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IUI 1UGA OOMUIIllll>
fie marea sărbătoare a bisericii ortodoxe — 

înălțarea Domnului —, celebrată la 40 de zile de la 
învierea Iui Hristos, Joi, 24 mai, vor avea loc, pen
tru prima dată după 40 ani, slujbe de pomenire și 
procesiuni închinate eroilor neamului, celor care 
s-au jertfit pentru libertatea ți fericirea patriei. 
După cum spun textele sfinte, In această zi JIristos 
s-a înălțat la cer, lulndu-;i rămas bun de la uce
nicii săi aflați pe Muntele Măslinilor ți dispărînd 
in inalturi. Semnificația acestei zile sfinte rezidă în 
analogia: așa cum Hristos s-a ridicat la cer, prin 
rugăciuni să se înalțe ți sufletele celor morți pen
tru binele ți fericirea neamului, fiindu-le iertate 
toate păcatele. De Înălțarea Domnului vor avea loo 
In întreaga țară parastase, slujbe de pomenire în 
biserici, la cimitire și monumente ale eroilor nea
mului. In amintirea tuturor celor care și-au inscris 
numele in cartea i dorici naționale.

(Rompres)

înălțarea la cer a Mintui- 
totului Iisus Hristos este 
evenimentul divin car»
consfințește ți încheie, in 
»ontextul profetic ți sote- 
tiologic, prezența și activi
tatea de slujire deșii vîrșită 
(n trup a Domnului.

Ordinea cronologică a 
•venim»:'clor constitutive 
In iconomia mlntuirii iși 
«u rezonanțe și continuita
te organică în actul miste
rios al înălțării de pe mun
tele Măslinilor, din zona 
Botanici, în vecinătatea 
Ierusalimului.

Anonimatului cadrului 
natura! al acestor ținuturi 
biblice i se conferă statut 
<ie unicat pi in prezența 
șl balsamul minunilor 
Mîntuitorului. consfințin- 
du-l în istoria spirituală

u creștinătății ca autentic 
popas de meditație, res
pect ți rugăciune, transmis 
din generații de sensibili
tatea pelerinilor care Iși 
venerează locul și piatra 
xlinsă ultima oară de pi
cioarele Fiului lui Dumne
zeu.

Mîngiierca este transmi
tă ucenicilor de doi în
ger» prin cuvintele: „Băr
bați galileeni, de ce stați 
privind 1? cer ? Acest Iisus 
care a fost luat de la voi. 
veni-va iu același chip cum 
L-ați văzut mergînd la 
cer- (FA. 1. II).

Efectele tainice pline dc 
certitudine și optimism 
au obligat ucenicii să se 
reîntoarcă în Ierusalim cu

Preot loan l’OGAN
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PotriviiI ultimelor date privind
numărarea voturilor comunicate

di3 Eliroul1 Electoral Central

Domnul ION ILIESCU 
a fost ales, virtual, 

președinte al României

Rezultatele
Ain

FLORI DE MAI

alegerilor de la 20 mai a.c. 
județul Hunedoara

In cursul zilei de ieri. nului de la 20 mai a.c., in
Biroul electoral al Circum Județul nostru. Publicăm
scripției nr, 22 Hunedoa
ra «1 încheiat operațiunile în continuare dalele ce

prh ind rezultatele scruti- ne-au fost comunicate.

PENTRU PREȘEDINTE
Numărul alegătorilor potrivit listelor

dc alegători 420 691
Numărul alegătorilor care s-au

prezentul ia urne 364 070 (86,51<„)
Numărul total al voturilor

Valabit exprimate 156 878
Numărul voturilor nule 7192 (2,02*..)

ii. \ oluri procentaj
ION ILIESCU 320 232 89,73
RADU CÂMPEANU 23 321 6,53
ION RAȚIU 13 325 3,73

PENTRU SENAT
Numărul alegătorilor potrivit listelor

dc alegători 420 691 1
Numărul alegătorilor care s-au

prezentat la urne 361 023 (8^53V»> 1
Numărul total al voturilor

valabil exprimate 34615»
Numărul voturilor nule 17 873
Numărul senatorilor ce se aleg

în circumscripție 3
Coeficient electoral 113 383

Nr. mandate Nr. voturi eîșiigate PioccnîdJ

r.s.x. 2 248 «99 713*
P.N.I.. 1 25 322 73t
U.D.M.R. 16 221 Ij89
M.E.R. 15 099 4J6
P.E.R. — 10 207 2,95
r.N.T.c.d. — 7 42G 2.15
rn.A.R. — 5 277 132 1

(Continuare in pag a 4-ai(Continuare in pa". a 2-a»

Pe ce amplasament să se realizeze 
Spitalul orășenesc din Vulcan ?

După mai mul ți ani de 
așteptări an fost create 
•w? di ții pentru realizarea 
in orașul Vulcan a unui 
Spital orășenesc cu 430 pa
turi și dispensar policlinic, 
4 cărui execuție trebuie să 
înceapă în acest an, astfel 
Incit să poată fi pus In 
funcțiune In anul 1903. Sint 
propuse dona variante de 
amplasament:

Varianta I — in actuala 
Incintă a spitalului orășe
nesc, prin înlocuirea unor 
tlădiri existente.

Varianta 2 — pe un am
plasament nou, situat po 
Un platou în imediata ve
cinătate cu bulevardul Vic
toriei, adiacent piriului 
Morisoara, in zona străzi
lor Fintinilor ți Minerilor.

Noul spital va fi cei mai 
Important obiectiv social 
•e se va construi în ora
șul Vulcan, avînd o valoa
re de circa 90 milioane 
lei. Dc aceea este oportun 
a fi amplasat intr-un lot 
corespunzător.

Din aceste motive. ru
gim populația să și expri- 

opinia asupra amplasa

mentului optim, avind iu 
vedere următoarele :

In varianta I de ampla
sament, noul spital va fi 
ascuns vederii din artera 
principală de circulație. 
pu are posibilități de ex
tindere fiind In spatele 
fabricii dc confecții care, 
in curind, se va extinde 
ș> rare va închide actualul 
acces la spital. Singurul 
avantaj răminc numai a- 
cela că nou) spital ar ră- 
mine pe același amplasa
ment cu care s-a obișnuit. 
In t.mp, populația. Nona 
clădire a spitalului se va 
afla la circa 10 r» In spa
tele magaziilor Fabricii de 
confecții. Este exclu'ă, In 
viitor, o extindere atlt a 
spitalului cu alte activități 
de spitalizare, cît și a Fa
bricii dc confecții. D ase
menea este imposibilă rea
lizarea unui parc propriu 
al spitalului pentru plim
bările bolnavilor.

In varianta 2 de rnpla- 
sament, noul spital arc 
avantajul că este situat la 
un loc dc cinate, cu pri
veliști odilmitoaii citire 

zona înconjurătoare și este 
bine pus in valoare prin 
vederile dinspre artera 
principală de circulație 
către platoul superior al 
amplasamentului care-i dă 
monumentalitate, liniște 
>i posibilități de organiza 
re corespunzătoare.

In raport cu gruparea 
locuințelor în teritoriul 
orașului, cele două am
plasamente sint aproxi
mativ în aceeași situație.

Rugăm cititorii ziarului, 
Iriți locuitorii orașului Vul
can și ai municipiului Pe
troșani, să-și exprime pă
reri-. i in legătură cu am
plasamentul optim, depu- 
nind ia redacția ziarului, 
opțiunea in scris.

Orașul Vulcan, apreciat 
pentru cochetăria lui șl 
bunul gust In amenajările

arii. Ion • oiislaiilineseii. 
Xilntuid sef al judilului 

11 uni-doara

CINE NU ȘTIE SA PIARDĂ, 
NU MERITA SA C1ȘT1GE

Reacțiile ia rezultate
le parțiale ale alegerilor 
din România no prileju
iesc citeva rrtlccții usil- 
pra victoriei și infringe- 
rii. Ca rezultate ale ac
țiunii în plan politic și 
social, ele au influențe 
în plan afectiv, dar nu 
trebuie să întunece ra
țiunea. Infrîngcrea nu 
poate fi decit amară. \ ic 
toria e dulce, Pentru o- 
inul politic angrenat in 
competiția pentru pute
re, nici una dintre aceste 
două posibile rezultate 
nu trebuii*  să fie surse 
de dezechilibru inferior. 
Omul politic, care pre
tinde încrederi a poporu
lui pentru a purta pe 
umeri provara grea a 
conducerii unei țări, tre
buit să aibă, dincolo de 
dtc calități, o marc ca
pacitate dc rezistență și 
un echilibru perfect. 
Pentru întins, liniștitor 
trebuie să fie și gimlul 
că infringerca se dato- 
u.iză superiorității ad 

versorului și, implicit, 
inferiorității sale.

După usturătoarea m- 
1*  îngere in alegerile pcu- 
tiu președinția țării, dom
nii Rațiu și Ciîmpeanii 
iși varsă amarul acuzind 
de falsuri și ilegalități. 
Curios este eă supărarea 
tor a început atunci cînd 
nu se comunicase nici 
un rezultat al alegerilor, 
doar la auzul prognozei 
ÎN'F AS/IRSOI’. Dumnea
lor au scăpat din vedere 
■,â sondarea opiniei pu
blice s-a făcut in afara 
șecțiilor de votare, dc 
către observatori neutri 
printr-un sistem de lu
cru propriu sociologici.

Contestarea rezult atc- 
loi, fie ele și parțiale, ale 
alegerilor este un indi
ciu al lipsei de fair plat 
politic cu care cei doi 
candidați au abordai încă 
de la început concurența 
pentru președinție. I ipsa 
de popularitate di*  care 
au avut parte încă din 
campania electorală. se 

datorează nu „inculturii 
și prostiei" poporului 
nostru cum afirmă ..Româ
nia Liberă" ci in
consistenței și ncreaiis- 
mului ofertei politico a 
celor doi și faptului că 
poporul a preferat do
vezi, în locul vorbelor 
ademenitoare. Electora
lul a preferat pe unul 
de-n! Iui care, chiar dacă 
n-a mincat salam cu sola, 
îi cunoaște mai bine ne
cazurile. Oricum, dacă 
domnii Rațiu și Cnmpca- 
nu n-au luat in calcul 
și varianta infriiigerii, 
dacă slaba lor popularita
te manifestată in cam
pania i'lcctorală, nu i-a 
pu < pc "înduri, înseamnă 
că pribegiile prin străină
tate i-au înstrăinat de rea. 
lilătilc meleagurilor na
tale. In cazul acesta, ori- 
cit patriotism și bune 
intenții tc-ar caracteriza,

Vasili- IHMU

(Continuate in poq ala)



ZORI NOI2

Construcțiile abuz vs - o acțiune stopată
In zona centrala a ora- 

su'.tii Petroșani și in unele 
cartiere se semnalează de 
citea timp proliferarea în
grijorătoare a unor con
strucții începute după bu
nul plac al cîtorva cetă
țeni, în mod abuziv, fără 
nici o aprobare oficială. 
Este vorba de zeci de ga
raje a căror construcție 
se face cit o repeziciune 
incredilîTlă. Un exemplu 
concludent : pe perimetrul 
micului teren viran din 

I spatele complexului coope
rației meșteșugărești de 
pe strada Nicolae Bălcescu, 
s-ati conturat fundațiile 
a două șiruri de garaje. 
S eu montat chiar cofrajc- 
le necesare turnării beto- 
anelor. De unde cofraje. 

, care sînt mijloacele fixe 
în dotarea antreprizelor 

!de construcții ? De unde 
betoane ? C ine sint cei 
care au început aceste con- 

1 strucții ? Cetățenii care 
înmiesc in blocurile din 
zona respectivă, nemulțu
miți și indignați pentru că 
li se micșorează puținul 
spațiu destinat jocului 
copiilor, s-au adresat pri
măriei preșului, solicitînd 
a fi oprite astfel de con
strucții. Cu sprijinul poli

ției s-a făcut identificarea 
cîtorva din cei ce au in
tenția de a-și construi a- 
ccste garaje. Este vorba de 
Ioan Avrămoiu, Ioan 
I.iszka, l’etru Ilcr, Pompi- 
liu Budulan, Dan Mihai, 
lanoș Daraczi, Elisabcta 
Sofolvv, Virgil Radu, toți 
locatari ai unor apartamen-

l.a inlerxenția 
ziarului

ic din blocul 92 de pe stra
da Republicii, și Ion Cos- 
lachc, din blocul 1, ap. 4 
de pe Aleea Poporului. In 
fața cetățenilor ei au sus
ținut că au aprobări pen
tru construcția garajelor. 
In realitate, astfel de a- 
probări nu există. Marți, 
22 mai a.c., invitat la fața 
locului, domnul lt. col. Ioan 
Bclu, primarul municipiu
lui Petroșani, a cerut ca-, 
tegoric să înceteze lucrul; 
„Construcțiile sînt în afa
ra legii !“.

Pornind pe urma aces
tor amatori de construcții 
ilegale, de la doamna ing. 
Viorica Dascălii, salariată 
in cadrul Primăriei muni

cipale, am aflat ca mai sînt 
începute astfel de construc
ții și in cartierul Constan
tin Miile ca și pe strada 
Independenței din Aero
port. Un caz deosebit îl 
constituie garajul ridicat 
„la roșu", în mod ncauto- 
rizat, de sing. Filon Pcra, 
peste canalul de gardă de 
1<> limita construibilă a 
cartierului Aeroport. Mulți 
din cei ce și-au construit 
garaje în mod abuziv au 
fost amendați cu 3000 lei 
și s-au emis decizii de 
demolare pentru cele ter
minate, în temeiul legisla
ției în vigoare.

Ea Primăria municipiu
lui sînt înregistrate peste 
300 de cereri ale cetățeni
lor pentru garaje. S-au 
făcut demersuri pentru 
proiccte-tip de garaje. Se 
are în vedere și construi
rea unor garaje supraeta
jate pe amplasamente au
torizate.

N.R. Ieri dimineață, pe 
Ier din spatele comple
xului cooperației meșteșu
gărești au început lucrări
le de dezafectare a terenu
lui. Semn bun că cetățenii 
dau dovadă de înțelegere, 
■um era de așteptat.

\ iorel STRĂI’Ț«l *

înălțarea
(Urmare din pag. 1) 

bucurie „și în toată vre
mea erau în biserică, lău- 
dînd și binecuvîntînd pe 
Dumnezeu11 (Le 24, 52—53).

Elementele credinței con
template cu „ochii11 spiri
tului luminat de bar, pla
sează pe Mintuilorul „mai 
presus de ceruri11 (Ef 4, 10) 
de-a dreapta lui Dumnezeu, 
„Oglinda măririi Lui și 
icoana ființei Lui" (Ev 1,3), 
care e.xplorînd întunericul 
morții și lumina învierii, 
se reîntoarce la glorie, re- 
luîndu-și puterea inițială, 
rldicînd cugetarea ome
nească deasupra literei și 
gîndului.

înălțarea este sărbătoa
rea reîntronării Fiului în 
r pera de cîrmuire a lumii 
văzute și nevăzute, pe care 
a răscumpărat-o cu Sîngelc 
Său, motiv pentru care 
Ortodoxia îl înfățișează în 
iconografic ca „Pantocra
tor11, ca atotputernic, zu
grăvit în vîrful bolții cen
trale a lăcașului de cult, 
cu sceptrul de domnie in 
mină, orientînd cu blînde- 
țe pașii omenești spre i- 
dealurile vieții divine.

Părăsind lumea, Minlui- 
torul nu ne lasă în starea

Domnului
solitară de provizorat a 
orfanității, ci promite cu 
solemnitate divină puterea 
harului Duhului Slint „ce 
va învăța toate". Duhul 
adevărului este vistiernic 
al tuturor bunătăților re- |l 
vărsate plenar in Biserica, | 
sfințind și de-ăvîrșind sti- I 
hiilr lumii văzute, acre i- | 
bil indiferent de timp și 
spațiu prin Sfintele Taine-,

Prin evenimentul leii- . 
gios de azi, persoana Min- I 
1 iii torul lli devine un mij- 
locitoi’ atotputernic, plin 
de dragoste și smerenie, 
ale cărui răni trupești des
chid Speranțele lucrării 
izbăvitoaie a atletelor
noastre.

Sfînla Biserica ne dării 
iește, după vrednicie, bu
cul ia ucenicilor coboriți 
din muntele Măslinilor, 
deschizi mhi-nc „porțile11 
veșniciei și nădejdea că, 
învăluiți in furtunile și 
necazurile vieții, avem, in 
cele de sus, un ochi caro 
ne privește ocrotitor, o 
inima care simte durerile 
noastre, un braț puternic 
cari- salvează corabia vie
ții, un fiu ce redă cetățe
nia cerească și calitatea 
supranaturală de „dumne
zei după har11.

VATRA BOMtM. XSC X 
După cum s-a anunț i, 
vineri, la ora 17 are loc, 
la ( asa de cultură din Pe
troșani, cea dc-a doua a- 
dunare a membrilor filia
lei din X alea Jiului a I - 
niunii „V atra Romanească". 
Sint așteptați simpatizan- 
ții acestei asociații din 
toate loealitățih munici
piului. I{< amintim . â „Va
tra Romanească'*  nu am 
c iracter politic. (1 M.)

( XXDID X I II Gi tipării 
Democratice de ( entru, so
ciolog l’ROD IM II C \ X 
I ERI XX — senat, student 
I NGt R XȘ IO XX — ca 
mi ră, mulțumesc alegători
lor care le-au acordat ui 
tul pentru încrederi*  și ii 
asigură că vor milita si 
in continuare pentru dem
nitate, bunăstare și demo
crații (1262)

P TINI ALEȘI. La IM 
Cîmpij lui Nc.ig, în pe
rioada care a trecut din a- 
< est an, s-au di sfăcut 50 
dc contracte de muncă. 
Pentru același motiv 
nemotivatclc. Puțini "P 
aleg din cei ce sînt atinși 
dc avantajele meseriei de 
miner, alunei cînd înț< log 
că această meserie nu « 
nicidecum ușoară 1

r

I

i

*.

t

I

! 
r

Cine im știe să piardă, 
nu merită să cîștige
(l rmare din pag. I)

învin- 
im ludă 

și gîndul in- 
Trișorul, atunci 

de 
<el 
un 
el

știe 
să

nu ești capabil să con
duci destinele unei țări.

Mentalitatea de 
gător trebuie să 
obligatoriu 
fringerii.
cind pierde, merge 
obicei pe ideea că 
care a cișiigat este 
trEor mai marc dceit
și el este nedreptățit. Ce 
vreți, mentalitate de tri
șor ! ( el caro nu 
să piardă, nu merită 
ciștige. Iubește prea mult
victoria și puterea pe ca
re i-o conferă ca, ori unul 
din gmditorii înțelepți ai 
Greciei antice spunea că 
de putere trebuie să se 
apropie doar eci cari n-o 
iubesc. învinsul 
doar dc gîndul
țării sale se poate conso
la cu gîndul că personal

animat 
binelui

n-a pierdut nimic, popo
rul este cel care și-a 
nfuzat singur fericiri a 
;n*  care el i-o oferea. In 
aci st caz singurul simță- 
tnnil pe care i-l poate tri zi 
infringerca este tristețea, 
nicidecum disprețul 
vehementa jignire a 
lectoratului.

Strigarea cu aromă 
bliiă „
țara !“, p, care 
auzit, obsedant, 
măvara asta, a 
mintă aruncată 
Ori Dumnezeu
surd la invocația 
vizionari, ori țara 
zise încă din decembrie. 
Apropo d< invocații di
vine, consolatoare pcn. 
tru cei doi învinși supa
răți poate fi ideea Ecle
ziastului: totul e deșertă
ciune și vinare de vini. 
< biar și puterea.

Șl
e-

bi- 
Doaninc, trezești 

l-am 
în 

fost
desert, 

fost 
noilor 

se (re

tot 
pri
să

în 
a

Cine umbla cu
fofirlica ?

Se tot sorbește dc fraude electorale, E bine 
ne găsim subiecte de conversație. Dar despre 
fraud< este vorba, nimeni nu știe. I ușor de 
pus (.'i 1 la sută din voturi se pot „fura", așa 
greu de înțeles cum se pot „subtiliza" 85 la 
Să vedem insă cine umblă eu fofirlica. Vineri,

că
ce 

presu- 
ciun o 

sută, 
înain

te de alegeri, ne-a vizitat la redacție domnul Nicolae 
llristca, maistru la ,X( M. Dnistll a primit acasă, pe 
numele, scria, numărul buletinului și adresa lui, o 
delegație prin care era împuternicit să reprezinte, 
la circumscripția electorală dc la Școala generală C 
din 1’efiila, Un partid. Ei bine, aici c buba. I iiiiil.fi 
dl. llristca se Jură cu mina pe mimă că nu are nici 

’Jin nici în minecă cu Partidul Social Democrat 
far d-lcgația < u pricina era emisă, ștampilată 
semnată do dl. ing Dumitru f urnă, reprezentantul 
cestui partid in X alea Jiului. Deci, dl. llristca 
pn al < a mus a-n lapte. |;i, cine umbla eu fofirlica

Vlirce;; III IORI lf

ci 
a- 
a 
?

Dl M XRI. INTERES In faza pregătitoare. I.opeți, cazmale, betoane, fie- 
rar-betoniști, alți „meseriași" care, din „liberă iniția
tivă" vor să-și construiască garaje, imediat în apropie, 
rea blocului. I ivii ar trebui să fie la această oră în 
abataje... I se spunea „Buldozerul1’..,

l oto; D. G1RJOABÂ
Studio 

de televiziune 
la Deva

Xșa * iun nc-a informat 
di ing. Marcel L.azăr, Stu
dioul de televiziune din 
Deva — înființat de foar
te puțin timp — va trans
mite vineri, 25 mai a.c., 
in jurul orei zero (după 
încheierea programului 
Televiziunii Române) o 
nouă emisiuni. \a avea 
un divers și atractiv pro
gram, cuprinzînd infor
mații, reportaje, muzi
că, p u b I i c i f a ( c, 
film in serial ctc. Acest 
program va fi reluat și 
simbătă, 26 mai a.c., emi
siuni a putinii fi recepțio
nată cu începere de la ora 
6,30.

Programul Studioului de 
televiziune din Deva poale 
fi recepționat pe o zonă 
ce cuprinde localitățile 
Deva, Hunedoara, llațeg, 
Orășlie, Călan, IIia, Simc- 
l ia, ( riscior și, parțial, la 
Brad și în Valea Jiului. 
Dc asemi nea, emisiunili 
se pot viziona și în Alba 
fulia, Sebeș, ( ilgir, Zlatna, 
din județul Xlba, (T.S.)

APEL LA OMENIE

Apelam la bunăvoința 
oamenilor <le bine din 
Valea Jiului dispuși .i a- 
Jiite un simen aflat intr-o 
ătuație dramatică. Etc 
vorba dc colegul nostru 
Maioga Ion, do 35 ani, fa
inii: f, electrician la UPG 
I upeni, care, din cauza 
unui accident de muncă, 
suferă de leucemie .granu- 
locitara cronică și neuro- 
1'i-tinnpalie (pierderea ve

derii). După constatarea' 
medicilor specialiști dr. 
lăncii S., dr. Rab și dr. 
Răzurcscu, de la Timișoa
ra, vindecarea bolii e po
sibilă, dar necesită trata
ment în RFG, urgența de 
grad I (90 la sută șanse dc 
reușita).

Adresăm populației Văii 
Jiului rugămintea do a 
participa, după posibili
tăți, in ajutorul colegului 
nostru Maioga Ion. Aju
toarele se pot depuno la 
toate agențiile CEG din 
Valea Jiului, în contul 
eu numărul 5551. Contri
buția membrilor noștri de 
sindicat se ridică pînă a- 
cum la 25 000 lei. E prea 
puțin. Deci, sperăm în a- 
jutoiul oamenilor do bine.

Va mulțumim anticipat

Ioan PÂRÂU, 
liderul sîhdii latului liber
de Ia Uzina de preparare 
, a cărbunelui Lupcni

CONCURENȚA. In a- 
propicrea spațiului desti
nat parcării autoturisme
lor, dc lingă piața agro- 
alimcntară din Petroșani 
s-a deschis un atelier de 
vulcanizare proprietate 
particulară. Operativitatea 
și acuratețea serviciilor o- 
ferite de acest atelier par
ticular, i-a atras o nume
roasă clientelă. Din concu
rența cu celelalte ateliere 
de vulcanizare cel ce cîș- 
tigă mai mult este clien
tul. Așa e și normal să fie!

TURISM. In data de 24 
mai 1990, ora 17, <?omisiă 
Sport Turism din că
di ul SPUN și a Primă
riei municipiului Petro
șani se va întruni în ve
derea organizării activită
ților specifice în perioada 
următoare, a secțiunii tu
ristice. I

Intîlnlrea va avea lo« 
în raia de ședințe a Pri
măriei. Sînt invitați 
participe cile 1—2 repre
zentanți al formațiunile» 
turistice constituite, eît și 
tui iști individuali.

ACTORII Teatrului Na
țional din Graiova pre
zintă joi, 31 mai, înccpînd 
cu orele 17 și 20, la Pe
troșani, în sala Teatrului 
din Petroșani, două specta
cole cu piesa „L'nciiiul Va- 
nea" dc Cchov. Din distri
buție fae parte, între alții, 
•Constantin Sassu, Vaier 
Dcllacheza, Tudor Ghcor- 
ghe. (Al. ii.)

DEPĂȘIT. Undeva In 
Casa de cultură a sindica
telor din Petroșani am 
văzut, cu uimire, pe unul 
din pereți, un material de 
propagandă înfățișînd rea
lizările ce s-au prevăzut 
în domeniul social în „cin
cinalul 1986—1990". Desi
gur, multe puncte ale sale 
au rămas literă moartă. Se 
uniră este Insă faptul că, 
deși pe lingă el se perindă 
zeci de persoane — din 
conducerea casei de cul
tură șl a Ligii minerilor — 
nimeni nu l-a observat 
(Gh. O.j

Rubrică realizată de 
Viori i STR \I’Ț
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V indu-1 in mijloc pe meșterul zidar Constantin Anofie, cițiva oameni din 
echipa sa de zidari au acceptat să ne pozeze, intrerupindu-și citeva momente 
lucrul. Șeful brigăzii din I.upeni a I \< MM o apreciază drept unu din cele 
mai bune echipe ale antreprizei.

Cimentul nu face priză
Di-ciitind cu domnul 

sjng. C irul Ridzi, șeful 
brigăzii 4 I.iip.'ni, despre 
i> "ecsit ik a unor acțiuni 
și eforturi proptii care 
su condu' a la creștere > 
cfici'. nl"i economice a 
. i. ■ i\ ităt ii da con-triiețn 
miniere, am reținui o 
idei' interesantă: ( tmen- 
tul ini face priza Ia or
din. I); pre c ■ este vor
ba ? In timpul clici tiu; ii 
in a. Iivitatea de pro
ducție a constructorilor 
-e am; stecau factprii de 
decizie politica de la di
ferite niveluri ierarhice. 
Se stabileau astfel ter
mene de-a dreptul abe 
rante pentru punerea in 
funcțiune a unor obiec
tive dc investiții. I ară 
a se ține scama dc posi
bilitățile oferite de teii 
nologiile de lucru, de lip- 

a acuta de in deriale și 
c irburanți.

In lunile de aclivi 1 al
. .n e au 1i\ .-ut din acest 
an, constructorii nu au 
mai fost teroi iz.iți d.r 
ri'pr ■t.'irc.i unor terme
ne al 'rante, n onfZirme 
eu p .ibilit ilile reale dc 
final: i'V a lucrărilor, l’i 
și-au organizat temeinic 
act i vital i la f i. rare loc 
de muncă. S a asigurat 
buna aprox izionare cu 
motorina n cosaiă func
ționarii in plin a utila
jelor și mijloacelor de 
tiansport. In privința a- 
provizionai ii cu materia
le au mai fost greutăți. 
Dar cunoscmdu-se rea
litatea, fura a mai fi 
forțată să execute ,,nea
părat" lucrările dinain
te nominalizați', condu-

la ord n !
cerea briguiii a putut 
să-și con .Titreze efortu
rile la punctele de lu
cru penii u care au exis
tat condiții optime de e- 
xecuțic. Au lost finaliza
te, in princip d, lucrările 
la instalația de captare, 
filtrare și tratare a apei 
dc Ia Sohodol, care cu
ria d va intra în funcțiu
ne. Se lucrează in ritm 
intens ].i extinderea fu- 
nii'itlarului de la puțul 
Ileana și la alte obiecti
ve de investiții.

1 iez i il tat el. • in dome
niul eficienței sint con
cludente. Brigada nr. 4 
I upeni a contribuit în 
primele patru luni ale a- 
cc'tui an cu jumătate la 
realizarea celor 6 milioa
ne lei cu cit s-a depășit 
producția valorică la ni
vel ui i n t repri nderii.

Cînd oamenii vor, 
munca este spornică
Din '.ele 30 de echipe de

• on-lruetori și monturi, 
i ite sint in brigada 6 Vă
ii a de Brazi, in ultimele 
uni -au detașat rea
lizatoare ale unor produc- 
trxifăți eu mult mai mari 
i'ecii I 1 ■ planificate e— 
- li p-le conduse de ion 
Munărâzan, Radu Marini-
ă. \ intilă Stanciu, \ asile 

Cai, 1“ in l’opa, Dumitru 
’ L.i mie eann, Vaier Vasi- 

ii și Ion Giigori'. I'Ste 
concludent faptul la
nivelul brigăzii, produ'ti- 
v ' ii'.a muncii a fo-t de
poziția l ci rea âOtlO lei pe
• : ia. in condițiile in
care, in trimes'rul I. ro de 
■im. iu au părăsit brigada, 
fiind al ași de condițiile 
avantajoasa oferite de în- 
1 ■. p: induc ile miniere.

Fontrfiriat, am cerut lă- 
muiiii domnului .ng. Emil 
Tutnnaru, șeful brigăzii, 
lata ce nc-a relatai : „Totul 
porni te, după părerea mea, 
de la cointeresarea oame
nilor. Aportul forței de 
muncă la realizarea unor 
randamente superioare 
este determinant. In con
dițiile reducerii dc perso
nal, am repartizat pe cci 
mai buni meseriași în nu
cleul unor noi cchi|x? în 
formare. încă dc la începu
tul lunii ianuarie am în
ceput să facem rapoarte 
ziir.ice cil privire Ia reali
zările fiecărei echipe. Cu- 
no‘<indil-și realizările zil
ei' oam nii au Începui sa 
dea din coate pentru a-și 
r (gura condiții cil mai 

'ainc de aprovizionare ma
terială, pentru a munci 
mai mult și a cîșliga mai 
mult. C md oamenii știu 
pentru ce muncesc și cit 
li se plătește, sint intern
ați direct să Jucrpze mai 

bine, mai cu spor. Este 
tot atit de adevărat insa, 
că -1 personaluj tehnic și 
de conducere nu mai este 
penalizat ca înainte, pen
tru nercalizări.

In primul trimestru ni
velul realizărilor a cros
ul de la o luna la alta, 

la nivelul brigăzii. Au fost 
I.ținute economii de 

HI10 000 lei la cheltuielile 
matei ialc prevăzute in 
plan. Piua la sfirșitul lu
nii se apreciază că se vor 
realiza, mai ales pe seama 
creșterii productivității 
muncii lucrări dc construc- 
ți. și montaje în valoare 
cic circa 4 milioane lei 
peste prevederile inițiale 
de plan, în condițiile re
ducerii cheltuielilor pla
nificate cu 11 milioane lei. 
In pofida lipsei dc efectiv, 
lață de prevederile planu
lui scriptic, în perioada 
care a trecut din acest an 
au fost formate noi echipe. 
Condițiile dc lucru de 8 
ore, respectarea zilelor de 
repaus, plata pe posturi 
duble pentru lucrul peste 
limpul prevăzut în pro
gram ?i pentru lucrul co
mandat în zilele de repaus, 
an con .(imit tot alîtca sti- 
mulenle pentru oameni.

0 tragedie care putea

ni l-a 
ing. Nicolae 
coordonează 

întreprinderii 
respectivă.

nc-a informat 
Nicolac Stan, 
de administra- 

întrcprinderli 
a-

< -te .iluația statistica 
■ i a* * cidenteloi în pre
zent, comparativ cu pri
mele patru luni din anul 
trecut ? Răspunsul la n- 
ecasl i Injiebare 
dat domnul 
-Stan, care 
la nivelul 
activitatea

A fo-t uficient un 
moment de neatenție djn 
partea .mtom.u .iragnihn 
'•(in tantin Ni'a, pentru 
der Linșarea unei trage
dii. In tjmpiil descărcă
rii unor materiale, cîrli- 
gnl macaralei a atins 
o linie de înalta lensitl 
ne, prodit'ind un scurt 
ciicuit. A fost electrocu
tat moi tal lin tinăr care 
av< a doar 18 ani, Beno- 
nc Bența. I n om și-a 
picrrlut viața. Altuia J 

•a întocmit dosar de 
etrectare penală. I.ifli
• it dc gravă poate fi 
nesocotirea ceunțeloi 
prevăzute expir în nor
mativele penii ii protec
ția muncii. C'c a între 
prins în ultimul timp la 
tAfr'MM pr’iitrii îmbună
tățirea activității tic pro
tecție a muncii și care

— încă de la începutul 
anului, 
domnul 
consiliul 
ție al 
no.i.tie a acordat O 
fenție deosebită activi
tății de protecție a mun
cii. <»'.i dovadă, de 
ilnd - a luat decizia 
menajării unui 
destinat special 
iuților specifice

eu- 
a- 

eabinet 
actlvi- 
accstei

! întreprinderea de antrepriză construcții și montaje miniere
j Antreprenor cu largi posibilități 
| de afirmare pe calea rentabilității

investițiile miniere la ora adevărului
In -i urla perioada care 

a trecut dc la revoluția din 
decembrie, in viața con
structorilor de pe șantie
rele pe care se conturea
ză noile obiective de in
vestiții miniere s- iți înre
gistrat evenimente deose
biți A fost ales noul con
siliu de administrație. S-a 
înființat sindicatul liber 
al construetoi dor, care s-a 
afiliat Ligii sin
dicatelor miniere 
libere „Valea Jiului''. Pro
gramul de lucru a fost re
dus la 8 ore, fața de 12 
orc cit era înainte. In fie
care lună, pe lîngă res
pectarea sărbătorilor reli
gioase și oficiale s-a tre
cut la acordarea zilelor 
de sîmbătă libere. Iată 
doar citeva din măsurile 
care au contribuit la îm
bunătățirea climatului de 
muncă în întreprindere, 
conducînd la realizări mai 
bune în muncă.

Despre aceste realizări 
și despre problemele cu 
c.'.ie se confruntă între
prinderea la ora actuală 
am avut o discuție cu 
«tomnnl ing. buca Suciii,

.. 'fixități. S-a repartizat 
■ pațlul corespunzător la 
sediul conducerii între
prinderii, după ce ani de 
zile această decizie a 
fost amînată. Noul cabi 
net este dotat cu cărți, 
planșe, reviste. Vom a- 
tnenaja aici șl un ecran 
pentru proiecții de filmo 
șl diapozitive, caro vor 
contribui Ia îmbunătă
țirea metodelor dc In
struire n personalului 
muncitor. S-a schimbat 
șl optica eu privire la 
acordarea echipamentu
lui de uzură șl do pro
tecție. Ani în șir nu a- 
veam dc undo să dăm 
oamenilor «aro lucrau în 
condiții de umiditate, ciz
me do protecție, deeît 

diiei'toiul IACMM Petro
șani.

— Ce rezultate s-an ob
ținut, domnule director, 
in activitatea economico- 
financiară a intrcpi inde- 
rii in cele patru luni care 
au trOcut din ace-t an ?

— Apreciez ca un fapt 
pozitiv că, încă din luna 
ianuarie principalii indi
catori de plan au fost rea
lizați. Am încheiat trimes
trul I cu o producție va
lorică mai marc cu 4,8 
milioane lei dccit cea pla
nificată, Deosebit de sem
nificativ este că producti
vitatea muncii a fost de
pășită cu 2800 lei pe per
soană. Au lost realizate 
și economii de 4,4 milioa
ne lei prin reducerea chel
tuielilor la 1000 lei pro
ducție, și de 3,1 milioane 
lei prin reducerea cheltu
ielilor materiale.

Pulem spune că sînlem 
pe calea cea bună, pe un 
drum ascendent. In acest 
sens, este concludent bi
lanțul Junii aprilie. Deși 
în luna aprilie s-au lu
crat doar 19 zile, fiind săr
bătorite cum se cuvine

fi evitată.
vii țîrlita. In prezent a- 
ccst echipament s-a a- 
cordat tuturor. In plus 
s-au dat șl alte echipa
mente, a căror lipsă se 
resimțea înainte, cum 
sint mănușile dc cauciuc*  
speciale pentru electri
cieni, salopete șl altele. 
Este desigur, regretabil 
accidentul mortal «are 
s-a înregistrat, declan- 
șînd o tragedie. Dar se 
cuvine să menționăm că, 
în comparație eu prime
le patru luni ale anului 
trecut, cînd s-au înregis
trat 6 accidente, în pe
rioada care u trecut din 
acest an s-a produs un 
singur accident. Statisti
ca pune în evidență că 
accidentele s-nn dimi- 

m sfintele sărbători de 
Pașii, nivelul valoric al 
realizărilor a fost cu 1,7 
milioane lei mai mare dc- 
t'it cel planificat.

— In perspectiva lunilor 
i are urmează, cînd condi
țiile de lucru din puiu ț 
de vedere clini,itic vor fi 
mai bune, apreciați că va 
spori și mai mult nivelul 
realizărilor și eficiența e- 
conomică la nivelul între
prinderii ?

— Exista o atmosferă 
bună de lucru fii toate 
brigăzile și secțiile noas
tre. Spre deosebire de a- 
nul trecut, cînd am fost 
nevoiți să ne restrîngem 
activitatea de producție din 
lipsă de carburanți, în a- 
cest an am primit moto
rină la nivelul necesarului 
planificat. Avem însă un 
motiv de îngrijorare. Par- 
tul de mașini și utilaje 
nu este folosit la nivelul 
posibilităților. Se consta
tă tendința de a crește nu
mărul utilajelor neutiliza- 
te. Cauza principală este 
lipsa anvelopelor și a ba
teriilor de acumulatori.

Avem repartiții, avem 
contracte, dar nu ne sînt

mjat considerabil. Acest 
fapt se datoreaza grijii 
reale care se manifestă 
față de oameni. Nu se 
mal luci caza 12 orc pe 
zi, ca înainte, el 8 ore. 
Sint respectate zileîe de 
odihnă, de duminică. 
S-a trecut la reducerea 
.lăptSmlnii de lucru la 
cinci zile. Oamenii vin 
mai odihniți la locul do 
muncă, Iar acest fapt se 
resimte nu numai în re
ducerea statistică a nu
mărului dc accidente, dar 
si în creșterea producti
vității muncii. Pentru 
evitarea accidentelor nu 
trebuie să se uite nici un 
moment necesitatea res
pectării riguroase a nor
mativelor de protecție a 
muncii, menținerea a- 
tenției în timpul opera
țiunilor dc muncă.

livrate de B.IATM Deva 
aceste piese strict necesa
re, invoi indu-se penuria în 
întreaga țară. Vom face 
desigur, toate demersuri
le pentru rezolvarea aces
tor probleme. '

— Eroul de lucru există 
suficient, la nivelul planu
lui anual aprobat ? a

— Avem de executat !■ 
acest an un volum de con
strucții și montaje minie
re în valoare de 330 «mi
lioane lei. Apreciem că,
dacă ne vom menține tb 
nivelul realizărilor de pînă 
acum, spre sfîrșitul anului 
vom avea posibilitatea iu t 
executăm lucrări supli
mentare. -•

Maiștti și șefi 
de echipă!

Insiruiți muncitorii 
subordine în legătură <« 
modul dc execuție a lu
crărilor și cu măsurile spe
cifice de protecție a muti
cii pentru fiecare operj^ 
țiune dc lucru, înainte. 
a fi executată. 1>

Respectați normele' Ve 
protecție a muncii pcnirO 
b evita accidentele !

Acționați permanent eu 
ghidul că nimic nu e mai 
presus dccit viața omului I

Menținerea mereu trea
ză a atenției In timpul 
operațiunilor dc lucru este 
O condiție necesară pcit- 
fru evitarea oricăror acci
dente ! ■■ țj

I'

Pagină realizată de

Viorel STH AI'T

Ilustrația autorului
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Rezultatele alegerilor de la 20
Hunedoara

mai a.c. i CANNES 1990
în județul

;• Nr.(Urmare din pag. 1) Nr. mandate

P.T.R. — 3 181 0,92 F.S.N. 6
PS.D.R. — 3 060 038 P.N.I..
P.S.DJl. 2 717 0.78 U.D.M.R, —
G.D.C. — 1 811 0.52 1V1.E.R. —

P.LS. — 1 719 0,50 P.E.B.
P.N.J.c.d.

P.R.C. — 1 416 0.42 P.D.A.R.
P.R.N.R. — 1 211 0.35 r.s.n.R. —
Tosa lo«H _ 1 113 0,33 P.I..S. —

u.D.a — 787 0.23 P.S.D.R 
G.D.C.

G.C.NJU — Gl.o 0.18 P-T-R- —

PENTRU ADUNAREA DEPUTAȚ1LOR
,Xumărul alegătorilor potrivit listelor 

de alegători
x umărul alegătorilor care s-an 

prezentat la umo

x umărul total al voturilor 
valabil exprimate

X’umărul voturilor nule

Numărul deputaților ce se aleg 
in circumscripție

< ocficlent electoral

420 691

363 945 (86.51%)

315 000
18 915 (5,49%)

9
18 33:1

P.U.C.K. 
P.C.
Dcițc M. 
r.R.e. 
u.o.e.
Păun J. 
r.R.N.R.
F. B GR. 
Damșa I. 
U.I..D.R.R 
P.S.D.I.
G. C.N.R.
P.D.P. 
Boia S. 
P.R.N.S.

voturi eiștigaie Procentaj

69,%
6.81
4,68
S.83 
2JW
241
2.34
0.89
0.73
0.69
Q£2
0.48
0.48
0,44
0.36
032
0.30
0,30
0,23 
031 
0.20 
030
0.10
0.97 
ojrt
0.06
0.01

241 365
23 510

16 131
13 221

9 865
9 700
8 081
3 087
2 505
2 392
1 751
1661
1654
1 520
1242
1 116
1 044
1 039

783
713
702
686
331
252
244
223
133

SANNES 22 (Rompres).
— Juriul Festivalului in
ternațional al filmului de 
la Eannes a acordat ma
rele premiu „Palme d’ Or” 
filmului „Wild at Heart” 
realizat de cunoscutul ci
neast american David 
Lynch. RIvnitele distincții 
individuale pentru cele mai 
tune interpretări în roluri 
de film au fost decernate 
actriței Krytynna Janda, 
din Polonia, pentru crea
ția ei din filmul „Intero
gatoriul” ți actorului 
francez Gerard Dcpar- 
dieu, pentru a-i recompen
sa rolul principal din 
Cyrano de Bergerac.

Marele premiu pentru 
regie a fost atribuit re
gizorului sovietic Pavel

Longhin, de fapt pentru o 
coproducție franco-sovic- 
tică, avlnd ca titlu „Taxi 
Blues”.

Publicul a avut și el 
un mare premiu, care a 
fost acordat regizorului 
din RFG, Georges Graser, 
pentru filmul „Abrahams 
Gold”.

Un deosebit interes au 
generat doi regizori sovie
tici, Gleb Panfilov, 
a primit 
cea mai 
artistică 
„Mama”, 
pă romanul omonim al Iui 
Gorki, ți Vitali Kanevski, 
recompensat pentru fil
mul său de debut, avlnd 
un titlu original „Nu miș
ca, mori șl Inviază”.

care 
premiul pentru 
bună contribuție 
pentru filmul 

ecranizare du-

**********************************************

ASTĂZI LA TELEVIZIUNE
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
ECOURI ■ ECOURI

pre- 
comentat în ulti- 
ca un eveniment 
alegerilor din 
In emisiunile te- 
s-a subliniat că 

„singu-

MOSGOVA 23 (Rompres). 
Postările de radio ți tele
viziune sevietice au 
zentat ți 
melc zile 
principal 
România. 
levidonU
victoria ■ revenit 
rulai candidat la președin
ți*  care a*  pronunță pen
tru calea socialistă <tc dez
voltare a României".

titlul „Trandafirii 
înfloresc ta mai", ziarul 
„f*ravda"  publică an am
ple reporta) sub semnătu
ri ct>r>-spMdcnților săi 
SȚ<xijfi ta care se sulili- 
nt*-j  că „FSN se identifi
ca u> ocliU majorității popu
lații l cu iorțelo caro 
s ual ta fruntea 
ți<*.  Aceasta i-a 
T»-»z«ril trainice in 
România".

s-au 
Revolu- 
asigural 

tnxtă

Cârti românești pentru Ungaria

A . oția 
o i Idare

★
l>l*.\  h transmis 
despre eomenta-

riile apărute in publicați
ile din RE Germania după 
alegeri. Cotidianul „CVest- 
falisclie Nachrichten" scrie-. 
In datele personale ale lui 
Ilicscu există ți acele re
zerve ce i se aduc drept 
reproș învingătorului în 
alegerile din România. In 
plus existența șl în conti
nuare a vechiului aparat 
de guvernare nu constituie 
O premisă prea credibilă 
pentru un nou început No
ua conducere va avea mi
siunea de a convinge lu
mea de eor/rariu. Opozi
ția însă na va Înceta 
conteste legitimitatea 
mocratică a viitorului 
veni. Dacă după alegeri 
în România se dorește re
venirea Ia stabilitate poli
tică ți la liniște— 
Ilicscu va trebui să 
evidentă trecerea la 
crațic, sptllherînd 
îndoieli.

să 
de- 
SU-

atunci 
facă 

detio- 
orice

Actualități.
Hristos s-a Înălțat 
Preuni verși taria. 
Armonii preclasice. 
Actualități.

10,20
10.30
12,00
13,05
13,20
15,00 Teleglob.
15.30
16,00

I
18,05

18,10

Dtn partea Prezidiului 
l'DMIt, Agenția de presă 
Rompres a primit spre pu
blicare următoarele:

Cunosclnd 
cu care se confruntă 
minoritate etnică 
trarea limbii ți 
sale, respectiv, a 
țci sale naționale, 
me care nn pot fi 
te fără un ajutor 
țlal din partea 
mumă. UDMR 
acțiunea: „Cărți românești 
pentru Ungaria", menită 
să ofere un ajutor cultural 
important românilor din 
țara vecină.

dificultățile 
o 

in păs
cut turil 

conștiin- 
proble- 

rezoiva- 
substan- 
patriel- 
in i țiazfl

Pe de altă parte, în con
formitate cu intențiile de
clarate ale organizației 
noastre democratice, 
rlm să contribuim Ia 
bur.ătățirca relațiilor 
mâno-maghlare.

Donațiile constfnd 
cărți de povești, literatură 
pentru copii și beletristică, 
manuale școlar*  ți cursuri 
universitare, cărți de me
todică ți pedagogie, perio
dice, ș.a. stnt așteptate la 
sediile Județene ale UDMR 
(informații se pot obține 
la sediul UDMR. — Bucu
rești. tel. 333569).

(Rompres)

Cocaina amenință Europa
CEi-GRAD 23 (Rompres). 

Cocaina amenință ~ 
răsăriteană, au 
experți americani 
antidrog prezenți 
nărui mgoslavo-american 
de luptă Împotriva consu
mului de stupefiante, care

Europa 
declarat 
in lupta 
la senii-

17,30
17,55

Panoramic economic 
Rugby.
Franța — România 
In Campionatul eu
ropean.
Transmisiune direc
tă de la Auch. 
Telețcoală (reluare). 
Imagini din Iordania.

19,10
19,30
20.15

21,15

Mica publicitate pa 
micul ecran.
Adevărul liternr șl 
artistic.
Desene animate. 
Actualități.
Invitatul săptămtnh 
Emisiune de Ema- 
nuel Valeriu.
Roman foileton. 
Tess.
Actualități. 
Pro-musica.

22,35
22.50
23.50 Telesport. 

0,10 Tele-top.

do- 
!m- 
ro-

In

se desfășoar?» la Belgrad. 
Mafia internațională a dro
gurilor și-a creat deja b- 
vanposturl In Europa de 
Est, âștcptînd un moment 
favorabil pentru a-și ex
tinde piețele.

Antrepriza construcții montaj
Petroșani

9

strada Republicii nr. 90
d » g a j e a z ă

muncitori șl pensionari limita virstâ Ipină la
60 ani),

calificați în următoarele meserii:

— zidari

dulgheri

— timplari - geamgii

— I electrician — întreținere.

FALIMENT. Intreprin- 
der a de stat Bandtabak 
din Maldi.n (nordul RDGX 
specializntfi In fabricarea 
de liirtie pentru țigări, șl-a 
închis porțile eoncediin 
du-f pe «el 160 salariațl, 
dintre care 120 femei. a- 
nunță agenția ADN. Fabrl- 
ca nu a mai reușit să-șl 
vîndă producția șl condu
cerea nu n reușit să gă
sească un Inves'jtor occi
dental care s-o preia și 
s-o modernizeze, explică 
Ai>.' Potrivit guvernului 
PI • lonr 32 la sută din 
ii > prinderile de stal ’nt 
az. rentabile, iar 54 lu 
suta lucrează In pierdere 
dar sc pot redresa. Restul 
do 11 ț.-j sută 
ta- -

Int I ilinv’n

T'.’CIDEX! 
B N 16 p , 
r6 i k , d’nțre 
d'' un glonte șl 190
tc - aresta eslc 
Ir lentelor tc 
d' . la Rosario in

i'E 
oane 
care

Si A- 
au fost 

una 
aresta 

bilanțul
au pi o 

timpul 
U/.-1 partid*  din aamplo- 
n Iul argentinian de fot-

SCURTE ȘTIRI « SCURTE ȘTIRI
bal dintre formația locală 
Rrsario Centra) ți .N'exveU'ș 
Old Boy«.

RECUPERARE. Potrivit 
unei liotărlri guvernamen
tale, averea statului ceho- 
flovac aflată In întrebuin
țarea permanentă n P(J 
slin Cehoslovacia va fi re- 
turnată statului cehoslova*  
Inceplnd cu 1 iunie 
informează agenția 
Organele republicane
resort vor hotărî In ce fel 
va fi distribuită uceaștfl 
avere, ținlnd senina de ne 
cesitățile ți obiectivele u 
tilo din punct de vvd«re 
obștesc ale partidelor po
litice, x-a anunțat Ia l’ra 
ga

niune a reprezentanților 
celor 24 de țări occidenta 
le care contribuie la pro
gram, Grecia a subliniat 
că. spre deosebire de ma
joritatea țărilor 
ne, Iugoslavia nu 
rizat încă alegeri

lăsările- 
a orga- 
libcre.

i mai la Bonn, precizează 
TASS.

Incadrarea și salarizarea — conform Le- 
nr. 12/1971 și nr. 57/1974, iar pentru pen-gii 

sionari conform Decretului nr. 445/1978.

a.a
CTK. 

de

(CONDIȚIA 
LIBERE. Grecia 
mat rezerve In

AlEGERJ 
n cx'ptl 

legătură 
cu extinderea asupra Iugo
slaviei a programului de 
ajutor occidental destinat 
Europei de La „ relJ.

CONVORBIftl 
TO-GERMANE, 
ntva au loc, astăzi, convor
biri intre Eduard Șcvnrd- 
nadzc, ministrul de exter
ne al Uniunii Sovietice, ți 
Ifans-DIetrich Gcnschcr, 
vicecancelar ți ministru 
de externe al RFG — in
formează agenția TASS. 
Cel doi miniștri vor con
tinua schimbul de vederi 
asupra relațiilor E-,t-Vest, 
raporturilor dintre cele 
două țări, ca și a,upra 
stadiului con vorbi i ilor In 
cndrul conferinței „doi 
plus p.itru”. Ultima inti-c 
vedere dintre miniștrii so
vietic și vt .t-german c)«- 
externe v-a d< ■ iășurnf la

SOVIE- 
La Ge-

DESPRE PACE LA 
ONU. La Moscova au în
ceput lucrările seminaru
lui internațional pe tema 
.Operațiunile ONU pen
tru menținerea păcii, ex
periență și perspective". 
Ferticipanții — reprezen- 
r&nți ai ONU, diplomațl, 
politologi ți sjrecialiști mi
litari din diverse țări — 
examinează diverse 
t*  ale operațiunilor 
pentru mențineri a 
relatează agenția TASS

4

Mica publicitate
V1NZAR1

a., pec- 
ONU 
păcii.

VIND Trabant 601 S Pe
troșani, telefon 425jl. după 
ora 16. (1266)

VIND garaj din zidărie. 
Accesibil zona piață. In 
formații, telefon 13526. du
pă ora 16. (1263)

da Petru Groza, cu apar
tament 4 camere, central 
sau cumpăr caă Relații : 
11613. (12C5)

PIERDERI

SCHIMBURI 1.0(1 IN | A

FUMATUL — LA IN
DEX. Oficialitățile elene 
de resort au hotăilt să in
terzică fumatul pe 
aeriene interne din 
Această măsură se
in cadrul genera] al poli
ticii Ministerului greo 
.Sănătății de a limita 
bagi: mul și maladiile 
care Ic provoacă
direct sau indirect, se 
fii Intr-un comunicat 
clal dat publicității In 
tena.

turselc 
Grecia 
înscrie

al 
ta
pe 

fumatul 
ara- 
ofi- 
A-

SCHIMB avantajos a- 
partainent, 2 camere, strn

PlEIlfîUT tichet butelie 
nr. 39, eliberat de Centrul 
de preschimbare a butcii 
ilor Vulcan 1) declar nul. 
(1258)

DECES COMEMORARE

I.INGA îndoliata fa-
milic colectivul do sa- FAMILIA Păliți a-
lariați din Institutul mintește tuturor celor
do mine Petroșani își care l-au cunoscut că
exprimă adinca corn- sc împlinește un an de
pasiune pentru înceta- la decesul scumpului
rea din viață a nostru unchi
CATIIERINEI KECS DAN VALERIU

mamă n reputatului Odihnească-se in pace!prof. dr. Kccs ÎVilhelin. 
(1267) (1259)

Rcilacda Șj administrația Petroșani. str Nico|JP Uiliescu. nr. Z I cicloane : ««crelarlal : 4 16 62 1 secții :4 16 63. 4 24 64. 
lipanii lipogtnfi.i Petroșani, str Nicolac H.llccscu, nr 2, telefon : 4 13 65.


