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Exaininind dosarul alegerilor din 20 mai 
1990 și procesul verbal intocmit de Biroul 
Electoral Central la 2 iunie, Curtea Supremă 
de Justiție, in plenul său, a validat, 
nimitate de voturi, prin decizia nr. 
iunie, alegerea domnului Ion Iliescu 
|ia de președinte al României.
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„Căsuța din Povești", 
iunie 1990.
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de transport: 
trebuit să fie

Citiți in pagina a 3-a un reportaj despre fru
musețea dc neasemuit a munților noștri.

scris

După aproape șase luni 
de zbucium, îucet-încet 
t-a lăsat liniștea. Nu mai 
asistăm stresați la mitin
guri și contramitingurl, 
dezvăluiri zguduitoare, 
insinuări acide. S-a ter
minat ți campania elec
torală cu amalgamul dc 
platforme, idei, atacuri 
la persoană ș-a.m.d. In 
Piața Universității s-a dat 
time-out. Au bătut recor
dul mondial la mitinguri? 
L-au bătut, și-au făcut 
datoria. Au și ci dreptul 
să se odihnească. Spe
răm să nu încerce și al
ții, de prin alte părți să 
le doboare recordul, pen
tru că, ambițioși cum ii 
știm, iar se duce liniștea 
noastră. Gata cil provi
zoratul.

Oamenii sint mai des
tinai, Timbcsc — și chiar 
rid — mai des. 
mai discută 
„Dă-o-ncolo de 
acum are cine 
că". Avem destule filme 
la televizor, de toate ge
nurile. Chiar și tragi
comedii gen Sibiu. cu 
Nicușor in rolul princi
pal. Și „Isaura", în func
ție de care nc reglăm 
programul do duminică, 
ți muzică și teatru, 
desene animate. Ce 
litică să mai faci, 
de vineri intrăm în 
rect cu „Coppa del Mnn- 
do" ?

E liniște în oraș. Niii 
cozi nil mai sint. I ucră- 
torii din comerțul de sl.it 
se uită cu jind la bisni-

țari; ar vinde și ci
nu 
s-a 
ba 
pe 
și ICS mixtă au căzut de 
acord: dăm piinc simbă- 
ta — dacă avem 
luni după-amiază 
inchis. Să mai mănince 
și cozonac. (?)

Privim cu no.talgio 
la automobilele „din e- 
pocă“, întrebuințate cu 
frenezie, chiar dacă la 
PECO, uneori cozile tind 

atingă lungimea celor 
pe vremuri.

După
citeva ziic in urmă, nuna 
Petrila a încheiat luna mai 
cu plus față de prevederi, 
•u puț.ne tone, dar cu 
plus. D< ci, s-a aliniat u- 
nităților miniere care -t 
îndeplineau preliminaivle. 
Rezultatul a fost. în bună 
măsură, efi ctul producției 
extrase In ultima zi a lu
nii, respectiv 3373 de toni?, 
față dc 2900 de tone sta
bilit. Efortul minerilor 
este evident. Ce s-a 
tîmplat insă In zilele 
mătoarc ? In ziua de 
nie au fost extrase
2385 de tone. In 4 iunie (a 
doua zi lucrătoare a lunii) 
2750 de tone, iar In ziua 
de 5 au fost trimise la 
ziuă 2758 dc tone. Să ne 
înțelegem: nu este vorba 
de speculații, ci dc simple 
comparații aritmetice, 
adică. In 31 mai sc 
extrage 3373 dc tone, 
In zilele următoare
4000 și, respectiv, 600—700 
de tone mai puțin 7 între
barea firească a necesitat

și un răspuns competent. 
Am adresat-o domnului 
inginer șef cu probleme 
dc producție de la TM Pe
trii, i. Ștefan Ștelli.

— In primul sJiimb al 
zilei dc 1 iunie au lost 
opriri datorită faptului că

preparați.! a avut neca
zuri și nu nc-a putut re
cepționa cărbunele. Silo
zul de la puțul cu scliip 
s-a umplut, fapt ce s a 
resimțit plnă in abataje. 
In ultimul schimb — cirul 
se dă de fapt „batălia” 
pentru recuperarea pro
ducției pierdute, am avut 
două agrnfări la banda nr. 
3 care nc-a dat peste 
In ziua de 4 iunie, 
schimbul 3 s-a mers 
ritm mai lent, iar 
S.-himbul 4 transportul 
putut duce. Pe uc 
parte preparația a 
pat ni ore. In ziua 
d.n nou am avut

pe fluxurile 
banda 2-1 a 
agrafată (ca rezultat 
suprasolicitării după opri
re — n.n ), s-a înfundat si- 
lozsil colector, s-a împătu
rit o bandă in sectorul III, 
la un dozator de la puțul 
cu schipl am avut un de
fect mecanic. A-a se face 
că am rămas cu toate silo
zurile din subteran pline.

— Aveți prohlemo din 
punctul dc vedere al asi
gurării capacității de pro
ducție ?

— Nu deosebite. Secto
rul IV e puțin afe> tat, din 
cauza unei apofize și nu 
s-a putut menține linia 
de front cu un abataj. Se 
merge numai cu două aba
taje frontale, 
independentă 
față de strat 
bună bucată de timp. Dar, 
repet, mina are capacita-

îmbogățite dc trilurile păsărilor, clipele petreeii-
1 Parîng devin pentru iubitorii muntelui ade

vărate revelații.După mai inultc ter
mene, toate nerespccta- 
tc ca in alte vremi, bl. 
111 din str. T. Vladimi- 
rcscu (zona Ungher) din 
I.upeni a fost dat. 
sfirșit, in folosință 
cum două zile. 28 de 
milii, dintre care 16
mineri, au posibilitatea 
să se mute. intr-un 
timp cit mai scurt, in 
casă nouă. Și, chiar da
că darea in folosință 
acestui bloc a pus 
încercare răbdarea 
inimilor, faptul ca 
finalizat este totuși 
semn că brigada a 
a TAGCIVI Dcv; 
lucrează. (G.C.)
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Fotbalistele du la Jiul Petroșani

Simion POI’
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Acesta este lotul de fotbal feminin, care inccpind din această va reprezenta in primul eșa
lon fotbalistic feminin din țara noastră. Aceste minunați' tinere, împreună cil antrenorii lor, Angola Vi- 
ș«n șl Ga rol Konya. merită toate felicitările. Mult succes 1 loto: Smin OI’ltE \
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In unitățile ICSA 
troșani, am observat 
tul îngrijorător că 
sesc — sau se află 
cantități insuficiente 
o serie de produse 
montare solicitate,
te insistent de cumpără
tori, intri? caro un nedo
rit loc prim îl ocupă za
hărul. Zvonul că ar fi în 
gară trei vagoane cu 
cest produs 
populației din 
scure, nc-a 
să-l abordăm 
li. m Corobca, 
ICRA Petroșani.

— Domnule director 
cind vom țintea cumpă- 

zaliăr in \ alea Jiil-

a- 
nedistribuit 
motive ob- 
determinat 
pe dl. Ste- 

flirectorul

Sărit imina v iitoare, 
Im epind de luni. Pentru 
Petroșani am primit 30 
tone, iar pentru Lupcni 
23 tone. Această cantita
te c te de- tul dc mi< ă în 
raport cu cererea, fapt 
ce ne-a determinat să a- 
minăm momentul des
facerii acestui produs, ca
re a lipsit in luna mai, 
pînă cind vom avi i un 
stoc suficient. Speram ca 
pină luni sa mai obți
nem de la Oradea, unde 
este plecat delegatul nos
tru, o parte din restant.'! 
de 1 l„ tone ]x- luna mai.

— Dc ee a lipsit atit.i 
vreme zahărul și care

sini șansele ca, pe vi
ilor, situația să fie alta? 
Este totuși 
raționalizat și 
să se găsească !

— Imediat după revo
luție s-au distribuit can
tități mari, care au slă
bit rezervele naționale. 
O serie dintre furnizorii 
externi (in special Cuba) 
au întrerupt livrările, din 
considerente politice, 
la Fabrica du) Tg. 
roș — furnizorul 
oL* nuit — am 
doar 42 din 125 
contractate pentru 
mai, motivul fîind 
rul local — „sint 
proape dinții d 
țu" 
ne-am „orientat" i, in 
momentul dc față, avem 
încărcate deja 50 tone dc 
la Oradea, care sint în 

finim spre Petroșani. Luni, 
la ora dc;.; halel ii, con
tam pe o cantitate de 170 
tone z.ihur, care va r fi

oasă In rețeaua comer
cială a Văii Jiului

— Nil parc a fi o can
titate prea marc. dar 
sperăm ea aceasta să 
contribuie, totuși, 
măsură oarecare, 
ducerea tensiunii 
tente acum in 
consumatorilor.

un produs 
ar trebui

De 
Mu- 

nostru 
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facto- 
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in t r-<> 
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Unde a fost
Destul de rar avem pri

lejul. să vizionăm specta
cole teatrale de valoarea 
celor două reprezentații cu 
piesa „Unchiul Aanea" de 
Cehov, oferite de actorii 
Teatrului Național din Cra- 
iova. In 31 mai, în sala 
Teatrului de stat Valea 
Jiului. Timp de cîteva ore, 
Tudor Gheorghe. neîntre
cutul bard și șlefuitor de 
viers românesc, și colegii 
săi Vaier Deilakeza, Con
stantin Sassu, Natașa Raab, 
Diana Gheorghian, Viori
ca Popescu-Mihail. Lucian 
Albanczu, Iosefina Stoia 
ne-au purtat cu măiestrie 
în lumea Rusiei de la sfîr- 
șitul veacului trecut și în
ceputul veacului două
zeci, o lume pe care, AP. 
Cehov a adus-o pe scenă, 
cu toate conflictele ci spu
se și sugerate, cu toate 
frumusețile și tristețile ei.

Nu vrem ca aceste rin- 
duri să fie o cronică. Des
pre felul in care regizorul 
Mircea Cormșteanu și ac
torii Naționalului craio- 
vean, ajutați de scenogra
fa Ștefan ia Ccm.m au 
gindit și realizat spectaco
lul cu „Unchiul Vanea" 
critica a scris zeci de pa
gini. Precizăm ca această 
nouă punere în scenă a 
piesei lui Cehov, de 
craioveni a fost distinsă 
in anul 1989 cu premiul 
UNITER, cel mai presti
gios trofeu anual, în arta

coppa del m©ndo
CLJtalial990 rezultate 
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* OSTIE 4 ȘT ET 4NESCU: „Trebuie sa fini 
conștienți de valoarea noastră"

„Tricolorii noștri au
țansi să se impună la a- 
<vst Campionat Mondial
— este de părere ('estică 
Șh-făncscu. fostul stoper 
și căpitan al naționalei. 
Am obținut o calificare 
dificilă, dar cred că me
ciul decisiv, cu Danemar
ca, a demonstrat lumii fot
balistice că România este 
o echipă puternică, valo
roasă. Apreciez că grupa 
de calificare pentru Italia 
a fost mai grea decit cea 
in care am jucat în urmă 
eu 20 de ani pentru Cam
pionatul Mondial din Me
xic. Avem o echipă tînără
— ceea ce ar putea conta 
desigur într-o confrunta
re în mai multe „acte" —, 
talentată și bine cotată la 
bursa valorilor fotbalisti
ce. Trebuie sâ fim con- 
Ști'Wiți do valoarea noas
tră și să no jucăm cu a- 
plomb șansele ( hiar daca 
m momentul de fața c la

publicul din Petroșani?
dramatică românească și 
cu alte patru mari premii 
în concursurile interjude- 
țene ale teatrelor profe
sioniste. Un succes, o rea
lizare artistică la care ni 
s-a oferit prilejul să fim 
participanți. Și totuși ? La 
încheierea spectacolelor ac
torii oaspeți, ne mărfuri-

Nole de spectator

seau că rămîn cu un
gust amărui.

La primul spectacol, în 
sală au fost în majoritate, 
elevi. Este bine că organi
zatorii au oferit tinerilor 
din liceele l’etroșaniului 
posibilitatea de a veni în 
contact cu actul de cultură 
autentică. Din reacțiile să
lii la ceea ce se întîmpla 
pe scenă, a reieșit însă că 
mtllți dintre tinerii pre- 
zenți in sală au un
comportament determinat 
de cultura mărginită. De 
unde multe semne de în
trebare pe care ar trebui 
să și le pună nu numai 
cadrele didactice. Un spec
tacol de teatru nu este 
discotecă. Oare ce cu
noșteau adolescenții din 
sală despre Cehov, despre 
dramaturgia rusă, despre 
epoca in care se petrece 
acțiunea? Pini la urmă, 
insă, primul spectacol, cu 
toate aceste hopuri puse 

pa nu este încă în forma 
de vîrf, vom reuși — in 
timpul rămas — să atin
gem nivelul maxim. Tre
buie I Personal, nu pot 
uita acel meci cu Irlanda, 
care ne-a barat drumul 
spre alt campionat mon
dial, calificarea pe care 
cred că o meritam. Pentru 
generația mea, aceea a 
fost ultima șansă. Triste
țea pen‘ni eșecul de n- 
lunci este însă, parțial 
compensată de calificarea 
de astăzi și de pcspcctiva 
unei prestații remarcabile 
pe stadioanele italiene. 
Cred că avem mari șanse 
su depășim etapa grupelor 
și să mergtm înainte, a- 
laturi de cei mai buni".

☆
Intr-o anchetă a zjaiului 

„O Globo" la care au 
participat numeroși supor
teri ai echipei de fotbal a 
Braziliei j reieșit aceș

de-a curmezișul dialogului 
sccnă-sală, a mers cumva. 
Al doilea însă, i-a dezamă
git pe actori. Sala, aproa
pe goală. Nici o sută de 
oameni. „Unde este pu
blicul din Petroșani ?" — 
am fost întrebați de unul 
dintre actori.

Și cînd te gîndești citi 
critici de ocazie se intil- 
nesc la un colț sau altul, 
care de care mai specia
list ! Mulți declară ritos: 
„Eu, la Teatru? Ce să văd 
aici, la Petroșani ?!“. După 
caic continuă șirul obiecți
ilor șj al sfaturilor.

Joi, 31 mai, ni s-a oferit 
tuturor posibilitatea de a 
viziona un spectacol de 
excepție, de a urmări ma
eștri ai scenei, actori ca
re, și-au dominat sentimen
tul că „joacă la scaune 
goale". Să nu mai existe 
citeva sute de iubitori de 
teatru în Petroșani ?

Constatam un fenomen: 
rcticenția în fața actului 
de cultură. O anume iner
ție din care pur și simplu 
refuzăm să ieșim. Intîm- 
pluri precum cea din ziua 
de 31 mai nu sînt singula
re și nu se petrec numai 
la Petroșani, ci și în alte 
mari orașe. Sînt consecin
țe ale îndepărtării omului 
de cultură. Se gindește în
că în tipare atunci cînd 
este vorba de cultură.

Horațiu AI.EX.WDRESC U 

tia au Încredere în foima- 
ția „carioca" dar nu și in 
antrenorul acesteia, 3c- 
bastiao Lazaroni. Supor
terii consideră că formula 
preconizată nu este cea 
mai bună fiind nevoie pen
tru o mai mare eficiență 
de 3 vîrfuri în atac. Un 
trio Romario — Carcca — 
Bebelo ar putea perfora 
mai ușor apărările adver
se.

iV
Echipa de fotbal a Ca

merunului a sosit la Vare- 
sc unde va efectua ultime
le pregătiri în vederea 
meciului pe caic ii va 
susține vineri la Milano 
cu Argentina in deschide
rea Cupei Mondiale. For
mația Camerunului a fost 
întîmpinatu la sosire de 
ministrul sportului Joscph 
Fufe — sosit și el în Ita
lia pentru a urmări com
petiția.

Atacantul echipei Italici, 
Gianluca Vialli ușor ac
cidentat la piciorul stîng 
s-a antrenat singur după 
sosirea echipei la rezidența 
de la Marino. Vialli a fost 
accidentat în timpul par
tidei de pregătire cu for
mația franceză AS Cannes. 
Medicii speră lotuși ca el 
sa poată juca în primul 
meci programai l.i 5 mai 
cu Austria.

☆
Intr-o ultima partida de 

verificare înaintea meciu
lui oficial din 9 iunie cu 
selecționata URSS, repre
zentativa de fotbal a Ro
mâniei a întilnit, la Ilari, 
formația de liga a 111-a 
Andria, de care a dispus

Bacalaureat — 1990
Prin amabilitatea doamnei prof. Viorica Ciu- 

cian, inspector școlar, am primit următoarele preci
zări privind examenul de bacalaureat: se organizea
ză două sesiuni, în lunile iunie și august. Prima se
siune arc loc în perioada 16—18 iunie. Au drept de 
prezentare absolvenții claselor a XH-a — învăță- 
mînt de zi și a XIII-a — învățămînt seral, din pro
moțiile 1990, 1989, 1988. In sesiunea din august se 
pot prezenta și absolvenții liceului în anii anteriori, 
care, din diferite motive, nu au susținut examenul. 
Bacalaureatul constă in probă scrisă la disciplina 
limbă și literatura română și la două discipline de 
specialitate, conform profilului liceului. Se va sus
ține, cu caracter facultativ, o probă practică. Cei 
care nu au primit calificativul ADMIS la proba 
practică, se pot prezenta la celelalte probe. Cei care 
au primit acest calificativ, beneficiază și de certificat 
de calificare în meseria respectivă, alături de di
ploma de bacalaureat. (Al.II.)

cu scorul de 4—2 (0—1) 
prin golurile înscrise de 
Andone (min. 57), Timof- 
te (min. 66), Balint (min. 
80) și Lăcătuș (min. 88 din 
lovitură de la 11 m). An
trenorul Emerich Jenei a 
aliniat următoarea forma
ție: Lung, Ilcdnic, Klein, 
Andone, Rotariu, Gh. Po- 
pescu, Lăcătuș, Timofte, 
Răducioiu (Balint), Lu- 
pescu, I.tipu (I. Dumitres- 
cu).

☆
Echipa de fotbal a URSS, 

aliată în cantonament la 
reședința de la 11 Ciocco, 
a susținut o partidă de 
antrenament în compania 
unei echipe regionale. Ju
cătorii sovietici au obținut 
o victorie ușoară cu scorul 
de 6—0, prin punctele în
scrise de Borodiuk (2), 
Bcssonov, A'arcmciuk, Bro- 
șin și Dobrovolski.

La sfîr.șitul partidei, an
trenorul Valery Lobanov- 
ski a anunțat că, pentru 
meciul din 9 Iunie cu re
prezentativa României, va 
alinia următorul „11" pro
babil: Dassacv, Gorluko- 
vici, Raț, Kozncțov, Bcsso
nov, Hidiatulin, Aleinikov, 
Litovccnko, Z.ivarov, Pro- 
tassov și Dobrovolski.

☆
Echipa de fotbal a Costa 

Ricăi nu a convins în par
tida p<- care a susținut-o 
la Mondovi cu o selecțio
nată locală a regiunii, în 
ciuda victoriei cu scorul 
de 4—0, anunță agențiile 
internaționale de presă.

Formația iugoslavului Bo
ra Milutinovici a pus în 
evidență cîteva individua
lități, dar și-a demon
strat limitele in coca ce 
privește jocul colectiv.

4

La Caklaro, în apropie
re de Bolzano, intr-un 
meci de pregătire, repre
zentativa RF Germania a 
învins o selecționată locală 
cu scorul de 13—0 prin 
punctele înscrise de Bcin 
(3), Jucrgen Klinsmann (3), 
Rudi Voilor (3), Mill, 
Pfluegler, Riedlc și Moel- 
ler. La această partidă, 
antrenorul formației vest- 
germanc, Franz Becken- 
bauer, a rulat întreg lotul 
de 22 de jucători.

fr
In fața a peste 3 000 de 

spectatori, reprezentativa 
de fotbal a Angliei a sus
ținut o nouă partida de 
verificare în compania u- 
nei selecționate sarde de 
care a dispus cu scorul de 
10—2 (5—1). Punctele în
vingătorilor au fost mar
cate de Bull (2), AVebb (3), 
Plat, Beardsley (3), și 
Mo Mahon.

La Roma a fost inaugu
rat țcntrul internațional 
de radio și televiziune al 
campionatului mondial, 
care poate adăposti trans
misiile simultane a 500 
de posturi de radio și te
leviziune, anunță agenția 
ANSA. După cum anunță 
Comitetul de organizare 
local, cele 52 de partide 
vor fi urmărite de apro
ximativ 2,6 miliarde de 
spectatori, număr dublu 
față de cel înregistrat cu 
ocazia Mondialului mexi
can.

COSTEȘTI, 1990. Du
minică, 24 iunie, sub egida 
organizației județene a Ti
neretului liber, la Coste.ști 
în amfiteatrul natural al 
munților Orăștici, arc loc 
o amplă manifestare cul- 
tural-sportivă. Vor partici
pa tineri din județ și din 
județele limitrofe. Filiala 
BTT din Petroșani organir 
zează pentru această zî 
excursii cu autocarul 
pentru tinerii din toate lo
calitățile A'âii Jiului. (A.II.)

B ANI. Reamintim lucră
torilor comerciali, la su
gestia domnului Dumitru 
Hrișcu din Lupcni, că au 
obligația de a primi de la 
cumpărători și bani care 
prezintă o stare de uzură 
mai accentuată. Unitățile 
comerciale lucrează direct 
cu CEC-ul așa că banii u- 
zați pot fi stocați- Totul 
e doar o problemă de bu
năvoință, deși se știe că 
de regulă cumpărătorul nu 
are altă soluție cu banii 
uzați.

CASA DE CULTURA din 
Petroșani organizează în 
sala de discotecă viziona
rea color a meciuriloD 
Campionatului Mondial de 
fotbal — partidele trans
mise in direct. (P.N.)

NU I SE PREA POTRI
VEȘTE. In Vulcan este 0 
alee numită „Viitorul". Do« 
numirea străzii nu e de 
bun augur. Dacă acum estq 
plină de gropi, mai mari 
și mai mici, ce priveliște 
ne poate oferi în viitor ?, 
Credem că edilii orașului 
s-au gindit la asta și-i vor, 
da aleii un aspect adecva® 
denumirii pe care o arc. 
(G.O.) 1r

PAGUBAȘ. Dl. Nelu 
Gcorgcscu din Petroșani a 
adus la redacție un porto
fel cu acte pe numele Io- 
sif Ember, găsit în fața 
sediului IACMM Petro
șani. Actele se găsesc la 
administrația ziarului șî 
păgubașul este așteptat să 
intre în posesia lor. Fclit 
citări și mulțumiri dom
nului Gcorgcscu pentru, 
gestul său.

COMERȚ PARTICU
LAR. De curind in Petro- 
șani au intrat în circuitul 
comercial și două unități 
particulare. Este vorba des-, 
pre o cofetărie, situată îa 
zona Petroșani Nord, și do 
un magazin de legume- 
fructe aflat în piața agro- 
alimentară. După cum sîn- 
tem informați, în curînd 
se vor deschide și alte U- 
nități particulare. Și nu 
numai în domeniul co
merțului. ]

APA. De o săptămînă și 
mai bine, după cum ne 
comunică doamna Eugenia 
Melczcr, scara A, a blocu
lui 95, din Petroșani este 
lipsită de apă potabilă. 
Motivul nu este deocam
dată cunoscut, dar oricare 
ar fi el poate fi pus pe 
seama lipsei de receptivi
tate a meseriașilor IGCU 
care se lasă încă așteptați. 
Blocul cu pricina este chiar 
lingă primărie. Dar după 
cum no spune locatara, tot 
în zadar...

Rubrică realizată do ’ 
Gheorghe CI11RVAS.4'
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Acolo unde a fost turnată I
I
II

I „Coloana infinitului
1 Întreprinderea de Uti- 
, l.ij Aiinier Petroșani 
I(IUMP) a pierdut în a- 

cest an peste 40 de oa
meni cu experiența. A 

| pierdut e un fel de-a 
' spune, pentru ca oamenii, I după o îndelungată acti- 
| v itate productivă au ieșit 

la pensie. Dar, indiferent 
| cum ar gîndi unii, pen- 
Itru întreprindere este o 

pierdere destul de marc, 
liste știut și nici nu e 

- nevoie de prea multe ar- I gumente pentru a dc- 
Imonstra, că oricărui tî- 

r.ăr nou angajat ii tre
buie ani pentru a se for- 

Ima ca meseriaș. Și acest 
timp diferă potrivit spe- 

Icificității sectorului în care 
lucrează. Discuția noas
tră cu dl. Marin Neagoe, I secretarul Consiliului
sindicatului liber, pe a- 
ceastă temă ne-a furnizat

■ o surpriză efe- I oarece este opti- 
| mism in uzină, chiar 
1 dacă unii dintre cei plc- 
Icați au in spatele lor cîte 

30 de ani de muncă și 
un volum de cunoștințe

| profesionale cuprinzător.

I— Domnule Neagoe, 
cum contracarați apor
tul productiv, de care u- 
zina s-a dispersat prin

| ieșirea la pensie a acestor 
I oameni ?

— Trebuie să spunem 
că, intr-adevăr, uzina 

| noastră a pierdut o par- 
, te dintre cei mai buni

In noaptea din ajunul 
alegerilor, cîțiva minori 
Marius Todcci și II ic 
Lingurar, ambii de 17 
ani. Nicu Fazekaș și \- 
drian Bebe Kovacs, de 
15 ani, toți din strada 
Sașa, Petroșani, nefiind 
preocupați dc soarta ță
rii și-au găsit altceva 
de lucru. Sub coordo
narea lui Adrian Bebe 
Kovacs, care cunoștea 
terenul și „mișcările" 
au spart magazia de 
materiale a Fabricii dc 
lapte, de. unde au sus- 

Au îost prinși...

meseriași care i-a avut. 
Dar nu trebuie să ne 
pară rău. Dimpotrivă, noi 
ne bucurăm pentru a- 
ccști 46 de oameni care 
in acest an și-au obținut 
dreptul de a ieși la pen
sie. Cind muncești peste 
30 de ani într-o uzină.

I. U. M. P.

părerea mea este că pen
sionarea este cel mai 
frumos cadou pe caic so
cietatea îl face oameni
lor sai. Tocmai de aceea 
și "-indicatul nostru a ma
nifestat in această primă 
parte a anului un interes 
aparte pentru apropie
rea de oameni, cunoaște
rii problemelor lor și 
implicării în evenimen
tele pe care aceștia le tră
iesc. K adevărat, o ase
menea pensionare masi
vă noi n-am mai avut 
în uzină, dar aceasta este 
situația ,și ne bucurăm 
pentru cei în cauză, în 
măsura în care și ei se 
bucură. Dar acum, cînd 
unii au cîteva luni de 
cînd s-au pensionat, pu
tem spune că ei sînt tot 
timpul alături de noi. 
Mereu se întorc la locu
rile de unde au plecat .și 
orice îndemn de-al lor, 
orice sfat, sînt bineveni
te. Prin încadrările făcu

Ce fac minorii cînd nu sînt la scoală ? 
V

In noaptea de 6 spre 7 iunie, patrulele poliției 
au surprins „la lucru" o echipă specializată în spar
geri, «ompusă din minorii Aurel Radu și Daniel 
Muntcanu, amîndoi figurând doar scriptic în ca
taloagele Școlii generale nr. 7 Petroșani, in clasele 
a IlI-a și, respectiv a Il-a. Ei „operau" la comple
xul comercial „Parîngțil" din Petroșani, în jurul 
orei 2 (noaptea). Asupra lor au fost găsilc un mini- 
calculator, țigări Bastos și ceva bani mărunți.

Absența lor de acasă n-a fost sesizată de părinți, 
ca dc altfel și în alte nopți, cînd, după cum recu
nosc cei in cauză, au dat „lovituri" la dispensarul 
din cartierul Aeroport, Grădinița nr. 2, Fabrica de 
tricotaje Petroșani. Și lista rămînc deschisă, cerce
tările fiind în curs. întrebăm dacă părinții și șco
lile mai urmăresc timpul liber al minorilor, ori 
acest aspect rămînc la cheremul liberei inițiative?

Ștefan CIMPOI

te, prin grija șefilor de I 
secții .și de e- i 
chipe, prin abnega- • 
ția profesională a tine- I 
rilor nou primiți în co- | 
lectivul nostru și mai . 
ales prin experiența | 
muncii, generațiilor de * 
mijloc, noi sperăm să I 
contracarăm lipsa unor | 
meseriași de elită cum a | 
fost marea majoritate a • 
celor ce s-au pensionat. |

— l’c cine regretă cel I 
mai niulî colectivul de la I 
II MP ?

— Pe toți ji regretam. 1 
Dar în mod'"deosebit pe I 
unii meseriași de elită I 
cum au fost: loan Bă- 
bu.șan, presator la turnă- I 
torie, loan Iovan, mais- 1 
tru oțelar, strungarul I 
Dumitru Duma, lăcătușul | 
.Vîorel Șaucă, strungarul . 
Gh. Ceaușu. lăcătușul I 
loan Ebner, sculerul Ște- I 
fan Fabian, ascuțitorul [ 
loan Andrei, lăcătușii ru
liu Eberling și Lcon Pe- | 
tic, precum și Adam | 
Francisc, ing. Dumitru i 
Coșa, Trudy Pali, Teofil 
Kiss, Aurel Tripon, Eu- I 
gen Vegh și .Alexandru I 
Vuzdugan. Cu toții au fost | 
oameni de baza și, deși, . 
îi regretăm, le dorim tu- I 
turor viață lungă și le ’ 
spunem să fie convinși I 
că noi, cei care am ră- I 
mas, vom duce mai de- ■ 
parte tradiția muncito- I 
rcască de la IUMP. *

Gheorghe CII1RV tSA I

munților...
D< aici, de pe culmea 

Parângului, orașul parc o 
banală machetă pe masa 
unui arhitect, clădirile 
albe piese minuscule în- 
tr-un joc de cuburi, așe
zate după o secretă for
mulă, iar pădurile brîuri 
verzi, înconjurând totul, 
frumos, protector pină 
aproape dc culmi. Doar 
stînd mai atent lingă 
tîmpla pietrei vezi cum, 
deodată, ceața tîrîndu-se 
leneș peste întreaga i- 
magine, schimbă lumini 
și umbre, dă formă și cu
loare și afli deodată că 
totul aparține unui arhi
tect vrăjitor, că aparenta 
metafizică este dc fapt, 
viață. Viața unui munte 
cu fruntea umbrită une
ori dc nori ori strălu
cind în soare, ca un 
Olimp misterios cu în
crâncenări de furtuni și 
zăpezi, dar și cu irezisti
bile chemări la drume
ție.

Debutul verii s-a dove
dit în l’arîng un reușit 
spectacol al celor patru 
anotimpuri, cvoluincl toa
te în aceste prime zile de 

iunie. Un cer rău de 
tomnau, cu vinturi pu
ternice, au oferit celor 
• ivind nostalgia iernii, 
dar nu numai lor, veri
tabile turbioane de ză
padă, superbe dantelării 
dc Alb. Sau poate totul 
n-a fost decît un test al 
muntelui pentru a ne ve-

Reportaj 
din mers

rifica fidelitatea credin
ței in patima drumeției.

Și, totuși, in l’arîng a 
început vara. Dovezi sînt 
frunzele fagilor cu ver
dele lor crud, mugurii 
brazilor, martor este o- 
brazul pămîntului min
gii.it în mătăsuri de ier
buri sălbatice, odihnind 
delicate șiraguri de per
le — turmele. De cîteva 
zile ciobanii au ieșit la 
munte, la vetrele lor mi
lenare, la adăpostul stî- 
nelor, cu ritualuri din- 
tr-o simplă, dar nepă- 
trunsă filosofic. Tăcerile 
văilor se risipesc în su

net de tălăngi, iar ierbi- A 
vorclc par uneori venite jz 
dintr-o mitologie nedes- > 
cifrată, incercind să-i a-» 
fie tainele. .

Revelația sînt caii. Caii*, 
liberi din l’arîng, suve-îg 
răni ai înălțimilor săge-£ 
tind văzduhul, galopînd 
cu nerv oi i stînd împie
triți ca niște statui tră- 
dînd perfecțiunea for
mei desprinsă din umi
lința poverilor. Caii 11- *• 
beri din l’arîng rămîn 
metafora oricărui ideal 
de libertate, sfidînd riscll- 
rile crestelor, răutățile 5 
vremii, agresivitatea săl
băticiei. Deși risipiți, el • 
sînt plutonul dc avan- "J 
gardă al pașilor noștri } 
pe drumuri de munte. 
Drumuri ce ne așteaptă 
ca In fiecare an, maî -i 
buni, mai curați, cu for. 
ța unui anotimp al vîrs- 
tei, ce mai apoi vor prin
de formă și cuvînt pe 
albul unei pagini într-un 
album de vacanță.

Sorin OPREA i

tras 3 saci cu zahăr. Pe 
care i-au valorificat. La 
prețul cu amănuntul 
valoarea se ridică la 
2205 lei.

In aceeași noapte, 
nemulțumiți probabil de 
prima captură, Adrian 
Bebe Kovacs îl ia și 
pe Gheorghc Fazekaș, 
de 14 ani și, împreună, 
mal dau o lovitură la 
magazia de ambalaje a 
aceleiași fabrici, de un
de se aleg cu 18 tăvi dc 
aluminiu, în valoare dc 
3200 lei, cu care îl 
„pricopsesc" pe Aurel 
Câldărar din Petroșani, 
care le dă doar 450 lei.

Ambele spargeri au 
fo-.t anunțate inițial cu 
autori neidentificați dar, 
cum poliția nu doarme, 
în ziua dc 22 mai, 
cpt. Ionel Dobre și Va- 
sile Bodestu, care s-nu 
ocupat dc acest caz, au 
dezvăluit identitatea 
făptașilor, rccuperînd și 
prejudiciul cauzat do 
cea de a doua sparge
re. Acum locul în care 
se află cei cinci minori 
nu pr< a seamănă ou 
școala. Care, oricum, nu 
le era dragă.

Ștefan < IMI’OI

Intr-o zi da,
(Urmare din pa;. I) 

te pentru a scoate preli
minarul.

— Este semnificativ fap
tul că mina pierde pro
ducție datorită deselor 
defecțiuni electromeca
nice, care apar îndeosebi 
in ziua dc luni, după două 
zile de repaus in care se 
execută revizii tehnice și 
reparații care ar trebui să 
asigure bunul mers al 
producției pe întreaga 
săptămînă.

— Așa este. Nu am reu
șit să găsim încă cel mai 
bun sistem dc control în 
perioada zilelor de repaus 
care să garanteze buna 
funcționare a utilajelor 
după reparații. Din această 
cauză schimbul I din ziua 
dc luni produce la jumă
tate capacitate, producția 
nu poate porni decît în 
Jurul orelor 9—10. Pe de 
altă parte, inspecțiile or
donate nu-și fac datoria. 
Așa se explică faptul că 
apele nu se extrag în zi
lele libere și creează pro
bleme locurilor de muncă, 
se umezesc in-tal iții le e-

in alta... ba!
lectrice, motoarele, datori
ta umezelii de pe fluxuri.

Cu alte cuvinte proble
mele sînt toate de com
petența formațiilor de lu
cru, a maiștrilor și con
ducerilor sectoarelor, care 
ar trebui să manifeste mai 
multă exigență asupra 
modului în care oamenii 
comandați iși fac datoria. 
Nu de alta, dar este păcat 
ca munca celor din aba
taje să fie luată dc „apa 
sîmbetei" neutru motive 
care țin de modul in care 
fiecare iși face datoria. Or, 
trebuie spus clar și răspi
cat: democrația noastră
nouă nu se poate realiza 
decît in condiția în care 
fiecare muncește cinstit, 
nu pentru că îl vede mais
tru) sau „șeful", ci pen
tru că e vorba de noi, de 
democrația noastră, care 
nu se împacă în nici un 
fel cu chiulul, cu delăsarea, 
< u falsul profesional. Dacă 
la Petrii.i s-ar ține scama 
de toate acestea n-ar fi 
„o zi da și alta ba", ci 
s-ar depăși ritmic sarcjni- 
le. Pentru că, ,i;«i ruin 
spunea inginerul șef Ștelli. 
„probleme deosebiți" mi 
exista".

Pentru liniștea și ordinsa publică
Din cînd în cînd opinia 

publică este frămîntată 
de fapte antisociale săvîr- 
șite, mai ales noaptea, dc 
o anumită categorie dc 
persoane. Și ci sînt clicn- 
ții poliției carp se luptă 
pentru identificarea lor. 
Despre starea infracționa
lă în cele cinci luni din 
acest an i-am cerut deta
lii domnului maior loan 
David, șeful Poliției mu- 
nicipului Petroșani. Am 
aflat că în perioada 1 ia
nuarie — 31 mai s-au con
statat în Valea Jiului 235 
infracțiuni.

— O simplă socoteală 
susține că s-au săvirșit 1,5 
infracțiuni pe zi. Care-i 
situația infracțională, dom
nule maior ?

— Liniștea Șt ordinea 
publică se asigura printr-o 
permanentă muncă de i- 
dcntificarc a infractorilor. 
S-au înregistrat 32 infrac
țiuni deosebit dc grave, 
savlrșite cu violența (un 
omor și o tentativă de o- 
mor, 3 vătămări corpora
le grave, J.l tîlharii, II vio
luri, 6 ultraje), 93 I orturi 
în paguba avutului parti
cular (din locuințe, din au
tomobile și d< automobile), 
6) in d.uln.i auvutuliu ob- 
șlcse (O d-lapidai i. 36 lui 

furi, 5 abuzuri în serviciu) 
și 71 de altă natură (2 de 
speculă, 21 la regimul dc 
circulație, 5 la Decretul 
1(10/1981 care este în vigoa
re). Poliția a cercetat 325 
de persoane din care 136 
în stare dc arest. Recidi- 
viștii au săvîr.șit 52 de in
fracțiuni, iar minorii un nu
măr de 41. S-au înregistrat 
151 dc lucrări începute ini
țial cu autori nccunoscuți, 
fiind pînă acum rezolva
te 89, celelalte fiind în di
ferite faze ale cercetării. 
Poliția a avut și o activi
tate preventivă, concreti
zată în 121 de controale și 
35 întllniri cu populația.

— Așadar nți avut mult 
dc lucru pi ntru liniștea 
și siguranța vieții sociale, 
dar ce facem cil bursa 
neagră sau bișnița? Tot 
speculă este, nu ?

— Le-am pus în vedere 
tuturor — îi știm cine sînl 
și eu ce se ocupa fiecare 
— sa-și termine marfa pi
uă luni, tncepînd de marți 
străzile iși vor recăpăta 
aspectul civ i] iz.it, fără co- 
mercianți ambulanți care 
vind iele m.l! neașteptate 
prodiUi Poliția iși va face 
datoria cu exigența și fer- 
m:tat'" pentru apărarea le
gilor.

Puțină 
liniște...
(Urmare din pa;, I)

Incet-încet, se lasă în
tunericul. Oamenii se gră
besc în liniște spre casă. 
Un l>cc. Ia bișniță, costă 
25 <lc lei. Despre alea 
mari care, de obicei, se 
pun pe stradă să lumine
ze noaptea, nu se știe... 
poate pentru că nici nu 
sînt căutate. Dar c liniș
te, pentru că pe amato
rii de chilipiruri din ma
șinile altora nu-i deran
jează deloc. Ba dimpotri
vă.

In sfirșit, se face noap
te de-a binelea. Dacă du
pă terminarea progra
mului la televizor nu a- 
veți totuși somn, puteți 
ieși pe balcon, la o ți
gară. E atda liniște! 
Doar vreo 5—11) ciini va
gabonzi se hîrjonese și 
ei, săracii, prin împre
jurimi.

Hing-hang !.......A font
ora I, ,n oraș este liniș
ti. Dormiți in pace!".

mingii.it
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Intilnire prietenească 

Iliescu — Gorbaciov
MOSCOVA 7 (Rompres). 

— Nicolac Crețu transmi
te: Cu prilejul prezenței 
in capitala URSS, la Cons
fătuirea Comitetului Poli
tic Consultativ al Statelor 
Participante la Tratatul de 
la Varșovia, domnul Ion 
Iliescu, președintele ales al 
României, a avut o Intll- 
nire prietenească cu pre
ședintele Uniunii Sovieti
ce, Mihail Gorbaciov. In
tr-un climat de sinceritate 
și înțelegere reciprocă, in
terlocutorii s-au informat 
asupra procesului de pro
funde transformări politi
ce ți social-economlce ca
re au loc Tn România și 
URSS pe calea democra
ției pluraliste și statului 
de drept, a unei economii 
de piață.

lou Iliescu și Mihail 
Gorbaciov au exprimat sa

tisfacția în legătură cu 
perspectivele care se des
chid, în nolie condiții, dez
voltării raporturilor româ- 
no-sovietice, caracterizate 
de bună înțelegere, priete
nie și colaborare reciproc 
avantajoasă. O atenți» deo
sebită s-a acordat amplifi 
cării colaborării economi
ce bilaterale In do nenii 
de interes comun. S-a rele
vat. de asemenea, disponi
bilitatea ambelor părți 
pentru lărgirea și adînci- 
rca schimburilor recipro
ce în domeniile culturii, 
științei, InvățămTntului, 
contactelor umane.

Pornind de !a noile rea
lități din Europa și din 
lume, în scopul întăririi 
păcii, securității și colabo
rării echitabile între sta
te, România și Uniunea 
Sovietică vor conlucra ac
tiv în viața internațională.

■ NAȚIUNILE UNITE 7( Rompres). — Speran
țele de viață cele mai ridicate din lume se înregis
trează în Japonia, Elveția și Islanda, unde media 
este de 80 ani sau mai mult pentru femei și de 
83—85 de ani pentru bărbați, reiesă anuarul de
mografic 1988 al ONU. In continuare figurează In
donezia, Brazilia, Nigeria, Pakistan, Bangladesh și 
Mexic. Cele mai populate 1 țări din lume, potrivit 
6ursei citate, sint China, India, URSS și SU L

MICA PUBLICITATE
7 ANIVERSARI

< CU OCAZIA aniver- 
) sării zilei de 
ț naștere dragă Adi- 
i na-Emilia părinții iți 
’ urează multă fericire, 
j sănătate ți „La mulți 
ț ani r. (1386)

1

PRIETENII Ana, Rc'y, 
Dana, Liciniu ți Gabi u- 
reazâ scumpului for Ste- 
țiu Vasile raultă sănătate, 
fericire și un călduros „La 
mulți ani l“, csi oeaz.ia 
ieșirii Ia pensie. (1376)

CU OCAZIA aniversă
rii a 50 ani și Ieșirea la 
fcnsic, soția Magdalena și 
fiul Lauuențiu îi urează 
lui Lcțcan Ilie multă să
ri ița te ți ,,La multi anii". 
(1 !80)

VlNZAItl
VINO Trabant 6ui S,

Petroșani, strada Anton 
I’ann nr. 8GB. (1388)

VIND convenabil satelit, 
puterea 1,3. Informații te
lefon 42978, Petroșani.

SCHIMBURI l.O( U4NȚA
SCHIMB apartament, 2 

camere, parter, centru, Pe
troșani, cu 3 camere, par
ter sau etaj, zona centru 
— Petroșani, Dr. Petru 
Groza, bloc 28/16. (1379)

SCHIMB garsonieră, con
fort I, Vulcan, Vasile A- 
lecsandri, bloc 6, ap. 26 
(Cocoșvai), cu garsoniera, 
confort I, Petroșani, zona 
Hermes, piață -sau Petro
șani Nord. (1382)

PIERDERI
PIERDUT tichii de bu

telie nr 3950, eliberat dc 
Centrul de preschimbarea 
buteliilor Petroșani. I] de
clar nul. (1383)

DECESE

FAMILIA Cazan a- 
nurrțS cu adincă durere 
încetarea din viață a 
eelui care a fost un om 
deosebit

LI. col 
CORDON DIWUKU 
Ininormîntarca va a- 

ve.l loc sîmbălă, în loca
litatea I.tincoi, județul 
Hunedoara. (1'185)

ghici, Curt sint alături 
dc familia îndoliată în 
mari a durere pricinui
tă de dispariția prema
tură a celui care a fost 
un om deosebit

El. c-l. 
CORHON MITR A 
Dumnezeu sâ-l ierte !

(1387)

Atentat asupra ambasadei române din Beirut

BEIRUT 7 (Rompres). — 
In apropierea ambasadei 
române din Beirutul de 
vest a explodat, miercuri, 
o bombă, rănind un trecă
tor — au anunțat surse 
ale poliției libaneze, cita
te de agenția Rcuter. Sur
sele au precizat că amba
sada era închisă in mo
mentul In care bomba, de 
mică putere, a explodat In 
vecinătatea clădirii, aflată 
în zona de litoral Raouche.

Intr-o declarație transmi
să unei agenții internați
onale de presă, responsa
bilitatea atentatului a fost 
asumată de „Organizația 
revoluționară a muncii",

necunoscută pînă în pre
zent, care a precizat că 
acțiunea constituie o ripos
tă pentru ajutorul Româ
niei „în facilitarea imi
grării evreilor sovietici în 
Israel".

Ziarul ,,L’ Orient Le
Jour", citat de agenția 
TASS, relatează că,
miercuri 6eara, în Jurul o- 
rei 22,00, ora locală, asupra 
Ambasadei României din 
capitala libaneză a fost 
lansată o grenadă anti
tanc. Personalul ambasa
dei nu a avut dc suferit, 
dar clădirea a fost avari
ată.

Conflicte interetnice in Kirghizia
MOSCOVA 7 (Rompres). 

— Ca deosebit de comple
xă, a definit ministrul so
vietic de interne, Vădim 
Bakatin, situația din Kir- 
ghizia unde în urmă cu 
trei zile a izbucnit un con
flict interentnic extrem dc 
violent. Luînd cuvîntul în 
cadrul sesiunii Sovietului 
Naționalităților (camera 
inferioară a parlamentului 
sovietic) ministrul sovie
tic a arătat că, înccpînd cu 
4 Junie, în regiunea orașu
lui kirghiz Oț, unde locu
iesc cetățeni dc naționali
tăți kirghiză ți uzbecă, în 
cursul ciocnirilor și-au

pierdut viața 48 de per
soane, în timp ce alte 333 
au fost rănite. Numai în 
ultimele 24 dc ore au mu
rit 11 oameni iar 51 au 
fost răniți. Această dramă 
începută din cauza biro
cratismului și ignorării in
tereselor unei naționalități 
în împărțirea pămîntului, 
a cuprins deja 5 regiuni 
ale Kirghiziei și s-a extins 
și asupra Uzbekistanuîui a- 
lăturat. Vădim Bakatin a 
atras atenția asupra faptu
lui că aceste ciocniri loca
le se pot transforma în- 
tr-un conflict de proporții 
între cele două republici.

A 11 LI n t
HISER1C \ CREȘTINA 

l.upeni vă invită să Imiți
B VPTISTA din 

parte la
orașul

— 'NTRl N1REA RELIGIOASA —
care va avea loc simbătă. 
Palatului Muncitorime ilin 
vechi).

9 iunie, ora 15. 
orașul l.ilpeni

la sala 
(centrul

In program:

— evanghelistul I.ESS ( UMBLI

< OI.U TIVUL Poliți
ei municipiului Petro
șani regretă profund în
cetarea prematură din 
viață a celui care a fost 
un om do aleasă ome
nie, Imn coleg

LI. c>l.
( ORDON Uf VII I PI
Sincere condoleanțe 

familiei greu încercate. 
(1381)

F AMII.IA Pârău re
gretă profund dispari
ția din mijlocul lor 
a celui care a fosl un 
hun prieten

GOIA 1OS
Sincere condoli mițe 

familiei îndoliate. (1377)

— corul de cameră din VINCOIAER (Canada) 

Intrarea liberă.

întreprinderea minieră Dllja
strada Cărbunelui nr. 20,

angajează:
— personal muncitor pentru activitatea 

de subteran (mineri, ajutori mineri, vagone
tari).

Informații l<j biroul ONS al întreprinderii.

întreprinderea minieră Petrila
angajează direct sau prin transfer ;
— fochișli autorizați cazane presiune 

medie (13 bari)
Relații suplimentare la biroul ONS al 

întreprinderii.

GRUPUL ȘCOLAR 
PETROȘANI

pentru anul de invățămînt 1990—1991 
are următorul plan de școlarizare :

1. Școala profesională — pentru absolvenții 
clasei a VUI-a

■ înscrieri: 18 iunie — 15 iulie
■ examen medical: 16—17 iulie
■ examen scris la limba română și ma

tematică : 18 iulie
meserii:

■ miner (6 clase)
■ electromecanic (3 clase)
■ mecanic mașini și utilaje (3 clase)

2. Școala profesională — cu 10 clase
■ inscrlere : 18 iunie — 15 iulie
■ examen medical: 16—17 iulie
■ susținerea probei scrise: 18 iulie, 

meserii:
■ miner (6 clase)
■ electromecanic mină (3 clase)
■ mecanic mașini și utilaje (3 clase)

3. Liceu industrial — clasa a IX-a
■ înscrieri: 18—30 iunie
■ examen: limba română — 2 iulie

matematică — 4 iulie 
meserii:

■ topograf de mină (1 clasă)
■ electronist pentru automatizări 

(1 clasă)
■ electromecanic (1 clasă)

4. Liceul industrial — clasa a Xl-a
■ înscrieri: 18 iunie — 7 iulie
■ examen: matematică 9, fizică t I iulie 

1990
meserii:

■ electronist automatizări (2 clase)
■ electronică minieră (2 clase)

5. Liceul real-uinanist — clasa a IX-a
■ înscrieri: 18—30 iunie
■ examen Ia limba română — 2 iulie

matematică — 4 Iulie
profil:

■ real (4 clase)
■ uman (2 clase)
■ educație fizică și sport (I clasă)

6. Liceul real-umanist — clasa a Xl-a
■ Înscrieri: 18 iunie — 7 iulie
■ real (1 clasă)

profil:
■ educație fizică și sport (1 clasă)
Mai avem școală postliceală și școală 

de maiștri.
CURSURI SERALE

Clasa a IX-a — I clasă electromecanică 
(36 locuri)

Clasa a Xl a — 3 clase electricieni de mină 
(108 locui I).

PRIETENII Ciobanu. 
Lupu, Tanislav, Grădi
narii, Mire], Gui, Dnl-

PRILI'EN’ll ilcpling 
moartea prematură a 
bunului lor prieten 

GOIA ION 
Sincere condoleanțe 

familiei.
Nu-I vom uita nici

odată. (1378)

Banca Națională Petroșani
angajează direct sau prin transfer

— controlori poartă obiective speciale

Salarizarea conform legii nr. 57/l974.

Liceul industrial Petrila
angajează direct sau prin transfer

— 2 fochiști

Condițiile de încadrare și salarizare slut 
cele prevăzute de Legea nr. 12/J971 și Le
gea nr. 57/1974.
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