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0 RAZfl UE LUMINACOMUNICAT
AL GUVERNULUI

Guvernul României, fidel răspunderii sale fa
ță de procesul instaurării democrației și construirii 
instituțiilor fundamentale ale acesteia, a acționat in 
deplină legalitate și in consens cu populația pentru 
înlăturarea ocupării abuzive a sediului central dc 
trafic al Capitalei din Piața Universității. In cursul 
intervenției sale Poliția a procedat in conformitate 
cu normele legale, practicate in orice democrație au
tentică, constatind că ocupanții ilegali ai zonei dispu
neau de numeroase obiecte de agresiune. In această 
fază nu s-au produs incidente deosebite, nu s-au fo
losit metode brutale, operuulu-sc arestările în vede
rea cercetării identității persoanelor și modului lor 
dc acțiune. Guvernul a urmărit cu îngrijorare de
gradarea crescindă a atmosferei, apariția tot mai 
frecventă in această zonă a unor clemente declasa
te, principale purtătoare ale fenomenelor dc speculă, 
trafic ilegal, prostituție ți banditism.

D<s>i această situație a fost repetat examinată, 
adoptarea unei atitudini de toleranță față de această 
plagă socială s-a dovedit in cele din urmă favori- 
zantă pentru organizarea unor acte dc violență pro
gramate.

Considerăm că și poliția, interpretini greșit ati
tudinea tok—antă a guvernului, a manifestat slăbi
ciune. lipsă de decizie și dc profesionalism. Aceasta 

oglindit in incapacitatea de a sesiza rondul de 
acțiune al acestor grupuri de indivizi recalcitranți, 
evoluția probabilă către extremismul de tip fascist 
și de stabilire a metodelor de ripostă legală.

In aceste condiții, pentru 3 evita vărsări de 
singe și dezordini «te mari proporții, guvernul a fost 
forțat să ftieă apel la sprijinnl populației.

Agresorii vioienți din rina >i noaptea dc 13 iunie

DESPRE S.MTUL POLiTi’C 
AL MINERILOR

Ziua de 13 iunie a stre
curat iarăși frica în casele 
noastre. Am văzut la tele
vizor crainici speriați care 
nu-și mai puteau stăpîni 
vocea și cuvintele, am vă
zut redactori ai televiziunii 
molestați. Am văzut Piața 
Universității, acest „kilo
metru zero" al țârii, trans.- 
formată în infern și am 
văzut nucureștiul prin 
trombele dc fum. Pini 
noaptea tirziu. Și, de ce să 
n-o spun, am trăit alături 
dc colegii mei. redactorii 
dc la T.V.R. cu sufletul la 
gură evenimentele incredi
bile la care asistam in di
rect Dar am văzut și 

chipuri desfigurate dc beție 
și drog, dc sadism ți vio
lență. de bestialitate ale 
„demonstranților pașnici" 
dc ta Televiziune, ani vă
zut violența cu care au 
fost molestați polițiștii, mi
litarii — copiii noștri în
rolați sub drapel ca să nc 
apere liniștea și sufletul — 
ți mâ întreb: dc cc ? I-am

(Continuare in pag. a l-a)
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Adunarea Deputaților și Senatul
iși vor relua,

Adunarea Deputaților 
ți Senatul Iți vor relua 
lucrările în ziua de luni, 

văzut pe „colorați", să lc 
spunem pe nume, țigani 
beți, fluturind tricolorul. 

Cum de și-au permis să-și 
ascundă identitatea dc 
gușteri sub faldurile dra
pelului țării pentru apăra
rea căruia mulți fii ai 
acestui neam și-au dat via
ța? Răspunsul sc cheamă 
lațitate, decădere morală, 
vandalism, îmbrăcat în 
mentalitatea legionarilor 

care s-au pripășit in Piața 
l’niversilății, transforma
tă de ci într-o cloacă, atit 
la propriu cit și la figurat. 
Nu v-au roșit obrajii, 
doamnelor și domnilor cu 
fețe simandicoase care 
i-ați încurajat dc la bal
conul Facultății dc geo 
logie-geografio strigînd în 
gura maro, cu brațele larg 
deschise, „Vă iubesc pe 
toooți!" ? Și voi sînteți 

vino va ți dc cele întîmpla- 
te miercuri în Capitală peil-

Simion POP

« ontinuare in pag. a 2-a)

luni, lucrările
1(1 iunie, ora 10,00, la se
diul Parlamuntuhii. rcs. 
pectiv, la S.da'Omnia.

Am scris șl eu, nu de 
puține ori, despre curajul 
și faptele de bravură ale 
minerilor Văii Jiului. Și 
acum mă consider un pri
vilegiat al sorții că trăiesc 
aici, în mijlocul acestor 
oameni care, obișn îiți cu 
truda, și-au dovedit no
blețea civică ți, implicit, 
opțiunea lor pentru li
bertate, democrație și li
niște în țară.

Când miercuri seara, ur
măream îngrijorați cum 
câteva mii de indivizi de
clasați au produs din nou 
stări de tensiune și bar
barie în atît dc tînăra 
noastră democrație — pen
tru care am optat, Intr-o 
majoritate covârșitoare, Ia 
scrutinul din 20 mai — 
minerii, într-o sublimă 
spontaneitate, au pornit 
spre Capitală, am rememo
rat acele dcpUăii din 
iarnă, efe tualc în împre
jurări Similare. Orice om 
de bună credin’â a înțe
les sensurile adinei, așa 
cum este munca In a.'.incu
rile minei, ale acelor ine
dite ți fără precedent de
plasări a'.e minerilor: apă
rarea ordinii de drept și 
a liniștii. Și atunci mă gîn- 
deam: iată, minerii, prin 
coeziunea lor, sînt mai e- 
ficienți decît poliția, care 
ațe datoria să vegheze la 
ordine in țară. Acele două 
deplasări ale minerilor au 
alimentat stilourile înveni
nate ale unor jurnaliști ca
re scriu în cîteva cotidia- 
ne caic au evoluat sp’e ex
trema dreaptă. îar acum, 
după patru luni dc atunci, 
nu greșesc cîtuși dc puțin 
afirmînd că aceste ziare, 
respinse de tot mai mulți 
cititori, sînt autorii morali 
ai vandalismului la care 
au luat parte indivizii fără 
ocupație, fără îndoială năi
miți să creeze, prin vio
lență, instabilitate chiar in 
preziua reluării lucrărilor

i lamentului bicameral. 
VĂ amintiți? Pica seamă

nă aceste fapte 'eslabi! 
care s-au pcu<_cut miercuii 
In București, cu ceea c 
urla, cu o figură de halu
cinat, cățărat pe un ta.l 
un personaj: „Noi sin te a 
poporull Moarte peni, u 
moarte!" etc.

Și ială dc ce mi;V’rn an 
tteb'fit sî plece ni i la 
București pent u a rvitab.li 
atmosfera de echilibru po
litic și social. Pre: n‘a lor 
pe marile buleva.de ale 
Capitalei a fost in! îmbi
nată cum se cuvine de 
bucureștenii care s-au lave- 
dit a fi incapabili să îm
piedice acele tulburări care 
au agitat, de două luni, spi
ritele In țară și au dege
nerat într-o violența gixu 
de imaginat Jn spatele ace
lor dctracați, pregătiți, or
ganizați și dirijați din 
timp, se af'-ă cei care s-au 
străduit in fel și ci. p să 
împiedice alegerile .flr- la 
20 mai. Lipsiți de ane fi
late politică și r euioscă- 
tori (sau ignorîna) realită
țile românești s-au gln lit 
să manpulczc (nu mi pla
ce termenul. însă exprimă 
în mod pla -tic ce r. cc s-a 
petrecut de două luni și 
pînă miercuri nu.ip'i.u) un 
pumn de oameni ce-și spun 
„revoluționari". Deci a- 
vcm, slavă domnului, nco- 
disidenți — dc n’gulă cel 
care nu pierdut privilegi
ile ceanjiste, r.e ’ -velnțio- 
nari — tîne;i și mai puțin 
tineri care n-an mm'. -.t, și 
n-au învățat nici j . I.

Iată argunh. nt .iu care-m.i 
explică necesitatea prezen
ței minerilor. Intr-o zi dra
matici, la B i.".. ești, fiind 
nu numai cu sufletul, ci 
și cm vigoarea frzică în a- 
părarca democrației dobîn- 
dite prin luptă după ani și 
ani de privațiuni pc care 
vrem să-i uităm. Să fim 
recunoscători vigilența) 
minerilor și simțului lor 
politic.

Tibcrin SPĂTAR»
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Centrală de Salvare Minieră

Pentru sigur«ința omului 
și muncii sale în subteran

In sftrțit, întreprinderile miniere din bazinul 
nostru carbonifer vor beneficia dc serviciile unei in- 
--htuții deosebit de importante pentru siguranța omu
lui ți a muncii sak în subteran — S'.iția Centrală de 
Salvtre Minieră. Cum funcționează și care vor fi 
principalele dfrecițn de acțiune ale stației? Este o în
trebare pe c irc mulți dintre cm ce-și desfășoară acti
vitatea in subteran și.au pus-o și, la care, încercăm 
să dăm un răspuns cit mai clar, In urma discuții > 
pii' taic ii d ■ Ionii instituției, ing ll.uk BOR k

Ir. pi imul i lud /(•’' ( 1
vn !•_ .f.i .in a a_t i '.i’.i'ia in 
două intui domenii: aclivl- 
tali'.i de salvare miniera 
propriu-zis.î și .i< tivifat. .i 
m<di<.dă privind pneiiiuo- 
< imiozcli', medii in.i mum ii 
și psihologia.

In ceea w pr.v. li p: i. 
rnul domeniu d>- ncti. late, 
subliniem ci sta ia va dis
pune de ffftmlții c'e ■ ilva 
tort min'ori profesioniști, 
cu dotare la un înalt nivel 
de tehnicitate, care voi 
putea răspunde cu p; mp- 
titudinc maximă oricărei 
solicitări, de la orice în
treprindere minieră din Va
lea Jiului. Dotarea cu au. 
tovehlcule speciale. rom

[i r '.iment vie ți «•< hipatc 
u tot ce.-.i ce c te necesar 
unei intervenții rapide, 

va permite unui grup do 
ilvatori profesioniști să 

pornea'/'a in acțiune in a- 
provimativ 5 minute dc
ia alarmare, sau di la
solii itarc. Acea i • este o 
activ u ite tli ' t ,t de im
portanți la oue te adaugă: 
instruirea salvatorilor de 
l i in!ioprind. rilc miniere 
— pentru că punerea In 
funtțiuno a stație centrale 
nu presupune dizolvarea 
sau desființarea .'.t.ațijjor dc 
lalvarc de la intreprrtide- 

rile miniere —; cooperarea 
■i < ol'ilxirare.'i cil aciiș.te 
tatii: ficțiuni pievi nlivc.

dc Îndrumare și control al 
activităților de la stațiile 
unităților miniere; evidența 
și controlul focurilor de 
mină, a spațiilor închise 
din cauza concentrațiilor 
de gaze, l.’n alt punct im
portant în activitatea sta
ției centrale II constituie 
verificarea modului de în
tocmire a capitolelor de 
securitate a muncii din 
cadiml preiiminarelor tri- 
nic triale ți anuale și a 
plainirilor de prevenire și 
lii’hidarc a avariilor.

In celălalt d imcniu prin
cipii! dc activitate privind 
pneti moconiozclc, medicina 
muncii și p.iliologia, ao 
țiunilc vor fi mai vaste și, 
a ,a cum se spune, cu „bă
taie lungă". Va exista o 
evidență clară, riguroasă a 
stării dc sănătate a perso
nalului angajat la între- 
prinderilc miniere, se va 
acționa pentru depistarea 
cauzelor ți a locurilor dc 
mumă ce conduc la apari-

pnriii GllI.ț'A

(( nntimiarc In pag a 2 n)

Astăzi, 
pe niiciU: 

ecrane, 
la Cop pa 

del Mondo
Austria — C h.oslo- 

vacia,.ora 13 (direc1) 
R.F.G. — E. Aiabo, 

ora 22 (diroci) 
Iugoslavia — Co

lumbia (înregistrare)

buleva.de
ll.uk
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NUMITORUL comun
Am trăit, nu fără emo

ții, un moment dc maximă 
însemnătate. Primul par
lament al noii Românii cu 
cele două camere, Senatul 
și Adunarea Deputaților, 
și-a început activitatea. Este 
parlamentul ales liber, prin 
sufragiu universal, dc un 
popor liber, in urma unei 
campanii electorale desfă
șurate in condițiile demo
cratice inaugurate de Re
voluție. Principala misiu
ne a noului parlament, ins
tituția supremă a democra
ției. este aceea să-și în
deplinească rolul de Adu
nare Constituantă, deci c- 
1 a bora rea Constituției, le
gea fundamentală ce tre
buie să cuprindă principi
ile organizării statului, a- 
tXbuțiile organismele» na 
ționale, drepturile și obli
gațiile cetățenilor, bazele 
sistemului electoral.

Pe lingă multe alte prio
rități, Parlamentul va tre- 
I ui să adopte un cadru le
gislativ optim pentru ma
terializarea năzuințelor dc 
dreptate și prosperate alo 
cetățenilor țării, in primul 
iîihI. a pregreșulji ecșno- 
mic, prin înfăptuirea eco
nomici de piață, numitorul 
comun al platformelor.pio- 
grarn ale tuturor formațiu- 
ni'cr politice reprezentanții 
căi era se află in Parla- 
m< nt. Economic dc piață, 
di ci liberă si deschisă con
curenței, acțiunii instru
mentelor econom ico-fi na n- 
< iare specifice acesteia. Ca
drul legislativ va trebui să

O RAZĂ DE LUMINĂ
(l i marc din pag. 1) 

tru că „i-ați iubit pe toooți" 
fără disccrnăminl, încura- 
jindu-i. l-am văzut și au
zit răcnind cit ii ținea gu
ra „Ultima soluție — inc-o 
revoluții”. In numele cui? 
< ă degeaba aii urlat „Noi 
sintem poporul'*. Voi, cite- 
va sute, poate mii, vmduți 
pentru droguri, obiecte dc 
import, țigări străine si 
bani sinleți poporul? Ar 
trebui să lili trimiși m 

judecată pentru calomnie la 
adrisa poporului. Poporul 
sintem noi, cei 23 dc mi
lioane de oameni caro ne 
vedeam de treabă, muncind 
cinstit să ne refacem ța
ra. De fapt, ce-ați vrut ? 
Am văzut: să
distrugeți, să dați foc 

stimuleze restructurarea or
ganizatorică a întreprin- 
Jiii'.ci — ca unități auto
nome, independente, ren
tabile — pe baza competen
ței și a unei politici de 
personal < decve'e, prin în
făptuirea unui program so
cial pe măsură.

Forul legislativ al țării, 
ca și organul executiv, gu
vernul pe care-1 va desem
na, vor trebui să răspundă, 
mai presus de toate, prin 
actele emise și demersuri
le întreprinse, votului de 
încredere al electoratului, 
indiferent de opțiunea pen
tru o formație politică sau 
alta, care, ia 20 mai și-a 
pus speranța in noua con
ducere a țării dc a asigura 
înaintarea acesteia pe ca
lea democrației, realizarea 
unei tranziții de la socie
tatea totalitară comunistă, 
spre societatea civilă, de
mocratică, liniștită, fără 
convulsii și zguduiri deo
sebite. Votul de încredere 
nu a fost altceva decît o 
poliță m alb... acordată de 
alegători reprezentanților 
lor, indiferent că silit ai 
„majorității** sau fac par
te din minoritatea opozi
ției.

Dincolo de adversități 
și formele extremiste alo 
intoleranței manifestate in 
competiția electorală, in 
condițiile benefice pe care 
Ic garantează democrația 

pailammtară pluralistă, tre
buie să se ajungă la un 
numitor comun, să se acțio
neze deci in virtutea inte-

marinilor, clădirilor poli
ției, Ministerului de in
terne, Televiziunii. Ați vrut 
să distrugeți, să spargeți, să 
loviți, să ucidcți. Așa cum 
au făcut și legionarii.

Dar acest popor știi sâ- 
>i apere democrația pentru 
care a votat Ia 21) mai. 
( ind am aflat că minerii 
pleacă la ilucuresti, in su
fletul meu a răsărit o ra
ză d<> lumină care mi-a 
liniștit noaptea. Acești băr
bați vrednici, iubitori de 
țară, care slin să munceas
că, dar și să apere < uce- 
ririle democrației, s-au a- 
dunat spontan, s-au urcat 
in trenuri și s-au dus la 
București împinși de dorin
ța de a da o mină vinjoa- 
să dc ajutor muncitorimii 
bucuri'ștene, in incleștarea 

roșelor majore ale națiu
nii., Noul .for legislativ, ca 
și organul executiv nu își 
vor cîștiga legitimitatea 
decît în măsura în care 
vor răspunde așteptărilor 
milioanelor de alegători, 
tuturor cetățenilor țării, a 
satisfacției din partea po
porului față dc modul în 
care își onorează sau nu 
mandatul încredințat.

In urmă cu vreo două 
luni, la conferința dc cons
tituire a Federației sindica
telor miniere, reprezentan
tul sindicatului liber al mi
nerilor gorjeni a exprimat 
o idee deosebit dc generoa
să, de cea mai marc ac
tualitate: „nc aflăm cu to
ții pe o corabie dc soarta 
căreia depinde soarta noas- 
fră a tuturor. Această co
rabie se numește România, 
patria tuturor fiilor ci".

A fost un apel Ia răs
pundere și înțelepciune fa
ță dc soarta țării, dc bine
le ci.

Este un apel, de fapt, a- 
tit către cei care nc conduc, 
fie majoritari sau in opo
ziție, cit și față dc cei 
conduși. l!n apel de a tran- 
sccde interesele indivi
duale sau de grup, rivali
tățile politice, și dc a găsi 
numitorul comun pentru e- 
xistența noastră de miinc, 
care a și început azi, in 
acest prezent atit dc ten
sionat, și de a păși in vi
itor, spre reconstrucția ță
rii, eliberați de tarele tre
cutului.

toan D BEK

iu indivizii marinați bandi
tești' cu cuțite, ciomege, 
pietre de calilarim și sticle 
incendiari'. Ieri, dimineață 
la ora 5 și 30 minute, l-am 
auzit pe Președintele țării 
inulțuniindu-le minerilor 
care au venit in apărarea 
democrației. I.-am auzit 
dindu-le misiunea ca, îm
preună cu armata, să ocupe 
și să apere Piața Universi
tății și alte obiective. I.c- 

ain auzit uralele dc răspuns.
In suflet a strălucit din 
nou acea rază de lumină 
care ți dă încredere in 
oamenii de lingă tine, in 
ziua de miinc. Este raza de 
lumină smulsă din inima 
pămintului și dăruită oa
menilor, țării, de acești 
bărbați liotăriți și demni.

Nedumeriri pe peronul unei
Zilnic, prin zona Regu

latorului de Circulație și 
Mișcare din Petroșani trec 
100 de trenuri de marfă. 
Dacii socotim că un „măr
far" are In jur dc 25—30 
de vagoane, înse imita că 
aproape 3000 de vagoane 
sini rulate în intervalul de 
24 de orc. O circulație deo
sebit de intensă. Cărbune 
spre cocserii și centrale e- 
iectrice, materialo de cons
trucții și petrochimice, u- 
tilajc, diverse alte mărfuri. 
Adăugăm cele 40 de tre
nul, pentru calatori. Oa
meni care vin, oameni ca
re pleacă, navetiști sau că
lători ocazionali. Giferistii 
depun eforturi deosebite 
pentru a asigura fluența 
traficului și siguranța lui. 
roate bune, numai că o- 
mul nu mai poate face ni
mic alunii cînd baza ma
terială nu îi permite.

ÎN ATENȚIA CITITORILOR
Informam cititorii că in Urma unor abateri grave 

săvîrșitc in activitatea din acest an, abateri care au 
adus prejudicii ziarului, colectivul nostru și sindicatul 
liber au hotărît, în cursul zilei dc ieri, înlăturarea din 
redacție a dl. Constantin Iovănescu.

Se știe că timp dc 8 ani (în perioada 1982—1989) 
Constantin Iovănescu a deținut funcția de secretar cu 
probleme de propagandă la fostul comitet municipal 
de partid. Din 1 noiembrie 1989 a revenit in activita
tea de presă, beneficiind dc o încadrare tarifară pe 
care nu o merita. După revoluția din decembrie 1989, 
prin mai multe scrisori de protest, cititorii ne.au ce
rut ca în calitatea sa dc „fost nomenclaturist" să fie 
înlăturat din redacție. Colectivul a manifestat o ati
tudine generoasă față de G.I., în speranța că va depune 
eforturi pentru a se integra în noile cerințe create 
în presa liberă. Constantin Iovănescu nu s-a debara
sat insă de practica și modul de gindire ale fostului 
lucrător cu munca politică.

I’entru toate aceste motive, prezența dl. C. lovă- 
nescu intr-un colectiv față dc care nu a dovedit ata
șament și-a pierdut orice justificare.

Aducem la cunoștința cititorilor aceste fapte pen
tru a reține că dl. Constantin Iovănescu nu mai aroj 
nici o împuternicire din partea ziarului nostru pentru 
a culege informații și a realiza documentări, în în
treprinderi, instituții, sindicate, școli sau alte unități 
obștești, in vederea redactării unor articole de presă.

REDACȚIA

Știri din învătămînt
1 . »

Sintem in măsură să oferim cititorilor noi in
formații cu privire la concursul dc admitere in șco

lile profesionale.

Potrivit unei hotăriri 
a Ministerului Invâțămin- 
iultti, absolvenții școlilor 
generale sau ai gimnaziu
lui, in cazul in care do
resc să învețe c meserie, 
o pot face urmind cursurile 
unei școli profesionale or
ganizate potrivit cerințelor 
economiei naționale. Școli
le profesionale au o dura
ta ilc 3—4 ani, în funcție 
dc profil. Admiterea se 
face prin concurs. Candi- 
dații declarați admiși în
cheie contracte ferme cu 
o unitate economica. La 
absolvirea școlii vor pri
mi loc de munca la intre- 
prinderea cu care au în
cheiat contractul in mese- 
ri . pentru caro s-au specia
lizat.

Pentru anul școlar 11)90 — 
1991 se organizează con
curs de admitere in școli

Abonamente la „Zori noi"
Mulțumim cititorilor care sini abonați la ziarul 

nostru, tuturor celor care ne citesc și Ic comunicăm 
o veste bună. Oficiile poștale, factorii poștali, difu
zării din întreprinderi și instituții contractează in 
această perioadă abonamente la ziarul „ZORI NOI", 
pentru l.iineciiul al treilea. Fidel principiilor dc 
independență, ziarul „ZORI NOI" va fi permanent 
alături de dumneavoastră, dc viața și preocupările 
dumneavoastră, ::.sigiirmdu-vă o informare veridică, 
promptă și utilă. \ ă mulțumim 1

Oara din Petroșani este 
mu.t depășită, atit ca spa
țiu dc manevră cît și ca 
număr de linii curente. 
Dacă un singur tren în- 
lirzie puțin, nglomerurilc 
devin inevitabile, cu opriri 
ale altor garnituri prin al
te gări, cu timp pierdut, 
cu strcssul dc rigoare in 
a:tfel dc situații. Pur și 
simplu traficul mărfurilor 
și călătorilor pe linia 202 
eite strangulat la Petro
șani. Dc ani de zile se ce
re o nouă gaia, cu posibi
lități t.hnice la nivelul dez
voltării actuale a munici
piului. Regionala GER Ti
mișoara" .și ministerul de 
resort nu întreprind nimic 
deși cunoso situația. Nu 
mai vorbim de clădirea gă
rii, devenită total ncfunc- 
tională. Și o comună oare
care' arc o gară mai Ini
moasa și mai bine dotatul 
•■'ele trei peroane sînt în-

profesionale pentru 21 de 
domenii. Informații cu pri
vire la meseriile pentru 
care pot susține concurs 
candidații, se pot primi I 
piin intermediul birourilor 3 
invățâmint ale întreprin- I 
derilor, sau la sccretaria- I 
telc grupurilor școlare din I 
localități. I

Calendarul desfășurării | 
concursului de admitere in [ 
școlile profesionale e-te I 
următorul: 18 iunie — 21 n 
iulie, înscrierea candidați- 
lor; 11—15 iulie, exame
nul medical; 16—18 iulie, 
susținerea probelor scrise; 
20 iulie, afișarea rezulta
telor.

Limita de vîrstă pentru 
înscrierea la concurs este 
de 17 ani împliniți în anul 
1990. Pentru meseria de 
șofer virsta maximă este 
ile 25 ani. (A.II.)

gări uitate
guste, neîntrcținutc. Noap
tea, bezna domină. La in
trarea garniturilor de tren 
în stație, dat fiind faptul 
că peroanele sint înguste, 
pericolul dc accidentare es
te mare. Sălile de aștepta
re sînt supraaglomerate, u- 
rite, întunecoase. Bufetul — 
în fapt o magherniță, a- 
flată in incinta gării — te 
obligă să stai în aer liber, 
In picioare. Vara, ca vara, 
dar iarna... Lista minusuri
lor poate continua. Fiecare 
„minus" naște una sau 
mai multe nedumeriri cu 
privire la „atenția" acorda
tă porții dc intrare a orașu
lui de Regionala CFR Ti
mișoara, dc ceilalți factori 
implicați. Valea minerilor 
nu merită o gară moder
nă? Așteptăm răspuns la 
întrebare.

II. M EXANDRESt U

IN PETRILA, un om de 
inițiativă, Constantin Ro- 
gobete, a amenajat, cu a- 
probările legale de rigoa
re, un centru pentru pre
luarea și schimbarea bute
liilor de aragaz. Spre deo
sebire de celelalte centre 
din localitățile Văii Jiu
lui, cel din Petrila bene
ficiază de legături directe 
cu furnizorii din Pitești și 
Timișoara, fapt care asi
gură o mai bună aprovizio
nare cu butelii pline. (VS) 

SE ZVONEȘTE că unele 
camere de la căminele stu- 
denețști au fost transfor
mate în bufet, de unde se 
poate cumpăra bere, cu 15 
lei sticla de o jumătate de 
litru. Și aceasta în vreme 
ce în restaurante și ma
gazinele alimentare, berea 
lipsește. înțelegem că ini
țiativa particulară este con
curență pentru comerțul de 
stat. Totuși, punem cîtcva 
întrebări: pe ce căi este 
procurată berea de către 
„comercianții" de ocazie ? 
Ce spun persoanele care 
răspund de aprovizionarea 
unităților comerciale ale 
ICS/VAP ? Care este cau
za pentru care berea am
balată în sticlă se găsește 

atît de rar în comerț? (A H.)

VINZARE CONDIȚIO
NATĂ. Dl. Mircea Duma 
din Petrila s-a prezentat la 
redacție, in numele unui 
grup de cetățeni foartO 
indignați de faptul că, la 
magazinul alimentar din 
strada Minei, s-a vînduf- 
piper numai celor care au 
cumpărat obligatoriu ș? 
crevcți. Ce fel de rețetă 
o mai fi și asta? (St C'.)

VERIGHETE. Pentru dl. 
Ștefan Solilor din Petroșani 
și pentru alți tineri intere
sați precizăm că verighe
tele de aur se vînd prin 
intermediul unității nr. 128 
„Hermcs" din Petroșani, 
in baza unei adeverințe do 
la primărie și a actelor de 
stare civdă. (Șt. C.)

RATE. \ inzarea în rate 
a unor bunuri industriale 
dc folosință îndelungată 
(mobila și mașinile de spă
lat) a reînceput din luna 
mai a.c. Intirzierea s-a 
datorat faptului că, odată 
cu dispoziția privind aceas
tă activitate dc comerț, nu 
au venit și imprimatele, a 
căror tipărire a necesitat 
timp. (Șt. G.)

DRUMURILE NOASTRE 
sînt mai toate așa cum le 
știm. Intr-un top al Stării 
lor jalnice, cel spre mo
telul Valea de Pești av 
ocupa un prim loc. Nu știu 
dacă a fost luat in eviden
ță pentru eventuale re
parații. Ne-am bucura da
că am atizi că da. Ar fi 
un lucru firesc deoarece, 
în fiecare weekcnd, zeci 
dc autoturisme se îndreap
tă spre acest colț minunat 
al Văii Jiului. (G.O.)

DIVERTISMENT. După 
cum este cunoscut, ca 
urmare a stării nefavora
bile a vremii, spectacolul 
dc divertisment progra
mat în ziua de 10 iunie, pe 
stadionul „Jiul" din Petro
șani, s-a amînat pentru du
minică, 17 iunie. După cum 
nc-a informat dl. Ion Du- 
lăniiță, directorul Casei do 
cultură, manifestarea va 
avea loc, începînd cu ora 
14,30. Vedetele scenei care 
și-au anunțat participarea 
au comunicat că nu vor 
lipsi dc la intilnirca cu 
publicul Văii Jiului. (A.II.)

Rubrică realizată de J 
Dorin C.IJEȚA
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La parterul blocului 54 
din apropierea pieței agro. 
alimentare a orașului Pe
trila a fost dat în folosință 
un mic hotel... particular. 
Despre ce este vorba? De 
luni de zile la parterul 
blocului respectiv cîteva 
apartamente se aflau în- 
tr-o stare de degradare 
de nedescris șl nu erau lo
cuite. Doi oameni de ini
țiativă, Lucian Boba și Ma
rja Tănase au solicitat pri
măriei orașului să le per
mită să amenajeze pe 
cheltuiala lor la acel par
ter un minihotel particular, 
apreciind, pe bună drep
tate cu în apropierea pie
ței agroalimentare se află 
un bun vad comercial. Pri
măria a dat aprobările 
necesare. Patru apartamen
te, care înainte erau de 
nelocuit, sint acum locui
bile și solicitate îndeosebi 
de țăranii care vin de 
departe pentru a.și vinde 
la piață produsele agro
alimentare de sezon. Ca 
urmare, piața este bine a- 
provizionată cu legume, 
fructe și zarzavaturi. Cei 
doi mici întreprinzători au 
mai amenajat în piață și 
un mic chioșc alimentar, 
unde sînt oferiți zilnic mi
titei. Tot aici se mai pre
pară frigărui și se vînd 
sucuri și țigări...

Muncesc zdravăn cei 
doi. mici întreprinzători 
particulari. Dar și ci.știgă 
bine. Important este însă, 
că sc aflu în cîștig și ce
tățenii. AcdSt fapt ne-a a- 
tras atenția asupra unui 
fenomen care începe să 
prindă rădăcini în viața 
orașului: Noile reglemen
tări legale care încurajează 
inițiativa particulară au 
declanșat energii nebănuite.

„Avem numeroase cereri 
pentru aprobarea unor di

Stație Centrală de Salvare Minieră
(î rmare din pag. 1)

ția bolilor profesionale. 
I xi.-,tind posibilitatea, prin 
dotarea de care beneficiază 
stația, de a simula diverse 
situații din mină — tem
peratură ridicata, umidi
tate, zgomote, deplasări 
in spaț.i ingu'tc pe orizon
tala și verticala, fum — 
cadrele medicale vor pu

O cht'tiunc despre ca
le s-a mai scris și pînă la 
a cărei rezolvare va mai 
curge încă multă cerneală 
— apa potabilă pentru 
populația Văii Jiului — a 
constituit tema discuției 
de miercuri, 13 iunie, din
tre o delegație venită spe
cial, compuși din domnii 
Dan Paulescu, inspector 
de specialitate în Ministe
rul Energiei Electrice, Vic
tor Saboviei, din partea 
ISPII București, ing. Miliai 
Sporiș și Octavian Oprcs- 
cu de la UE Lotru pe de 
o parte, iar pentru intere
sele Vtiii Jiului au pledat 
domnii LadPlau Mnszar, 
șef -crviciu urbanism și 
asociații de locatari și Ni- 
colae Bogdan director al 
KlGL Petroșani. Nu au fost 
prezenți insă, cei care ai) 
făcut convocarea — ceea 
ce a pus factorii locali în 
situația di a recurge la 
improvizații in privința 
fondului problemei.

în orașele Văii Jiului a- 
pa potabilă este distribuită 
ru intermitențe Calitatea el 
se află încă sub așteptări. 
Dublarea conductei de a- 
diicțiuno de la Valea de 
f'eșii bate pasul pe Joc, 

verse inițiative particulare, 
de la gogoșerii la restau
rante sau cafenele și de 
la chioșcuri pentru desfa
cerea sucurilor la centre 
de schimbat butelii de ara
gaz, ne-a informat domnul 
Toma Vărgatu, secretarul 
primăriei orașului Petrila. 
Ceea ce e mai interesant, 
însă, este că micii între
prinzători particulari au 
idei și în ceea ce privește 
mai buna utilizare a spa-

Privatizarea, 
la Petrila

țiilor existente, destinate 
micii industrii, desfacerii 
mărfurilor industriale și 
alimentare și unităților 
prestatoare de servicii că
tre populație. In ultimii 
ani in orașul Petrila au 
fost construite pe baza 
unor investiții din fondu
ri ale direcției comerciale 
și cooperației meșteșugă
rești noi suprafețe comer
ciale, care însumează mii 
de metri pătrați. Dar este 
o realitate că aceste spații 
nu au fost bine utilizate. 
Un exemplu concludent: la 
parterul blocului 1/2, de 
pe strada Republicii, pe în
tinsele suprafețe comer
ciale, construite din fondu
rile cooperației meșteșugă
rești, sint «menajate: 
o plăpumărie, un ma
gazin de prezentare, o sec
ție pentru prestări de ser
vicii de zugrăvire la dis
poziția publicului, toate cu 
un slab dever comercial. 
Secția pentru zugrăveli, de 
la parterul acestui bloc, 
pune la dispoziția popu
lației un singur zugrav!

tea testa aptitudinile și 
posibilitățile de adaptare 
ale celor care solicită an
gajarea in subteran, indi
ferent de meseria pe care 
doresc să o îmbrățișeze.

, Totodată, Stația Centrală 
de' Salvare Minieră va e- 
xecuta analize, de praf de 
cărbune Silicogen și de 
gaze, a atmosferei pe di
verse lucrări miniere și în 
spațiile inchire. Pentru o- 
perativitatea intervențiiloi

Să iei omului apa de la gură
Investiția de la Taia, care 
ar ameliora oarecum si
tuația, nu se poate finali
za mai devreme de 1995. 
Cc se poate face acum, ce 
face primăria pentru a asi
gura oam. nilor cc-și duc 
greul vieții pe malurile ce
lor două aiuri, minimul ne
cesar unui trai decent?

Propunîndu-și să iasă cu 
orice preț din amorțeala, 
Primăria județului Hune
doara ia taurul de coarne 
și trimite Ministerului A- 
pelor o adresă (nr. 43 din 
16. 01. 1990) prin care pro
pune sistarea derivării rîu- 
lui Jieț în bazinul hidro
grafic al rînlui Lotru, cn 
singură soluție reală in 
scopul îmbunătățirii apro
vizionării cu apă a orașelor 
Petroșani și Petrila. Deri
varea respectivă s-a făcut 
în perioada 1971 —1975, in 
b.'iz i HCM nr. 41.> din 8 
martie 1967 și a autoriza
ției de construcție, emisă 
de fostul sfat popular al 
legiunii Argeș, Convenția 
încheiata la (lata respecti
vă preciza ca surplusul de 
apă, peste un debit constant 
care va fi preluat pentru 
cotr umili populației, să ja 
calea barajului Vidra <le 

Iată de ce ni se parc fi
rească cererea micilor în
treprinzători, adresată pri
măriei, de a li se redistribui 
în folosință din excedentul 
de spații comerciale exis
tente.

In urma demersurilor re
prezentanților primăriei, 

domnul Petru Iacob, pre
ședintele Uniunii județene 
a cooperației meșteșugărești 
a acceptat să fie redistri
buite, o parte din spațiile 
excedentare din Petrila, în 
folosința micilor întreprin
zători. Pe această bază se 
poate asigura mai bine 
cererea de servicii. Bună
oară, la parterul blocului 
60 unde este amenajată ex
poziția de mobilă, în spa
țiile nefolosite pînă acum 
va fi amenajat un magazin 
de prezentare și desfacere 
a piinii și a altor produse 
de panificație, care va a- 
vea orar normal și în zi
lele de simbătă .și dumini
că. Se știe doar cu cc ne
cazuri s-au confruntat, nu 
demult, oamenii, că n-au 
găsit de unde să cumpere 
pîine în zilele de simbătă 
și duminică! Or, în pre
zent, pe lîngă bunele in
tenții de deschidere a ma
gazinului de prezentare și 
desfacere a piinii de la 
Petrila, la Lonea, brutăria 
particulară a lui Ion Bara- 
baș începe să-și ciștigc din 
ce în ce mai mulți clicnți 
fiindcă face pîine bună și 
o vinde inclusiv simbătă 
și duminica.

Fără îndoială că prezența 
micilor întreprinzători in
tre cerere și ofertă, în ora
șul Petrila a început să re
prezinte ceva. Este un în
ceput bun, promițător, pe 
calea privatizării.

Aioiel STRtlȚ

stația dispune de trei sis
teme de comunicații cu 
toate întreprinderile mi
niere si C.M.V.J., con- 
stînd din: telefonie, radio- 
telefonie cu toate dispece
ratele minelor, inclusiv al 
combinatului și o a doua 
linie de radiotelefonic între 
stația centrală și stațiile 
de salvare ale întreprinde
rilor miniere și cu auto
specialele din dotan a sta
ției centrale.

pe Lotru, fără ca această 
derivare cu scop energetic 
:a afecteze celelalte folo
sințe de apă. Punerea în 
practică a ideii s-a făcut 
insă invers, astfel că bara
jul primește un debit de 
bază, iar surplusul îl co
di ază bazinului hidrogra
fic al Jiului. Proccdîndu-se 
astfel, oscilațiile de debit, 
caru sjnt destul di mari, 
afectează in primul rind 
aprovizionarea cu apa po
tabilă a populației acestui 
important bazin carbonifer 
al țării și nu prixlucția de 
energic electricii a UE Lo
trii, care are asigurat un 
debit constant. Nimeni nu 
conte tă faptul că UE Lotru 
l *e o investiție importan
ta in cadrul sistemului e- 
nergotic național, produ- 
eind la prețul de 7 bani 
pe kW (fața de j() de bani 
la centrali le tei mice, 2 lei 
la cele nucleare și I.a im
port) și avind po .ibilitale.a 
salvai n sisli mulai în si
tuații critice, prin „lansa- 
i< i“, In numai 5 minute, 
a 500 MW, dar priorii.dc.i 
primăiaților este ap,a dc 
băut.

‘Delegația o.r.pețiloi a 
pus in joc, pentru i a a

S-a aprobat ele către Gu
vern înființarea școlilor 
postliceale de specialitate 

începînd cu anul școlar 
1990/1991. Vor fi admiși 
absolvenți de liceu, cu di
plomă de bacalaureat care, 
pînă la data de 31 decem
brie 1990, nu au depășit 
vîrsta de 30 de ani.

Prin școlile postliceale se 
asigură pregătirea elevilor 
în 123 specializări grupate 
în 26 domenii de activitate, 
conform Nomenclatorului 
aprobat de guvern, în ve
derea exercitării unor pro
fesii de nivel mediu teh
nic, economic sau social- 
cultural și sanitar.

Pentru toate domeniile 
de activitate se permite în
scrierea de absolvenți de 
liceu, indiferent de profi
lul de liceu absolvit, cu 
excepția specialităților din 
domeniile: petrol și silvi
cultură, la care se pot în
scrie numai absolvenți ai 
liceelor cu profil petrol și, 
respectiv, silvicultură; spe
cialităților din domeniu) 
sanitar: asistent medical j.-u 
durata de 1 an, la care se 

(nadă la valută...

I ido: Sorin OI’IU V „Temerarii" in acțiune

pâra cauza, un intreg ar
senal de date tehnice și 
cifre tatistiee precum și 
o strategie" mai mult decit 
subtilă. Delegația gazdă 
s-a axat pe ideea soluționă
rii de principiu a problemei 
— debitul de bază a) Jiețu- 
lui trebuie sa meargă la

si
iu

populație 
suin 
plusul 
penii u 
Deși luat prin surprindere 
dl. L. Hii'z.n a dovedit pre
zență de spirit și o tena
citate demn.i de cauza pe 
care a u unut-o pină la 
capul.

In concluzie, s-a impus 
■ fugar i soluție lustâ, care 
era de compctenț.i celor 
cc iu purtat ti dativele : 
.starea <b rivalii, pian la 

reglementarea situații i
printr-o noua convenție-ca
dru * i g " irt i soluției teh
nice care a o transpună
in praeli -ă. D tulii le vor 1
p rf <-t ||. Iii vuliijrtl’U lf|
«Uniri n (ii'*lnHhn* imp i
câți, re va aViii l'llj i
luna uliu* In 1 o. i*
n.i atun *1, ap. 1 Jlrțll llil \
i v.-ni In nv.de.fi .îilll'l • 1
riun < st ilni

Mifaii < IMI’ltl

pot înscrie numai absol
venți ai liceelor sanitare; 
asistent medical pentru pe
diatrie și ocrotire și asis
tent medical de obstetrică 
și ginecologie, la care se 
pot înscrie numai fete, și 
maseilr, la care se pot în
scrie numai nevazători.

De Ia Ministerul
Îiivățăniîntului

Admiterea se face pe 
bază de concurs, în limi
tele planului de școlarizare.

Concursul de admitere 
va avea loc în perioada 
10—15 septembrie a.c. și 
constă din probe scrise 
la două discipline studiate 
de elevi în liceu. Media 
generală minimă de admi
tere este 5.

Probele de concurs sînt 
diferențiate în funcție de 
domeniul de activitate în 
cart» sînt pregătiți elevii 
pe tbnpul studiilor.

In perioada 5—10 iunie 
a.c., în localitatea Incu- 
Mocrca s-a desfășurat con
cursul de deltaplane și mo- 
todcltaplane dotat cu „Cu
pa Aris“. Concursul, patro
nat de A ociația sportivă 
„Strungul" Arad, s-a des
fășurat in bune condiții, în 
pofida capriciilor vremii. 
Deși aversele de ploaie au 
alternat cu razele de soare, 
deltaplanele au zburat în
continuu. Din partea nero
dei taci uliului „Temerarii" 
a C.S. Jiul Petroșani -au 
participat: Matvaș Kalman, 
Viorcl Munteanu, Ion Tă- 
maș, in frunte cu antreno
rul Romeo Roșia. Despic 
'comportarea „temerarilor" 
dl. Roșia ne-a relatat:

Foarte frumos și bine s-a 
comportat pilotul nostru 
Matyaș Kalman, un tînăr 
miner vrîdnic al I.M. I’a- 
roșeni, care zbiirînd cu 
maie-tne la înălțimi dife
rite și chiar la înălțimea 
norilor, a făcut cinste co
lectivului de muncii din 
care l'.ice parte. Di și evo
luția lui a fo-4 bunii, eclii- 
p imentiil sumar și lipsa 
de antrenament Iau liandi- 
<apat, Cică <C a facllt c.l 
pilotul nostru sa nu se 
poala clasa de. it pe locul 
7 I I indiv idu.il -i pe locul 
5 pe cel iip ’

Pentru pregătirea insti
tutorilor in dublă speciali
zare, se arc in vedere or
ganizarea unor școli post
liceale de specialitate cu 
durata de 3 ani, cu preda
rea atit în limba română 
cit și în limbi ale minori
tăților naționale, pentru 
care condițiile de admitere 
se vor comunica prin ins», 

pectoratele școlare Județene,"
La școlile postliceale ctU 

clase de predare în limbi 
ale minorităților naționalei* 
candidații au dreptul sfi 
susțină probele de concura^ 
în limba maternă dacă, îrt, 
liceu, au studiat disciplinei*- 
respective în această limbi», 
Ei vor da suplimentar șK, 
examen de limbă materni? 
pentru domeniile: comerț 
și cultură. -

Detalii privind rețeaua, 
planul de școlarizare și 
specialitățile în care Se 
vor pregăti elevii se pot., 
obține de la ministerele și 
celelalte organe centrale 
care organizează școli post
liceale de specialitate sau 
de la inspectoratele școlare 
județene.

Un mare punct de atrac
ție a fost echipa dc zbură
tori cu motodeltaplanul din 
Bekescsaba — Ungaria» 
Materialele și deltaplanele 
din dotarea zburătorilor 

din țara vc'-ină erau su
perioare din toate punctele 
de vedere dotării concU- 
rcnților noștri, iar clasa 
lor dv zbor ne-a prilejuit 
multe învățăminte. Schim
bul dc idei, de adrese, fap 
tul că motodeltaplanul lor 
cu motor de „Trabant" în 
boxer a favorizat zborul 
in dublă comandă a mul
tor sportivi români a con
tribuit la închegarea unor 
sincere prietenii între noi. 
Zborul și prietenia net.au 
unit și ne-a determinat să 
le acceptam invitația de 
â zbura peste o lună la ei 
acasă la B Iflescsaba.

Concursul în ansamblu 
a fost un mare succes, o 
mare bucurie, pentru toți 
sportivii prezenți. Pentru 
viitor, sportivii dâltipla- 
oiști „Temerarii" iși pro
pun o activitate sir-ținulă 
pentru ca. i u spri jinul . Iu 
huțlli, să dezvolte ‘-porții’ 
..viatie in i iodul finOrilm 
Pin V.ih i ijnlui.

Sa luam mmun.ițdo' 
noștri zburaturi, antrena 
rnlni Romeo Roșia, nulii 
Iie, e,i (1 D )

nv.de
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Solidaritatea țării 
cu guvernul

. 1 , 1 I ul or. i 11,30, (lin 
b
lui, prt----.'lintcle ales al 
RomJi. i, domnul Ton I- 
liescu. s-a adresat 
m i aliate în Piața Victo
riei, Ce număra peste 5 000 
cetățeni — reprezentanți ai 
colectivelor unor mari în
treprinderi economice din 
Capitală, între care „23 Au
gust", „Republica", „Vul
can", IOR, mineri din foar
te multe exploatări din țară, 
alți cetățeni din Județele 
Brăila, Buzău, Constanța, 
lin numeroase localități a- 
flate In apropierea Capt- 
tlei — care, profund in

dignați de actele de vanda
lism la care s-au dedat e- 
lemente extremiste In 
cursul zilei și nopții de 13 
iunie, au venit In Piața 
Victoriei în sprijinul gu
vernului, al conducerii tă
rii, eu convingerea fermă 
că api’ră, într-adevăr, ins
taurarea unei adevărate 
democrații în țara noastră.

Gei af’a'i în Piață scan
dau lozinci pentru instau
rarea ordinii și liniștii In 
țară, pentru trecerea la o 
muncă pa nică, cinstită, în 
folosul progresului între
gii țări.

După cuvîntul d imului 
Ion Bicr t, președintele 
Federației sindicatelor mi
niere, domnii Ion Napău, 
• dat citire unui apel al 
tede rației către toți mi- 
keril «fin țară de a fi soli
dari en acțiunea lor, a ce
lor veniți în București, nu- 
■al și n unai pentru a 
eontribni *.a instaurarea li
niștii E țară. S-a cerut mi

Mari pagube la Televiziunea română
®istr Teriie provocate 

la sediu* Telcviz.unii de 
el.mentile extremiste stat 
eștiraate la 4—5 milioane 
lei «i 2 m> .ioane dolari.

> Printre incurile Cele mai 
T grav af .-etate se află fil

moteca, nu 300 mii de fil
me total arac. 15 cabine de 

întreprinderea minieră Petrila
angajează direct sau prin transier i

fochlști autorizați cazane presiune 
medic (13 barl)

Relații suplimentare I» biroul ONS al 
întreprinderii.

I.C.S. ALIMENTARA si 
A.P. PETROȘANI 

anqajeazd direct sau prin transfer 
următorul personal -:

— fochist autorizat pentru cazanii, de 
joasă presiune

paznici pcnlru obierlive sur iale. 
Retribuția • ■ ■ > << . mnlorm tenii nr

.'>7/1971.

nerilor din întreaga țară 
care au plecat spre Bucu
rești să vină in Piața Vic
toriei, iar celor care nu 
au părăsit localitățile să 
rămină pe loc, deoarece si
tuația în Capitala este sub 
con t rol.

A mai vorbit, de aseme
nea, președintele Sindica
tului liber de la uzinele 
.Republica", domnul Mir- 
cca Dulghcru, care în ape
lul făcut și-a exprimat so
lidaritatea muncitorilor din 
Capitală cu acțiunile În
treprinse de autoritățile ro
mâne pentru instaurarea 
ordinii și liniștii In țară. 
S-a dat apoi citire U’-ui a- 
pel din partea grupului de 
centru „Noua Românie", 
care condamn.! actele de 
vandalism petrecute în Ca
pitală în cursul zilei șl 
nopții de 13 iunie și cere 
tuturor formațiunilor poli
tice și partidelor să dea 
dovadă de responsabilitate 
în acest moment deosebit 
de dificil prin care trece 
țnra și să sprijine guver
nul în stabilirea. In cel mai 
scurt timp, a ordinii publi
ce în Capitală și în țară.

.S-au mai adresat mulți
mii din Piața Victoriei de
putatul Cazimir lonescu șl 
senatorul Iosif Dan, care, 
tnfățișîn.-l unele aspecte de 
vandali m petrecute ieri 
Ia Capitală, au făcut un a- 
pel către cei prezinți de a 
fi solidari cu guvernul, cu 
noua conducere a țării, de 
a nu mal tn’era acte bar
bare împotriva poporului.

(Romprcs)

montaj distruse, cabinetul 
medical din care s-a furat 
întregul instrumentar e- 

xistent, birouri devastate, 
aparate de radio șl televi
ziune furate, instalații 
smulse. întrărilc în c’ădi- 
rile Televiziunii stat to
tal distru'e.

Comunicat al guvernului
(Urmare din pag •)

;iu produs victime umane și pagube materiale consi
derabile. l’ină joi, 11 iunie, orele 8,1)0 s-au înregistrat 

1 decese. Uri răniți din care 60 internați în spital.
C lădirile Poliției Capitalei, Ministerului de In

terne. Serviciului Român de Informații. Televiziunii 
și unele magazine au fost devastate, felul în care 
s-a acționat atestind o organizare premeditată.

In cursul desfășurării evenimentelor au fost ope
rate numeroase arestări in mai multe locuri ale 
(. apitalei. iar cercetările continuă.

Cei veniți cu dorința restabilirii ordinii in Ca
pitală au constatat în unele sedii posibili germeni ai 
evenimentelor dramatice care s-au petrecut. Astfel, 
la subsolul clădirii sediului central al PNT-cd au 
fost găsite sticle incendiare, muniție, droguri.

I.a ora actuală organele de ordine și Primăria 
Capitalei au început acțiunile de eliminare a urmăr
ii lor evenimentelor. _ _ _ U

Conducerea și întreaga echipă a Televiziunii, care 
au probat excepționale calități umane și de profe
sionalism, sint chemate să continue informarea opi
niei publice.

Guvernul face apel către întreaga populație a 
țării să-și păstreze calmul, să reintre in acti.itatea 
normală, să se concentreze asupra aspectelor de fond 
ale producției și vieții sociale.

★
In vederea restabilirii liniștii publice, întoarcerii 

la calm și a desfășurării normale a vieții, armata 
este chemată în continuare, cu devotamentul și dă
ruirea dovedite și în încleștarea din ultima noapte, 
în spiritul apărării ordinii de drept și a intereselor 
naționale, să rămină prezentă în punctele nevralgi
ce, pregătită să intervină pentru stingerea oricăror 
acte de violență.

Facem apel către populație să sprijine acțiunile 
armatri, evitind aglomerările in zonele de desfășu
rare a forțelor militare.

DORU VIOREL URSU, NOUL MINISTRU 
DE INTERNE AL ROMÂNIEI

Agenția de presă 
„Rompres” a pnmit spre 
difuzare următorul comu

nicat:
Prin Decret al Președin

telui P-'mâniei, la propu
nerea primului ministru. 

In 14.06.1990 a fost el.be- 
rat din funcția de minis
tru de interne domnul ge. 
ncral colonel Mihai Chițac, 
fiind numit In aceeași 
funcție domnul Doru Vio
rel Ursu.

Domnul Doru Viorel 
Ursu, de profesie jurist, 
a avut funcția de judecă
tor militar, președinte ai 
Tribunalului Militar Bucu
rești

In ultima perioadă dom
nia sa a fost președintele 
completului de judecată în 
procesul de la Sibiix

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani 

organizează concurs pentru ocupare,i 
următoarelor posturi:

— un contabil șef
— un economist
— un casier
De asemenea, angajeaza următorul per 

sonal muncitor:
— 1 electrician cateq. V
— trei lăcătuși
încadrarea .șl salarizarea se fac conform 

Leqii nr. 12/1971 și leqii nr. 57/1974.
Relații suplimentare la biroul PIS, sau te 

lefon 13012.

I.C.S. MIXTA VULCAN
angajează tiigcnl : 

un motosc uterist
Angajarea se lace conform I <*gii nr.

57/1974 și l eqii nr. 12'1971.

Noul ministru de interne 
este In vîrstă de 37 de ani, 
căsătorit, cu trei copil.

Preluîndu-și noua res
ponsabilitate, domnul Doru 
Viorel Ursu l-a informat 
pe domnul prim-ministru 
Petre Roman că dorește să 
înceapă Imediat o suită de 
întllnîri eu studenții. Pri
mul ministru l-a cerut ca, 
în contextul evenimentelor 
din 13—14 iunie, să fie a- 
doptat un complex de mă
suri “'t evate, în conformi
tate cu legea, pentru asi
gurarea permanentă a or
dinii șl liniștii publice, pen
tru consolidarea stării de 
siguranță a cetățenilor, pen
tru pretatîmpinarea șl în
lăturarea oricăror acțiuni 
îndreptate împotriva insti
tuțiilor democratice.

întreprinderea de construcții 
și montaje miniere Petroșani 

cu sediul in Petroșani, strada M. Viteazul 
nr. 11, angajează numai prin transfer 
mânuitori calificați (cu domiciliul in 

Vralea Jiului], in următoarele meserii:
— dulgheri construcții generale
— zidari, roșari și tencuitoii
— fierari betoniști
— timplari binale
— geamgii
— mozaicari
—■ instalatori sanitarlști și Încălzire
— sudori electrici și autogen autorizați 

1SCIR
— izolatori termo și hidro
— muncitori necalificați — bărbați — 

numai Ia depozitul Vulcan, pentru operațiuni 
de încărcări — descărcări materiale în șl din 
vagoane și auto, cu regim de lucru în 3 
schimburi.

Pentru lucrările ce se execută in zona" 
vestică (Valea de Brazi și Cîmpu lui NeagJ, 
se încadrează și pensionari pentru limită de 
vîrstă calificați în meseriile specificate.

Precizăm că incepind cu 1 mai 1990 sala
riile tarifare de încadrare din unitatea noas
tră sint mai mari cu 10 Ia sută față de cele
lalte unități de construcții din zonă, iar po
sesorii de apartamente beneficiază de gra
tuități.

Relații suplimentare se pot obține la 
sediul întreprinderii — Compartiment perso
nal învățămint —, zilnic între orele 8—15 
sau la telefon 42670—42671, interior 41.

liceul de informatică 
PetroșaniA

strada Slâtinioara nr. 10
telefon 42683

anunță următorul plan de școlarizare în 
profil Informatică pentru anul școlar 

1990 — 1991 :
• cls. a IX-a — 7 clase (196 locuri)
• cls. a XI a — 5 clase (180 locuri)

Absolvenții liceului, cu sau fără baca
laureat, primesc certificat in meserie.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

CU ocazia pensionarii, 
soția Mariana, fiul Adrian 
ți fiica Magdalena doreso 
iubitului lor Szoradl A- 
lexandru sănătate ți feri
cire alături de familie. 
(1111)

SOȚIA, fiul, nora ți ne
poțica urează scumpului 
lor David loan multă să
nătate țl fericire cu oca
zia pensionării. (1410)

SOȚIA, copiii, nora ți 
nepoata urează scumpului 
lor soț, tată, socru țl bu
nic Șorecău Solomon multă 
sănătate, fericire și un căl
duros „Ea mulți anii" cu 
ocazia 'ieșirii la pensie 
(1 127)

4 INZ \RI — (I Ml’AR \iji

VIND video Rccorder 
JVC, sigilat, cu telecoman
dă. Deva, telefon 956/18408 
după ora 18. (1433)

VIND Opel Cadet, stare 

foarte bună, telefon 42577 
după ora 20. (1420)

CUMPĂR autoturism Da
cia, nou sau neridica't, te
lefon 4 1021. orele 15—22. 
(1437)

SCHIMBI Itl 1.00 IN
SCHIMB apartament, 2 

camere. Petroșani, cu a- 
partament 2—3 camere, Al
ba lulia. Informații, strada 
Avram iancu (V. Roaită) 

bloc 3, ap. 52 (f im. Giurgiu) 
(H<6)

COMIMOR \IU.

LACRIMI ți adîncă 
durere pentru iubitul 
meu soț
BUTUCEA ATANASIE 
plecat de la mine acum 
un an.

Chipul lui îl vom păs
tra în amintire toată 
viața. Soția, Gal.i și Loi. 
(U44)

ICr. d.lt (ia și administrația ; Petroșani. 
I'ipnrnl i

str. Nicolae llâlccscu. 
Dpografia Petroșani.

nr 2. 1 cicloane : secretariat 1 4 16 62 1 wțli t I 16 ti 4 34 aj 
Or. Nicolae llălcrsco. nr 2, telefon 1 4 I) «5.


