun
țat pentru cumpărarea de 
pămînt, 39 la sută sînt de 
acord cu menținerea ac

tualelor forme IAS, CAP, 
dar cu condiția asigurării 
mijloacelor mecanizate și 
pentru terenurile indivi- 
duale.

4) La dv. In sat sînt ca
zuri cunoscute de împiedi
care a campaniei electo
rale a unor partide?

— Nu — 93 la sută
— Da — 3 la sută
— Nu cunosc — 4 la 

sută.
5) Ați semnat adeziuni 

pentru susținerea candi
daturii la președinție pen
tru:

— Ion Iliescu — Nu —
100 la sută

— Radu Cîmpeanu — 
Nu — 100 la sută

— Ion Rațiu — Nu — 
100 la sută.

6) Simpatizați cu vreun 
partid sau mișcare?

— FSN — 79,5 la sută
— PNȚ-cd — 6,5 la sută
— PNL — 4,5 la sută
— Partidul Agrar —

1.5 la sută
— Partide ecologiste —

2.5 la sută
— Nu se pronunță — 5,5 

la sută.
7) Pentru care din can

didați la președinția Româ
niei veți vota?

— Ion Iliescu — 90,5 la 
sută

— Ion Rațiu — 3,5 la 
sută

— Radu Cîmpeanu — 3,5 
la sută

— Nedeciși — 2,5 la 
sută.

8) Pentru Senat cu ce 
formațiune politică veți 
vota?

— FSN — 78 la sută
— PNȚ — 7 la sută
— PNL — 5 la sută.
— Partidul Agrar — 2

la sută
— Ecologiști — 2 la su- 

tă.
— Nu se pronunță — 6 

la sută.
9) Pentru camera depu- 

taților cu ce formațiune 
politică veți vota?

— FSN — 80,5 la sută
— PNȚ-cd — 6 la sută
— PNL — 4 la sută
— Ecologiști — 3 la su

tă
— Partidul Agrar — 2

la sută
— Nedeciși — 4,5 la 

sută.

Carnet electoral
Au mal rămas puține zile pînă Ia 20 

mai, cînd ne vom exprima prin vot opți
unile politice. Zilele rămase sînt zile de 
intense pregătiri, pentru ca alegerile să 
se desfășoare în condiții optime. Doamna 
Gherghina Șcrban secretar a! Primăriei/ 
municipului ne comunică următoarele: 
„S-au stabilit pentru fiecare secție do 
votare președinții și locțiitorii acestora. 
S-au luat măsuri pentru asigurarea pazei 
și ordinii la secțiile de votare, fiind for
mate echipe din lucrători de poliție pom
pieri și cetățeni. Zilele acestea vor fi 
transportate la secțiile de votare cabinelo 
și urnele de vot, executate la secția do 
mobilă Pctrila. De asemenea sînt pregă
tite ștampilele și celelalte rechizite nece
sare votării. In aceste zilo care au mai 
rămas pînă la alegeri fiecare cetățean are 
obligația să verifice, la secția de votare 
de care aparține, dacă este înscris pe lis
tele electorale, cei care nu se găsesc în
scriși sînt inivitați la camera 6 la pri
măria municipiului, pentru a fi incluși pe 
aceste liste de vot. O situație specială e- 
xistă pentru cei care, din diferite moti
ve vor pleca în 20 mai din localitate. A- 
ceștia vor trebui să solicite de la primă
rie adeverință pentru a putea vota in 
localitatea în caro se află în ziua respec
tivă. Totodată, persoanele care sînt inter
nate în spital trebuie să posede adeve
rință din partea primăriilor pe raza că
rora domiciliază pentru a-și putea exer
cita dreptul de vot in spital.

Cei care nu se pot deplasa, pe motive 
de sănătate, Ia vot sînt rugați să se a- 
dreseze, conform Legii electorale, pre
ședintelui secției de votare de care apar
țin, pentru a li se înlesni posibilitatea de 
a vota la domiciliu. Vrem să credem că 
cetățenii municipiului nostru vor înțelege 
asemenea lucruri și vor proceda ca atare".

Gheorghc CIIIRVASA

j întreprinderea de prospecțiuni
i și explorări geologice 

„Harghita"
cu sediul in Miercurea-Ciuc,

strada Gh. Doja, nr. 6 

anqajcazSl
— șef birou mecanizare (ing. electrome- 

ranica miniera)

— șef birou lucrări miniere-aeraj

— electrician (suprafață)

— rectificator

— maiștri de foraj

— ingineri foraj

Salarizarea se va efectua in conformita
te cu prevederile Legii nr. 12/1971 și a Le 
gii nr. 57/1974.

Informații suplimentare se pot obține la 
comp, personal, telefon 15822, interior 14.

DEPOUL DE LOCOMOTIVE
C. F. R. Petroșani

angajează, prin concurs și direct, 
personal pentru următoarele 

funcții și meserii j
— contabil șef
— contabili

— economist principal
— electricieni
— lăcătuși
— personal APT medico-psihologic pen

tru școlarizare ca fochist și mecanici ajutori 
— cu domiciliul stabil in municipiul Petro
șani.

încadrarea se face conform Legilor nr. 
12/1971 și nr. 57/1974.

Informații la telefon 41730 — interior 
273.

MICA PUBLICITATE

I. C. S. Alimentara 
și A. P. Petroșani

angajează direct sau prin transfer 
următorul personali

— paznici pentru obiective speciale

Retribuția se va face conform Legii nr. 
57/1974.

Redacția șl administrația P <
I ii- >i u< : l

T.A.G.C. Ind. Cluj-Napoca

Antrepriza montaj instalații 
Cluj-tiapoca

BRIGADA NR. 6 PETROȘANI

angajează muncitori in următoarele meserii:

— electricieni, categoria II—VI

— instalatori, categoria II—VI

Salarizarea se face In condițiile Legii 
nr. 57/1974.

Se acordă diferite sporurL

Informații suplimentare Ia sediul brigă
zii din Petroșani, strada Aviatorilor, bloc 
56, ap. 1 și 2, telefon 44782.

ANIVERSARI
rriA. copiii, soacra și 

familia Danciu urează să
nătate și fericire scumpu- 
lui lor Constantin Ciulavu, 
cu prilejul celebrării ce
lei de-a 41-a aniversări a 
zilei de naștere. (1180)

UN BUCHET de 58 de 
trandafiri și „La mulți 
ani!” prietenului nostru 
Gundel Kalman. Pușa și 
Gaty. (1185)

CU OCAZIA ieșirii la 
pensie, fiica Eugenia, gi

nerele Ștelan, nepoții Mi- 
haela și Bogdan urează 
scumpei lor Calistru Ta- 
mara multă sănătate, feri
cire și „La mulți ani!”. 
J 192)

VINZARI
VIND magnetofon TEȘI.A 

B 115, casetol'on deck Ma- 
rantz, pick-up UNITRA, 
preț avantajos. Telefon 
44280.

CASA de vînzare, stra
da Poienilor, nr. 5, Petro
șani. (1183)

INCH11UEZ garaj la 
persoană fără peimis, Pe
troșani. strada Vlad Țe- 
peș - I. (1187)

ÎNCHIRIEZ rochie mi- 
reasă deosebită iSUA). A 
dresați 42380, zilnic, după 
ora 18. 11193)

DIVERSE
Inlilnirea de 10 ani de

la terminarea liceului b 
promoției 1976—1980 va a- 
vea ioc simbătă, 23 iunie 
1990, ora 13. ia Liceul tie 
matcmatică-fizică Petro
șani, iar sărbătorirea eve
nimentului ia cabana Jieț. 
Daritorn sînt invitați să 
depună suma de 500 lei • 
persoană, in sontul CEG 
5693, filiala Petroșani, ti
tular Felicia Pătrâșcoiu. 
Relații se pot solicita la 
telefon 935/41788 Bodiș- 
teanu (Gostescu) Jantna. 
(1189)

PIERDERI
PIERDUT diplomă de mi

ner pe numele Florea Vio- 
rel, eliberată de Școala de

calificare IM Vulcan. O 
declar nulă. (1181)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Stîn- 
gaciu loan, eliberat de 
IGCL Petroșani. II declar 
nul. (1182)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Dămlă 
Cristian, eliterată de IM 
Dilja. O declar nulă. 
(1184)

PlbRDUT dovadă po
rumb nr. 60887 pentru 179 
kg, pe numele Voma Tran
dafir, eliberată de CCAIC 
Petroșani, în 1987. II de
clar nul. (1186)

PIERDUT carnet stu
dent. pe numele Cedicâ 
Gheorghe, eliberat de In
stitut.u de mine Petroșani. 
II declar nul. (1190)

PIERDUT dovadă po
rumb nr. 1038/1988 pe 
numele Ispas Daniel, eli
berată 'de CCAIC Petro- 
șam. O declar nulă. (1179) 

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Angliei 
Neculai, eliberată de IM 
Anmo.isa. O declar nula 
(1191)

DECESE

MAMA Valora, sora 
Dorina, ouii.cn, vcrișO 
ru anumă cu admca 
durere decciul scump, 
lor

ANGIIEI ESCU 
C I.AUDIA 

(l sr,i;

NU IE V OM <j 11 A 
iik. lodat. dragă C iau 
dia Educatoarea si co 
p<u din grupa mijloc» 
de la grădiniță.

(.OI.U inii 6 A A 
tclier de pioii-ctări mii 
lei ane din cadru 

n. 111 ari! Petroșani esi 
alături de colegul io, 
sing. Durnit i eseu Rorrn, 
ius. in greaua tnerm, 
re pricinuită de moar 
tea mamei sale. Sine, 
re condoleanțe rilxxi

... „.ii1 traioseu. nr 2. 'cicloane: «eeretarint : 4 IG 62 t secții ; 4 16 63 4 2t 64 
■pogrtUw Petroșani, str. Nicolas Bălcescu, nr 2, telefon : 4 13 65.

ouii.cn

