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Este limpede pentru 
oricine că numai prin 
reintegrarea noastră în 
circuitul european și mon
dial de idei, prin deschi
dere curajoasă și disccr- 
nămint axiologic, este 
posibilă reconstrucția tu
turor structurilor
condițiile democrației ca
re revine in țară după o 
jumătate de secol de izo
lare. Acest spirit nou al 
vremii este resimțit și 
in învățămintul din Va
lea Jiului. Deși in învă
țămintul românesc 
luat în ultimele 
luni decizii pripite, 
au dus la frămintări 
nesiguranță in școli 
facultăți, școala
ne, încet dar sigur, 
instituție de cultură, 
sistem stabil.

Un inceput semnifica
tiv spre această necesa
ră deschidere este faptul 
că Școala generală nr. 
I din Petroșani, alături 
de alte 22 licee și școli 
din toate județele țării.

s-au 
cinci 
care 

și 
și
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o 
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Cu cîtva timp în urmă, la 
sediul Ligii sindicatelor 
miniere libere din Valea 
Jiului a avut loc o con
sfătuire care se anunța — 
p. an nivelul de participa
re — interesantă și utilă. 
Tema pusă în dezbatere — 
rezolvarea unor cereri din 
nota de revendicări înain
tata de mineri guvernului, 
care sînt de competența 
primăriilor județeană iu 
municipală — presupunea 
ru punsuri clare și stabili
rea unor termene prec.se. 
Cu cîteva excepții totul a 
i imas in sfera discuțiilor 
de genul: „vom analiza'"., 

vedem ce puiein fa 
„mai reveniți"..., 

interveni1'... ș.a.in.d. 
zbaterea, m is- 

ui sin- 
iibv e.

au avut

'•»
„s. I
ce"
„vom
Pi tic
Un'cle președintele 
dicatclor miniere 
Miron Cozma, nu 
eh- tul dorit.

Ar li multe de 
a ■ i temă, dar 
a li mai convingători dăm

sp'ls pe 
pentru

Produs9*
1’efHru moment, fund'il 

de martă este așa cum se 
p ,te observa in rafturile 
ni i/inelor: insuin ient.
P deduce imediat tind
, ■ aduce" clte ceva: a- 
. lomeiația, cozile smt un 
i : umetru sensibil care in- 

sta rea 
rnerlului 
d tat.

(. inii nu 
< nil'ită. ccl mai

:<■ să-ți descarci năduful 
ei care diriguiesc co

ri rțul. Intr-un fel, 
mod de a proceda 
poale, justificat. Fiind 
<••1 mai la îndemînă.
■ n
cc v 

precară a co- 
din magazinele

marfa 
comod

găsești

acest 
este, 

Și 
[Jar,

aceiași timp, proccdind 
n mai lucid, poți eon

pro- 
(Orga- 
Unite

Ști-

UNESCO
Națiunilor 
Invățămint,
Cultură) din care 

160 de state, 
care

este cuprinsă 
gramul 
nizația 
pentru 
ință și
fac parte 
După un timp in 
s-au decantat idei, acum 
în școală se conturează

Valea Jiului 
și UNESCO

direcții de muncă, un 
program de activitate 
pentru doi ani, astfel in
cit instituția să (ie un 
centru de iradiere a prin
cipiilor UNESCO. „Por
nind de la conținutul 
nou al caracterului in- 
tcrdisciplinar al relației 
educație — cultură 
dezvoltare științifică 
tehnologică, ne spunea 
prof. Petre Mirea, direc
torul școlii, se va inten-

și

Iar numai
vorbe?

din 
pn- 
di- 
di-

prezenți 
lămu- 
discu- 
rilmas 
auto-

doamna 
responsa- 
și Livia

răstimpul petrecut pină 
i fața tejghelei 
calm și dezin- 

industriale

Comerțul de stat, încotro ?

tran- 
cu 

troleibuz.

(Coni in tiare în pag. a 2-a)
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Cele relatate pină 
nu smt speculații, ci o sta
re de f.ipt care merită a- 
tcnție. La raionul de in-

un exemplu Una din re
vendicările minerilor pre
zentată de președintele li
gii, Miron Cozma, se refe
rea la organizarea 
sportului în comun 
tramvai sau 

Răspunsurile primite 
(jartea reprezentanților 
măriei județului și a 
rectorilor generali din 
ferite domenii de activita
te au fost atît de diploma
tic întoarse, răsucite, in- 
virtite. incit cei 
au rămas tot atit de 
riți, ce la începutul 
țiilor. De fapt, s-a 
la soluția ac tuală — 
buzele.

stata și altceva: insul de 
lingă tine, cunoscut întim- 
plător la rind — cu care 
ai discutat vrute și nevrute 

in 
a ajunge in 
— solicită, i 
volt, cantități 
din mărfuiile la care toți 
jinduiesc. Pe care, la fel 
de nonșalant, te va oferi 
mai tlrziu, spre vinzare, 
Intr-un colț al pieței. De
sigur. la un pieț cel puțin

și coope- 
si externă, 
UNESCO. 

caracterul 
non- 

i al 
stabilim

cu 
te- 
c- 

de

sifica dialogul 
rarca, internă 
sub patronajul 
Pornind de la 
formal (didactic) și i 
formal (extradidactic) 
invățămintului 
proiecte pentru o strate
gic educațională, 
tipuri de activități și 
me, unele inițiate sub 
gida UNESCO, altele 
interes local și, implicit, 
național". Deocamdată 
in școală sc intenționea
ză amenajarea unei bi
blioteci franceze, căutin- 
du-sc, totodată, noi for
me prin care să se reali
zeze educația economi
că și casnică a elevilor 
(design, gastronomic, bu
getul familiei, sexolo
gie etc), competiții 
tisticc și sportive.

Dar sfera tematică nu 
este epuizată, vacanța 
de vară, ale cărei sonori
tăți au început să sc au
dă, va fi un sfetnic bun 
in efortul înnoitor 
școală.

fir-

același fel au fost 
„clarificate" și „rezolvate" 
multe alte propuneri ale 
minerilor cuprinse în nota 
de revendicări și trebuie să 
subliniem propuneri seri
oase, de larg interes cetă
țenesc, de îmbunătățire a 
întregii activități a muni
cipiului, 
dintre acestea: 
țirea asistenței 
prin rcutilarea 
spitalicești, acordarea 
sistenței medicale și a me
dicamentelor gratuit mi
nerilor și membrilor fami
liilor acestora, sanatoriul 
pentru recuperarea forței 
de muncă dm Valea Jiu
lui, butelii de aragaz ia 
nivelul solicitărilor, con
strucțiile de locuințe, in
troducerea gazului metan 
în bucătării și generaliza-

Dorin GlIEȚA

activități 
Reamintim cileva 

îmbunătă- 
medicale 
unităților 

a-

(Continuare in pag. a 2 a) 

călțăminte pentru bărbați 
al magazinului „Jiul" din 
Petroșani răsfoiesc boi do
rnurile de vinzare din II 
și 16 mai I9'JO. Observ po
ziții pe care erau insmise 
sume de peste 1000 de lei: 
1390, 1430, 1460 Șl laJO lei. 
Și unuia venit din virf do 
munte nu i-ar trebui mult 
timp să și dea seama de

AMPLASAMENT 
PENTRU SPITAL

De curînd, factorii de 
decizie de la nivelul ora
șului au definitivat am
plasamentul noului spital 
ce urmează a fi construit 
în Lupeni. Locul acestuia 
este tot în zona fostului 
spital orășenesc, dar în 
partea de vest. După cum 
sîntem informați spitalul 
din Lupeni, care urmea
ză să se construiască, va 
avea un număr de 430 pa
turi și toate circuitele func
ționale necesare unui spi
tal modern. Cel existent a- 
cum va deveni centru de 
recuperare și va avea 
paturi. Investiția 
pentru spitalul nou, 
liclinică, însumează 
90 milioane lei și, 
cum ne spunea primarul 
orașului Lupeni, jumătate 
din această sumă va fi su
portată de Ministerul Mi
nelor, direct interesat în 
menținerea stării de sănă
tate a minerilor și famili
ilor acestora. (G.C.)

70 
totalii 

cu po
pește 
după

Avind in vedere proliferarea fenomenului 
(ravențional și infracțional privind vinzarea 
populație a mărfurilor de proveniență străină, aduse 
in scopul comercializării, vinzarea unor mărfuri in
digene pe străzi, in piețe, in parcuri sau alte ase- 
m mea locuri, fără autorizația legală, mărfuri cum
părate in scop d<- revinzare, organizarea unor jocuri 
de noroc pentru public fără autorizare, precum și 
privind afișajul de orice fel in alte locuri decit cele 
legal stabilite.

Consiliul Municipal Provizoriu de Uniune Na
țională

ii O T A R A Ș T E :

1. Se interzice pe raza 
vinzarea directă către populație de 
din străinătate cu scopul vădit de a fi vindute, de 
către cel care le-a adus, precum și intermedierea 
unor astfel de vînzări;

Celor ce încalcă această dispoziție li se va apli- 
prevederea art. 71 sau 76, după caz, din Legea 
3/1972.
2. Se interzice vinzarea fără autorizație pe străzi, 

piețe, în parcuri sau alte asemenea locuri, ori 
localuri publice de bunuri cumpărate în scop 
revinzare;
Celor ce încalcă această dispoziție li sc va aplica 

prevederea art. 71 sau 76. după caz, din Legea nr. 
3/1972.

municipitilui Petroșani 
bunuri aduse

•T
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nr.

in 
ni 
de
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Un zimbet trist 
bișnițăreasă veselă, 
ieri. gata, le-a 
timpul !

Fol o : Sorin

ce: s-a cumpărat cu sacul. 
Și o spunem fără să exa
geram. De f.ipt, 
\ iorica Ilindea, 
bila raionului, 
Tamaș, vinzătoare, îmi con- 

încer- 
stuvi- 
de a 
gros".

Ba 
cu e- 

<arc, la 
se mai 

„Am vă- 
. zice doamna 
avea 2—3 pu.ș-

Ghcorghc Ol.TE AN U

firmă aceasta. Au 
cat de cileva ori sa 
lească elanul unora 
se aproviziona „en 
Ele, tul a fost zero, 
mai mult, s-au ales 
pitele politice cu 
ora actuala. nu 
mmare-,.te nimeni, 
zut pe unul. 
Ilindea, care .

4
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Purt.iți de sentimentul 
firesc de demnitate, doi 
oameni loviți de soartă 
caută de mai bine de un 
an o soluție să trăiască fă
ră să ceară mila publică. 
Sint soții Viorica și An
gliei Neacșu, cu domiciliul 
in Petroșani, str. Aradu
lui nr. 36 '2. Scrisoarea ca
re ne-a venit de la acești 
oameni aflați în pragul 
disperării descrie o situa
ție de o crudă realitate, 
iată în rezumat con
ținutul ei: ,.Eu am 36 de 
ani, iar soțul meu 37. Ia
că din copilărie suferim 
de paralizie infantilă. Eu 
sint imobilizată în pat. Nu 
pot umbla. Stau în șezut 
doar cu ajutorul unui cor
set. Nu am mîinile perfect 
sănătoase. Soțul meu are 
proteză de alungire la pi
ciorul drept, iar mina 
dreaptă e paralizată. Poa
te, in schimb, să utilizeze 
normal mina stingă. Sîn- 
tem căsătoriți din 27.05. 
1989. Toate încercările fă
cute de soțul meu în 
timpul regimului trecut 
pentru a i se asigura un 
ioc de muncă s-au dove
dit zadarnice. Am scris 
scrisori peste scrisori, so- 
licitind să fim ajutați In- 
tr-un fel sau altul. Dar, 
pină acum nu am găsit 
înțelegere în legătură cu 
situația noastră. Nu avem 
pensie. Nu avem din ce 
trăi. Vă rugăm să publi
cați scrisoarea noastră, 
prin care ii rugăm pe oa
menii de bine din Valea 
Jiului să ajute doi oameni 

1 lovi fi de soartă. In acest 
«cop am deschis contul 

I 5696 la Filiala din Petro
șani a CEC. Sperăm ca, pe 
baza unei sume de bani 
care se va aduna astfel, să 
încercăm o vindecare, mă
car parțială la doctorul 
Mudava, în care ne-am 
pus niște speranțe".

Incercin-J ce este omeneș
te în puterea noastră de 
a-i ajuta pe cei doi han
dicapați. am aflat de la 
doamna Irina Ambruș, ju
risconsult la primăria mu
nicipiului Petroșani că e- 
xistâ, în prezent, un ca
dru legal care permite a- 
jutorarca soților Neacșu.

1 Decretul cu putere de le
ge nr. 70 publicat în 9 
februarie a.c. stipulează in 
art. 12, că în astfel de si

Ieri 
cu schele, 

azi fără țiglă
Intr-un recent articol, 

„Citeva schele și dureri 
de cap, relatam despre 
starea jalnică a unor 
schele uitate de construc
tor la blocul 9 de pe 
Aleea Viitorului din 
Vulcan. Articolul a apă
rut, schelele au dispărut

Notă

ca ți cum n-ar fi fost. 
Dar a rămas acoperișul 
blocului, fără țigle in 
două mari porțiuni. Lu
cru pe care îl poate 
constata orice trecător 
do pe bulevardul Victo
riei (blocul 9 se află in 
spatele „Magazinului ti
neretului"). Cum ar pu
tea fi apreciat acest 
fapt ? Pentru unii o fi 
de rîs. In nici un caz 
însă penlnt cei care lo
cuiesc la ultimul etaj 
al acestui imobil.

Gheorghc OLTEANU 

tuații cei aflați In suferin
ță pot beneficia de un 
ajutor social în valoare de 
1500 lei trimestrial. In a- 
cest scop soții Neacșu tre
buie să depună la primă
ria «din Petroșani, cîte o 
cerere în calitate de soli- 
citanți de ajutor sc-iaL 

Am copsiderat că este 
util să flțccm publice pre
vederile Decretului-Lege 
nr. 70/1990, întrucît și în 
municipiul Petroșani e- 
xistă o moștenire grea din 
trecut, în ceea ce privește 
familiile cu venituri mici, 
aflate în sărăcie lucie 
despre care nu s-a amintit 
nimic, dintr-o falsă pu
doare, în anii trecuți. „Pen
tru întreg anul trecut pri
măria municipală a avut 
un fond de 30 000 lei des
tinat ajutorării sociale a 
familiilor și cetățenilor a- 
flați în situații deosebite, 
fond care a fost departe de 
a rezolva numărul mare 
de cazuri, ne-a spus dom
nul Petre Marica, inspec
tor in cadrul autorității tu
telare a municipiului Pe
troșani. După revoluția din 
decembrie situația s-a îm
bunătățit considerabil. Pi
nă în prezent, de la înce
putul acestui an, am acor
dat ajutoare în valoare de 
peste 90 000 lei, unor per
soane pentru situații deo
sebite de lioală sau veni
turi insuficiente".

După cum am aflat de 
la domnul Petre Verde.ș, 
șeful sectorului admini
strativ de stat al primări
ei municipale, familiile 
sărace au beneficiat cu pri
oritate de ajutoarele tri
mise din străinătate. A 
luat ființă în Petroșani 
și o asociație a handica- 
paților. Apelul la omenie 
al soților Neacșu, care se 
zbat într-o situație grea, 
se cuvine ascultat cu su
fletul, nu doar birocratic. 
Vom urmări cit timp vor 
dura formalitățile necesa
re pînă la acordarea a- 
jutorului, deoarece cei doi 
handicapați au posibili
tăți foarte reduse de de
plasare. Este omenește să 
fie ajutați pînă atunci, 
pentru a încerca o ultimă 
șansă prm Mudava, pen
tru a putea să obțină un 
loc de muncă.

Viorel STRAI |

H O T A R î R E
(l rmare din pag. 1)

3. Organizarea jocurilor de noroc pentru public, 
fără autorizare este strict interzisă.

încălcarea acestei dispoziții se pedepsește con
form art. 330 din Codul Penal sau, după caz, con
form art. 1 din Decretul nr. 153/1970.

In cazurile prevăzute la punctele 1, 2 și 3 do 
mai sus, se vor confisca mărfurile în cauză, precum 
ți banii rezultați din vinzări sau organizări de jocuri 
de noroc.

1. Se interzice cu desăvirșirc afișajul, de orice 
fel, in afara locurilor special amenajate pentru acest 
scop.

Contravcnienților li se va aplica amenda pre
văzută de Decretul nr. 153/1970.

Partidele politice, asociațiile sau alte organizații 
de masă, precum ți instituțiile sau organizațiile e- 
conomice care nu lipit afișe in nltc locuri dccit cele 
speciale de afițaj, în perioada anterioară prezentei 
hotăriri, sint rugate să organizeze curățirea pereți
lor, geamurilor, vitrinelor, ele. de resturile afișelor, 
în termen do 10 zile de la data publicării prezentei 
hotăriri, în caz contrar nplicîndii-li-se amenda pre 
văzută de Decretul nr. 153/1970.

Magazinele comerțului de stat, unitățile co
operației meșteșugărești și uite unități pe ai căror 
pereți sau vitrine sint aplicate afișe mai vechi, sint 
rugate să curețe locurile respective și să nu mai 
permită lipirea de alte afișe.

5. Primăria municipiului Petroșani, primăriile 
orașelor Pctrila, Aninoasa, Vulcan, Lupeni și Uri- 
cani, precum ți organele de Poliție vor lua măsuri 
do aplicare întocmai a prevederilor prezentei hotă
riri.

7. VI. 1990

Sîmbătă, 9 iunie, zi li
beră, numai bună pentru 
făcut piața. Pe la ora 
prinzuliri (13 și 20 de mi
nute) la unitatea de legu
me și fructe din Piața a- 
groalimentară din Petro
șani se vindeau castraveți 
și roșii. Cine a organizat 
vinzarea a gîndit bine, 
punînd două cîntare și doi 
vinzători. La un cîntar 
vindea un bărbat, la ce
lălalt o femeie (am aflat 
ulterior că se numește E- 
lena Roiban și că este so
ția responsabilului unită-

ȚĂRANUL ROMÂN Șl PIAȚA LIBERĂ

Erate, frate, dar brinzn... Foto: Sorin OPREA

numai vorbe?I a r
(Urmare din pag. 1)

rea tcrmoficării în Valea 
Jiului, lichidarea poluării 
provenite de la UE Paro- 
șeni și „Vîscoza" Lupeni, 
construirea unor obiective 
culturale și spitalicești 
(case de cultură, materni
tate, policlinică) în ora
șele Vulcan și Lupeni.

Oarecum mai clare au 
fost termenele de execuție 
în urgentarea dublării con
ductei de apă potabilă de 
la Valea de Brazi care va 
fi gata în 1991.

Deci, cei prezenți, și 
ne referim la liderii sin
dicatelor miniere din Va
lea Jiului, au ascultat ex
plicații, argumente vagi și

Unde-i 
respectul ?

ții, Petru Roiban). S-au 
format două rînduri la ca
re oamenii au așteptat or
donat pînă au văzut că 
vînzătoarea vinde și repe
de și bine, iar vânzătorul 
(nu a vrut să-și decline i- 
dentitatea, iar ecuson nu 
se mai Doartă), se încurca 
în propriile-i mîini, i se 

de multe ori neclare, ter
mene evazive. Strădaniile 
lor de a afla în ce stadiu 
de rezolvare le sint o 
parte din revendicările ri
dicate nu au găsit audi
ența cuvenită. Nu am reu
șit încă să trecem în mod 
hotărit pragul țrromisiuni- 
lor, îmbrăcate în cuvinte 
frumoase.

Să li spună oamenilor 
răspicat ce se poate face, 
pină cind și ce nu se poa
te face și motivul. Dacă
ne înecăm iar într-o 
vorbărie prin care amețim 
omul, dind o falsă impre
sie de preocupări stator
nice, continue pentru a-i 
rezolva problemele, în
seamnă că nu am făcut

„Produs44
Ia

(urmare din pag. 1)

tani pe lîngă el. Au stat 
de cîteva ori la rind. Așa 
că nu mă mir cînd vin oa
menii și spun că pantofii 
luați din magazin la 250 
lei perechea sc vînd la 
talcioc cu cinci sute lei".

Și la raionul cu artico
le sportive a fost marc tă
răboi în 26 mai. Adevărat 
balamuc, cum se exprima 
doamna Elena Brlndușan, 
vânzătoare la acest raion. 
Nici nu mai știe cum au 
prididit dumneaei și cole
gele sale la vinzarea adi- 
dașilor. Dacă s-au făcut 
bonuri ? Nici pomeneală. 
„Luau cîte 4 perechi, deși 
noi voiam să dăm fiecăru
ia doar citc două perochi 
de adidas". Ce a fost acolo 
în acea simoătă și apoi 
luni, 28 mai, o pot confir
ma și cei doi polițiști care, 
cu multă, multă greutate, 
au temperat pe cei care a- 
runcau marfa unor amici 
aflați în afara raionului. 

împleticea limba-n gură și 
vedea oamenii ca prin 
ceață. Degeaba l-au rugat, 
degeaba au ridicat tonul la 
el. El și-o avea pe-a lui, 
pînă cfnd femeia a vindut 
marfa, iar cei care au stat 
la rînid la „el” au rămas 
cu buzele umflate. Cînd 
vor face mai marii de la 
legume și fructe ordine cu 
acești bețivi care n-au ce 
căuta In comerț ? Nu de 
alta, dar asemenea fapte 
nu țin de democrație, ci 
de... Decretul 400, care nu-i 
abrogat. (S.P.)

nici un pas înainte și am 
rămas marcați de aceleași 
metehne vechi.

P.S. Tn 8 iunie, în timpul 
unei discuții, liderul ligii 
sindicatelor libere mini
ere Valea Jiului, Miron 
Cozma ne spunea: „In ul
tima vreme o parte din 
propunerile noastre, cu
prinse în nota de revendi
cări, au fost demarate. 
Sintem hotărîți ca lunar 
să invităm la discuții di
rectorii generali de direc
ții din diferite domenii de 
activitate. Vom insista pî
nă la rezolvarea integrală a 
revendicărilor solicitate 
de mineri.

deficitar 
unii

Exemplificările de mai 
sus, cu articole de încăl
țăminte, nu sînt singulare. 
Această stare febrilă de a 
cumpăra peste nevoile pro
prii s-a extins ți la alte 
genuri de produse. Artico
lele de sticlărie, In special. 
Cauza se cunoaște. Nu poți 
pleca în străinătate cu 
mîna goală. Explicația este 
pertinentă doar pînă la un 
punct. Acela al bunului 
simț. Intr-adevăr, nu exis
tă legi care să fixeze can
titatea de mărfuri pe care 
o poate cumpăra fiecare 
dintre noi. Dar de la a 
achiziționa în stil mare 
plnă la a nu mai lăsa se
menului tău posibilitatea 
cumpărării unui produs 
similar este cale lungă. In 
acest caz intervine un 
„produs" care se pare că 
unora Ie lipsește: conștiin
ța. Șl, din păcate, a- 
ceasta n-o găsești expusă 
în rafturile nici unui ma

gazin.

Bacalaureat ’90
Potrivit comunicatului 

dat de Ministerul Invâță- 
mfntului, susținerea baca
laureatului In acest an 
se va face după următorul 
calendar:

SESIUNEA IUNIE. IR
IS iunie — înscrierea can- 
didaților: 20 iunie — lucra
re scrisă la limba și lite
ratura română ți respectiv, 
la limba ți literatura ma
ternă pentru candidații ca
re au studiat In limbi ale 
minorităților naționale; 21 
iunie — lucrare scrisă, în 
funcție de profil, la una 
dintre disciplinele mate
matică, chimie, istorie, geo
grafie, pedagogie, estetică, 
limba română; 22 iunie — 
lucrare scrisă, tn funcție 
de profil, la una dintre 
disciplinele: fizică, chi
mie, biologie, geografie, 
istorie; 23 iunie — lu
crare scrisă la limba și 
literatura română, pentru 
candidații care au studiat 
In limbi ale minorităților 
naționale; 26 iunie, afișa
rea rezultatelor examenu
lui. Se face precizarea că 
lucrările scrise încep la 
ora 9,00.

SESIUNEA AUGUST. 
9—13 august — înscrierea 
candidaților; 15—18 august, 
lucrări scrise. în ordine si
milară cu sesiunea iunie) 
21 august, afișarea rezulta
telor. (Al.H.) 

MÎINE, 13 iunie a.c., la 
ora 11, va avea loc ia Ca
sa de cultură din Petro
șani o întrunire a pensio
narilor mineri din Valea 
Jiului. Participanții se vor 
Intîlni cu dl. Deneș Carol 
ți se va discuta punctul 1 
din Nota de revendicări 
privind acordarea gratui
tăților după pensionare. 
Se vor analiza ți modali
tățile de constituire a Ligii 
pensionarilor minieri din 
Valea Jiului. (T.S.)

EXCURSIE. Filiala Pe-
Mițcării Ecolo- 

România organi- 
zilele de 14—15 
o excursie ce se

Bi-
e-
12

troșani a 
giste din 
zează în 
iulie a.c., 
anunță .ntcrcsnntă la Peș
tera Uhi șcâu, județul 
hor înscrierile se pot 
fectua pină la data de 
iulie, la sediul filialei. 
(G.C.)

SOLICITARE. Mai mulți 
cetățeni din Jieț ne roa
gă să aducem la cunoș
tința conducerii AUTL Pe
troșani, dorința lor de a 
se reînființa traseul de 
transport în comun; Piața 
Victoriei — Jieț. Această 
cursă a mai circulat și în 
anii din urmă, cetățenii ce- 
rlnd, de fapt, un lucru pe 
care l-au mai avut. Așa 
cum multe lucruri bune 
au fost redate cetățenilor, 
ne exprimăm 
rea că această cerere 
cuitorilor Jiețului va „_ ,
audiența necesară la con
ducerea AUTL. (G.C.)

KECITz\LURI. Incepînd 
de mîine, 13 iunie, sala 
de festivități a Școlii ge
nei ale nr. 1 din Petroșani 
va cunoaște din nou bucu
ria artei. Sint programate 
mai multe microrecitalurl 
ale elevilor secției muzi
că a școlii. Micii instru
mentiști vor prezenta lu- 

compo- 
precum

convinge- 
a lo- 
găsl

crări din creația 
zitorilor români, H1CVU111 
Și din literatura muzicală 
universală. Primul din 
seria microrecitaluri va fi 
susținut de absolvenții cla
sei a VUI-a ți cel mal 
mici școlari, absolvenți 
peste cîteva zile, ai clasei 
L Manifestarea va începe 
la ora 17.

Rubrică realizată dc 
Herațiu AH XANDRESCU
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in primul său meci, România a învins U. R. S. S.!

c©ppa de! m©ndoGZItohcL-1990 ° 'Wm.,/'»)

BARI 10 (Rompres). — 
Succesul obținut de echipa 
României In meciul ei de 
debut la „Coppa del Kon- 
do" împotriva URSS a 
creat un optimism robust 
în ceea ce privește șansele 
de calificare în faza a 
doua a turneului final, ce
le două puncte contînd, 
probabil, decisiv în eco
nomia grupei B. Este, deși 
mai temperată, și ideea 
desprinsă din declarația pe 
care ne-a lăcut-o antreno
rul Emcrich Jenei. ime
diat după meci: „Sint do
uă puncte extrem de im
portante, mai ales că au 
fost r>F‘;n'ite în fața uneia 
dinu. ,u\L>ri:qie seriei în 
opinia cvasigenerală, vice- 
campioana Europei. De 
fapt, după primele două 
meciuri ale acestui cam
pionat, Camerun — Argen
tina și România — URSS 
confirmă o apreciere mai 
veche de-a mea că In 
seria noastră calculele hlr- 
tiei n-au prea mare im
portanță. Din punct de 
vedere tactic, noi ne-am 
impus jocul, acționînd e- 
Xact cum ne-am propus, 
cu contraatacuri tăioase. 
Rezultatul poate face pe 
oricine optimist, dar eu 
vreau să fiu mai degrabă 
realist și să spun că, șan
sele noastre crescind, cali
ficarea se Joacă în conti
nuare. Nu fac remarcări, 
toți jucătorii evoluînd 
foarte bine. Victoria a 
creat, inevitabil o stare de 
liniște și de emulație în 
rindul membrilor lotului 
reprezentativ**.

Mai puțin cooperant, lu
cru într-o măsură explica
bilă, tehnicianul sovietic 
Valeri Trebanovski s-a 
pus cu o oarecare Intîrzie- 
re la dispoziția ziariștilor, 
interzicînd, totodată, vre
unui Jucător să facă de
clarații. Ivi insistențele de 
legatului Federației Inter
naționale de Fotbal, a apâ-

Cit Marius LAcâtuș, ' 

de vorbă, (e(c n tete, 

pe stadionul .Jiul".

rut, totuși, urmat la 15 
minute de Dassacv. Iată ce 
ne-au spus cei doi: Valeri 
Lobanovski: N-am ce să-mi 
reproșez. Am introdus In 
teren echipa cea mai bu
nă. Meciul a avut două 
părți distincte: prima re
priză ne-a aparținut in to
talitate și am avut trei o- 
cazii uriașe de a marca. 
Ratarea acestora le-n per
mis românilor să-și revină. 
Ei au acționat într-o sin
gură manieră, pe „con
tre", fotbaliștii mei acțio- 
nind fără a gîndi, mai 
mult cu sentimentul decît 
cu mintea. Am atacat cu 
7—8 oameni și ne-am des
coperit în apăntre. In fot
bal există o axiomă: în
vinge cel ce face mai pu
ține greșeli, iar astăzi 
noi am făcut multe erori 
Apoi trebuie scoasă din 
limbajul curent expresia 
de „echipă favorită", totul 
depinde de pregătire, de 
planul tactic și de capaci
tatea jucătorilor de a-.și 
exprima meseria, dacă, bi
neînțeles, o au. Ii felicit 
pe români, dar cred că 
vor avea în continuare di
ficultăți, ca și noi de alt
fel". Rinat Dassacv: La
primul gol am fost naiv, 
pur și simplu. Am greșit 

• ’H,

alegînd colțul lung. Am 
mai spus-o, singurul jucă
tor de care mi-a fost frică 
a fost Lăcătuș, care mi-a 
mai marcat goluri in me
ciurile din „Cupa Campio
nilor Europeni", pe cînd 
eram la Spartak Moscova. 
In privința penaltyului, nu 
pot să spun dacă a fost 
sau nu henț, Hidiatulin era 
cu spatele dar, în orice 
caz, eventuala infracțiune 
a fost în afara careului**.

Vedeta meciului, Marius 
Lăcătuș, a apărut cu o 
mare intîrziere la autocarul 
care ducea echipa la Bis- 
celia, aceasta pentru că, 
dacă i-au fost suficiente 15 
minute să înscrie cele două 
goluri, prima „dublă** a 
campionatului, i-au trebuit 
B0 de minute ca să se 
poată supune controlului 
antidoping. Glumeț, cum 
il știm, Marius a spus: 
„Deshidratat și fără bere, 
interzisă acum de FIFA, 
am avut dificultăți la con
trolul antidoping. A fost 
mai ușor să înscriu de 
două ori sovieticilor**. A- 
poi, devenind sobru; „Vă 
rog să nu exagerați meri
tele mele. Întreaga echipă 
a făcut un med mare. Sint 
fericit cum altfel, dar 
mai ales vreau să vă spun 
că nu mă voi opri aici. 
Prima ocazie: meciul cu 
formația Camerunului'*. 
Răspunzînd apoi unui zia
rist italian. Lăcătuș a spus: 
„Dacă Fiorentina mă 
vrea, cred că acum trebuie 
să plătească mai mult". 
Marele absent. Bagi, în
conjurat de mul ți ziariști 
spanioli, a fost succint: 
„Micătuș a fost fantastic, 
pur .și simplu de neoprit. 
Acum, însă, ne gindim la 
partida de joi, împoti iva 
Camerunului. I.a prima ve
dere, pare un meci mai 
puțin dificil, în special da
torită faptului că le vor 
lipsi doi titulari".

Apropo de cei doi afri
cani eliminați de pe te
ren, Andrc Kana Biyik și 
Benjamin Massing, ci au 
„inaugurat" noua regulă 
a FIFA: pe lîngă suspen
darea pentru un meci, ca

și pină acum, aceștia vor 
trebui să plătească, îm
preună, o amendă de
10 000 franci elvețieni.

☆

Echipa Italiei s-a impus 
destul de greu în partida 
inaugurală a Grupei A 
de la Roma, învingînd cu 
scorul de 1—0 (0—0) re
prezentativa Austriei, prin- 
tr-un gol înscris de
Schillaci în minutul 78 al 
meciului, Ia 4 minute de 
la intrarea sa în teren și 
la primul contact cu balo
nul. Mai mult, golgeterul 
lui Juventus n-a înscris în 
actualul sezon nici un gol 
cu capul. S-a rezervat, pro
babil, pentru „Mondiale**.

☆

Referindu-se înti-un co
mentariu la grupa B a 
turneului final al Campio
natului mondial de fot
bal, corespondentul agen
ției France Presse notea
ză: „considerate inițial ca 
mari favorite, echipele Ar
gentinei, campioană mon
dială „en titre" și URSS, 
vicecampioană a Europei, 
și-au diminuat șansele de 
calificare, prima pierzînd 
la Camerun (0—1), iar cca 
de-a doua în fața echipei 
României (0—2). Astfel 
partida Argentina — URSS, 
programată miercuri la 
Neapole, va fi decisivă, 
pentru cele două formații. 
In schimb România și Ca
merunul, cu cite 2 puncte 
la activ, au posibilități mai 
bune de a obține biletul 
pentru optimile de finală.

i

Un tort pe care era scris 
cu fri.șcă, în litere uriașe, 
Camerun 1 Argentina 0, 
era pregătit în onoarea ju
cătorilor africani cînd a- 
ceștia au sosit la hotelul 
„l’alacio de Vare.se" unde 
sint găzduit!. „Leii neim- 
blinziți" au sărbătorit vic
toria cu cîntece și șampa
nie, fiind felicitați de mi
nistrul camerunez. al spor
tului Joscph Fofe.

l/ALE SUPORTERILOR
Primul val de suporteri 

englezi a debarcat, pe ae
roportul din Cagliari, cîtcva 
sute de polițiști suprave- 
ghindu-i discret, de la 
distanță, anunță agențiile 
internaționale de presă. 
Primii patruzeci dintre ei, 
avind capetele rase, cercei 
în urechi și tricouri in 
culorile steagului britanic 
au fost supuși, la sosire, 
unui control sever, majo
ritatea neposcdînd bilete 
de intrare la meciul ce 
va opune, la 16 iunie, An
glia reprezentativei O- 
landei. In zilele ce urmea
ză, în Sardinia sint aș - 
teptați să sosească apro
ximativ 12 000 suporteri 
englezi, cam tot atîția o- 
landezi și peste 7000 de ir
landezi.

*

tutoritățile din Gcnoa, 
port în nordul Italiei, de 
unde se vor îmbarca sute
le de suporteri ai forma
țiilor ce vor evolua in Sar
dinia (Anglia, Olanda, Ir
landa) au amenajat, pen
tru forțele de ordine, un 
fcrryboat cu o capacitate 
de 800 de locuri. Pe nume 
„Mediteranean Sky”, fer- 
ryboatul se găsește anco
rat la Ponte Barodi, in 
vechiul port, aproape de 
gara maritimă de unde 
pleacă cursa regulată spre 
Sardinia. El este legat de 
uscat prin cabluri telefo
nice, ceea ce-i permite să 
funcționeze ca un adevă

Gemenii din 
Emiratele Arabe Unite

Echipa de fotbal a Emi
ratelor Arabe Unite poate 
fi considerata ca o adevă
rată familie. In lista celor 
22 de jucători pentru CM 
figurează 3 perechi de 
frați, dintre care 2 gemeni, 
apărătorii Elissa Meer, I- 
brahim Meer Abdulrahnxan. 
născuți la 12 iunie 1967 la 

$1 PAPA 1)1 LA ROMA 
A I0SI LOTBALIST...

Papa Ioan Paul al II-lea care este un mare pa
sionat de sport fiind el însuși In tinerețe Jucător de 
fotbal, apoi ciclist și schior a primit la Vatican pe 
cei 36 de arbitri care vor conduce meciurile cam
pionatului mondial. Adrcsîndu-se acestora, înaltul 
Pontif a spus: „Sintem alături de voi în această mi
siune dificilă și plină de răspundere. Un.campionat 
mondial de fotbal trebuie sa fie o mare sărbătoare 
de înțelegere și concordie între popoare. Meciurile 
trebuie sa se dUpute intr-o atmosferă de fair-play 
de respect și amiciție în relațiile umane. In toate 
acestea, arbitrii au un rol fundamental, Judecata lor, 
exactă, rapidă și imparțială contribuind la respec
tarea regulilor Jocului și la asigurarea unei ambianțe 
sportive corecte".

rat punct de ■ omandii 
Poliția locală a anunțat c.t 
aeroportul din Geaca, cx! ■ 
două gări Genovn-Br: 
nole și Genova-Prin m . 
căile de acces rutier • int 
supuse unei supravcghvi i 
polițienești foarte sevei-

☆

Nici nu începuseră încă 
întrecerile turneului final 
al Campionatului mondial 
de fotbal din Italia și trei 
suporteri englezi, sosiți în 
Italia, au fost arestați, la 
Cagliari (Sardinia), fiind 
învinuiți de furtul unoi 
perdele dintr-o cameră d-- 
hote), precum și pentru 
distrugeri provocate mobi
lierului. Numele celor trei 
suporteri nu figurează pe 
lista trimisă poliției italie
ne de către autoritățile en
gleze.

☆

Locuitorii orașului Ca
gliari din Sardinia unde 
au loc meciuri ale grupei 
F, cu Anglia, Egipt, Irlan
da și Olanda îi preferă f • 
Jucătorii din țara lalelelor, 
după cum a reieșit din- 
tr-un sondaj efectuat prin
tre trecătorii ce re aflau 
pe străzile principale ale 
localității. Este adevărat 
că mulți. dintre viporterii 
din Sardinia sint admira
tori ai lui IC Milan, res
pectiv a trioului Rijkaard, 
Gullit și Van Basten.

interval de 5 minute. Ase
mănarea lor este atlt de 
mare incit a creat unele 
probleme. Recent la Un 
meci din campionatul na
țional al Emiratelor, arbi
trul a dat cartonaș galben 
lui F.lissa, deși faultul fu
sese comis de Ibrahtal.

Vare.se
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Intîlnire Ion Ilîescu- 
pariamontarî vest-germani

Președintele ales al Ro
mâniei, domnul Ion Ilies- 
cu, a primit luni, 11 iunie, 
delegația fracțiunii parla
mentare a Partidului So
cial Democrat din RFG, 
condusă de dr. Ilerman 
Schcer, membru al Comi
siei de politică externă a 
parlamentului, președinte
le grupului de lucru al 
fracțiunii PSD pentru 
problemele dezarmării și 
controlului armamentelor.

Delegația a fost informa
tă asupra procesului de de
mocratizare și deschidere 
a societății românești în
ceput in decembrie '89, 
despre acțiunile ce se în
treprind in vederea inte
grării României în viața 
politică, economică și cul
turală a Europei, a între
gii lumi.

La rindul lor, parlamen
tarii vest-germani au ex
primat sprijinul pe care 
siat gata să-l acorde nou
lui guvern al României, 

poporului român pe calea 
democratizării țării.

La convorbire a fost 
prezent domnul Petre Ro
man, primul ministru al 
Guvernului României.

După întrevedere, dom
nul Ilerman Schcer, con
ducătorul delegației, a fă
cut presei române o scurtă 
declarație: „Am purtat con
vorbiri foarte amănunțite 
cu președintele României 
și cu primul-ministru al 
țării, care s-au referit, în 
principal, la căile prin care 
România va putea să șc 
integreze mai rapid în 
Europa. Este foarte impor
tantă străduința preșe
dintelui Iliescu de a se de
barasa de izolarea în care 
s-a aflat România și de 
a porni pe o calc deschisă. 
Această nouă cale va tre
bui să fie sprijinită de 
noi toți. Acest lucru a fost 
așteptat de noi de mult 
timp".

(Romprcs)

Dialogul
a

Luni a început la sediul 
Guvernului din Piața Vic
toriei dialogul între o co
misie guvernamentală și 
reprezentanții manilestan- 
ților și celor care fac 
greva foamei din Piața U- 
niversității. La acest dia
log sînt reprezentate Aso
ciația studenților arhitecți, 
Sindicatul studenților Aca
demiei de Artă, Asociația 
„16—22 Decembrie", Liga 
Studenților, Grupul inde
pendent pentru democra
ție, Asociația foștilor de
ținuți politici, Alianța po
porului și Radio Libertatea 
22, precum și trei repre
zentanți ai celor ce fac 
greva foamei. Din comisia 
guvernamentală fac parte 
domnul Sever Georgescu, 
secretar general al guver
nului, Radu Dop, ministru 
adjunct la Ministerul Să
nătății, Vladimir Paști, 
consilier al primului mi
nistru, Lucian Constanți-

cu greviștii din Piața Universității 
denaturat. Situația e staționară

nescu, director general la 
Ministeiul Transporturilor 
și Telecomunicațiilor.

★
Agenția de presă „Rom- 

pres" a primit, de la Biroul 
de presă al Guvernului ur
mătorul Comunicat:

Conform înțelegerii, la 
ora 15,00 a avut loc dia
logul promis. La acest dia
log, reprezentanții greviști
lor foamei și-au spus 
punctul de vedere privind 
înființarea unui post de 
televiziune independent, 
dorință de care reprezen
tanții guvernului au luat 
act. S-a căzut de acord că 
această problemă este de 
competența Parlamentului 
și că guvernul sprijină în 
principiu crearea mai mul
tor posturi de televiziune 
și stații TV, inclusiv in
dependente, unele private. 
Reprezentanții guvernului 
au promis rezolvarea ce
lorlalte cereri ale greviști

lor foamei sau transmite
rea lor către organele com
petente ale puterii de stat. 
In urma acestui dialog s-a 
semnat un procotol, urma
re căruia reprezentanții 
greviștilor s-au angajat 
să-și încheie acțiunea.

La dialog au fost pre- 
zenți și reprezentanții A- 
sociațiilor „Alianța popo
rului" și „16—21 Decem
brie" care au venit înso
țiți de un grup de mani- 
festanți. La rugămintea 
reprezentanților guvernului 
la dialog ca grupul de 
manifestanți să părăsească 
piața pentru a se exclude 
ideea vreunei presiuni a- 
supra desfășurării convor
birilor, reprezentanții ce
lor două asociații s-au 
declarat mai întîi de a- 
cord cu acest lucru, pentru 
ca mai apoi să părăsească 
sala motivînd că doleanțe
le lor, de natură politică, 
complet diferite de cele 

ale greviștilor foamei — 
nu sînt incluse în convor
biri. Aceste revendicări 
politice nu țin, de altfel, 
de competența guvernului.

După plecarea din sală 
a reprezentanților celor 
două asociații și încheierea 
cu succes a dialogului, 
manifestanții din piață re- 
prezentînd „Alianța Popo
rului" și „Asociația 16—21 
Decembrie", avînd în 
frunte lideri ai acestor or
ganizații, au asaltat clădi
rea guvernului. împotriva 
unităților de poliție care 
nu au făcut uz de forță 
s-au produs agresiuni fizi
ce. La ora aceasta situația 
este staționară. Purtătorul 
de cuvînt al guvernului a 
anunțat că orice acțiune 
similară va fi tratată ca 
fiind în afara legii și îm
potriva acestui fel de ma
nifestări, forțe conjugate 
vor lua măsurile ce se im
pun.

M 1 C A P U B LICITATE
ANIVERS ARI >

F KMILIA Marascu urea
ză „I«1 mulți anii", cu

DECESE

SOȚIA, copiii. nora 
ți nepoțica anunță cu 
adîncă durere dispari
ția fulgerătoare a celui 
care a fost un bun soț, 
tată și bunic

BALASZ - KBRCSO 
. DEZIDERIU 
’ z (57 ani)

Cortegiul funerar plea
că azi, 12 iunie, ora 
15,30, de la Biserica E- 
vanghelică, Petroșani.

Odihnească-se in pa
ce. (1403)

‘ FAMII1A Buncci Va- 
sile și Elena deplingc 
moartea scumpului cum
nat

BALASZ DEZIDERIU
Nu-1 vom uita nici

odată .(1114)

COLFCTIVUL Depo
zitului cereale al II R A 
Petroșani regretă 
profund dispariția ful
gerătoare din viață a 
celui care a fost

BALASZ DEZIDERIU 
bun coleg și om do a- 
leasă omenie.

Nu-1 vom uita nici
odată.

Transmitem sincere 
condoleanțe familiei în
doliate. (1110)

COLECTIVUL de ca
tedră topografie din 
IMP este alături de 
loniță Pădure în dure
rea pricinuită de decesul

- COMEMORĂRI

COPIII și nepoții a- 
nunță împlinirea a 3 
ani și, respectiv 6 luni 
de la trecerea in nefi
ință a celor ce le-au 
fost părinți și bunici

CU Al EE.AȘI cir igostc ii 
iubim și acum cinci nu 
mai sint și ne ni „m pen
tru sufletele lor bure. <-.t 
Dumnezeu sa Ic odibnr- r 
<'i somnul ve ne- m , 
la un an de la d< r u , 
de adorata m im-i

ocazia împlinirii vîrstel de 
17 ani, fiicei lor Lucia 

Adina. (1390).

mamei sale și-i transmi
te condoleanțe.

FAMILIA anunță cu 
adîncă durere înceta
rea din viață a celei ce 
a fost o deosebită fiică, 
soție, mamă, soacră și 
bunică

ILARDOCZ 
MARGARETA 

(62 ani) 
Inmormîntarea arc loc 

azi, ora 17. Cortegiul 
funerar pleacă de la 
domiciliu. (1400)

COLECTIVUL APTA 
— II’SRUEEM Petro
șani este alături de co
lega lor Nicola Ediții, 
în marca durere pri
cinuită de decesul ma
mei sale și-i transmite 
sincere condoleanțe. 
(1102)

VECINII din strada 
Aviatorilor, bloc 28 A, 
sint alături de familia 
N'icola în greaua în
cercare pricinuită de 
decesul mamei sale. 
Sincere condoleanțe. 
(1406)

SOȚUL, copiii, nora 
și nepoții anunță cu a- 
dincă durere încetarea 
din viată a scumpei lor 

GIGEA ANA
Inmormintarea are 

loc miercuri, ora 14. 
Cortegiul funerar plea
că din strada Dealului 
33, Petroșani. (1401)

KEGRE.AN IRMA
și

NEGREAN MULAI
Nu-i vom uita mii- 

ndUă. F.im'liilc B‘« 
V r.i|p și Nwre.in A- 
le' u-.diu. (1405)

SOȚIA Salonica, copiii 
Samir și Violeta urează 
scumpului lor soț și tată 
Costina Florian multă să
nătate, fericire și un căl
duros „La mulți anii", cu 
ocazia ieșirii la pensie. 
(1392).

COPIII Tiberiu, Bobo Co- 
rina, Nuțu, nora Simona și 
„ginerele" Miki urează 
dragilor lor părinți Comloșan 
Tiberiu și Ella, cu ocazia 
aniversării a 25 ani de că
sătorie, multă sănătate, fe
ricire și cel mai călduros 
„La mulți anii". (1398).

VTNZ.ARI
VIND casă cu Mrttlină 

și dependințe, Iscroni, stra
da Centru 1, nr. 81. (1389)

VIND costum mire 48— 
50, rochie mireasă, 42, pe
rucă naturală bărbați, mo
nezi vechi, argint, bancno
te, ceasuri. Telefon 70923. 
(1391).

Întreprinderea 
minieră Bărbăteni

încadrează urgent :

— paznici (bărbați)

Cei interesați se pot arii ..i comparti
mentului PIS al unității.

Exploatarea de gospodărie 
comunală Lupeni

angajează următorul personal calificai:

— instalatori sanitari

— timplari

— dulgheri
— tinichiqii

j
— zidar i

Iikadrarea conform noilor ipglemonljri.

Cei iiiCaldi<i|i benefic ia/â de qialuit.ili 
la chine i,i încălzite < mii,il,i.

VIND casă, garaj, Petro
șani, strada Cîrjei 16, lin
gă Depou. (1396).

VIND Fiat 850, stare bu
nă. Telefon ; 43063, Petro
șani, după ora 16. (1411)

VIND mobilă sufragerie. 
Informații, telefon 41071, 
după ora 19. (1404)

PIERDERI
PIERDUT cîine Caniche, 

negru, tuns. Petroșani, 
strada Păcii, bloc 14/5. Gă
sitorului recompensă. (1407)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Adia- 
coniței Constantin, elibe
rat de IGCL Petroșani. II 
declar nul. (1409)

PIERDUT carnet pescuit, 
pe numele Halasz Ioan, 
eliberat de AJVPS Petro
șani. II declar nul. (1408)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Radar 
Floarea, eliberat de EGCL 
A'ulcan. II declar nul. (1393)

TAGCMM-SUT Atelier ISCRONI
telefon inter 9 A Aninoasa 

angajează:
— mecanic auto, categ. 4—6
— sudor electric și autogen, categ. 2—5

— mecanici utilaje terasiere, categ. 4—6 

Salarizarea se va face conform legislației
in vigoare, beneficiind și de prevederile 
HCM 1687/57 privind acordarea gratuități? 
lor.

Uzina electrică Paroseni
angajează direct sau prin transfer t

— inginer sau subinginer constructor
— lăcătuși
— sudori
— operator cazane
— operator turbine

— zidari șamotori.
Unitatea noastră beneficiază de gratu

ități conform HCM 1683/1957.
Încadrarea se face conform Legii nr. 12/ 

1971 și Legii nr. 57/1974.

Pentru informații suplimentare vă ru
găm să vă adresați compartimentului PIS din 
cadrul unității noastre.

întreprinderea
j

minieră Lonea
strada Voivodului nr. 1

angajează direct sau prin transfer :

— instalator sanitar suprafață
1 

lnfonna|ii la biioul ONS al întreprinderii.

I( <1 k'tia ți adminiMniția ț Petroșani, sfr. Nicokco Bălcescu, Jir. 2. Telefoane i secretariat : 4 16 62 I secții l 4 16 63. 4 24 64. 
I'pnrul ; Tipografia Petroșani, sti'. hlicolae Bălcescu, nr. 2. telefon i 4 13 63.


