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Astăzi, toți copiii 
mii sînt zeii sanctuaru
lui care se cheamă (sau 
ar trebui să se cheme) 
I’AMINT. Ioana Danie
la coboară, parcă. din 
Olimp...

Munca este numai un drept, 
și o obligație?

Astăzi la multe școli 
lume vor fi organizate 
bări. Ziarele vor folos, 
metafore sclipitoare în im- 
nele 
sat 
rea unor copii de copilărie 
In g> 
întoarce acasă 
pentru copii, 
copiii 
vor p îmi astăzi 
Paunții lor nu 
semn1 libația acestei 
ci» n f 
lă Păimții nu-și 
une< < nici data 
COpi ' ' 
cu' li 
mea : 
ra’u 
cir- ■ ii 
țăr«

Închinate copilăriei, 
dep’.înge deposeda-

al orășenii se vor 
cu cadouri 
Majoritatea 

momirlanilor nu 
cadouri 

’iinosc 
zile. 

i de internaționa 
amintes- 

nașterii 
prun* 

vre- 
sece-

i. Ei știu că
-•a născut pe 
mânatului, a

au cînd înfloreau
merii, căci viața 

e simplă, dezle-

gata de protocolar. Copilă, 
îia la țară nu e o joacă 
neîntreruptă. Acești copii 
nu au doar datoria de a 
crește, încă de la virste 
fragede, ei trebuie să fie 
uliii

In diviziunea muncii fa. 
miliei fiecare are 
lui. în funcție de 
Rareori acești copii 
mese jucării. Jucăriile lor 
sînt pietricelele albe și ne
gre cil care închipuie tur
me de oi. Mulți gustă foar
te rar ciocolata, iar unii 
nici măcar nu cunosc gus
tul exotic al portoralei.

Pentru ci orizontul 
maiginea lumii. Unii 
•ăiătoresc cu trenul 
1^ virste foarte mari 
tind pleacă în armată.

locul 
vîrstă. 

pri-

este 
nu 

decît 
sau 

Ei

și flo- 
cu 

este 
spirit, 

reli- 
o 

schimbate sărbătorească se 
petrece în întreg universul. 
Cei care pleacă la oraș, la 
școală, sînt timorați de co
legii lor orășenii Sînt con
vinși că în timpul în care 
ei erau la vite sau la mun. 
că, ceilalți au citit munți 
dr cărți.

Cu timpul se vor con
vinge despre colegii lor de 
învățătură că nu sînt cu 
lirmic mai grozavi. Prea 
tîrziu însă, răci în sufletul

comun că cu copacii 
ri,e, se împrietenesc 
-irima ele Natura 
pentru c i o stare de 
Așiciptă sărbătorile 
gioase cu credința că

Alegerile s-au 
Rezultatele sînt 
în întreaga țară, 
lumea, și au fost urmărite 
cu deosebit interes. Noi 
nu ne amestecăm în pole
mica 
geri. 
Dacă 
și la 
toată 
chiar 
apolitici, mai mult 
dădea cu lopata sau picha- 
merul, după ce lucrurile 
ș-at clarificat trebuie să 
ticcem, cu mai multă ho- 
tarîre, la muncă în toate 
domeniile — extractive și 
de prelucrare a cărbunelui, 
de construcție a mașinilor 
și instalațiilor miniere, a 
obiectivelor sociale și in. 
dustriale, ale industriei 
chimice și ușoare, produce
rii de energie electrică.

Să privim lucrurile în

dczlănțuită după ale- 
Cert este un 
pînă acum, 
locurile de 
lumea făcea 
ți cei ce se

lucru. 
chiar 

muncă, 
politică, 

declarau 
t decît

față, drept și cinstit, cu 
maturitatea oamenilor care 
și-au cîștigat cu greu liber
tatea și demnitatea mult 
rîvnită. Situația economi
că a Văii Jiului nu este 
stiălucită. Am avut și mai 
avem multe neajunsuri și 
nereguli lăsate moștenire 
de vechiul regim, dictato
rial. Este momentul acum 
să l-enunțăm la a ne mai 
plînge de greutăți, de a 
ne mai justifica nerealiză- 
tile pe seama greutăților 
moștenite. Trebuie să ac. 
ționăm cu hotărîre pentru 
înlăturarea lor și pentru 
a porni, cu dreptul, în no
ua bătălie de reconstrucție 
și reorganizare a 
miei, a industriei
libere. Nimeni nu va veni 
să o facă în locul nostru. 
Dacă nu o vom începe cît 
mai grabnic, necazurile 
se vor aduna și va fi din 
ce în ce mai greu să ur-

ccono- 
noastre

nim „carul” din loc. 
să spunem drept, nici 
sta pe loc — aluneca 
vale pe o pantă care 
ne va avantaja niciodată.

Unitatea de acțiune șl 
eficiența măsurilor între, 
prinse sînt doua mari pro
bleme care trebuie să stea 
în par'manență in atenția 
consiliilor de administra
ție, sindicatelor libere mi
niere, tuturor oamenilor 
de la fiecare unitate eco
nomică a Văii Jiului. Fie
care tonă de cărbune pier
dută, fiecare utilaj sau pie- 
‘■ă de schimb nclivrată la 
timp înseamnă mai puține 
cărămizi la temelia edifi 
carii, consolidării < 
revoluției din 22 
brie. Mitingurile, i 
trațiile, grevele de

cuceririi 
decem- 

demons. 
i aver-

Dorin GHFȚA

(Continuare In pag. o 2 a)

Vasile DlNCU

(Continuare in pag, a 3-a)

Esența« și bucuria
\ rța copilului

Laptele de la maro spre alb

r 
o i 
ce 
vi-

Evi 
prezintă argumentul m 
lor deva uri ale vieții 
susțin, în perspectiva 
itorului, raportul și conti
nuitatea dintre generații, 
peii luarea umanității prin 
misterioasa lege a iubirii, 
asii: > ind trăinicia neamu. 
Iu omenesc. Copiii — fiin
țe plăpinde și sensibile 
ce infiumusețează super- 
la' tabloul complex al 
e 1 'cnței cotidiene, expri
mă profunzimea
lui | cz -nței divine în pe. 
rirurhi.il sensibil al vieții.

G i i‘ < a, sinceritatea și
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miracolu.

naturalețea sînt calități pu
ternic conturate în anii 
copilăriei. înălțînd cugete 
le și simțirile în înălțimea 
și puritatea sferelor perfec. 
țiunilor cosmice, intensifi- 
cînd și înnobilind relația 
-iiblimă și spirituală a iu
birii ca izvor unic de viață.

Făptura firavă ,,de ghio
cel" a pruncului răsfrîn- 
ge și traduce între oameni 
raza de lumină a para
disului prin seninătatea și 
privirea b ajină a ochilor, 
p-in glasul tremurător cu 
modulații cristaline, crîm- 
|x-ek- exuberanței și tu-

rezonan- 
în 

su. 
oglin-

vieții
multului vieții, 
tc-lt harice are cerului
spațiul leiestru. Prin 
îsul copilăriei se

Jește seninul cerului în at
mosfera casei, mcnținînd 
și perpeinînd în lume fas
cinația surisului pruncu
lui Tisus ca expresie a re- 
vert erațic și 
divine, infuzată
lor preocupate de procesul 
mistuitor de desăvîc-ire.

Prin harul botezului fie
care ..mlădită a vieții" p-e.

Preot loan POGAN

Doamna Florica Drago- 
lca din Petroșani ne aduce 
la cunoștință faptul că, de 
vreo două săptămîni, lap
tele de consum existent în 
lețeaua comercială are o 
culoare maronie. Trimis 
■•pre analiză la Sanepid s-a 
dovedit a fi comestibil. De 
ce oare ? Ne-am adresat 
doamnei sing. Ițlarusia Ca. 
zanegra, șefa CCPIL — Pe
troșani pentru a face lu
mină în această problemă. 
Iată ce ne-a declarat:

— Pînă la mijlocul săp- 
tămînii trecute laptele de 
consum conținea 
sută lapte praf,
respectivă era dată 
stanțele insolubile 
te, ca viciu ascuns 
bricație, în laptele 
care l-am primit.

— Totuși parc 
faptul că, ți acum, 
zonul de pățunat, 
înlocuitori.

— Situația s-a mai ame-
.............................

Timi- 
la 

pri- 
din 
de

bucuriei 
creaturi-

(Continuare in pag. a 3-a)

20 -30 1a 
Culoarea 

de sub- 
prezen- 
de fa- 
praf pe

ciudat 
în sc- 
folosim

liorat în ultimele zile cînd, 
după numeroase insisten. 
țe, am reușit să obținem 
suplimentarea livrărilor de 
lapte natural de la 
șoara și Arad, pînă
10 000 litri pe zi. Mai 
mim 4500 litri pe zi 
zona Hațeg, sectorul 
stat. Aportul sectorului 
particular în asigurarea ba
zei de materie primă a 
Fabricii de lapte 11 putem 
considera nul, deși s-au 
acordat anumite stimulente.

O altă problemă majoră 
cu care ne confruntăm este 
transportul. Dacă se de
fectează o mașină. cum 
s-a întîmplat acum cu cea 
care ducea înghețată în 
zona Petroșani, apelăm la 
unități să vină cu mașini 
proprii pentru a prelua 
nsarfa, altfel rămînem cu 
ea în stoc.

— Ref-ritor la înghețată 
ar mai fi o întrebare: de 
ce se desface prin rețeaua

aprozarelor și nu la cofe
tării, cum ar fi normal ?

— Din comoditatea șofe
rilor, care știu că aproza. 
rui prme.ște o dată 30—40 
di cutii, pe cînd cofelăriile 
nu preiau decît 3—4 cutii. 
De multe ori am ajuns să 
specificăm pe aviz că mar
fa se distribuie unităților 
I0SA și AP și totuși în
ghețata a fost preluată de 
aprozare.

— Ce măsuri ați luat ?
— Consider că am fost 

prea îngăduitoare în a- 
cea«tă privință și asta da
torită climatului general 
de toleranță în care am 
trăit. In viitor vom aplica 
sancțiuni.

— La Lonea ajunge lap. 
tele tîrziu. De ce ?

— S-a renunțat la ideea 
aprovizionării în cursul

Ștefan CIMPOI

(Continuare in pag. a 2-a)
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Precizări privind eliberarea pașapoartelor
l nul dintre primele acte normative adoptate 

după Revoluție a fost Decretul prin care se înlătu
rau îngrădirile pentru obținerea pașaportului. Cum 
se aplică acest Decret ți care sînt dificultățile ce 
au apărut, ce soluții se întrevăd pentru viilor ? Iată 
întrebări la care ne-a răspuns domnul locotenent- 
colonel CONSTANTIN ANDREI, țeful serviciului 
pașapoarte din cadrul Poliției Județului Hunedoara.

— D. ia 1 ianuarie ți 
plnă la sfirșitul sâptfimînii 
tremure s-au înregistrat pes. 
te 68 000 cereri de pașa
port din care s-au soluțio
nat circa 44 000. S-au înre
gistrat, de asemenea, ți 
s-au soluționat aproxima
tiv 600 de cereri dc pleca
re definitivă din țară. Com
parativ cu numărul de 3000 
de astfel de cereri înre
gistrate în anul 1989, nu 
mai este nevoie de comen
tarii. Sin tem supraaglo
merați. S-a ajuns ea pentru 
eliberarea pașaportului să 
se aștepte .15—60 de zile. în 
loc dc 30. dt prevede le. 
gea. Nu este vorba de rea- 
voință, ci dr nn foarte ma
rc volum de muncă. Uni
tatea specializată care tipă
rește pașapoartele a fost 
sufocată". Utilajele, su. 
prnsolicitate, „au căzut-. In 
prezent problema tinde 
să se soluționeze. Lucrăto
rii d.n serviciul pașnpoar-

De la Poliția municipiului Petroșani

De porc și de..* oaie
„Dacă ai dat nuna cu un român, numără-ți de

getele*' se spune prin Occident. Din ce ni se trage 
această tristă faimă ? Avem destui „profesioniști** 
în materie cnrn an grijă de „reputația" noastră.

In 30 mai 1990. un echipaj format din cpt. Ionel 
Dobre. cpt. Florca Comănoiu ți plt. Apostolaohe Ver. 
biță. însoțiți de martori civili, a oprit autoturismul 
3 HD 7396, pentru un control dc rutină. Din el co
boară, pă- ind cu grijă — grași ne ivire mare — patru 
cetățeni. Parîndu-li-sc cam suspectă oliezitatea in
divizilor, ofițerii poliției economice nu se pot abți
ne să i pipăie. „N-o să vă vină să credeți dar fi
rești „raarțieni” (după aspectul lor diform), insensi
bili la împunsătura eu degetul, crnu oameni în car. 
ne . de porc" B*nc camuflata sub harae — premiul 
Juriului o revenit La accsistl tehnicii celor doi Soclu 
Nicolne. din Petroșani, tată ți fiu, — mustea carnal, 
wnmai cotlet ți pulpă fără slănină. Se vede treaba 
efi nu erau potriviți pentru meseria Ac tranșatnr, la. 
tm lt aveau un defect comun : li se lipen carnea 
de mlini. Co, de altfel șl celorlalți doi asociațl la 
„afacere**, Victor Frunză de 41 de ani ți Ștefan 
Gtrrka, 3fl de ani. toți din Petroșani. Asupra lor s-a 
descoperii, la percheziția corporală, carie în canti
tăți variind Intre 7 ți 25 kg. In total 87 kg, după 
cum s-a stubilit la bucătăria restaurantului „Bule
vard". tinde s-a predat ..marfa*' în*-ocmindu se nutri 
de recepție.

Cei patru afirmă că au descoperit carnea în con. 
taincrul pentru oase și au „preluat-o" dar, după fe
lul cum li <-e mula j>e corp, sin tem înclinați să cre
dem că au „prelucrat-o" în regie proprie — așa că 
au făcut-o de .. oaie. Cercetărilie sînt în curs.

Ștefan CIMPOI

folclor autentic, vir
tuozitate, tinerețe. lată 
atributele ansamblului 
folcloric al copiilor din 
Petroșani. P«a^âtir<-a 
lor artistică este asigu
rată cu competență du 
coregraful Nicolae Zâ- 
blău. 

I <>to: I l.lt III

te lucrează pînă la 16 ore 
zilnic, inclusiv duminica, 
pentru a satisface cererile 
ți a ne apropia de terme
nul legal de 20 de zile. Am 
reorganizat sistemele de 
evidența a cererilor prin 
aplicarea unei ștampile 
pe buletinul de identitate, 
și de eliberare a formula
relor, mult simplificate 
față dc trecut.

— Valon Jiului se află 
la o distanță apreciabilă 
față dc Deva. Ce măsuri sc 
preconizează pentru a faci, 
lita accesul cetățenilor din 
municipiul Petroșani la 
obținerea pașaportului ?
— Formularele necesare 
se eliberează la sediile tu
turor organelor de poliție 
d:n ce.’e șase orașe ale Văii 
’ ului. In perspectivă, vom 
organiza ți Inrr.tnarea pa
șaportului la Petroșani. O 
zi pc suptâmină, un lucră
tor al Poliției județene va 
da pașapoartele de la Po

liția din Petroșani. Pînă 
atunci, am luat măsura 
să comunicăm — de regulă 
în ziua de vineri — la po
lițiile din localități pentru 
ce perioadă a depunerii ce
rerilor se eliberează pașa
poartele în săptămîna care 
urmează, astfel îneît cetă
țenii să nu vină inutil la 
Deva. Cei interesați sînt 
rugați să telefoneze la po
liția locală — nu la noi. la 
județ — ți vor afla exact 
cînd să vină pentru a-și 
ridica pașaportul. Aceasta 
pînă cînd vom reuși să 
înminăm pașapoartele chiar 
la Petroșani.

— S-au auzit zvonuri ctwn 
că există din nou îngrădiri 
în eliberarea pașaportului.

— Nu este adevărat. Po
liția județeană își face da
toria, în fața cetățenilor nu 
există nici o opreliște. Mai 
mult, pcnlru cazuri de ur
gență, prevăzute în leffc, 
problema se vn soluționa 
cu maV’nmm de rapidita
te. Dau exemplul unei In. 
crfitoare de la IFA „Visco-

— Lupcfii, BccidentB- 
tâ la mînfi, care, avînd ne
voie de Îngrijiri modicale 
în străinătate, a primit pa
șaportul 5n două ore.

II. ALEXANDRESCU

Laptele —de la
(Urmare din oag D

nopții întrunit dispare 
marfa, mai ales în Lupetii 
și Uricani. Nu dispunem 
In^ă de niște încăperi unde 
Mi lăsăm laptele în sigu
ranță. In această situație, 
mașinile pleacă în jurul -o. 
rei 4,30 ți după ce aprovi
zionează orașul Petroșani 
se deplasează la Pstrila și 
L< nea. Nu avem suficiente 
mașini care să plece si
multan spiț toate orașele.

— Din sondajele efcc- 
tiate in rctcun.'i comercia
lă na aflat că sa primit 
astăzi, de exemplu, numai 
laptele de consuni șl lapte 
bătut. MhI produceți șl uite 
sortimente ?

— Da. Chcfir, iaurt, smjn- 
tÎDfi, îngheț rtă, sonet dar, 
din păcate, nn se poate 
asigura desfacerea din lip
să de ambalaje corespun
zătoare. Chiar In momentul 
dc față avem In 6toc 1008 

smintlnă pe care r-o 
putem comercializa pentru 
efi nu avem cele circa 5^00 
de borcane necesare. In 
luna mai am primit de In 
furnizorul nostru 30 000 de 
borcane și sticle 1/4 care 
s-nu „evaporat" în rețea. 
Ambalajele sînt prep ta te
și sc descarcă valoric de

E ziua copilului. Mai 
in glumă, mai in serios: 
s-a terminat bidonul... 
tatălui...

Foto : Dan A. Petrocsc

maro spre alb
către unitățile comerciale, 
fapt re ne dezavantajează, 
iar populația nu înțelege 
necesitatea predării aces. 
lor borcane pentru a asi
gura circuitul intern firesc. 
Dorim să se predea ți a- 
ccle capace din plastic, ca
re se achiziționează la pre
țul de 0,58 lei bucata.

— Unele vînzătarrc se 
plîng de faptul că încă se 
m«i distribuie preferențial 
anumite sortimente mal 
căutate.

— Se mai Înregistrează 
uneori acte de indisciplină 
ale distribuitorilor, care 
nu prea sînt sensibili Ia 
sancțiuni. O parte din 
multitudinea de probleme 

■cu care ne confruntăm le 
wfli soluționa în fUntind, 
în zona centrală -a munici. 
piului, un .magazin propriu 
de prezentare și desfacere, 
care va fi deschis tot tim
pul silei, inclusiv dtimini- 
oa. în prezent e în studiu 
problema spahiului; avem 
■de -H'.es Intre zona pieții 
agrealimentare ți cartie
rul Petroșani-Nord dar as, 
ta fie va rezolva In dteva 
zile.

— Așteptăm concretizarea 
acestei inițiative de larg 
interes cetățenesc.

Munca este 
numai un drept?

(Umori din pop •)

tisment țî clasice, liberia-t 
tea de exprimare sînt for
me, dovezi elocvente ale 
noii democrații, nle demo
crații! reale, instaurate și 
în țara noastră, dar sînt > 
suficiente doar aceste for
me ? încotro ne vom în
drepta dacă munca va ră- 
mlne pe un plan secundar?

Ne-am cucerit dreptul la 
mranoă, la o muncă liberă,, 
fără constrSngeri ți încor-. 
setări, dar munca este nu. 
mai un drept .nu ți o o- 
bl gcțfc*, o obligație murală 
fată de -cei care și-au jc>t- 
fit viața pentru ca noi să 
trăim în libertate ?

Este bună și apreciem 
la aervârata ei valoare li- 
beifi inițwrtivfi, dar cu 
flori și vată de ealiăr, res-, 
taurante sau gogcurii, coe- 
seriile nu merg. Fără căr
bune, mașini ți instalații 
miniere, energie electrică, 
industria României libere, 
independente fi democra- 
te nu va depăși stadiul! 
actual, sdutfția destul de ■ 
delicată, ca sfi o numim i 
astfeî. In oare se află. Ori,1 
tonte acestea, -nu pot fi 
realizate dedît prin muncă, 
ordtne -Și disciplină, prin 
folosirea integrală ■și efi
cientă n timpului .de lucru, 
prin descătușarea ^tndi-' 
rit creatoare, inventive a 
fiecăruia, prin dorința de 
a stabiliza șl amplifica, de 
a ridica necontenit cuceri
rile revoluției.

CONCURS. Pentru ziua ds 
10 iunie ax. s-a stabilit 
desfășurarea etapei jude
țene a concursului de 
pescuit staționar. Pescarii 
amatori din Valea Jiului 
care doresc să-și dovedeas_ 
că măiestria se pot înscrie, 
pînă In 8 iunie, între orele 
8 și 14 la Filiala din Petro
șani a Asociației pescarilor 
și vînătorilor sportivi.

FRIG. Ieri dimineață, 
In Petroșani, termometrul 
a înregistrat o temperatură 
cu doar cîteva grade în 
plus față de zero. In zona 
alpină, zilele trecute a 
nins. Pentru următoarele 
zile se întrevede, totuși, 
după cum am aflat de la 
stația meteorologică locală, 
o încălzire treptată.

SPARGERI. In noaptea 
de marți spre miercuri 30 
m-i a.c. s-a produs o spar. 
gere la Policlinica stoma
tologică din Lupeni. Cu 
do'ai zile mai înainte, rău
făcătorii au pătruns prin 
efracție și au produs pa» 
gube materiale și la Școa
la generală ut. 1 din Lu- 
peni. Poliția locală face 
Cerceturi.

EXAMENE. A început se. 
siunca de vară a examene
lor la Institutul de mine 
Petroșani. Sînt cuprinși 
Studenții di;, a’iu I II, III, 
IV, cursuri de zi. Vom ob
serva care este calitatea 
și seriozitatea pregătirii 
studenților în condițiile 
participării facaltalrve la 
cursuri. Deși frecvența este 
facultativă, examenele sînt 
obligatorii I

DOMNUL MIB C E A 
MUNTEANU, șeful maga
zinului alimentar nr. 31 din 
Petrii», ne a sesizat persis
tența unor forme ale risi
pei. Ambalaje din lemn, de 
fosrte bună calitate, ale 
unor mărfuri din import, 
sînt distruse (a se citi rup
te, bucățică cu bucățică), 
in ioc să fie refolosite. Șl 
clnd te gindești că nu 0 
dată comrreianții s-au 
țllns u<: lipsa ambalajelorl 
(A.IL)

RENOVARE. O v»ste 
bună pentru cw- ce fffef» ră 
șâ-și petreacă Mitele de o- 
ddină dc la sfiițitul s&ptâ- 
Tnînii In excursii: cabana 
Pejtera Bdlii. care de a- 
proape jumătate de an & 
fost închisă, va f* redeschi
să în curtnd. la prezent, 
la cabană se fac nltifnele 
■iurrări de vopsitorii, ur- 
nrtnd ca tn această tună 
să fie repusă 1a dispoziția 
turiștilor. (S.V.)

PESCĂREASCA. Ince- 
jfînd de astăzi, este des
chis sezonul de pescuit în 
apele colinare și de șes. 
Dt'pă cum ne-a informat 
demnul Ioan Stoica de la 
Filiala din Petroșani a A- 
scciației Județene a pesca
rilor și vînălorilor. spre 
deosebire de zona de mun
te unde pescuitul este per- 
mi.'- două zile pe săptămînă, 
în zonele colinare și de 
țtt pescuitul este permis 
zimic.

DE FOARTE multă vre
me mc.gn7irul alimentar 
nr J"< d;n Petroșani are di- 
fteul'ăți In păstrarea și ex. 
punerea corespunzătoare a 
mezelurilor. Deoarece in
stalația frigotehnica nu 
funcționează. La repeta- 
lele apeluri ale gestionarei. 
Marcela Șipoș, lucrătorii 
T1RUC nil intervin. In vre
mea asta produsele sînt 
la discreția... muștelor și 
se dtpreciază. (A.lf.)

Rubrică realizată de 
\ iorcl STRÂUȚ
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Salcîmi cu aromă de calomnie
Scrisoarea mi-a reținut atenția printr-o inconsec

vență: pe plic. Ia expeditor era menționat un nume, 
Popescu Dumitru, coton .a Ștefan, Lupeni, iar epistola 
propriu-nsă se încheia cu „Semnează oameni ai mun
cii de la IV .peni".

Cel reclamat în amintita scrisoare este dl. Iancu 
Florin, domiciliat pe strada Pompierilor nr. 11, din 
localitatea menționată. De ce ? Pentru că ar fi tăiat 
„circa 17 salcimi, care avea ca scop menținerea scar- 
pei drumului ce urcă în colonia Ștefan". (Am res
pectat ortografia din scrisoare — n.n.). De la această 
chestiune se trece la un alt punct. «Vcela al lansării 
unor insinuări privind modul ilegal în care cel re. 
clamat și-ar fi renovat casa — „materiale sustrase 
de la ațină cu autocamioneta 21 HI) 183, proprietate 
personală" (însuși numărul de înmatriculare 
că aceasta este proprietate a unei întreprinderi) 
diverse mașini care-i aduc acasă, de la cantina 
Lupeni. mîncare pentru porci, un tată vitreg, 
jurist, care-1 protejează etc.

Competenta In astfel de probleme este a altora. Dar 
ce se ascunde, de fapt. în spatele acestei perdele de 
învinuiri ? Plutonierul Gheorghe Catargiu, de la Po
liția orașului Lupeni. îți amintește că, anul trecut 
un utilaj greu de la carieră a scăpat pe pantă și s-a 
răsturnat exact peste casa lui Iancu. De-abia, dc-abia 
a putut fi scos de-acolo. S-a făcut ceva ca o pîrtie, 
care a afectat și cîțiva puieți de salcim. II întreb dacă 
știe pe cineva cu numele de Popescu Dumitru. Zice

arată

IM 
fost

Despre 
o anume 

copilărie 
(trasare din pag. I)

Lor t-a cuibărit deja sfiala 
ce-i va ține mai inult deo
parte.

Orașul Ii fascinează cu 
strălucirea lui de neon. Pe 
unii ii va atrage ți vor 
deveni acolo niște anonimi 
care ae întorc ki Sat doar 
de sărbători, Imbracați in 
co'tunie ieftine în care nu 
se simt bine, obligatoriu 
cu cravată, numind prospe
ritate și tcuțitâ.

De ce vorbim despre o 
ti'-ume copi,ărie ? Nu ne au 
demonstrat oare filosofiu 
și literatura, universalita
tea ccpi altei z Copilăria 
nu c universală decli ta 
teritoriul ideilor, numai 
atunci cînd reflectăm asu
pra ei din unghiuri retro- 
spective. Copilul de țăran 
este j-.r.’t.: <lc o scrie de 
plăceri ale copilăriei ur
bane. Dar el nu este un co
pil fără copilărie. Chiar ți 
fără cadouri de 1 
fără jucării fir pluș, 
osie lericit pentru că 
sărăcia ți simplitatea 
ții de la țară, știe să 
bucure.

Ca să fim fericiți i 
nevoit de foarte puțin, 
primul rtnd de un 
curat ți deschis la 
sețe. Așa cum e 
c fulului de țăran.

Iunie, 
el 
tn 

vie.

tvtm
In 

suflet 
frumu- 
sufletul

Esența vieții
(l'rmarc din pag. I)

to- 
de

lungește și întruchipează 
o nouă pruncie a lui lisus, 
reflex al iubirii absolute, 
ce anticipează sfințenia 
realităților împărăției sa
le, inglobînd ca elemente 
constitutive pe cei „curați 
cu inima".

Realitatea temporală a 
mirajului copilăriei dezbră
că hainele sumbre și 
pește gheața zidurilor
piatră ale casei părintești, 
invitînd sufletele la rugă
ciune și meditație sfîntă, 
integrind exist, nța perso- 
nfi'i in armonia nemuririi.

Aure ra dimineții unui 
pop a. viitc ul lu> se iden
tifică în cop ii sănfuoși 
pește ți sufletește, In ca. 
radere religios morale for
mate sub incidența crea
toare și modelatoare a e. 
ducațici și responsabilită
ții părinte.ti, a eternelor 
valori divine și umane.

O

»*0
5 a
a

>f0

u
03 
O 
a

Re- 
In-

că nu. Același răspuns negativ il primesc, după cîteva 
minute de urcuș spre casele situate [ie deal, de la un 
cetățean, care-și făcea de lucru in fața casei. „Colonia 
e mare, vreo 500 de oameni, n-am auzit de ei", 
nunț Ia a unai căuta acul în carul cu fîn ți mă
drept către sediul Cooperativei „Straja", unde Iancu 
Florin lucrează ca șofer. II găsesc. Ii relatez povestea 
și-l invit să-și spună părerea. „Nici vorbă de 17 sal
cîmi. Am tăiat doar doi. Erau în grădina mea. Bănu
iesc cam cine a scris scrisoarea. Domnul Bucur sau 
cel care-i cu handbalul. Sînt vecini de-ai mei, n-am 
nimic cu ei. Nu știu însă carc-i problema". Se gin- 
dește, dar nu-și amintește de vreun Popescu Dumitru. 
„Va spun, dacă aș .șli cine este, a.ș descinde acțiune 
judecătorească. In ce privește casa, mi-au refăcut-o, 
mina Lupeni și SUCT-ul. Am reparat-o din despăgu
birile date de mină și SUCT, Wola care mi-a dărfmat 
locuința fiind a acesteia din urmă. Totul s-a făcut 
legal, prin EGCL Lupeni. De fapt, actele doveditoare 
în acest sens se află acolo. In plus, am cîștigat 
procesul prin care IM Lupeni și SUCT-ul trebuie 
mă despăgubească de bunurile din casă distruse 
tunci".

După cum se vede, aria calomrxilor persistă. Ea 
poate împrumui i, în primăvară, și aromă de salcim.

și 
sfi 
a-

Gheorghe OI.TEANIJ

Dacă na ciocolată, măcar să oferim copiilor..

primA 
putut-o 
e unic, 

care nu

Sînt tnulle nereguli la 
Fabrica de pline. Oamenii 
le tot spun, le tot scsizwtză 
dar nu-i atxie rumeni. „In 
fabrica noastră nu funcțio
nează nici un frigider pen. 
tm păstrat drojrua, care 
după cum te glie • perisa
bilă, ne spune sing. Ilavcca 
Ciortea — șefa comparti
mentului CTC pe fabriaă. 
Iată de ce am fost nevniți 
Mi aruncăm mari cantități de 
asemenea materie 
pentru că nu am 
păstra". Cazul nu 
Sint multe utilaje
sînt In stare de funcțiune. 
Inginerul Ion Roiu — spe
cializat în morărit și pani
ficație — ni le spune: „Din 
opt utilaje de bază, în cu
rățătorie merge unul sin. 
gur, separatorul de semin
țe. Nu merge mașina de 
spălat grîu, tararul preeu- 
lățitor care oprește impu
ritățile mari, decojitorul 
de albă, peria, triorul, se
paratoarele magnetice, se- 
p«t atonii de pietre, toate 
cu influență directă asupra 
calității făinii". Iată 
spun laborantele, 
lanc: „Din punctul 
de vedere trebuie 
fabricația. Făina pe 
o producem este
punzătoarc. Arc pînă la 80 
la sulă cenuși (impui il-’iți 
minerale sau trtrlțe). Avem 
probleme foarte mari cu
sita dc cernere caie nu
funcționează în condiții 
norniai'". Ana Grivei :

ce 
Maria 
nostru 
oprit;! 

care
nccores-

I‘i frămîntă palmele. Scrgetul major Florin Tat, 
dc la Poliția orașului Aninoasa. ii pune întrebări 
la care răspunde fură ocolișuri. Este conștient că 
accidentul s-a petrecut din vina sa. Dacă nu se în
cingea la băutură cil amicii, poate că nu se întimpla 
asta...

Să derulăm cele întîmplate in seara zilei de 29 
mai. In jurul orei 22. pe DN 66 automacaraua cu 
numărul de înmatriculare 31 IID 1497. aparținînd 
TAGCMII Deva — SUT Livezeni, condusă de An
drei Mihai, se deplasa de la Vulcan spre Petroșani. 
I-a Iscroni, locul în care este amplasat semnul de 
circulație „Curbă periculoasă", șoferul acesteia a vi
rat stingă, intiînd in autoduba 21 HD 3139, destinată 
transportului de pime. Coliziunea a fost deosebit d« 
violentă. Autoduba avariată a mers înapoi cjtn 80 
de metri, oprindu-.se In șanț. Șoferul automacaralei. 
Andrei Mihai, dispare de la locul accidentului. A. 
parc după o oră. Din declarația sa verbală, reiese, 
că, înainte de accident, băuse două beri și 2a0 g de 
vodcă. Cer permisiunea să vorbesc cu autorul acci
dentului. Erau patru în cabina automacaralei. îmi 
zice că, la „Gambrinus", băuseră niște bere. Au mai 
hiat două sticle de vodcă. S-au îndreptat sirre Vul
can, sari ducă pe unul dintre ei acasă. „Pe drum am 
băut din sticlă. Cînd am venit spre Petroșani, din 
patru pasageri au mai rămas doi". De ce a plecat 
de la locul accidentului ? Aici caută să o întoarcă. 
In fine, vede că țesătura sa dc argumente este cam 
Străvezie. Tace și își îndreaptă privirea spre podea.

Pe biroul sergentului major văd foaia de par
curs a autodubei și avizul de expediție a plinii. Am
bele pătate cu sînge. Dl. sergent major Tat bănu
iește întrebarea .și-mi spune : „In cabina marinii de 
piine erau trei persoane. Au fost duse de urgență 
la spital. Șoferul este operat. Am înțeles că delega
ta este accidentată mai grav. Cu asemenea urmări 
se soldează inconștiența unora dc a se urca la vo. 
lan după ce au consumat băuturi alcoolice".

Glicorghe OLTEANU

Unde sînt cadourile promise ?
fcl. 

oare 
în 

an,

Am așteptat, am sperat 
și am căutat mult promise
le cadouri pentru copii. Se 
știa că, ți în acest an, de 
Ziua copilului comerțul ne 
va de iăta cu cadouri deo
sebite. Totul a fost zadar, 
nic. C’omeițul a Iatimpinat 
Ziua copilului ca pc orica
re altă zi. Jucării din im
port — nu. Ciocolată,

sau alte dulciuri, la 
Să nu fie cunoscut 
că orice copil așteaptă 
această zi, unică din 
un cadou mai aparte ? Cine 
[xiate dezlega mis'erul a- 
cestei indiferențe? Proba, 
bil tot săracii părinți puși 
in fața unei situații dispe
rate, aceea dc a nu ști ce 
să ofeic cadou copiilor de 
1 Iunie I (G.C.)

află dincolo de „problema piinii
„Morarii au o vorbă — 
griul bine curățat și spă
lat e pc jumătate măcinat 
Dar 1* noi nu se curăță a- 
proape dc joc. Degeaba am 
tot reclsroat. conducerea 
fabricii nu a luat nici o 
măsură. Nu se tine scama 
de rezultatul aaaH»clor și 
faim este introdusă In fa
bricație. Vă spun eu: peș
tele dc kr cap sc Impute !“. 
Vrrnlnd fluxul de fabrica-

peni ru 
sînt

să ridice

oăiucior tip Li.‘si 
manevrat sacii, toate 
defecte, la fel ca și electro- 
stivuitorul, să vină condu
cerea fabricii
80( de saci pe schimb, poa
te arunci ne crede", spume 
muncitoiul Ion Otaru. 
fabricație problemei* 
șl mal multe, fncepînd 
șuruburile care lipsesc 
desăvîn;ire, cu cuveLe

grîu care au fost imputate 
mai multor lucrători, iar 
maiștrilor li s-a 
dat" ceară de 
seimnbarea din 
Pentiu Dumitru

“l

La 
tint 

cu 
cu 
in.

di-
1-a 
șef 

ega.
de

Ancheta □ Zori Noi Ki Ancheta
ție inginerul Roiu continuă: 
„In unitate nu funcționează 
nici un cintar automat. La 
măciniș, avem probleme cu 
motoare care se ard, ne lip
sesc tăvălugii de înlocuire, 
din 12 mașini de gris func. 
ționenzâ doar una singură, 
cu influente directe asupra 
calității piinii și aprovizaonă- 
rii populației cu gris". Telini. 
cianul tehnolog Angela O. 
lanașu completează: „făi
na nu stă între 7 ți 14 zi. 
le la maturizare, o introdu
cem imediat în fabricație, 
nu putem face probe co
respunzătoare de coacere 
calitativă, și nu o dala am 
sacrificat primul cazan ca 
să stabilim rețeta dc fabri
cație". Deficiențele tehnice, 
toate riinoscutc dc condu, 
cerca f liricii, nu opresc 
aici „Nil avem nici un

suficientc, cu lipsa dc apă 
caldă, cu chitarele manua
le (care n-au fost verificate 
niciodată), cu cuptoarele 
(care ar trebui să meargă 
în regim programat, dar 
merg cu improvizații) și 
ptnfi la livrare unde nu 
sînt suficiente navete (iar 
care sînt nu se spală), fiind 
necesară depozitarea zilni
că a cel puțin 10 000 de 
plini în vrac, condiții în 
care se depreciază.

Cam așa stau lucrurile 
din punct de vedere tehnic.

Cum sînt folosiți salaria- 
ții ? Maiștrii morari fac 
pc... electricienii pentru că 
în in mii cu cîțiva ani tot 
conducerea n-a luat în sea
ma M-siznriic lor că în 
snb'z’l l<? infiltrează ană 
,i au avut loc pierderi du

subingi- 
este 
în- 
in-

în vreme 
al Fabricii 

panificație 
constructor.

„îeeonian- 
bună voie 

funcție. 
Chivulcs- 

cu însă, a „garantat"
recloarea fabricii care 
promovat pe finul ei 
de moară, deși era în 
iă măsură răspunzător 
cele întîmplate cu colegii
lui. Spccialișrti «înt ținuți 
la serviciile funcționale : 

inginera loz*. Ana Kuron este 
Ia biroul PIR.
nera Raveca Ciortea 
Ia Barbăteni la CTC, 
ginerul A. Amăriuței, 
Miner specialist este la bi. 
rotii producție, 
ce inginer șef 
do morărit și 
este un inginer
S|H?cializat in instalații.

Nu ni se pare întîmplă- 
toăre alegerea liderului 
‘indicat în persoana 
Dumitru Cliivulc-cn

Am stat de 
zeci de oameni 
care spuneau că

in

de 
lui

vorbă 
in secții, 
„nepotis.

cu

loc de
A •

mai. prieteșugul șj favori
tismul provoacă disensiuni", 
că ci „nu-1 recunosc pre
ședinte [Xi șeful de moară 
pentru că ei nn t-au ales", 
„liderul a fost ales dc 
șefi", că tensiunile sînt ar
tificial întreținute și că 
..toate se răsfring asupra 
producției".

Ce credeți câ trebuie fă
cut ? am întrebat. Rodica 
Macovci: „Toate discuțiile 
sînt pentru că la Petroșani 
conducerea nu se înțelege. 
Toate se răsfrîng asupra 
oamenilor". Oamenii au 
cerut In grup „să plece 
«inducerea", meseriașii, 
„nu vor să mai facă între, 
țiherea cazanclor pînu nu 
se schimbă conducerea", 
don.nul Radu „să nu mai 
am-T. mțe că aduce femeile 
dc la Vîșcoza și ne 
toate afară" ț.a.m.d.

/Atmosfera proastă 
întreținută. Să se 
oare, dictonul de tristă 
mințirc: ..Dezbină și 
du ?".

V "1

este 
aplice 

a- 
con-

Srniion POP

concluzii
Unde este plinei albă și bună

a nun. r i or ?
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Noi date
seismic

la dosarul 
vrînceaii

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ De la Biroul de presă 
al Guvernului României

Fizi- 
aflăm: 
vrîn-

Din datele furnizate de 
dl. Dumitru Encscu, direc
torul Institutului de 
că a l’ămîntului. 
Puternicul cutremur
ccan produs în ziua de 30 
mai 1990, la ora 13,40 mi
nute, a fost și este urmat 
de o seric de mișcări mai 
slabe, numite replici. Ast
fel, în primele 17 ore de la 
șocul principal au fost în
registrate circa 80 aseme
nea replici.

Cea mai puternică repli
ca s-a produs în ziua de 31 
mai, la ora 3 și 18 minute, 
fiind simțită în 
parte a teritoriului 
noastre. Această 
are practic același 
cu șocul principal ; 
ieri la ora 13,40 și a 
simțită în zona 
trala, cu intensitatea 
circa 6 grade pe scara Mer- 
calli, iar la București cu 
intensitatea de aproxima
tiv 5 grade, tot pe scara 
Mercalli. Magnitudinea a 
ccstei replici determinată

in prima aproximație este 
de 5,8 pe scara Richter.

Seria replicilor 
cutremurului clin 30 
continuă și apreciem 
următoarele replici nu 
depăși magnitudinea 5 
scara Richter.

(Rompres)

Vr

A doua intilnire Bush-Gorbaciov de presă al Gu- 
este împuternicit

asociate 
mai 

câ 
vor 
pe

marca 
țării 

replică 
focar 

produs 
i fost 
cpiccn- 

de

Domnii dr. ing. Mircea 
Sandulescu și dr. doc. Ma. 
rius Visarion, specialiști de 
la Institutul de Geologie și 
Geofizică din București, 
au declarat unui redactor 
al Rompres :

Avînd în vedere intensi
tatea celor două cutremure 
din 30 mai și dimineața 
zilei do 31 mai și cantitatea 
destul de mare de energie 
degajată, s-ar putea presu
pune ca în viitorul apro
piat următoarele mișcări 
seismice să fie de intensi
tăți mai mici.

WASHINGTON 31 (Rom
pres). Președintele URSS, 
Mihail Gorbaciov. a sosit 
la baza aeriană Andrews, 
in cadrul unei vizite ofi
ciale de trei zile în Statele 
Unite, în cursul căreia va 
conferi cu președintele 
George Bush.

Gorbaciov, care venea de 
la Ottawa, a fost întîmpi- 
nat la sosire de secretarul 
de stat Jamcs Bakcr,

Intîlnirea la nivel înalt 
Bush — GoiTiaciov, cea

con- 
din 

anul 
pînă 

la

dc-a.doua între cei doi 
ducători, după cea ' 
Malta din decembrie, 
trecut, va dura de Joi 
simbătă — două zile
Casa Albă și cea de-a tre
ia la reședința de vveek-end 
a șefului statului american, 
la Câmp David (Maryland).

Vineri, ar urma să fie 
semnate mai multe acor
duri între cele două părți, 
între care un acord de 
principiu privind reduce
rea armelor strategice.

Biroul 
vernului 
să comunice: după cum s-a 
m a î 
vernul 
locarea 
portante 
achiziționarea unor produ
se deosebit de necesare 
populației.

Prețurile de livrare pen. 
11 u produsele considerate 
a nu fi de strictă necesita-

anunțat, Gu- 
a hotărît a- 
unei sume im. 

în devize pentru

te — băuturi fine, cafea 
solubilă Ness și țigări — 
au fost corelate cu prețu
rile de cumpărare în devi
ze. In condițiile actuale nu 
se pune însă problema creș
terii prețurilor produselor 
de primă necesitate, inclu
siv cafeaua, cu atît mai 
mult cu cît producția agri
colă* a anului 1990 se a- 
nunță la nivelul așteptări
lor.

(Romprcs)

(Romprcs)

Cutremur și in Moldova sovietică

a 
mai 
Chi- 
șase 

de

MOSCOVA 31 (Romprcs). 
I n Moldova sovietică 
fost înregistrat la 30 
un cutremur avînd la 
șinau intensitatea de 
grade, iar în noaptea
miercuri spre Joi mișcările 
seismice au atins intensita
tea de 4,5 grade — relatea
ză agenția TASS. Potrivit 
sursei citate, in Moldova au 
fost spitalizate 6 persoane, 
180 au solicitat asistență 
medicală și s-au înregistrat 
tfi niorți. La ChișinăU au

fost avariate aproximativ 
800 de apartamente din 
fondul vechi de locuințe. 
Transporturile și între
prinderile industriale lși 
desfășoară activitatea nor
mal, ca și sistemele de a- 
provizionare cu energie 
elretricu și apă. A fost cre
ată a Comisie republicană 
pentru stabilirea tuturor 
consecințelor seismului de 
la 30 mai și acordarea 
jutoarelor nece‘are 
fraților, relatează 
TASS.

a. 
sinis- 

agenția

t

Victime ale panicii
SOFIA 31 (Romprcs). O 

femeie din orașul . Silislra 
a decedat de infarct ca ur
mare a panicii produse de 
cutremurul care a afectat 
miercuri întreg teritoriul 
Bulgariei — relatează a- 
genția BTA. In orașul Șvis- 
Iov, care a fost afectat și 
de cutremurul din 1977, 
populația a intrat în pani.

câ, unele persoane 
de la etajele al doilea și al 
treilea ale clădirilor. Un 
număr de 26 de persoane 
au fost spitalizate, avînd 
răni și aflîndu-se în stare 
de stress. La Nicopole, Ru
se. precum și în alte orașe 
și sate situate de-a lungul 
Dunării au fost avariate 
numeroase construcții.

MICA
ANIVERSARI

SOȚTA Geta și copiii 
urează scumpului lor soț 
și tată Visarion Băltcanu 
multă sănătate, fericire șl 
im călduros „La mulți anii" 
cu ocazia zilei de naștere. 
(1326)

COLECTIVUL Laborato
rului CCG Lupeni felicită 
colegele Mate Ana și Sicoo 
Maria cu ocazia pensionă- 
lii le mulțumește pentru 
activitatea exemplară de. 
pusă în cei peste 30 de ani 
de muncă și le urează mul
ta sănătate și fericire. (1320)

ASUM cînd închide car
tea de muncă, după ani în- 
ciungați, dorim stimatu. 

■ii nostru Lazăr Francisc, 
> aibă parte numai de 
ucurii, zile senine și sâ- 

i „ale. Cu toată dragostea 
stima. Gabriela și Ște- 

I >n Petzl. (1318)

SOȚIA și copiii
■ umpulin lor soț și 
l amasi Sighismund
■ inâtate. fericire și un căl
duros „La mulți anii", cu 
"razia ieșirii la pensie. 
I1108) - 1

urează 
tată 

multă

surind

P U B
SOȚIA Elena 

scumpului ei soț 
Dcnică multă sănătate, fe. 
ncirc și un călduros „La 
mulți anii" cu ocazia ieși
rii la pensie. (1306)

COLECTIVUL Secției 
bobinaj greu și personalul 
T.sSA de la reparați’ elec
trice — IPSRUEEM Petro
șani urează domnului La
zăr Francisc multă sănăta
te și „La mulți anii" feri
ciți nlăliiri de cei dragi, cu 
ocazia aniversării zilei de 
naștere și a ieșirii la pen 
sie. (1291)

CARMEN, Gelu șl Tere- 
za urează domnului 
Francisc. cu ocazia
toririi zilei de naștere 
pensionării, un 
„La mu ți anii". (1292)

FIICA, ginerele și 
poata urează scumpului 
Ștefan loan. cu ocazia
s.iii la pensie, sănătate, fe 
rieire și un călduros La 
mi Iți anii". (1229)

S(l'l MPUt. nost in Arde
lean M irea, noi: soția, co
piii. no. i. tine.ele și ne- 
polii Iți dci.n». cu ocazia 
încheierii activității, multa

urează 
Neagu

Lazftr 
sărbă- 

ți 
călduros

ne- 
lor 
ie-

Redacția șî ■(Iniinisfrnțla t Petroșani, 1 
flipaml t f

Iugoslavia și Bulgaria urinează 
aceeași direcție

BELGRAD 31 (Rompres). 
Evoluția situației în țările 
din Europa de Est, ca și 
problema „macedoneană" 
s-au situat în centrul con
vorbirii dintre prim-miniș. 
trii iugoslav și bulgar, An
te Marcovici și Andrei Lu- 
kanov, care a avut loc la 
Niș, în estul Iugoslaviei, 
informează agenția Taniug.

In pofida divergențelor 
de vederi asupra profun. 
zimii schimbărilor în curs 
în Europa de Est, „este e-

vident că Iugoslavia și Bul
garia urmează aceeași di
recție", a declarat Ante 
Marcovici după convorbiri, 
calificate ca fiind „con
structive și deschise".

S-a convenit crearea
nui consorțiu pentru con
struirea unei autorute Niș— 
Sofia și electrificarea căii 
ferate între cele două ora. 
șe.

Ante Marcovici a accep
tat să viziteze Bulgaria.

Casa de cultură
Petroșani

ORGANIZEAZĂ
joi, 7 iunie 1990, ora 18

u- CONCURS
pentru următoarele locuri in formațiile 

artistice
— soliste și soliști de muzică populară 

(orice zonă folclorică)

— soliste și soliști muzică ușoară

DOLARUL CIȘTIGĂ TEREN IN EST
VARȘOVIA 31 (Rompres). 

Polonia preconizează, de 
la 1 ianuarie 1991, să opte. 
zc pentru dolar în schim
burile sale comerciale în 
cadru] CAER, se arată în- 
tr-un articol publicat 
ziarul 
Publicația, care îl 
pe ministrul 
cooperării cu 
subliniază că 
loe negocieri 
pe de-o parte între Polonia 
și URSS, și pe de alta, în-

de 
„Zycie VVarszatvy". 

citează 
adjunct al 

străinătatea, 
în prezent au 
în acest sens.

tre Cehoslovacia, Ungaria, 
RDG și Uniunea Sovietică. 
Schimburile comerciale în
tre Varșovia și Moscova, 
se vor face în dolari „pes
te numai trei ani". „Un
garia este gata să aplice a- 
ceastă formă de la 1 ia
nuarie 1991". In schimb, 
RDG. „hu este dispusă 
accepte în prezent 
sistem, avînd în 
apropiata unificare 
mană", se arată în

să 
acest 

vedere 
ger- 

articol.

Ultim
In conformitate cu înțe

legerea intervenită, în ziua 
de 7 iunie 1990 va avea 
loc la Moscova consfătuirea 
Comitetului Politic Consul-

a
tativ 
tr la 
via.

ora
al statelor participan- 
Tratatul de la Varșo.

(Romprcs)

LICITATE
sănătate, fericire și mulți 
ani de pensie. (1314)

CU OCAZIA pensionării 
și împlinirea a 42 de ani 
de activitate profesională, 
stimate Ardelean Mircea, 
vă felicităm și mulțumim 
pentru activitatea depusă 
și vă dorim multă sănăta. 
te. fericire și împlinirea 
tuturor dorințelor. Colegii 
de serviciu din cadrul In
stitutului de mine Petro
șani. (1315)

V1NB Fiat 1100 la preț 
convenabil, Uricani, stra. 
da Muncii, bloc 3/12. după 
ora 16. <13!0>

PIERDERI

PIERDUT tichet butelie 
nr. 3836. eliberat de Cen
trul de preschimbare a 
buteliilor Vulcan. II declar 
nul. (1324)

COMEMORĂRI

SOȚIA, fiicele și nepoții S-AU ÎMPLINIT 6
urează scumpului lor soț, luni de la moartea ful-
tată, bunic Hornhofer losif. gerătoarc a bunului
cu ocazia împlinirii vtrstei nostru prieten ți color
de 51 ani șl ieșirii la pen- de muncă t
sie. multă sănătate și un smg. CALOTA
călduros „La mulți gni 1". Pi’ED\ GHEORCHE
(1316) Ii vom păstra veșnică 

amintire. Colectivul rle
VINZ tR| inimi i al IM Petrila-

Sud. (1322)
VIND Ford Taunus. ex. —

ceptional, consum 8 1 /10(> AU IRECUT pil 1
km. Aninoasa. sliada Li ini mu . 1 r|nd <1 ,i
bertățn nr. 106. (1323) 4 li ll>> ' ■>

di Ml II.Ml
VIND urgent Dacia 1100, M u: 1 INOVK’f

Viuuin, Bulevardul VictQ- n< a pin i •

' fi. bioc Ml, s«a!ă 6, ap. N'l 1 v ut im;, ........
■i țiul.

91 (1321) ----------------------- ------ - -----

șir. Nieolae Bakoscu, nr. 2. telefoane : secictaiiat t 4 16
ipo-irafia 1’clroșrini, sîr. Nicolae liulcescu. nr. 2, telefon

— instrumentiști în orchestra de muzică 
populară

— interpreți teatru

— interpreți satiră și umor

— dansatoare și dansatori pentru forma
țiile de dans modern și de societate.

Relații suplimentare, zilnic, Ia Casa de 
cultură, la telefon 
și 18—20.

41483, între orele 9—13

Revizia 
C. F. R.

de vagoane 
Petroșani

angajează direct sau prin transfer
— electricieni
— lăcătuși
— tîmplari
Condițiile de încadrare și salarizare, 

conform Legii nr. 57/1974 (republicată) și 
Legii nr. 12/1971.

Informații la biroul personal, telefon 
41730 sau 41731, interior 359.

I ntreprinderea 
Petrila

minieră

angajează direct sau prin transfer 
muncitori necalificați pentru 

minieră

Relații suplimentare la biroul ONS 
întreprinderii.

Spitalul orășenesc Lupeni

baia

al

— fochist categ. 1—IV

angajează direct sau prin

— elpctriclan categ. I—IV

62 l sedii } 4 <6 63. 4 24 64. 
4 13 61. s

transfer:

— 1 implor categ I—


