
PASUL NECESAR
în 

curs 
soli-

u. Nu cu mulți ani 
urmă, intr-o țară în 
de dezvoltare a fost 
citat un corp de expcrți 
vest-germani specialiști în 
organizarea producției mi
niere, ramură care, deși 
bine dotată, nu reușea să 

să dea ran-
Dar, 

cx-

se urnească, 
damentul așteptat, 
în locul echipei de 
perți din țara vest-euro- 
peană cu tradiție in mi
nerit, a sosit un singur om, 
Un bătrînel. După sosire 

,a cerut un termen pen
tru aflarea

cu 
fata 

terme- 

so-

realităților, 
pentru a lua contact 
datele problemei la 
locului. A trecut 
nul, iar clnd gazdele 
teptau cu nerăbdare 
luțiiîe radicale care să sal
te din loc producția, deci 
răspunsul la presanta în
trebare — cu ce Începem, 
care este primul pas7 — 
«xpcrtul băltind a dat 
nn răspuns dezarmant: 
«.Primul pas? E unul sim
plu, Cecare să sc apuce 
de treabă serios, adică, să 
lucreze—".

Anecdotica întîmplare 
fni-a fost relatată de
Sing. Ilie Torsan, vicepre
ședintele Consiliului de
coordonare al Ligii sindi
catelor miniere libere Va
lea Jiului, 
pentru că 
naloagâ și 
la noi la

Se cere
ducției de cărbune la ni
velul solicitat de in

A fost relatată 
situația pare a- 
In mineritul de 

ora actuală.
ridicarea pro

Vești bune drspre 
intrnducerea galelor naturalii
Așa cum anunțam cititorii noștri, cu puțin 

iu urmă, s-a obținut pentru Valea Jiului 
partea Guvernului aprobarea i n t r o d u 
r i i gazelor naturale in bucătăriile b
cucilor tic locuințe. După cum ne spune dl. Alexiu 
I’oniski, inginerul șef al IGUl. Petroșani. Guvernul, 
prin hotărirea nr. 192/8 aprilie 1990, a aprobat in
troducerea gazelor naturale in toate localitățile Văii 
Jiului: I-onea, Petrila. Petroșani. Aninoasa, Vulcan, 
Lupcni și Uricani. Ieri, o comisie formată din spe
cialiști in această problemă, de Ia Mediaș și tle la 
IGCL Petroșani, au investigat terenul in Vederea 
stabilirii traseului conductei de gaze, urniind ca in 
cel mai scurt timp să înceapă lucrările.

De la stația din Paroșcni conducta este realizată 
pînă la I.ivczeni, sc va prelungi pină in Iz>nca și 
apoi in direcție opusă, pină la Uricani. Tot in acest 
an, vor începe lucrările de realizare a rețelei dc 
gaze la blocurile vechi, iar cele noi sc vor construi 
direct cu instalație de gaze naturale, exisiind apro
bările necesare. După cum ne spunea dl. I’oniski, 
lucrările vor demara in cel mai scurt timp. în așa 
fel incit instalarea gazelor naturale vă sc desfășoare 
în condiții calitative superioare și in termenul pre
văzut prin hotărirc.a Guvernului.

Ghcorghe CIIIRVASA

Cu rafturi goa'e nu se poate face concurență
Mai timid, cc-i drept, dar 

din ce în ce mai sigur, 
concurența începe să-și a- 
ratc dinții și în domeniul 
comerțului. Este limpede 
pentru oricine că etapa 
tranzitorie către economia 
de piață nu înseamnă alt
ceva decît o consolidare a 
proprietății particulare și 
accentuarea concurenței. 
Acestei concurențe care, o 
dată cu începerea descen
tralizării devine un meca
nism de reglare a pieții. 
In aceste condiții, comer
țul dc stat este pus în fața 
unei pietre de încercare 
deosebit de tari; ori face 
față i rezistă, ori nu face 
ți... Nu trebuie să ne mai 
îmbătăm cti apă de ploaie. 
'Aceasta este realitatea și, 
ne place, ori nu ne place, 
n-avem încotro. Important 
este ca în fața unei aseme
nea realități, cei care răs
pund de acest domeniu au 
datoria morală să înțelea
gă adevărul șt să nu pună 
piedici dezvoltării sectoru
lui particular.

Dar și înfr-iiri az și-ri

dustriile siderurgică și 
nergetică, cel puțin 
nivelul programat de uni
tățile miniere înseși pe 
baza evaluării realiste a 
potențialului productiv al 
fiecăreia. Or, producția 
realizată și pe luna mai 
a fost cu 48 000 tone mai 
mică decît s-a programat. 
Nu e bine, întrucît produc
ția realizată și expediată
trebuie să asigure o bază 
viabilă pentru garantarea 
nivelului minim de salarii 
și a revendicărilor obținu
te după Revoluție de mi
nerii Văii Jiului. Revendi
cările au fost justificate: de 
ele se bucură minerii din 
multe țări civilizate și se 
puteau bucura și minerii 
României dacă nu ar fi 
fost frustrați în anii dic
taturii. Dar, chiar justifica
te, drepturilor cîștigate li 
se cerc o garanție — pro
ducție, altfel, ele, dreptu
rile, devin, după cum se 
exprima dL llie Torsan, 
„baloane de săpun". Sin
dicatele libere sînt meni
te să apere drepturile le
gitime ale membrilor lor. 
Cînd; cu luni în urmă, s-a 
pus problema obținerii 
lor, sindicatele s-au aflat 
în fruntea acțiunilor re
vendicative; este firesc deci 
să fie preocupate și de 
asigurarea viabilității drep
turilor cîștigate.

loan DUBEK

(Continuare în pag. a 3-a)

tunp
din 

c c-
1 o-

allul, pentru a se rezista 
trebuie luate niște măsuri 
urgente și concrete In cea 
mai simplă accepțiune, în
seamnă fond de marfă, 
cantitativ și calitativ, pus 
la dispoziția cumpărători
lor și servit în ccndiții i-

Comerțul <le slal, 
încotro ?

mai 
să 

or- 
„O- 

cu clieltuia-

reproșabile. Mentalitatea 
cumpărătorului este mult 
schimbată față de cea de 
piuă acum, fund pus în fa
ța unor prețuri mult 
mari. Și c normal 
crească și pretențiile. Vi 
ba proverbului nostru: 
brazul subțire 
lă sc ține".

însă modul în care își 
ține în momentul de față 
„obrazul" comerțul nostru 
de btat Iasă să se întreva
dă că, dc fapt, „nimic nu 
s-a schimbat". I'iuația e

Cotidian
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Pe șantierele de construcții PARADOXURI

Democrația n-a Înlăturat 
birocrația!

îmbucurătoare, 
ing. l’etre I’anai- 

bri- 
I’ctroșani a An- 
Construcții Mon- 

coordonează lu-

Dintr-o recentă discuție 
pe care am avut-o cu dom
nul Dorin Loiș, liderul sin
dicatului liber de la IM 
Livezeni, am reținut, prin
tre altele, că una dintre 
cele mai presante proble
me de care depinde sta
bilizarea forței de muncă 
o reprezintă locuințele. 
Mulți oameni pleacă din 
întreprindere deoarece nu 
li se asigură cu o minimă 
promptitudine locuințele de 
care au nevoie.

Pornind de la acest fapt, 
am analizat stadiul con
strucțiilor de locuințe din 
cartierul Aeroport, unde 
se află în construcție cîte- 
va sute de apartamente, 
dintre care multe sînt des
tinate, cu preponderență, 
minei Livezeni. Clteva 
constatări de pe acest șan
tier sînt 
Domnul i 
te, adjunctul șefului 
găzii 10 
trepr.zci 
taje, 
crul 
spus că. In luna mai, bri
gada 
exccutind un volum de lu
crări de construcții și mon
taje in valoare de 3,4 mi
lioane lei. In comparație cu 
media valorică lunară din 
anul trecut, realizările clin 
luna mai a acestui an sînt 
niai mari. Explicația? Cons
trui lorii lucrează doar 8 ci
rc pe zi și nu cîte 10—12 
cit lucrau in anul trecut. 
Iii au zilele de sîmbătă și 
duminică libere. Nu mai 
lucrciză ca altădată in a- 
ceste zile, fără odihnă. Oa
menii nu mai întirzie de 
la programul de lucru, în 

ca ru
in această zonă, ne-a

și-a realizat planul.

simpla: repartițiile sînt mii 
mici sau au dispărut, oda
tă cu descentralizarea, iar 
interesul pentru sporirea 

aprovizionării a rămas tot 
cam același. Iar la aceasta 
se adaugă și atitudinea o- 
bițnuită a unui lucrători, 
adică aceea a dezinteresu
lui față de solicitarea cum
părătorului, care In mod 
natural Ici va îndrepta pa
șii spre locul unde este 
mai bine servit. Și unde 
este și cu ce. Căci ceea ce 
se găsește in momentul de 
față în magazinele comer
țului de stat din Valea 
Jiului este mult prea de
parte pentru a răspunde 
unor cerințe calitative din 
ce în ce mai accentuate.

Luăm, pentru a susține 
afirmațiile, cîteva exemple 
aflate la îndemîna oricui. 
Magazinul „Jiul" dispune 
de spații comerciale deo
sebit de mari. Dar fondul 
dc marfă este din ce In

Glieorglic ( IIIRVAS \

(('nnlintitirr In pag li l .i)

in- 
cit

căutare de alimente prin 
unitățile comerciale...

Cu toate acestea, activi
tatea de pe șantier se 
în suferință, Oamenii 
să lucreze mai mult, 
nu pot. De la dorință 
realizare e cale lungă.
după cîte am constatat, es
te vorba de calea birocra
ției. Iată doar cîteva argu
mente expuse de cei 
teresați să realizeze 
mai mult, pentru a ciștiga 
salarii pe măsura hărni
ciei. „Vin de la Livezeni, 
din nou cu mîna goală, s-a 
plîns șeful de echipă Ni- 
colae Rudar, în ziua de 
5 iunie a.c., în >>iroul mais
trului Consta' un Mihuies- 
cu. Nu am găsit vopsea de 
ulei, perii de sîrmă, pensu
le... Ipsos nu e deloc. Cu 
ce să facem gipacul, meș
tere?"

In decurs ele cîteva minu
te, prin baraca maistrului 
Constantin Mihăiescu s-au 
perindat mai mulți șefi

Viorcl STRAI Ț

află 
vor 
dar 

la 
Și.

(< nnlinnarr in pag. a ’t-a)(( onlinuare in paj. a I .i)

■Tirajele s-au triplat,
desfacerea presei bate pasul pe loc'

Caracteristică a procesu
lui de democratizare a so
cietății noastre, o realitate 
a vieții cotidiene este ex
plozia publicațiilor, a pre
sei în general, pe măsura 
Interesului firesc al oame
nilor de a citi, de a fi in
formați. Un fenomen fi
resc, în ordinea lucrurilor. 
Mai puțin firesc și in or
dine este însă, complemen
tar celui de sus, fenomenul 
cozilor interminabile la 
rhioșcurile de ziare, datora
te deficiențelor In desface
rea presei către cititori, 
neajunsuri pe tema cărora 
am publicat multe scrisori 
al căror efect, pînă acum, 
zero...

— Dc ce să nc mire da
că tirajele și numărul pu
blicațiilor s-au triplat, iar 
rețeaua de difuzare către 
cititori a rămas aceeași in 
tot municipiul? Domnul 
Constantin Slăvuțeanu, șe
ful compartimentului de di
fuzare a presei la Oficiul 
PTT Petroșani, n? serveș
te ți argumentele: dc la 
media de 30 000 exemplare 

ale cotidianelor centrale In 
urmă cu un an, luna tre
cută s-a ajuns la 55 000. Ex
plozia adevărată este însă 
la publicațiile săptămînale, 
unde față de 12 000 exem
plare în ’89, s-a ajuns la 
o medie de 90 000 în acest 
an. Or, In fața acestui val 
al publicațiilor cu diferite 
periodicități, din Capitală, 
din județ și chiar alte ju
dețe, la care se adaugă pu
blicațiile locale, rețeaua de 
difuzare, sistemul de vîn- 
za: e a presei a rămas ace
lași, bate pasul pe loc..., 
dacă nu a făcut chiar miș
carea inversă: în loc să 
înainteze, a dat înapoi. Ne 
referim, mai ales, la cliio.ș- 
curile întreprinderilor co
merciale, la faptul că une
le stau mai mult In citise 
din diferite motive, parte 
a personalului nu este in
teresat și nici cointeresat 
în vinzarea presei... (cazul 
chioșcului de la Aeroport).

loan DUBEK
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Cercul vicios al abandonărilor
' In împrejurimile Urica- 
mului domina verdeața 
proaspătă, a pădurilor de 
fag și mesteceni, adumbrite, 
ici-colo, de cetina brazilor, 
de albul livezilor înflorite 
de pruni și meii, de cireși 
sălbatici.

Dincolo de podid peste 
Jiu, in cartierul Bucura te 
întimpinâ bulevardul larg, 
mărginit de blocurile cam 
asemănătoare, făcute după 
același șablon. Dar, tre- 
cind de bulevardul Mun
cii, spre faleza frumos a- 
menajată pe malul Jiului, 
noile blocuri tip vilă, a- 
flate în finisaj pe Aleea 
Teilor, oferă privirilor o 
surpriză. Sint construcții cu 
o arhitectură inedita, ade
vărate vile parcă mai... 
specifice ca oriunde aces
tei așezări montane de la 
poalele Retezatului. Pă
cat că surpriza c diminua
tă pe loc. Lingă blocuri 
frumos finisate, altele, deși 
predate .și dezbrăcate de 
schele, arată de parcă du
pă constructori ar fi ve
nit alții să-și bată joc de 
munca lor: pereți ini regi 
stropiți cu smoală, lumina
toarele cu geamuri de 
Nevada stropite cu mortar, 
balcoane și acoperișuri ne- 
finisatc. Executantul, Bri
gada I Deva a T VCM, nu-și 
impune aceleași rigori cali
tative, la fiecare bloc, in 
fața tentativelor de ne
glijență și fu^creală a unor 
echipe lipsite de conștiin
ță profesională.

Cartierul Bucura are și 
alte surprize care contras
tează cu ceea ce ne place 
Să numim ordine sau re
gulă Nu departe de uni
cul bloc turn de pe arte
ra principală a Uricaniului 
— unicul bloc turn din

COPPA DEL MONDO—PE „ULTIMA SUTĂ"

Șase demnii de Iii I bal
Fu 6 decenii in urmă, debuta pe marca scenă a 

lumii o competiție care avea să devină, alături de 
Jocurile Olimpice, cel mai marc eveniment sportiv, 
și nu numai, mondial. Acum, in preajma începerii ce
lei dc-a II a ediții a turneului final al Campionatului 
mondial de fotbal (Italia, 8 iunie — K iulie), iată o 
scurtă trecere in revistă a „Cupei Mondiale" a ediți
ilor desfășurate pină in prezent.

1930. Uruguay. In 1924, 
francezul Jules Himct, pre
ședintele Federației inter
naționale de fotbal asocia
ție (FIFA), a imaginat a- 
coastă competiție dotînd-o 
oii un trofeu care i-a pur
tat numele.

Românii, o echipă do en
tuziaști, au debutat cit o 
victorie puțin scontată, 
3—0 eu l’cru (au fost pre
zente 9 formații sud-amc- 
ric.ine), dar au pierdut, <ii 
<>—t. la Uruguay, care a- 
vea r in creași ,i, dealtfel, 
titlul suprem, invingind în 
finala <ri 4 -2 Argentina.

1’131 italia Iii. r putnl fa- 
r-’i. dincolo de Ocean a 
fost irii iirapitor, dovada că 
la u doua ediție .<• insr ri'i 

municipiu ce domină inutil 
.și abandonat intrarea în 
oraș —, în dreapta podu
lui peste Jiu peisajul ur
banistic este sfidat de o 
altă construcție abandona
tă — structura de rezistență 
a viitorului (dacă va fi 
cîndva) oficiu PTT. Con
strucție începută de 3 ani, 
abandonată din toamna, 
stă șj vegetează, așteptînd 
posomorită constructorii 

deveni să o termine și 
să-i dea un rost.

Trecem pe lingă policli
nica cu staționar, o altă 
clădire monumentală lă- 

U r i c a n i
sală in paragină de con
structorii din Deva înain
te de finisare. Și surprize
le continuă. Un șir de 
blocuri cu apartamentele 
de la parter nelocuite, dis
truse. Pe strada Brazilor, 
în blocul D2, pe o scară 
care a găzduit cu statut 
de cămin constructorii din 
Orastie etc, garsonierele 
se află în reparații capita
le executate de o formație 
a EGCL. Tot pe bulevardul 
Muncii o altă surpriză: la 
parterul blocurilor 11 și 11 
X, vreo 5 unități comer

ciale recepționate stau în
chise, fără nici un rost. 
Constructorii le-au abando
nat fără a le amenaja nici 
trotuarele în jur, nici căi
le de acces. In fața intrări
lor crește iarba. E gazon. 
La un alt bloc, 52, deși 
unitatea de legume-fructe 
funcționează de peste un 
an, căile de acces nu sint 
turnate nici pină acum.

Dar, surpriza surprize

27 de echipe, fiind nece
sare preliminarii, in cadrul 
cărora România depășește 
in clasament Elveția și 
Iugoslavia. Ajunsă în „pri
mele 16", formația noastră 
are neșansa să fie trasă 
la sorți pentru „optimi" 
eu Cehoslovacia, viitoarea 
finalistă. Cehoslovacia, va 
merge mai departe, pină 
In finală, în care a intîlnit 
selecționata țării gazdă. 

După prelungiri, italienii 
și-au înscris in palmares 
primul titlu suprem, cîști- 
ginrl cu 2—1.

1931). Franța. 30 de țări 
in preliminarii, în timp ce 
deținătoarea titlului și 
echipa — gazdă inaugu
rează icgula califii n ii din 

lor pentru un vizitator și, 
de fapt, motivul nemulțu
mirilor sutelor, dacă nu 
miilo# de locatari ai cartie
rului este fenomenul a- 
proape de necrezut al... in
fectării mediului cu apele 
reziduuale care în loc să 
ajungă la canalizare, inun
dă subsolul blocurilor și se 
revarsă pe stradă. Un caz 
concret: blocul 31/b de pe 
strada Progresului. Și nu 
e unicul. Intr-o situație a- 
semănătoare sînt. și blocu
rile 62, 63, 65 de pe strada 
Brazilor. Sînt blocuri pre
date, locuite, dar cu cana
lizarea nepredată. La blocu
ri mai vechi, ca 31/b pe 
Progresului, acesta, are ca
nalizarea obturată. La cele 
de pe strada Brazilor, pri
măria susține că nici nu 
s-a realizat integral rețea
ua de canalizare. Cine știe?! 
Deocamdată acuzațiile se 
aruncă ca o minge de ping- 
pong. De la unul la altul 
— de la constructori la 
IGCL și invers. Primăria o- 
rașului trimite adrese la 
Deva, la TACM și așteaptă 
zi de zi mult promisa vi
zită a domnului director 
Cărăbuș pentru a hotărî 
continuarea lucrărilor La 
PTT, policlinică, spațiile 
comerciale, sistematizarea 
pe verticală și soluționarea 
spinoasei .și intolerabilei 
probleme a canalizării blo
curilor.

Eatc un cerc vicios la U- 
ricani din care e timpul 
să se iasă. Numeroase a- 
partamente au devenit ne
locuibile sau nelocuite. In 
timpul acesta, AC M Petro
șani atacă noi blocuri pe 
platoul deasupra centru
lui. Cu ce rost?

loan DIBIK

oficiu, Una dintre marile 
surprize ale grupelor pre
liminare ale turneului fi
nal a fost eliminarea echi
pei României de către mo
dest i formație a Cubei. 
Finala Italia — Ungaria 
s-a încheiat cu scorul de 
•1—2 in favoarea jucătorilor 
peninsulari.

1950. Brazilia. Războiul 
a întrerupt caravana fot
balului, care practic a 
luat-o de la început. A 
fost ediția celor mai mari 
surprize. Mai intîi, Anglia, 
a fost eliminată repede 
de... SUA. Apoi, finala, 
disputată pe cel mai mare 
stadion din lume, Maraca- 
na, cu 200 000 spectatori 
pregătiți să sărbătorească 

victoria braziliană. Uru- 
guay-ul cîștigă cu 2—1 în 
fața Braziliei, spre dispe
rarea generala.

1954. Elveția. Un fapt re
marcabil: este jvrima edi
ție cu transmisii televizate. 
Marca favorită aste, fără 
îndoială, Ungaria. In finală, 
conduși cu 2—0 în mihutul 
8, ves*-germanii egalează 

in min. IU, înscriind golul 
victoriei în minutul 85 
prin Ralin.

1958. Suedia. Profitînd 
<!<• „deschiderea" făcută 
de televizarea meciurilor 
cu 4 ani în tirniu, organi
zatorii suedezi vor fi avan
tajați de această nouă sur
să de popularitate. Este e- 
diția care a propulsat ma
rea echipa a Braziliei, în 
cadrul căreia debutau două 
stele de primă mărime ale 
fotbalului: mai intîi Ga- 
rrincha, „Diavolul șchiop" 
și după aceea tinărul de 
numai 47 ani, Fele. In fi 
nală, Brazilia confirma în- 
vingind clar, cu 5—2 (2—1), 
surprinzătoarea formație a 
■Suediei, prin golurile în

Fiecare naș iși are nașul lui
Foto: Sorin OPREA

Despre liîrtie
Doamna Livia Zidaru din Petroșani ne-a vizi

tat la redacție pentru a ne spune despre o situație 
cîtuși de puțin plăcută. „In toată presa se scrie des
pre lipsa de hirtie. Cotidianele .și periodicele și-au 
redus tirajele din lipsă de hîrtic. Posed o cantitate 
apreciabilă de deșeuri de hirtie și nu pot să o pre
dau la centrul de colectare pentru că acesta este 
foarte departe, tocmai la Livezcni. Nu pot căra hîr- 
tia pină acolo. Fiecare kilogram de hirtie recuperată 
înseamnă copaci salvați de la tăiere. Nu se pot 
înființa centre de colectare a deșeurilor de hirtie în 
zonele dens locuite ?“

■Subscriem celor spuse și adresăm întrebarea a- 
tit întreprinderii de colectare a deșeurilor cit și 
primăriei. (Al. II.)

scrise de Vav.i (2), Fele (2) 
--i Zagalo.

J962. Chile. Titlul a re
venit echipei celei mai 
virstnicc, care a reușit 
datorită tehnicii deosebite 
a componenților sai: Brazi
lia. In finală, Brazilia a 
întrecut cu 3—1 (1—1) Ce
hoslovacia, prin golurile 
înscrise de Amarildo, Zito 
și Vava, după ce europenii 
deschiseseră scorul prin 
Masopoust.

1966. Anglia. Fotbalul se 
întoarce la origini, după 
103 ani de la nașterea sa. 
In primele faze părăsesc 
competiția două favorite: 
Brazilia, eliminată de Un
garia, și Italia, învinsă de... 
RI'D Coreeană, din nou 
o mare surpriză a compe
tiției. In finală, Anglia se 
impune în fața RF Germa
nia, cu 4—2 (după prelun
giri, 1—1, 2—2), cucerind 
primul titlu — și ultimul 
pină acum — din palmare- 
sul său.

1970. Mexic. După 32 de 
ani, echipa României este 
din nou prezentă la un 
turneu final, reușind să 
depășească în preliminarii 
redutabila formație a Por
tugaliei. O generație exce
lent dotată a făcut o figu
ra frumoasă în teribila 
grupă de la Guadalajara, 
pierzînd la limită in l'ața 
deținătoarei titlului, An
glia (0—1) și viitoarei cam
pioane mondiale, Brazilia 

(2—3). Finala de pe „Az
teca" a început, de fapt, 
în semifinale, cînd Italia 
a disputat un meci deose
bit de dificil in compania 
RF Germania, șl s-a resim
țit în partida decisiva, cîș- 
tigalii de Brazilia, cu 4—1. 
Trofeul pus în joc de Ju- 
lcs Rimei intră ;r tfel de
finitiv in posesia brazilie

nilor, cîștigători de trei ori. 
1974. RF Germania. Edi

ție jubiliară, a 10-a. Deși 
gazdă, RF Germania nu 
este principala favorită, 
toate pronosticurile încli- 
nînd spre Olanda. Firesc, 
in finala se intilnesc cele 
două echipe și meciul în
cepe conform calculelor 

hirtiei, in minutul 1 arbi
trul englez Taylor acordă 
pcnalty olandezilor, trans
format cu siguranță de 
Neeskens. In min. 25, gaz
dele egalează, însă, tot cu 
un pcnalty, transformat, de 
Breitncr, pentru ca în' mi
nutul 42, inevitabilul Gerd 
Mullcr să înscrie golul 
victoriei.

1978. Argentina. „Cupa 
Mondială" 1978 s-a încheiat 
cu succesul gazdelor, victo
rie contestată. In primul 
rind, în urma rezultatului 
Argentina — Peru 6—0 în 
grupa semifinală, Brazilia 
pierzînd primul loc și deci 
calificarea în finală la go
laveraj, apoi datorită opor
tunităților pe care ceilalți 
finaliști, olandezii, le-au 

ratat în partida decisivă. 
In aceste condiții, cu oare
care șansă, argentinienii, 
conduși in teren de Kempcs 
și de pe bancă de Cesar 
Luis Menotti, s-au impus 
cu 3—1 după prelungiri.

1982. Spania. In fața 
popularității deosebite a 
fotbalului, FIl'A decide 
murirea numărului de e- 
chipc prezente la turneul 
final la 24. Italia avea să 
cucerească al treilea său 
titlu, dispunînd în finală 
cu 3—1 de RF Germania.

1986. Mexic. Din nou in 
Mexic, și din nou compe
tiția este pusă sub semnul 
întrebării în urma unui cu
tremur de pămînt. Cîștigă 
eihipa Argentinei. —_ ..

MINERI PE LITORAL. 
De mîine, 100 de mineri 
de la IM Lupeni pleacă 
într-un sejur de 5 zile pe 
litoral în stațiunea Venus. 
Participă la sejur .și cele 
10 eleve, concurente Ia 
„Miss Narcisa", primul 
concurs de frumusețe de 
la Clubul sindicatului li
ber al IM Lupeni.

MULT, lăudatul și con
testatul parc de lingă Casa 
de cultură a Petroșaniului 
intră în actualitate. Aban
donate în toamna trecută, 
lucrările de finalizare a 
dotărilor din parc au fost 
reluate. O echipă de zidari 
a brigăzii ACI Cluj s-a 
apucat de finisarea filigo- 
i iei — estrada din cen
trul parcului. Dl. Hodoș 
de la Primăria municipiu
lui ne asigură că, din a- 
ceste zile, IGCL va relua 
terminarea instalației de 
rccircuitare a apelor din 
sala de pompe a fîntînilor 
arteziene, lucrare care poa
te fi terminată în 2 săp- 
tămîni. Așteptăm cu nerăb
dare!

DETECTIVI PARTICU
LARI. In Petroșani și-a 
început activitatea filiala 
Asociației detectivilor par

ticulari. Filiala își are se
diul pe strada Nicolae 
Bălcescu, in vecinătatea 
noului spațiu acordat bi
bliotecii municipale — cu 
intrarea dinspre complexul 
cooperativei „Unirea".

VIORICA MARIN, mem
bră a cercului de artă plas
tică „Paleta", Jstc prota
gonista unei atractive ma
nifestări la galeria de artă 
„Apollo" Lupeni. Manifes
tarea, caro va avea loc vi
neri, 8 iunie, ora 18, va 
debuta cu o prezentare de 
creații vestimentare a 
doamnei V. Marin. Urmează 
dezbaterea „Timpul liber 
— timp pentru suflet", or
ganizată de clubul „Pomi
na", și un recital de mu
zica și poezie.

UN CURS DE CAR \TE 
s-a deschis ieri cu 18 înce
pători, inclusiv 4 tinere, 
la IUMP. Cursul este orga
nizat de sindicatul tinere
tului de la IUMP, instruc
torii cursului sînt tot din 
cadrul uzinei, doi tineri 
șutokani, deținători ai 
„centurii maro".

TOT SINDICATUL TI
NERILOR de la IUMP a 
organizat un concurs de 
șah, încheiat în urma cu 
două zile, la care au parti
cipat 20 de tineri. Au fost 
premiați ciștigătorii C. R.is- 
popa, Adrian Civitu, C. Ta- 
loș, Fr. Fercnczi, pnecUm 
și... ultimul clasat — Al. 
Gagyi.

MĂCELĂRIE. In cadrul 
halei agroalimentarc din 
Petroșani, s-a redeschis u- 
nitatca de măcelărie, soli
citată pe bună dreptate de 
publicul cumpărător. Măce
lăria funcționează ca ra
ion specializat în desface
rea cărnii și produselor de 
carne al magazinului nr. 
16 al 1CSA-AP, în aceeași 
încăpere cu raionul de 
pi inc.

Rubrică realizată <lc 
loan Dl BEK , ,4

1
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( indva, un om ce avea, 
probabil, suficient timp li
ber, s-a apucat să soco
tească orele somnului .nos
tru de-a lungul unei vieți. 
Și a intrat în Cartea re
cordurilor. O inițiativă, nu 
cu mult deosebită — dacă 
ținem seama de verbul a 
contabiliza — ar putea fi 
luată acum, schimbînd su
biectul acțiunii: timpul de 
așteptare.

Știm că unii așteaptă o 
viață femeia mult visată, 
lozul cel marc, 
sau medicamentul 
ne. Dar nu despre 
ceva este vorba, ci 
pre timpul de așteptare în

formula 
minu- 

a.șa 
dos-

Tirajele s-au
(Urmare din pag. 1)

Problema problemelor: 
care este soluția îmbunătă
țirii difuzării presei? Dl. 
Slăvuțeanu ne asigură că 
în rețeaua aparținînd de 
poștă personalul sectorului 
de distribuire a presei a 
fost mărit cu 40 la sută. 
Ceea ce, spune însă dl. 
C-tin Cioc, lucrător în 
sectorul respectiv, e prea 
puțin fața dc valul de pu- . 
blicații care sosesc mai a- 
les din Capitală și județ. 
Dar, chiar dacă la difuza
re se lucrează cu eforturi

Cind șme< hcrasul <i împlinit un an.
I olo: I. LI( 11J

Democrația
I

(Urmare din pag. I) 

de echipă, care .și-au ex
primat, într-un fel sau al
tul, necazul că nu dispun 
de condiții pentru a lucra 
după cum doresc, adică 
mai bine Am reținut, ca 
fiind semnificativ, cazul 
oamenilor din echipa de 
tâmplari a lui Ton Tobă. 
Pentru continuarea lucru
lui la blocurile 114 și F sînt 
necc ire foi de uși. Lucru) 
stă din lipsă de materiale. 
„Am fost ieri la Livczcni 
cu o comandă deschisă de 
biroul aprovizionare, 
Toi 
nul 
sit.
am 
vizionare să ne spună do 
unde să ne aprovizionăm 
<u foi pentru uși. Domnul

după 
de uși, nc-a spus dom- 
lon Tobă.- Nu am gă- 

Am venit pe șantier și 
cerut biroului de apro-

„Așteptind un tren 66

în au- 
ali-

stația de autobuz, 
tobuz cînd acesta 
mentează (s-a întîmplat .și 
marți între orele 
13,40), la rînd la 
carne, cafea sau lame, la 
bar pentru un pachet de 
țigări, pentru o halbă de 
bere sau un suc. Despre 
timpul cit aștepți sa-ți vi
nă aprobarea pentru ma
șină sau pentru o iniția
tivă particulară, aștepta
rea la chioșcul de ziare 
și chiar la centrul de vo
tare. Așteptăm...

Așteptam un tren 
nit din Răsărit cu surle și 
fanfare și a cărui sosire 
era «anunțata la ora „II" 

13,25— 
pîine,

por-

triplat, desfacerea presei bate pasul pe loc
deosebite, desfacerea presei 
întîmpină greutăți din cau
za inerției în adaptarea re
țelei de vînzare. Deși re
țeaua trebuie modernizată, 
amplificată. Sînt necesare 
mai multe chioșcuri, mai 
spațioase — în Petroșani 
se tergiversează acordarea 
de către primărie a unui 
spațiu adecvat pentru un 
magazin de presă. O altă 
soluție ar fi angajarea 
mai multor vinzători 
ziare și cointeresarea 
pentru a dovedi mai mul
tă receptivitate și interes 
în tot ce fac... (Tn curind 
vor începe concediile

de 
lor

n-a înlăturat
Manolai he, <J<> la serviciul 
de aprovizionare ne-a su
gerat sa căutnni la depozi
tul din orașul Vulcan. Mîi- 
ne voi merge cu o altă co
mandă la Vulcan. Dar nu 
sînt sigur că voi găsi".

Intre timp, din lipsă <!<■ 
foi pentru uși, 100 de apar
tamente sînt in întîrzieie 
cu predarea la beneficiar, 
în blocurile M și F, față 
de prevederile graficului de 
lucrări fizico. Iar o întîi 
zierc de acest fe), atrage 
după ..ine alta, pe fluxul 
tehnologici de construcție 
Alteori, v in materialele gră
madă și oamenii nu mai 
prididesc cu lucrul. Sint 
c izuri în caro constructorii 
au stat d< 
te cele O 
pentru a 
i aminerca

bunăvoie pes- 
ore do lucru, 
recupera din 

in urma și a ra-

• • •

direcția plus 
tren aminat 
generații la 

’8!) ’ l-a 
moartă 

•Și,

pe buia „n", 
infinit — un 
și iar amînat 
rînd. Decembrie 
garat pe o linie 
în așteptarea casării, 
nc-a făcut să întrezărim 
mai aproape un alt tren, 
mult modificat, cu altă lo
comoție a, la o linie mult 
mai apropiată și cu o primă 
haltă după doi ani. Timp 
în care se va scrie un nou 
mers al trenurilor, care să 
apropie și mai mult a- 
ceastă garnitură de pero
nul pe care noi așteptam... 
Așteptăm de mult, un 
tren...

Paul NîdT.ESCU

pentru personalul de la 
chioșcuri). Sînt și cazuri 
cînd, datorită săptămîna- 
lelor (mai ales din județe) 
care le inundă și nu trec, 
vînzătoarele noastre do
vedesc reticență față de 
„Zori noi". Cazul chioșcu
lui de la Maleia.

Adevărul este că sînt 
chioșcuri foarte puține, cu 
orar și cu spațiu redus, în 
care vînzătoarcle nu se 
pot mișca de teancurile, 
mai bine zis stivele de zia
re ncvîndutc. Nici 
dc funcționare nu 
punde cerințelor. In l’etro- 

orarul
ras-

Cu rafturi goale 
nu se poate face concurență
(Ermnic din pagina 1)

ce mai scăzut. Raionul de 
menaj — uz casnic este 
o nedorită mostră de a- 
provizionare. In loc do pro
duse, sint rafturi goale. E 
adevărat, la acest aspect 
jalnic au contribuit și tu
riștii bișnițari, care vind 
totul, de la pahar la oale 
și cratițc. Nu mai vorbim 
de porțelanuri, de obiec
te din sticlă și altele. La 
raionul de electrice, becuri 
nu mai sînt de o jumătate 
de an. De nici un fel. Și 
nici la celelalte produse nu 
se stă mai bine. Despre 
lipsa lamelor și pastei de 
bărbierit, ce să mai vor
bim... Aproape că nc-am 
dezobișnuit să mai cum
părăm de la magazin. Ex
cepție nu fac nici produ
sele dc încălțăminte. In 
special pentru femei și co
pii. Doar rafturi goale pe 
o marc suprafață de spa
țiu comercial. Ce să mai

birocrația !
*

porta realizări care să ic 
aducă câștiguri. Penalizări 
la salarii nu mai sini. Da
că însă nu se obțin reali
zările scontate, salariile sini 
pe măsură! Ce e de făcut 
pentru a scoate din sufe
rința activitatea construc
torilor?

Cointeresare, la nivelul 
echipelor, exista, în condi
țiile renunțării ia acordul 
global și trecerii la salariul 
condiționat direct de reali
zări. Se vede treaba că 
ceea ce lipsește eslo spiri
tul de organizare, pe faze 
tehnologice de lucru, o rigu
roasă planificare a Iu, rari
lor în strînsă corelare cu 
aprovizionarea telul i>'o-ma- 
terială. Și, cega ce ni 

e țrare revelator este fap
tul că demo' rația na înlă
turat biror-rați p

urbe 
și pe eori- 
liceu!) că 
la restau-

Se birfeș. ■
(ba am auzit 
doarele unui 
marți scara.

Hotelului I’elro-
fost împușcat 
Intr-adevăr, su- 

senzație.. La

rantul 
șani, a 
un om. 
bicct de 
Poliția municipiului insă 
nu știa nimeni nimic. 
Glumind, vă putem in
forma că, la III’, se „îm
pușcă" mulți... in aripă, 
plccind acasă pe patru 
cărări. Jn rest, păcii 
bună!

Mircea Bl JORESC l

ziarele 
cititori

scăzut 
prin

.șani un singur chioșc lu
crează pe 2 schimburi, iar 
la Lupeni două. Din cauza 
programului neadccvat so
licitării publicului, 
de vineri ajung la 
luni sau marți...

Și încă ceva: au 
mult abonamentele 
chioșcurile de la întreprin
deri. Or, ele, inclusiv per
sonalul există și cu puțină 
bunăvoință și interes ar 
putea face mai mult pentru 
difuzarea ziarului în rîndul 
salariaților. Dar problema 
merită tratată mai . în a- 
mănunt. Ceea ce și vom 
face.

spunem de lipsa de conge
latoare, frigidere, televizoa
re, aparate de radio și al
tele? Sau chiar a săpunului 
de rufe și detergenților? 
l’ai, ce ne facem, fraților?

Este clar pentru oricine 
că așa nu se mai poate 
continua. Acum, cînd libe
ra inițiativă este cu ade
vărat liberă, nu vedem 
nicicum de ce comerțul de 
stat nu are inițiative de 
schimb liber cu firme din 
străinătate, sau cu furni
zori din țară, Iară veriga 
intermediară a repartițiilor. 
Așa nu se poate face con
curență și nu se pot satis
face cerințele cumpărăto
rilor.

PASUL
(Urmare din n;)g I)

Rezultatele, atit ia pro
ducție cit și la productivi
tate, sînt sub posibilități la 
o scama de unități minie
re, cum sînt Dilja, Aninoa- 
sa, \ ulcan, Lupeni, llăr- 
bateni, iUricani și \ alea 
de Brazi. Aceste rezultate 
tiu confirma deloc efectele 
reașezării și optimizării 
producției — despre care 
s-a discutat la începutul 
anului. Dimpotrivă, ele 
denota efectele unui feno
men nociv intr-o scama de 
unități productive 
vărsarea valorilor 
profesionale, /i 
nerespectarea 
tehnologice și 
lui de Iu :i u, 
ridicat al absențelor 
motivate.

F te adev arat < a in 
limele luni s-au i<lr.i'. 
mciu.r.e cadre de v ih 
eu experiență ind>'lu 
la in minorii Insă. a.

- Iml- 
morul- 

icrarhiilor, 
disciplinei 
piogj.'iinu-

iitini irul iiu-.'i
<i
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„BRĂȚARA
l nul dintre cei ce au 

format generații de buni 
meseriași la Liceul indus
trial minier din Petroșani, 
domnul inginer Severian 
Groza, remarca, nu cu mult 
timp în urina, că „școala 
profesională trebuie să re
devină izvor de talente teh
nice pentru industrie".

Școlile profe ionalc sînt 
concepute acum pe două 
categorii: pentru absolvenți 
ai clasei a \ lTl-a și pentru 
cei ai clasei a X-a.

La Petroșani în cadrul 
Liceului industrial mina 
vor funcționa, începind cu 
anul școlar viitor, cursuri 
profesionale cu calificare în 
meseriile de miner, elec
tromecanic și mecanic ma
șini și utilaje, deschise ab
solvenților clasei a \TII-a, 
cu o durata de 3—4 ani. 
La încheierea școlii, fi
nalului i se va recunoaște 
ca absolvită treapta I de 
liceu. Pentru absolvenții 
clasei a X-a, la Petroșani 

J
■

oTȚ / jI

*

poarta grevele și... bișnili.

RABDAREA
Ne aflam la unitatea 51 a Cooperativei meșteșu

gărești ,,l nirea", cu profil reparații încălțăminte și 
comanda urmărind mersul muncii dc aii 1, cînd pe i 
ușă intra o doamna, sa întrebe daca se poate laie 
ceva și pentru ea, arătînil că are „piciorul mare''. 
•Se poate, i se răspunde.

Ascultam, ca pe o poveste frumoasă, înșiruirea 
calităților pe care ar dori să le aibă ipoteticul pan
tof, trecinii de la negru la.alb, dc la lac la altceva, 
se supune măsurătorilor de rutină, ca apoi sa i se 
para că altceva dorea, de fapt, și, cu un surîs adu- 
cînd a scuză, [tărăseșle incinta. In urmă r.imîne doar 
un parfum suav și amintirea gingurelilor ei voioase. 
Dar timpul prețios irosit inutil 0!

„Vedeți ? — ni se spune. Răbdarea e prima 
calitate necesară lucrătorului in domeniul servici
ilor. Cine se enervează; iese din joc. Iar noi nu 
vrem să pierdem nici un client, mai ales acum, 
cind definitivam actele pentru a prelua prin man
dat aceasta unitate". Cuvintele aparțin doamnei Ma
rin Facili, șefa acestei unități. Ștefan CIMPOI

NECESAR

I

la nu justifica diminuarea 
omogenității .și a gradului 
de profesionalifatc al co
lectivelor minn'rc Adcvă-, 
rul este că majoritatea 
personalului la fiecare uni- 
late o reprezintă cadrele 
de bază, un nucleu de oa
meni care muncesc serios 
și își lac cu prisosința da
toria. Dar, pe spateje a- 
i-e.stora trăiește o minori
tate pentru care democra
ția este 
arbitru, 
chiulul, 
ducției, 
I ivitații 
portul compclenl, profesio
nalismul ere..tor al tuturor.
Docil cu indivizi care 
vo 
iK’i

sinonimă eu liberul 
cil,.. nemunca și 
Or, redresarea pro- 
norm.ilizarca a<- 
extractive cere a-

nu 
pot conforma discipji- 
muncii in subteran, e- 

. ulcior tebnico-pml'c io- 
icile ale minoritului, mai 
bine far. i ci.

< uniatul 

lirdl 

po.l'e

I 
do 

. oh

de exigența si 
pi-olesionabsm nu 
li impus, dii t it „de 

ci tr< bine promovat
li irinaț iiIc de lileiai, de 
'. Chele de nvin. .i ir.

DE AUR“
se organizează învățămîn- 
tul profesional pe durata 
de 2 ani. Ș’olarizarea se 
va faci' pe baza unui con
tract încheiat de elev cu 
întreprinderile care, pe du
rata studiilor vor plăti bur
se, iar la sfirșitul școlii 
tinerii se încadrează în a- 
cele unități economice. Va 
dispare, sintem siguri, pro
cedeul de a trimite elevii 
afiați în. orele de practică, 
să mature < urtea sau stră
zile. Practica trebuie să 
fie practică în profesiune. 
Maiștrii și inginerii se 
bucură acum de drepturi 
de cadru didactic. Norma 
le-a fost fixată la 24 de 
ore. au drept de a susține 
examene pentru grade di
dactice, au dreptul la con
cediul de odihnă egal cu 
profesorii. Li se cerc însă 
calitate. Și nu numai lor. 
1 oița de muncă pentru vi
itor, formarea ei nu ne 
poate fi indiferentă.

II. alexandkesctt

Jf n

Statornicim 
de muncă 
consiliul de. 
Ligii sindi- 

un de-

! mi-1
pen- 

minei ii,

scși. In scopul 
acestui climat 
responsabil;!, 
coordonare al 
ratelor și-a propus 
tners chiar din aceste zile: 
cunoașteria concreta a 
realităților din unități, im
plicarea nemijlocita a sin
dicatelor libere în întărirea , 
climatului de ordine si dis
ciplină.' Este vorba in a- 
ee.st sens dc constituirea U- 
nor colective cuprinzind 
membri ai biroului execu
tiv al Ligii, lideri ai sin-, 
dicatelor libere, reprezen
tanți ai CM\ .1 care se vor 
deplasa la unitățile 
niere, in subteran, 
tru a discuta cu i

șefi de brigadă Și di s< bimb, 
ru 
bie.tul discuțiilor 
posibilitățile, căile de iu?
dresare i producției, în
deosebi prin intărire.s ili- 
matului de ordine, ridic.ue.i 
gradului dc profesionalism 
in fiecare eok'i tiv nunii )'

* le tmm.'ii pa*.ol
s.ii i»v i .iie.i rcdrrs.ivi

personalul tehnic
v or

noee-
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Consfătuirea Comitetului Politic Consultativ 

al statelor participante la Tratatul de la 
Varșovia

O delcguțio condusă de 
domnul Ion lliescu, prc- 
ședintelo ales al României, 
a plecat, miercuri, la Mos
cova, pentru a participa 
Ia Consfătuirea Comitetu
lui Politic Consultativ al 
statelor participante la 
Tratatul do la Varșovia, 
care va avea loc tn ziua 
de 7 iunie 1990

Din delegație fac parte 
domnul Petro Roman, prim- 
ministru al Guvernului 
României. Victor Slăncu- 
lcscu, ministrul apărării 
naționale, Romulus Neagu, 
adjunct al ministrului afa
cerilor externe, alte per
soane oficiale.

(Romprcs)

Arestarea foștilor conducători comuniști 
din Cehoslovacia

FRAGA 6 -țRomprcs). După 
cum informează agenția 
CTN, citată 4a TASS, 
miercuri au fost arestați 
fostul secretar general al 
CG al PC din Cehoslovacia, 
Milos Jakcs, precum șl Jo- 
sef Lcnart, fost membru 
al Prezidiului, secretar al 
CC ;:l PCC. Printre cei

arestați se află .șl doi foști 
șefi de secții la CC al PCC.

Anterior a fost arestat 
Vasil Bilak, fost secretar 
al CC al PCC, suspectat de 
a fi săvlrșit „acțiuni grave, 
condamnabile prin lege". 
Motivele arestării Iul Jakes, 
Lenart șl a celor doi șeD 
de secție nu au fost pre
cizate de CTK.

SCURTE ȘTIRI
200 DE RUBLE PENTRU 

O GRENADA. Direcția va
mală din orașul Dordno 
(Bielorusia apuseană) in
formează că au fost reți
nuți doi cetățeni polonezi 
ce călătoreau cu trenul pe 
ruta Bialystok — Vilnius, 
In posesia cărora au fost 
găsite 35 de grenade cu 
gaze lacrimogene „TS— 
5000“ de producție vest- 
germană. Potrivit declara
ției persoanelor reținute, 
gazele transportate au fost 
destinate unor locuitori din 
Vilnius, care au promis că 
vor achita cîte 200 de ru
ble pentru fiecare grenadă.

ȚIGANUL, TOT ȚIGAN. 
Agenția BTA informează 

că In trenul internațional 
„Panonia-Express1* pe di
recția Sofia —- București 
— Budapesta — Berlin, 
s-au produs marți incidente 
intre un grup de pasageri 
bulgari șl țigani din Româ
nia soldate cu rănirea u- 
nor persoane. Se relevă că, 
In ultimele luni, asemenea 
incidente au loc frecvent

pe trenurile internaționale, 
grupuri de țigani români 
efectuînd călătorii nume
roase In Bulgaria in scopul 
comercializării de produse.

IMPOZITE. Sovietul Su
prem al URSS a adoptat 
baza proiectului de lege 
privind impozitele per
cepute de la întreprinde
rile de stat, transmite a- 
genția TASS. Potrivit a- 
cestui act normativ, impo
zitul întreprinderilor de 
stat se reduce de la 55 
la sută la 45 la sută, fapt 
de natură să stimuleze dez
voltarea economiei de piață.

ATAC. Capitala afgană 
a fost atacată cu nu mal 
puțin de 25 de rachete în 
cursul zilei de marți, trans
mite agenția REUTER, ci
tind postul de radio Ka
bul. Ca urmare a atacului, 
zece persoane și-au pierdut 
viața.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

UREZ iubitei mele soții 
Tan î Cojocarii, cu ocazia 
inivcrsârii ■■zilei de naște- 

ie. multă fericire, sănătate 
si un călduros „La muiți 
ani!“. SteiTan. (1373)

V1NZARI
VIND urgent sufragerie, 

preț convenabil, telefon 
439. ). (1374)

VI <D Trabant Combi,

preț convenabil. Petroșani, 
Radu Șapcă nr. 24/1, după 
ora 14. (1369)

PIERDERI
PIERDUT certificat de 

calificare pe numele Dombi 
Grigore, eliberat de I.M. 
lAjpeni. II declar fiul. (1371)

PIERDUT tichet aragaz 
seria A nr. 1142, eliberat 
de PECO Vulcan. Se de
clară nul. (1372)

COMEMORĂRI

(CMEMORAM la da
ta d? 7 iunie 1930 un 
an de la decesul dragei 
noa r.i mamă, soacră ți 
bunică

GOADA FLORICA 
iar la data de 17 iunie 
l'3u0 a 15 ani de la de
cesul dragului nostru te
tă, s ;-u și bunic 
GotDA ALEXANDRU

Cit ați trăit v-am iu

bit, cit vom trăi vă vom 
plinge. Familiile ing. 
Tarnovschi loan șl Ma- 
rius. (1302)

SOȚIA ți fiica anun
ță împlinirea a doi ani 
de la trecerea In nefi
ință a scumpului lor 

IACOB MARIN
Odihnească-sc Tn pa

ce! (13CB)

DEPOUL DE LOCOMOTIVE
C.F.R. PETROȘANI

ANGAJEAZĂ :

— contabil principal

— lăcătuși

— electric ieu

— muncitori necalificați

Se asigură permise de călătorie gratuilă 
pe CER și pentru ineseriașt grupa a II-a de 
muncă.

întreprinderea de rețele 
electrice Deva

angajează imediat în condițiile Legii 57/1974. 
pentru subunitățile din Petroșanii

— electricieni categoria minim 3 — pt. 
CIT Petroșani

electricieni categoria minim 2 —• pt 
CDEE Petroșani și formațiile de construcții 
montaj

— muncitori necalificați — pt. formațiile 
de construcții montaj.

Se acordă următoarele gratuități pentru 
cei cu domiciliul in Valea Jiului:

— gratuitatea chiriei Ia apartament

— gratuitatea energiei termice

— tarif preferențial de 0,25 lei kWh la 
energie electrică.

La salariu] tarifar de încadrare se mai 
acordă sporuri:

a) condiții nocive (acolp unde locurile de 
muncă se Încadrează în prevederile legale);

b) pentru condiții periculoase: lucrări la 
înălțime, lucrări sub tensiune, lucrări !n a- 
propierea instalațiilor aflate sub tensiune, 
lucrări in zone dens circulate, lucrări la sta
țiile de transformare de pe platforme metalur
gice și sidernrgice;

c) lucrări in condiții meteorologice dife
rite (sub —5 grade Celsius și peste 35 grade 
Celsius).

Cei interesați se pot adresa la IRE Deva 
— biroul POPIS, telefon 15750, 15751, înf. 
121, 131, 132, sau Petroșani, telefon 41830, 
42784, 41850, 41880.

Asociația sportivă 
„VIITORUL" I.G.C.L. Petroșani 

anunța pe cei interesați că, Incepind cu data 
de 7 iunie 1990, deschide baza sportivă din 
cadrul Ștrandului Petroșani, unde organizea
ză diferite activități cultural-sportive, după 
următorul program :

— In zilele de luni, marți, miercuri, joi, 
vineri, orele 10—18, jocuri de șah și rummy 
(sală și incinta ștrandului);

•— in zilele de miercuri și joi, ora 19, 
„DISCOTECA” (după terminarea Campio
natului tnondia) de fotbal, pe care I Iransnii 
fein color);

— Zilnic, incepind de la ora 10 «icfi.i- 
taloa de ștrand (plajă — baie);

— In zilele de limbată, duminica di 
verse evenimente- familiare.

întreprinderea minieră 
Valea de Brazi 

angajează direct sau prin transfer 
următoarele categorii de personal :

— paznici obiective speciale
— 2 automacaragii autorizați.

întreprinderea minieră 
Livezeni

încadrează direct sau prin transfer 
următoarele categorii de personal:

— 6 fochiști autorizați
— 2 tîmplari universali
— 2 instalatori sanitari
Condi|iile de Încadrare și salarizare sini 

cele prevăzute de legislația in vigoare.
Relații suplimentare la biroul personal 

al întreprinderii.

Cooperativa „Unirea" 
Petroșani 

c u sediul in Petroșani, 
strada N. Bălcescu nr. I 

angajează urgent sau prin transferi 
personal calificat în următoarele meserii;

— conducător auto posesor permis de 
conducere gradele C și E

— instalator tehnico sanitar pentru lu
crări de întreținere,

C'ondi(iile de angajare sini cele- presă- 
/ute de legea nr. 12/1971.

Cei interesați se pol adresa la biroul 
personal și la telefonul 43251.

întreprinderea de producție 
industrială pentru construcții 
căi ferate Deva (IPIC-CF Deva) 

angajează urgent pentru cariera Bănită
— 2 mineri carieră suprafață
— i artificier minier suprafață 

întreprinderea asigură permise CER pen
tru titular și familie, abonament CER de la 
locul de muncă la domiciliu.

(licita țd administikUJ Pirrojimi. Mr Nieolae ll.ilcesiu, nr. 2. Telefoane : tecrcfnrlnt t 4 (6 62 | »ecțtl t 4 18 63, 4 24 64. 
I ip util : Tipn;ir tfîa Petroșani, tir. Nieolae Dâleescn, nr. t, telefon t 4 13 66.


