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La vremuri noi, 
mentalitate nouă

Cum mai m<nt. Lupcniul ? Nu merg<-... 
Vul-an ați început mai bine? Nu pi.-'i.. Dai 
ninoa-oi ? Dar la Irit ani? D <r la Dilja? Și 
barde, ca și replicile ar pute® continua. ( 
sau 3 excepții sint similare, plin, ele năduf 
resemnate.

Și... Și efectul e cunoscut. I’e Combinat, 
Vale, barometrul producției de cărbune nu
de loc. Dosi trăim o vara fierbinte, I propriu I 
figurat, el, baron' -trul e\tracți<-i ramin coborit -ub 
limita liniei roșii, mai precis sub nivelul programat 
și unanim convenit a 
lor miniere.

1 ...O situați; car?,
timp, nu poate să nu 
alte ramuri industriale, 
la menținerea unei reacții în lanț p? ansamblul
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I—
ș ri
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Disciplina, în prim-planul preocupărilor
se-
nn
e-

S-a încheiat primul 
mestru al acestui an, 
Semestru încărcat de 
venimente, plin de frămin- 
tări. Cu toate acestea, la 
nivelul Văii Jiului minerii 
și-au făcut în general, da
toria. Nu toți. întreprinde
rile miniere 
Cîmpu lui Neag și Petrila 
Sud au totalizat 
cârc se apropie 
tone de cărbune. Cea mai 
mare depășire a producți
ei programate au înregis- 
trat-o minerii de la Paro- 
șeni — 25 831 tone. Aceste 
producții suplimentare sint 
cea mai elocventă dovadă 
Vă, unde există preocupări 
serioase, roadele sînt pe 
măsura eforturilor. Dacă 
oamenii muncesc cu răs
pundere, așa cum au făcut 
la minele amintite, produc
ția realizată răsplătește din 
plin strădaniile. Acestor 
mine li se mai pot adăuga 
și cele care, deși nu și-au 
realizat integral producția 
programată, avind procen
te de îndeplinire de peste 
90 la sută, evidențiază 
totuși preocupări stăruitoa
re pentru creșterea pro
ducției. Astfel de întreprin
deri sînt Petrila Lenea si 
Uricani cu proporții de 
îndeplinire a producției 
progr invit:’ cuptin intre

Faroșeni,

Un plus 
de 36 000

MU f ARE A

i

rîn- 
sub 
rea 

la

91,2 și 99 la sută. Din 
dul celor cu realizări 
aceste nivele cca mai 
situație este întilnită 
mina Valea de Brazi, mina
tinără, în plină dezvoltare, 
dar care nu a realizat 
producția programată decît 
în proporție de 7-1,2 la su-

Pentru semestrul II 
al anului

derea sectorului III din 
cauza focurilor endogene și 
problemele ridicate dc acti
vitatea în zonele de 
din stratul 3, blocul
A ulcan (88,8 la sută): lipsa 
forței dc muncă și funcțio
narea necorespunzătoare a 
fluxurilor de transport pe 
vagon ele, mai ales a celor 
care deservesc sectoarele I 
și VII; Lupeni (87,1 la 
sută): dese înnămoliri ale 
silozul ilor și fluxurilor de 
benzi din cauza cărbune-

Dorin GlIEȚ \

foc 
îl;

A

înscrieri 
la Institutul 

de Mine
5

in 11 iulie, 
desfășoară 

con
ta 

din 
un

(( ontinuarc in pag. a 2-a)
care 

la 
în 

sută)

fi potențialul real al unit îti-

tă. Este foarte adevărat, 
minele cu realizări sub 90 
la sută din prevederi au 
avut și numeroase cauze de 
natură obiectivă, pe 
le prezentăm succint 
fiecare întreprindere 
parte. Dilja (87,9 la

probleme deosebite au ridicat
captările de apă ineficien
te, n ei ntreți nerea cores
punzătoare a fluxului do 
benzi și slaba aproviziona
re cu materiale a sectoru
lui III; Livi-zeni (82,5 la 
sută): focurile endogene dc 
mina care au imobilizat 
două mari capacități de 
producție pentru o perioa
dă îndelungată; Aninoasa 
(8(1.1 la sută): lipsa forței 
de muncă in structura dc 
edificare a condus la ob
ținerea unor productivități 
scăzute in abataje, in. hi-

DIN PLIC
.1. aii j ian ni
..mpii și c.n.liți. 
IĂ- a cea -.iul u,of 

piecizibni in ac țiunilc; iur. 
Lucru dc care au proliurt 
intr-un mod condamna

bil șahiștii eșichierului po
litic de suprafața, dar mai 
ales, de subteran. La a 
doua dcpiasare a mine- 
nloi la București, aceștia 
au spus in final „Să nu 
dea simțul să fie nevoie 
să m ii venim încă o da- 

/ ta..' .'.'i spus-o nu cu
dorința de a reveni, ci 
cu patima omului cinstit, 
care ai e impresia ca ci
nei i vrea să-și bată joc 
dc i. Tocmai 
au ,-eiUt celor 
sa ani mc dacă 
in stare să-și 
na
gUl iil i

I oi p ie oculte, care pro
bam I
acum, 
cal. ui 
Și elm 
venii i 
Capitală, 
e'.presie dm șah, 
caie i-arn ii-unit 
oi.u.'e" au d it...
în plic Cum poliția s-a 
rem ucat pinâ acum pi an 
Iipm de fermitate și prin 
alte lipsuri, de teamă si 
nu se compromită (!) tre
buia găsit un înlocuitor. 
Sau. m ii bine zis, țapi 
i pâșitori. Și a-.eștia au 
fost minerii. Dar de ce a 
fost nevoie ca ei să re
vină. oum de a fost po
sibil să se ajungă pină 
aici ? Dacă organele in 
drept iși fiice m datoria, 
înăbușind încă din fașă

de aceea 
•n 
sint sau nu 
facă dato-

\u primit toate asi- 
!<_•.

drept

nii a tivat și pină 
au introdus in 

Ic .și st h'mi le lor 
t-.le unei a 
a minerilor 

folosind
<ei
„foițen- 
mutai c.i

ti via
J n 

o 
pe

actele huliganice, in di- i 
mineața zilei dc 13, nu , 
ar mu fi existat eveni- ' 
m nt de din 14 și 15. ț 
Poliția Capitalei, după cc l 
s-a umplut de ridicol și 
rușine, prin incompetența î 
șelilor săi — inclusiv a l 
ministrului de interne dc i 
atunci — a adoptat pozi- > 
ția mezinului familiei, ca- ț 
re încasează o bătaie și, l 
la venirea fratelui mai J 
mare, se plinge: „Uite Ia j 
ăia, m-au bătut"... Și a- \ 
tunci fratele mai marc. I 
măgulit în orgoliul său. ! 
ii ijce piciului dreptate, î 
pedepsindu-i pe vmovați. I 
Greu de cahli al poziția! 
linei anumite categorii de 
bucureșteni, care prin | 
atitudinea lor au dcclim- l 
șal o adevarată „vin.itoa- ! 
re de 
nun de la
1 i <4 te. 
not ați i ?i 
toi iile, ;i - 
niun ■< ala 
fele
Salut au dat roadele aș
teptate: divizare, denigra- 
r'.i partidelor t|. opozi
ție, inviujbirea intre re
giuni aje țării. intre 
intcler tu.ili și muncitori, 
ș.a.m .1.

^■-•cptăm de la noul 
glivein să stopeze 
manevrele obscuri, 

să mont» zi busola pe 
vasul nostru afl.it în de
rivă, lovit de valuri și 
scuturat de vinturi, în- 
dreptindu-1 spre un cap 
al adevarab-i p.'jn • Spe
ranțe.

vrăjitoare". Să por 
cauze, «ajun jind 
Adevăratii vi- 
savurează vic- 

unși de partea- 
a Lumi. ITm- 

mimi > pe care l< iu 
roadele

Paul M( I I I >< I!

dat fiind prelungirea ci în 
contribuie la doze hilibrai i in 

beneficiare ale cărbunelui, 
e- 

conomiei. Și aceasta... cînd ? La 6 luni de la Revo
luție, la [ieste 

" l aț ia-Program 
Parlamentului 
si răspicat că 
istorice de amploare, tara precedent, de la o econo
mie suport entralizată la o economi - de piață. Este 
obiectivul strategic fundamental care presupun:-, de
sigur, asigurarea resorbției crizei economice profun
de pe care am moștenit-o de la v:-< hitil regim, în 
condițiile în care trebuie sa se asigure protecția pa
turilor celor m u expire. Primul pas pe această cale 
este și cel mai greu, și anume, spargerea s-Vu: tu 
i ilor economice, legislativ--birocratice, respectiv, a 
mentalităților și deprinderilor acumulate (lupii 
atiția ani de dictatura.

Acest pro: es. după cum sc ști.-, a si început la 
nivel superior, prffi restructurarea vechilor organis
me centrale, uimind sa continue, după aceleași cri
terii ale trecerii la economi i de piață, aie democra- ' 
tizării — ale eficienței și competenței. Sint cerințe ■ 
devenite cu atit mai imperioase, cu cit, în perioada 
trecută d? la in -pulul anului, la greutățile moște- ‘ 
nite d - la vechiul regim, s-au adăugat noi carențe."' 
Consiliile de administrație ale unităților economice

o luna <1? la alegeri, citiri in Decla-1 
a noului guvern prezentat in fața ■ 
și a țarii întregi s-> stătu • iză * clar 

traini momentul holurilor al tranziției

Iiicepind de miinc, 
iulie, piuă 
inclusiv, se 
înscrierile pentru < 
cursul de admitere 
Institutul de mine 
Petroșani. Va fi 
concurs de admitere in 
condițiile cu adevărat 
noi ale democrației care 
se clădește prin valoa
rea individuală și a tu
turor.

Condițiile de înscrie
re se cunosc. Cele de 
admitere, de asemenea. 
Le dorim succes tuturor 
tinerilor care bat la 
poarta invățămintului 
superior. Ele sc vor des
chide cu o singură cheie 
stiinta de carte. (IVl.li.) (Continuare in pa". a 2-a)

Or, pîine fără 
se face, ne zi- 
Viorica Takacs, 
fabricii. S-a 

de la C'ă-

Chiar și marțea?
Ieri la prînz nu era mă- • • >_ -- - jn

din

loan 1)1 BIK

ctroșam — vechea colonie.

betonarea

car o coajă de pîine 
magazinele centrale 
Petroșani. Nici la Vulcan, 
l’ctrila. Serios motiv de în
grijorare pentru femei .și 
bărbați, care căutau zadar
nic de la o unitate la alta. 
Chiar și marțea nu-i pîine?

Iată de ce : nu este făină 
și drojdie, 
drojdie nu 
cca doamna 
directoarea 
adus ceva pîin 
lan. Am fost informați că 
se produc 95 tone pe zi și 
ca cei din Gorj cumpără 
și ei Nu puțin. Și ce, noi 
d:i ă ne găsim, întimplător, 
in altă loc ilitat», nu pu
tem cumpără o pîine, do
ua ?

Dar motivele, oriei! ar fi 
de justificate, nu țin loc dc 
pîine. Ele nu pol fi tăiate 
iii feliuțe și apoi servite la 
masă.

Sintem informați că 
domnii dc la Liga sindica
telor miniere Valea Jiului 
au obținut din București 
500 tone faină albă din 
import. Trebuie să soseas
că. (T.S.)

Cum merge
Prima secvența, joi, 28 

iunie, in jurul orei 11 Pe 
drumul spre cabana Rusii, 
puțin mai sus de -.diul 
CCSITUM, echipa dm bri-

a. e
a-

gacla 3 a ACCE, care 
< i sarcină Ix-tonare.i 
ci tui tronson de diurn, 
este ni re ă he. Oamenii, 
vreo opt la număr, au 
[ii iii ■ o... neașteptată zi li- 
L.-r.i și si hi. Soare, «lichi
da, uium a deloc-, 1 )is< ui cu 
ci și-mi pun că o du 1 așa 
d" vreo sap’amm.i și ceia. 
Nu v,ne L.-ton. S ■ uita in 
zare după mașn a piua v: d 
alba >tru. Dar m i?m i c u 
bc-t'-n, de nic i o / ulo.ire. 
D i promisiuni li s-au tă
cut.

S'-c vența a dona am in- 
rc-gistr.it-o luni, 2 iulie, I ’i 
oi a 9,30. In linii m ii i, a- 
cec-isi natura statică:' c i- 
meni sprijiniți in l'jpeți. 
Din cinci in cinci le mai 
miniiie , așa din plictisc-a- 

prol- ibil. li -ton nu s-a 
dl. miistril

lă
•adus. Apare
Silviu Migia, șeful pun- tu- 
lui de lucru. N-am mai

să-l cunosc, 
mai trecu- m pe aici, 

li 
în 
ca

drumului spre
betonarea drumului res
pectiv a d -măr it fără a 

Putea sa 
l-îs,, ș cu am -nzi Pin c 
urmă -a t -rmiiial doar 
o mustrare ]>ăt ,ni a-,c a 
interdicția de a Se mai 

la primirea
-

o m ,;.i burdușită
• ■ pi oi; .ul d
a dr imului.
2 ruii.’ Puia

iu.'i i. după
Ha de
pr- v. Ic

I -a 
a- 
o

planșă, 
>a gro- 

lie dc 
- tratul 
la 20 
prima 

zi< e
\ oi

M ă i n - 
,,i..- anta" 

slip- 
m-a 
ch
ele
iii 
a 

că

avut [tlăccrea 
deși 
iar d itoria dineului ar 
fo-.t -,a se afle ac-olo 
p -rm inc-nța. It’ai mult
sigur că n.'.i a um n-aș fi 
avut ocazia. Noroi cu o io- 
mi ■ • pc nl i ii nu șt i n in- 
vcntari -i c, pe care o inso- 
l- <•

S -i.it-- 
cu a i.. 
b: ■ n.o'-.- 
[uimii tu 
cum :. i 
p; ai. a. I 
[iror.- till
sim i betonului '.a 
18 cm. Puia acum, 
eh- bc-ton x-a im r it 
c m. A- ea-.t i ar li 
problema. Nu-i nimic-, 
voi aduce nisip și I 
pline sub Jonci in. 
tere-c z ce-i c-ll , 
asta de aproap-- două 
tamini. Rhsptin .ul nu 
fiir ut să t id jos. Era 
așteptat: Inspectoratul 
stat pentru inv<-stiții 
construcții din Deva 
„prins" ceva in sensul

exi-t i proi Iul.
se 
la 
cu 
și 
lucra pin.i 
proic c tului. Și au urmat 
- -le n.-sn r i; - zii.- lilr- 
Dar, ni.-i daca nu inter' 
n ■ i a< i -la p ii. i n -p 
văzutii, nu s-ar fi lneral oi 
prea mult a\ ml. SI ția 
I ■ -t'- n - d .n B o ba ni 
fost opiata — zic • - c- 
peri ru r n-, l . i i 
d I -țitini. S-n 1 uri! - 
r im-'ii. 40—15 a-l'i
i ind -.i c ind S! h ia
1 iv -z;-ni a A DP Tirni .? o i 
a livr.it h'-'a-n \C'f T'-ulm in 
lîmita fiosilulitațilcir.
1 uni nu m ii poate. .‘ 
cu chiu cu cai, ni 
nat 285 ml de drnn 
o .i'tin â p u t -) din 
3,8 km cit 
tera. In dimine.a' i de luni,
2 iulie, maistrul hb’i i era 
optimist. Avea în buzunar 
o eoni undă catr? un t -i .t

d ■
a

cluj vn clin Livc-z -ni 
1000 metri cubi dc- 
„O sâ se muc toți 
sa t rm n drumul 
di t.-rm.-n", spun.-i
ne.alui. Nu m-am lăsat 
lil>-.it d optimi-mul 
clșbo,- d int. Air-iii ile- 
c ar? a (I -iiiv.it lu. rar 
f ii a |iroi<- t. 1 < ci.
1" i I i n in ■. i : I < . -
fost d - bun augur 
f, ut d'.i.-r ci 
șcliioivi: e in ; 
e -ptlt. \ lila ■> ;

.11 .i -- u 
»- IU l!l «lut 
pbt’il fui a r- 
di' iile I - ie, 
IPTAN \ B i. m

1

t ii 
d '

1.

.' .1

optimi m 
a d • a

i t--i";, 
p ui'- tiifai.
• • vad 
avan it in 
cu opriri ■ 
s.'i <!<•• b ' 
Ut il 'l j'-lor. 
con! in'lare 
d • 
fi-m i‘i 
pe t ren 1

p ntru
i
< <■ o

11 ite 
d'im- 

mi>» 
săli 
sub

liidr- 
n»nii 

ti au 
i *4 
ia io

i

i 
‘e 
a

ti c I 
iulo.’vii ■ 
•r ,’iisUn

111 a-.-.l
.1 m ■' ’.ibii, 
|e l l lip

ii i d le țiunii 
f • a-a și in 
Fie ca li-.- i 

? ă - na i f i • i n- 
tivit iț.-a de
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La Inutilului de mine
Management industrial
Știrea privind înființarea, 

mine de la I.M.I’., a secției 
trial, a suscitai interesul, 
mânunte domnului șef
Semen, care ne-a spus :

— Obidi ivul noii secții 
este de a pregăti specia
liști in management in
dustrial, îndeosebi pentru 
minerit. Din aceasta de
curge firesc apartenența 
secți i la profilul economic. 
Cadrele pregătite in ca
drul secției — pentru acest 
an universitar avem 25 de 
locuri, numai pentru învă- 
țamint de zi — vor asigu
ra conducerea, sub aspect 
exinom.i', a activității in
dustriale- Planul de invă- 
țâmint este similar cu ect 
de la Academia de Studii 
E onomice. I.a concursul 
de admitere se vor susți
ne doar două probe, scrise.

Stația C.I.R. Petroșani. loto: Soibt OI’RE 4

Ni c
Multă lume a iiițel , și 

înțelege că in cele cit va 
luni care au trecut de la 
instaurarea unei democra
ții și Libertăți depline nu 
se poate rezolva totul. In
dustria nu și-a găsit încă 
ritmul necesar pentru a 
satisface toate solicitările 
cetățenilor. Mai avem mul
te neajunsuri, multe greu
tăți și praguri de trecut. 
Așa este, și toți ne Stră-

la vremuri noi
(f'rmarc din pagina I)

s-au preocupat mai mult de evitarea tensiunilor in
terne și nu de pregătirea întreprinderii pentru 
transformare. Timorate și ezitante, unele întrejirin- 
deri au f.-îcut chiar pași înapoi: au micșorat normele 
d>’ producție, au mărit salariile, în condițiile unei 
producții fizice inferioare anului trecut, au crescut ■ 
costurile, a scăzut eficiența producției. Aceste între
prinderi nu sînt pregătite și vor prelungi trecerea 
la e onomia de piață.

Criza moștenită la Revoluție tinde să o accentu
eze pe acea latură care nu poate fi inclusă In nici 
un mod'I economic: deformarea aticii muncii.
Aceasta deteriorare lși arc explicația a'.It In slăbi
ciunile actului de conducere Ia toate nivelele, cit și 
In perpetuarea periculoasă a vechiului reflex de de
zinteres a unor lucrători față do soarta si rezultatul 
miimi ii lor.

■ Nu este un secret, declara deunăzi într-o con
voi boc unul din liderii de frunte ai sindicatelor mi
niere libere, tă două treimi din efectivele minelor 
du. in spate... treimea taro nu lucrează.

Păguboasă mentalitate, păguboasă deprindere 
ale cărei efecte le indii i, deocamdată, barometrul 
producției, tonele de cărbune nerealizate din cauza 
.ibv-nțclor, H 'Mulului.

Ici vremuri noi, să nu uităm, <• impun, 'a o 
e-.igența a progi chiIiii, ment.ditai,i noi, deprinderi 
noi 1

in cadrul I acuității de 
de management indus- 

Pcntru ci, am solicitat a- 
de lucrări ing. Constantin 

la disciplinele „Algebră și 
elemente de analiză ma
tematică" și „Geografia 
României". Ca o partii-ula- 
ritatc, urmărindu-se legă
tura cit mai s'.rînsă a pre
gătirii viitorilor economiști 
cu industria minieră, sec
ția va asigura pregătirea 
intcrdisciplinară a tinerilor. 
In planurile de învățăm n‘ 
sint prevăzute două „pa
chete de discipline" care 
urmăresc specializarea ab
solvenților fie in J recția 
producției, fie în cercetarea 
științjfi ă și în dezvoltare. 
Diferențierea se va face 
iu anul V de studiu. îl 
organizarea acestei secții 

i chiar a
duim să iniiâm cit mm 
repede In normal. Dar nu 
cric de înțeles să lipsească 
unele produse de striaMă 
necesitate, indispensabile 
într-o gos;x>dâric, cum este 
cazul chibriturilor. O zi 
întreagă să umbli prin Va
lea Jiului și nu găsești o 
cutie de chibrituri ? Fumă
torii folosesc brichetele, cei 
care au, dar să aprinzi un 
aragaz nu prea mal mer 
ge cu același obiect.

de invățămint universitar 
la Petroșani am pornit de 
la ideea că, în condițiile 
descentralizării economiei, 
a înlăturării verigilor in
termediare gen „centralele 
industriale" și a dobindirii 

autonomiei întreprinderilor, 
nu putem obține eficiența 
dorită. Rentabilizarea e- 
conomică și reașezarea pe 
baze moderne a economi
ci, a mineritului, în ceea 
ce n? privește, nu le pu
tem realiza dccit pregătind 
simultan atit ingineri mi
neri, topografi, construc
tori de utilaje miniere cit 
și economiști, care să cu
noască bine această ramură 
a economiei, specificul ei, 
uimind să poată lua in ori
ce mom nt decizii compe
tente.

II. \l i:x tMJKIX I’

ș a !
Un alt exemplu ar fi 

pixurile cu pastă și rezer
vele pentru acestea, Lăsăm 
de o parte faptul că, pinii 
acum, cu trei ster .uri din 
rezervele unui set nu pu
teai să scrii o pagină, dar 
nu sint deloc.

Or fi ele neajunsuri, ne
cazuri în producerea unor 
produse, dar nici chiar așa. 
Sau este vorba doar de 
lipsuri în aprovizionarea 
Văii Jiului cu astfel de 
produse ?

Dorin (,IUJ A

Disciplina, în
(Vrniare din pag. I)

lui îmbibat cu apă, defec
țiuni pe fluxurile de trans
port ale sectoarelor, în 
mod deosebit la sectorul 
III, o falie apărută Jn 
stratul 13 care a determi
nat dezechiparca unul a- 
bataj mecanizat și echipa
rea acestuia de cealaltă 
parte n faliei; Valea do 
Brazi (71,2 la sulă): frec
vente defecțiuni electro
mecanice în abataje, func
ționarea necorespunzătoa
re a fluxului de transport, 
tectonica accentuată care 
a condus la oprirea tem
porară a unei capacități de 
producție; mina Bărbătcni 
(SH.G la sută) nu sint nici 
un fel de cauze obiective. 
Do ir una singură — indis
ciplina.

Poliția și ordinsade drept 
„SHOW" NOCTURN

In noaptea de 1 spre 2 iulie, cetățenii citorva 
blocuri de pe strada Independenței nu au dormit 
Nu pentru că nu ar fi avut somn. Patru indivizi 
puternic îmbibați cu alcool, locatari ai căminului de 
nefamili.ști al IM Iâvezcni, de Ia numărul 11 A al 
străzii mai sus amintite, au dat un „show" nocturn 
N-au făcut economie do recuzită: uși, geamuri, a- 
proximativ 60 de farfurii (de la cantina) sparte, pa
turi distruse.

Doi polițiști nu nil fost snficienți pentru potoli
rea lor. Mai mult, acei indivizi turbulenți au arun
cat cu sticle în mașina poliției, adrcsîndu-le „com
plimente" deloc ortodoxe. In cele din urmă, apclîn- 
du-sc la ajutoare, scandalagiii au fost ridicați și 
depuși în arestul Politici.

In urma cercetărilor s-a constatat o pagubă dc 
4 I 14 lei. I’ericle Jlorciu, 23 dc ani din Dcleni, Vaslui, 
Radu Don, 21 de ani din Ungureni, Bacău, Vasile 
Petrovici de 19 ani din Mărgineni, Ne imț și Ion 
Mircioiu, 21 de ani din Olaru, Vîlcca, toți angajați 

ai IM Livezeni, vor fi judecați pentru ultraj contra 
bunelor moravuri (pedeapsă, de la 6 luni la 5 ani) 
și distrugerea avutului obștesc (pedeapsă, de la 3 luni 
la 3 ani). Operația exces de alcool plus exces de zel 
este egal acțiune penală, rămîne valabilă. Pentru 
unii, aritmetica e grea ! Și tare apăsătoare...

I’aul NICI I.FSCU

Cugetări <le
Haosul a fost stăpinit de 
DumnrzfiL
Dumnezeu a creat omul. 
Omul a creat haosul 
Deci Dumnezeu e omul.

£
Iubirea c cel mai înălță

tor sentiment. Atit de înal
te sint culmile iubirii, incit 
mulți dintre cei ce au a- 
juns la ele au pierit in 
prăpastia ascunsă numită 
disperare.

*

Copiii doresc să devină 
maturi. Maturii îmbălrî- 
nesc privind la copii. Bă- 
trjnii ar dori să redevină 
copii. ( ’ est la vie !

*

Nimic nu r mai simplu 
dccit să spui NI’, atunci 
< ind ți se impune să spui 
DA, și să spui DA. atunci 
cind ți se impune să spui 
NU. Asta ar însrznna, în
să, intr-adevăr, să fii liber.

☆
Dacă vrei să fii stăpin, 

nu-ți omori supușii. Dacă 
Vrei să fii puternic, nu-i 
îndepărta pe cei slabi.

prim - planul
Și totuși, o parte din a- 

ceste cauze obiective ne 
miră că au apărut. Dc ce ? 
Acum cind sînt două zile 
libere pe săptămînă, care 
sînt afectate doar reviziilor 
ți reparațiilor, se mal ridi
că problema defecțiunilor, 
și încă „a deselor defecți
uni" pe abataje ți la flu
xurile de transport pe 
benzi ? Luneaț pornirea 
procesului de producție este 
îngreunată do acumulările 
dc apă care nu sînt capta
te ți evacuate corespunză
tor în timpul celor două 
zile de la sfirșitul riîptă- 
mînii. Cind nu se dă pro
ducție. La toate acestea 
mai adăugăm numărul ma
rc de absențe nemotivato 
și creșteri i îngrijorătoare a 
loncediilor medicale, și as- 

circii instanță
Dacă ai credință și dovada 
că ești deștept, nu ride de 
proști. Dacă vrei să fii OM, 
fii și stăpin și sclav, fii și 
deștept și prost, fii și slab 
și puternic, dar mai presus 
de toate fii TU ’

( omedi.i vieții se joacă 
fără spectatori, cu toate că 
e privită in fiecare secun
dă, pină și de către... 
INI IMT.

*

Sintem din ce în ce mai 
independenți in tot ceea 
ce facem. Aș vrea să vă 
intreb, insă, față <lc min - 
Hună, sau față de adevăr?

£

Dacă materia există io 
INFINIT, cum se face că 
printre oameni infinit dc 
buni și infinit de răi mai 
există și oameni mărginiți?

☆
Sc spune „să faci fre 

spune popa, nu ce face po
pa Dar cc fac popii, oa
meni buni ?

KAROI.Y Rodită

preocupărilor
ta acum, cînd sc lucrează
5 zile pe săptămînă ți 6 
ore pe schimb. Și, pentru 
că a venit vorba de cele
6 ore pe schimb, trebuie să 
spunem că multora ți a- 
cestea li se par a fi prea 
multe, pentru că părăsesc 
locul de muncă (mai ales 
regia) înainte de încheierea 
șutului.

Prin urmare, sînt ele 
cauze obiective dar un 
aivînt greu de spus îl arc 
indisciplina, despre caic 
In actualele condiții nu ar 
trebui să mai vorbim, mai 
bine zis, nil nr trebui să 
existe. Din nefericire. In
disciplina există, ți nu pu
tem să o ocolim, pentru că, 
dacă o trecem cu vederea, 
nici în cel de al doilea 
semestru situația nu va fi 
mai bună.

PENURIE. In ultimele 
zile, la orele dupâ-amiezii, 
cofetăriile din Vulcan nu 
ofereau mai nimic. în a- 
fară de biscuiți și cîttva 
bomboane. Prăjituri, înghe
țată, răcoritoare — nici 
pomeneală. Sâ fie vorba 
de incapacitatea laborato
rului de specialitate de a 
face față cererii ? Proba
bil 1 (G.O.)

r.D0M POLSKI", filia
la asociației ccțâțe»Hor dc 
origine polon 'za, face un 
apel către toți cei care 
dețin documente sau o- 
bieete cu valoare de infor
mații cu privire la viața, 
munca și tradițiile comu
nității polonezilor din 
Valea Jiului să le cedeze 
filialei. Scopul acestei co
lecții este realizarea unei 
expoziții i trospectisc des
pre trecutul etnicilor po
lonezi pe meleagurile noas
tre. Doi unicatele s <u o- 
biectelc pot fi predate 
doamnei Rozul ia Hotar, se
cretara filialei „Casei po
loneze", la Primăria din 
Lupeni. (I D )

CAB \NA. In zona de a- 
grement de la Cabana Ru
sii, vor începe lucrările de 
construcție a unei noi ca
bane turistice. Este vorba 
dc o construcție realizată 
de un giup de membri ai 
PNȚ-cd, constituiți într-o 
societate pe acțiuni, care 
beneficiază de sprijinul u- 
nci firme particulare din 
Belgia. Cabana va avea 20 
de camere și va fi termi
nată în anul viitor. (V.S.)

DUP\ CUM ne-a infor
mat dl. Mihai Irsay, mun
citor la IPSREEEM, pre
ședintele asociației de lo
catari 10B din Petroșani, 
situația instalațiilor de 
apă caldă și rece de la 
subsolul blocurilor 15 B și 
15 C situate pe strada 
„Aviatorilor", este dezastru
oasă din cauza inundării 
permanente a subsolului. 
Nu mai vorbim de focarul 
de infecție existent. Omul 
aleargă după sprijin la 
IGCL de o bună perioadă 
de timp. Tn ultima săptă- 
mînă s-a adresat succesiv 
dispeceratului IGCI„ sec
torului gospodărie al pri
măriei, întreprinderii. A 
fost plimbat de colo, colo. 
De la dispecerat i 3-a răs- 
puns:„n-avem oameni și 
mașini’*. Așa să fie? Și 
cu cetățenii, cu solicitările 
lor Întemeiate, ce faoem 1

RĂSPUNS L \ CRITI . 
CA. Specialiștii în între
ținerea rețelei telefonice a 
Oficiului municipal al 
l’TTR au receptat corect 
ți imediat „semnalul cri
tic" apărut în ziarul nos
tru cu cîtev.a zile în urmă, 
tot la această rubrică. De
fecțiunea, deosebit de 
complicată, Ivită I.a re
țeaua telefonică în zona 
străzii „Ton Creangă" din 
Petroșani a fosț remedia
tă. Deci se poate.

EXCURSII. Filiala O.IT 
Petroșani face înscrieri 
pentru două excursii în 
URSS. Prima excursie este 
programată pentru 24 au
gust — 4 septembrie pe 
itinerariu) Kiev — Zapolo- 
je — Ilarcov — Moscova, 
iar a doua pentru 31 august
— 12 septembrie Moscova
— Tcrgana — Tașkcnt — 
Kamarkand — Alma- 
Ata — Moscova. (1 D.)

Rubrică realizată de 
llorațitl Al 1 X INDRESCIT
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Să fie vreo legătură ?
Am \uzut acum citeva zi

le Ia televizor cită vilvă și 
anchetă s-a făcut pentru 
că timp de două zile a lip
sit zahărul din magazinele 
Bucureștiului. Auzi, două 
zile ! Și „la liber". Iar noi, 
cei care n-am apucat să 
ne ridicăm toți rația pe 
luna mai, nu trimitem re
porteri anchetatori pe ma
lul mării pentru a vedea 
ce difi-niltăți creează des
cărcarea simultană a zahă
rului vrac din două vapoa
re. Așteptăm răbdători. 
Cum răbdători a toptâm să 
găsim iarăâ din belșug sa
lari) ți produse din carne, ca 
înainte de plecarea mine
rilor, ultima dată la 
București. Siatem răbdători 
pentru că am înțeles ți în- 
țel gem dificultățile prin 
rare trece țari. Dar a-ta

Semne 
de circulație 

necesare
I a intersecția Străzii Ho

rea (spre Maleca) cu bule
vardul Republicii, traficul 
pictonal este foarte intens. 
De cel al mașinilor, <c să 
mai vorbim. Pentru redu
cerea riscurilor ca pietonii 
să devină elienți la orto
pedie, ar trebui plantate 
n.ște avertizoare pentru 
reducerea vitezei autovehi

culelor. (P.N.)

Să nu ne batem joc de banii oamenilor!
Se vorbește mult despre 

solicitudinea clin corn i.-rț. 
•Se discută, uneori aprins, 
ți de cele mai multe ori 
justificat. In comerțul 
n ’ru sc mai practică încă 
vechile mentalități, sc mai 
produc abateri grave dc la 
regulile generale dc co
merț. Nu ne-am propus, 
deocamdată, să inventari
em situațiile de acest gen. 
Vom face și acest lucru, 
dacă evenimentele sc vor 
derula In felul cunoscut. 
Vrem să ne ocupăm de un 
aspect deosebit de serios și 
dc important, în același 
t mp; vânzarea bunurilor 
de folosință îndelungată. 
1- e știut ră, în ultimii 
ani, criza dc frigidere, 
congelatoare șl televizoa
re (alb-negru și color) a 
condus la nedoritcle liste 

nu înseamnă că noi le a- 
vem pe toate. Și nouă nc 
lipsește zahărul, numai că 
ne lipsește de două luni, 
nu de două zile, ne lipsesc 
ți unele produse din carne. 
Acum, după ce minerii au 
fost la București, după ce 
bucureștenii au făcut de
monstrație ca să le mulțu
mească muierilor, nu mai 
primim produse, iar de la 
Timișoara, nu mai primim 
aproape nimic de eînd au 
încercat unii să ne vîrc 
pe git faimosul „punct 8“.

Ne descurcăm noi ți fă
ră „punctul 8" și fără 
„mulțumirile" altora Dar o 
spunem răspicat, tare ar fi 
urît dacă aceste fapt? ar 
ave i vreo legătură între 
ele.

Simian I’OI*

Orașele noastre au nunai străzi principale?
Se parc că in ultimele 

luni cum așa ar li. Ca să 
nu se creeze confuzii fa
cem încă de la inc.eput 
precizarea cuvenita; nu
mii străzilor principale din 
orașele Văii Jiului li se 
asigură o oare.ure atenție 
in ceea ce privește cură
țenia. In rest, mai rău do
rit în cele mai îndopătate 
așezări ți alea lipsite de 
oameni gospodari. Și, ca 
>ă nu se spună că vorbim 

în vint și facem afirmații 
gratuite, su dăm citeva 
e'omple. In Vulcan, din 
dreptul vechii alimentări, 
pe fosta stradă principală, 
și pină la strada care mer
ge spre mină este o mi

de înscriere, la cozi in
terminabile, care durează 
ani de zile. Dar, după ce 
trece un an-doi, pină ne 
vine rîndul, aflat în fața 
obiectului pentru caic 
ai așteptat atît, ești 
exact ca în fața lozului: 
{roate fi cîștigutor sau nu. 
Și aceasta din simplul mo
tiv că bunurilor nu li se face 
proba de funcționare. Cum- 
părătorul, prin „bunăvo
ința" personalului comer
cial, are posibilitatea să 
încerce frigiderul, conge
latorul sau televizorul, doar 
acasă. Dacă merge, merge, 
dacă nu, faci mărunt din 
buze, după cum ți-e noro
cul. Și-apoi încep frămîn- 
tările, căutările și grijile 
p.ntru a repara bunul ab
solut nou ți in g iranți'-.
Cri mai r<” ent "iz de a-

Cheia succesului pentru IGCL

Taxe mari,
•Scriu in numele unui 

m ire număr de locuitori 
din zona Hcrmcs — o zo
nă care ocupă mai mult 
decit un singur bloc ți 
se dorește reprezentativă 
pentru orașul Petroșani. 
Ne îngrijorează din ce în 
ce mai mult starea cură
țeniei din jurul recipien- 
ților dc gunoi și mai ales 
din locurile unde se face 
deversarea resturilor me
najere. Căldura din a- 
ceste zile accentuează 
starea noastră de îngrijo
rare, întrucât crește perico
lul unei infectări de pro
porții d.n cauza superfi
cialității cu care IGCL se 
ocupă d" curățirea și de
zinfectarea locurilor pen
tru gunoi.

zerie greu de ’nchipuit. 
Pină și uiii circula pe tro
tuare după „urmele" pe 
care le-au lăsat și le-au 
călcat în picioare oameni 
grăbiți și ncatenți. Vechi
le unități comerciale au 
fațade jalnice: geamuri 
sparte, uși cu lacăte enor
me, vopsele scorojite. Par
că te-ai afla în cine știe ce 
oraș părăsit și uitat de 
Dumnezeu. Situația este 
oarecum identică în cartie
rul Aeroport în ecca ce pri
vește curățenia pe unele 
străzi. Asta ca să nu mai 
amintim de „6 August" 
care nu are rival în Valea 
Jiului în ceea ce privește 
așa zisul carosabil.

cest gen ni i-a relatat 
doamna \ cronica VîrJan 
din Petroșani, strada In
dependenței, bloc 41/17. 
Săptămîna trecută a cum
părat de la magazinul 
„Jiul" un frigider și un 
congelator. După luni și 
luni dc așteptare. A plă
tit în Jur de 10 000 Ici pe 
nmîndouu. Dar, surpriza ! 
Cînd a ajuns acasă, neca
zul a fost la fel dc mare 
ca și suma plătită. Nici 
frigiderul și nici congelato
rul n-au vrut să funcțio
neze. La magazin, doamna 
Vlrlan a insistat să probe
ze cele două obiecte de uz 
casnic. Dar n avut cine să 
o asculte 7 Piră In f ița 
situației de a le Iu i fără 
probă s iu a renunța, a 
optat pi ntru prima v.i 
riantă, vlnzătoare.i nedin

Se circuă pe 
Transfăgărâșan
Direcția Drumurilor din 

Ministerul Lucrărilor Pu
blice și Anien ijare.i terito
riului comuni-a: Incepînd 
cu data de 29 iunie PJ90, 
s-a redeschis traficul rutier 
DN 7 C Transfăgărâșan. Se 
rec omandă conducătorilor 
auto să respecte cu stricte
țe sei»s»ificațu-i semnaliză
rii rutiere.

(!!■ m|>ics)

Cartierul „Stadion" 
prinde contur. Pe cind 
locatarii acestor blocuri 
vor avea în apropiere și 
dotările edil ilar-sociale 
necesare

I oto: Sorin OPRI V

servirii puține...
înțelegem că uneori sini 

greutăți in buna 
desfășurare a salubrizării. 
Superficialitatea insă, nu 
face parte din aceste 
„greutăți". Pe de altă par
te, IGCL nu vrea să în
țeleagă că pentru taxele 
pe care le plătim în mod 
conștiincios, este datoare 
să presteze servicii de ca
litate. Auzim că această 
întreprindere înregistrdn- 
z.ă anual mari beneficii.
Oare, clc nu 'rezultă din 

taxele noastre, în schimbul 
cărora nu sînt efectuate 
silultuielile minime obli
gatorii .'

Margareta I’RISEC \RI . 
str. Republicii nr. 85, 

Petroșani

In Lupem, în zona sere
lor sau a ceea ce a mai 
rămas din ele, gropi în ca
re dai ți fără să îndepli
nești neapărat... condiția 

necesară. Știți dumneavoas
tră care. Cit despre cartie
rul nou din Uricanj a scris 
nu dc mult un alt coleg și 
nu mai revenim, că nu s-a 
schimbat nimic. Canaliza
rea tot în stradă te dever
sează.

Prin urmare orașele 
Văii Jiului au numai străzi 
principale, sau numai pe 
acestea circulă edilii ?

Dorin GHEȚA

du-i aici o șantâ să încer
ce obiectele.

Și acum biata femeie a- 
leargă de colo pină colo, 
să găsească pe cineva să-i 
repare frigiderul și conge
latorul Fabrica de conge
latoare de la Găcști i-a 
promis că trimite un spe
cialist. Dar cea de frigide
re. dc la Sadu, a chemat-o 
acolo cu frigiderul.

•Supunem accM aspect a- 
tențici conducerii IC’SMI 
Petroșani, pentru ca nici 
un bun electric să nu mai 
fio vlndut fără a i '.r pro
ba luncțion irea.

Nu are nimeni dreptul 
I ,i bată |oc de mau a 

lunii oamenilor

( li. ( IIIRV \S X

Pentru consultare, la Ministerul Muncii 
și Protecției Sociale

Proiect u I Legii 
j»ri vi iad ațtHorid de

Ag nți.i de pro-a K’im- 
pres" a primit spre difu
zare din |iartea Miui.stc- 
rului Muu ii și I’rote: ți i 
Sociale următorul comu
nicat: Incepînd cu data de 
3 iulie a.c. Ministerul Mun
cii și Protecției Sociale pli
ne la dispoziți i federați
ilor sindicale, pentru con
sultare, proiectul legii pri
vind ajutoi ul de șomaj și

Din partea ILJ.D.M.R.
C O M U

Uniunea D -mocrată Ma
ghiara din România a sub
liniat in repetate rînduri 
că rezolvarea problemei na
ționale trebuie priviri ca 
o parte imjxirtaiită a re
gi -montărilor democrații <’ 
generale, nu numai în 
România, ci in fiecare țara 
unde trăiesc naționalități.

In aee-t sens a luat po
ziție Prezidiul UDMIl în 
Comunicatul dat publicității 
după ș dința de lucru cea 
avut loc în zilele de 29 
și 30 mai a.c. la Sluitu 
Gheorghe ; „Apare ca o 
necesitate fundamental :i 
crearea de relații pașnice, 
a condițiilor de bună veci
nătate și conviețuire între 
națiunea maghiară și cea 
română. Sînteni solidari 
cu toate n .ționa’ tățile din 
Europa, susținem soluțio
narea în spirit democratic 
a reprezentării în Parla
ment a românilor și celor
lalte minorități din Unga
ria"

Am luat la cunoștința iu 
regret că Adunarea Depu- 
taților din Ungaria nu 
a adoptat proiectul legii ca
re a vizat (•."•prezentarea în 
Parlament a minorităților 
naționale.

Uniunea noa.tra

Vremea in
In luna iul;.*, temperatu

rile ce se vor înregistra vor 
fi cuprinse în -îcrute nor
male, exceplnd sudul și es
tul teritoriului unde a- 
ceslea vor depăși ușor va
lorile med.i multianuale 
caracteristice acestor zone.

Cantitățile dc precipita
ții vor fi ușor d.ificitare. 
In jumătatea dc est a ță
rii ele se vor apropia de 
valorile normale, în restul 
teritoriului exiștind posibi
litatea depășirii acestora, 
îndeosebi în Transilvania 
și Oltenia.

Cnracteristicilc evoluției 
vremii.

1—8 IULIE. Vremea va 
fi in g Ticral călduroasă cu 
cerul variabil. Innourări 
mai accentuate se vor sem
nala in primele zile cînd 
vor cădea ploi sub formă 
de aversă, însoțite de des
cărcări electrice în majo
ritatea zonelor țârii. Tem
peraturile maxime vor fi 
cuprinse între 28—35 gra
de, mai ridicate în regiuni
le de cîmpic, în partea a 
doua a intervalului. Tem
peraturile minime se vor 
inradi'.i între 13—20 grade.

9—20 II LTE. Vreme,i se
1 a caracteriza printr-o 
instabilit.ite atmosferică ac 
centu.itij rea mai mare par
te i in’ rvalului. Vor 
i ăif a ploi ce vor a\ e.a si 

I e.ll'.l’ I -I de IVȘ'Iiă, In oțite 

reint ’gr.iii i prol.siorilă a 
șomerilor și ibilește ziua, 
d ■ (’> iulie a <■, ora 9,00 ț t- 
tru dis. utu a eventuale
lor propuneu, sugestii și 
obs.rvatij. la sediul Mi
ni sterului muncii și Pro
te. ți i Soi ia le, din strada
Onești nr. 2 — •...■ ;u:iil I 
— Bucure .ti (etaj 1. a- 
nura 109).

N 1 < A T
i 

dciu îndreptățită i necesa
ra reprez. marea in Parla
ment a minorităților, res
pectiv a organizațiilor lor. 
In aceasta privință, după 
opinia no.jstri, o r zolvare 
democratică este oferită 
de legea electorala din 
România, care printr-un a- 
liniut asigură |x>ribilita- 
tea reprezentării in Parla
ment și a minorităților ca
ic nu ținteau să d iiîndeas- 
că un mandat prin alege
rile directe, avînd în vede
re numărul redus al cetă
țenilor din grupul etnie 
respectiv. , '

Rugăm Parlamentul Un
gar să pună din rou pe 
ordinea ziiri rezolvarea a- 
ce tei probUm.e care vizea- 
. a în mod sensibil și na
ționalitatea noastră, asigu
ri ni astfel posibilitatea tt>- 1
luror minorităților din ‘ 
t ngaria, printre care și 
românilor din această țară, 
de a fi reprezentați în 
forul legisjativ. , >

București, 2 iulie

Conducerea Uniunii 
Di-moerate Maghiare din 

România /
Grupul Parlamentar al i 

I D.M.R.

luna iulie
frecvent de descărcări e- 
Icetrice. Cantități mai în
semnate de preripitații se 
vor înregistra iu centrul 
țârii și zonele de - deal și 
munte. T.-mperaiuril® ma
xime vor fi cuprinse între 
24—32 grade, izolat mai 
ridicate in pi ini le zile, iar 
cele minime între 12-—18 
grade. Izolat, se cor sem
nala căderi de gT indinfl.

21—26 It UE. Vremea 
devine răcoroasă, țiăstrtn- 
dti-și caracterul .n itobil. 
Vor cădea ploi mai ale? 
sub formă de aversă înso
țite dc descărcări el ctrice. 
Temperaturile maxime se 
vor încadra între 22—28 
grade, izolat mai ri licate. 
Cele minime vor fi cu
prinse între 10—16 grade, 
mai coÎKirite în depresiuni
le intramontane. lTo?,t. con
diții de producere , grin
dinii.

27—31 IULIE. Vremea xa 
d 'Veni călduroa’ i. Cerul 
variabil, va prezenta înse
ninări persistente in sud- 
estul teritoriului. In vest 
iși vor mai fa .■ imțită 
prezența averse d • >loaie 
însoțite dc di ar i i elec
trice, mai ales du 'â-amia- 
za. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse intre .!5—32 
grade, mai ridicate in sudul 
și eslul teritoriului. iar 
c< lc minime sc vor ’u.'i in- 
' 1’ -,0 grad'1.

(Riimpics)
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ACIUAUTATEA INTERNAȚIONALA
i RANSFOR

l

I u inel o evaluare 
meniului actual, M Gor- 
baciov a subliniat — în 
raportul prezentat la Con
gresul PCUS — că se 
schimbă radical sistemul 
politic, se afirmă o demo
crație reală bazată pe opți
uni libere, pluripartitism, 
drepturile omului. A fost 
inițiată transformarea sta
tului supercentralizat in
tr-un stat cu-"adevărat uni
onal, bazat pe autodeter
minare și uniunea benevo
lă a popoarelor. Liderul 
PCUS a relevat că oame
nii sovietici receptează cu

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

f * *
Pentru cea mai bună so

ție, mamă, soacră și cea 
mai tînără bunică din lu
me, Kardoș Aurelia, care 
'•?-a mîngîiat viața și copi
lăria cu căldura ei sufle
tească, astăzi, la aniversa
rea zilei de naștere îi do
rim sănătate, fericire și 
,X<a mulți ani l“. x

Sa ne trăiești întru 
mulți ani și să ne veghezi 
cu dragostea ta credincioa
să față de familie 1 Așa 
sa ne ajute Dumnezeu ! 
UCl-V

V1XZXRI

VIN'D piese Skoda l_'0 I: 
și Volkswagcn 1600. Telefon 
41870. (1635)

VIND ca ă, strada 1 Mai 
nr. 26 B, Petroșani. (1635)

yiND motoretă Mobra 
Turist, nouă. Informații, 
Petroșani, strada Dără- 
nești 70. Familia Sin. (1651)

FillRDLRJ

PIEP.DUT 1 gitimație bi
bliotecă pe numele Grigore 
Fonica, eliberată de Insti
tutul de mine Petroșani. 
O declar nula. (1623).

PIERDUT legitimație bi
bliotecă și periodice, pe nu- 
melo Dan Gabriel-Cristian, 
eliberate fie Institutul de 
mine Petroșani. Le declar 
nule. (1621).

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 5349, eliberată 
de I.SL Petroșani. O declar 
aulă. (4601)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă periodice nr. 7730 
și 7307, eliberate de Insti
tutul de m.ne Petroșani. 
Le-declarăm nule. (1626)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
7304, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. O 
declar nulă. (1627)

PIERDUT lcgitim.'iț ie bî- 
bliotecă priiodiic 7317, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petro ini. O declar 
nul.i. (1628)

PIERDUT I-gitimație bi
bliotecă și p-riodice nr. 
7273, eliberate de Institu
tul de mini Petroșani. Le 
d iar nule. (H30)

PIERDUT legitimații bi- 
bliotwctî și period 1 pe nu- 
rn 1-j Ciuru M rius, ehbe- 
1 ite rk- In'titutul ele mine 

ro.ani. ) declar nule. 
(1651)

( OMI.MOHARI’

FAMILII îndoliată a- 
nunță că r,e împlinesc 
șase luni de cinci nea 
părăsit pontul totdeau
na cel care a fo.t

RADICALE ALE STATULUI 
„X CENTRALIZAT

justificată îngrijorare 5.1 cu 
dezaprobare fenomenele 
negative care însoțesc 
procesul de restructurare. 
El a respins insă categoric 
afirmațiile potrivit cărora 
restructurarea este vino
vată de toate dezastrele. 
M. Gorbaciov a recunoscut, 
de asemenea, că CG al 
PCUS, Biroul Politic șl co
muniștii ar fi putut să pre
vadă multe fenomene, să 
nu admită derularea pro
ceselor negative, în primul 
rind în economie și sfera 
socială.

PIERDUT cal, roib, coa
mă, coadă albă și breaz. 
Adresați Uricani, strada 
Sterminos 68. Telefon 205. 
Recompensă. (1632)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Trofin 
Gigi, eliberată de IM Li- 
vezeni. O declar nulă. 
(1633)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă și periodice pe nu
mele Dmu Carmen Maria
na. Le declar nule. (1636)

PIERDUT diplomă mi
ner pe numele Kelncr Mar
tin, eliberată de IM Valea 
de Bi azi. O declar nulă. 
(1637) ,,.oe

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 7097, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1638)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) pe nu
mele Morozan Călin, elibe
rată de Institutul de mine 
P'troșani. O declar nulă. 
(1639)

PIERDUT contract în
chiriere pe numele Mun- 
teanu Ghcorghc, eliberat 
de IGC'L Petroșani. II de
clar nul. (1640)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele 
Solim dt Matiaș, eliberat 
de IGCL Petroșani. II de
clar nul. (1642)

P1ERDUT legitimații bi
bliotecă și periodice 11 r. 
6436 și 6139, eliberate de 
Institutul de mine Petro
șani. Le declar nule. (1643)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 7626, eliberată 
de Institutul de mine Pe
troșani. O declar nulă. 
(1645)

PIERDUT legitimații bi
blioteca și periodice pe nu
mele Boltye Dorin, elibera
te de Institutul de mine 
Petroșani. Le declar nule. 
(16-16)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 
7223, eliberată de Institutul 
de mine Petroșani. O de
clar nula. (1617)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă (periodice) nr. 
7396. ejil. -rută ele Institu
tul d mine Petro-ani. O 
declar nulă. (164!))

PIERDUT tiilr-t butelie 
nr. 21113, eliberat d< f’en- 
triil d-.- pr< lombare a bu
teliilor Viii; an. R tleclar 
nul. (1650)

preot
NICODJM R .DULESfU

Nu-1 vom tuia iu. 10- 
d.ita. (li I)

PROCES DE FALIMENT ÎMPOTRIVA 
ÎNTREPRINDERILOR NERENTABILE

îmbunătățirea balanței de 
plăți, stoparea proceselor 
negative din economie, pre
cum și crearea unei baze 
favorabile pentru îndepli
nirea programului guver
namental de trei ani — la 
realizarea căruia se trece 
înccpînd de la i ianuarie 
1991 — sînt principalele o- 
rientări ale programului e- 
conomic de urgență, elabo
rat de noul guvern al Wn- 
gariei. Unul dintre cele mai 
importante clemente ale a- 
cestui plan, relevă agenția 
TASS, constă în soluționa

FILME
PETROȘANI — Farîil- 

gul: Lama zimțată; Vie' 
toria: Fluturii sînt liberi; 
Unirea: Sîmbătă filmăm.

LUPENI: Sonata Kreu- 
tzer, I-II.

VULCAN: Moștenire 
cu bucluc, I—II.

LONEA : Tatăl.
URICANI: Fiul căpita

nului Blood.
PETRILA: Nava lui 

Yang.
ANINOASA; Locote

nent Colombo.
N.R. Eventualele mo

dificări în programarea 
filmelor aparțin între
prinderii cinematografice 
județene Hunedoara.
AZI, la televiziune

10,00 Actualități.
10,10 Preuniversitaria.
11,15 Teatru TV (reluare)

Iulius Cezar.
de William Sha- 
kcspcarc.

12,45 Concert de prînz. 

I. P. C. V. J.
cu sediul in Petroșani, strada Lunca nr. 153, 

organizează concurs

în data de 16.07.1990, pentru ocuparea 
postului de

economist (contabil principal)

in cadrul biroului finaiiciar-contabilitafp,

* în condițiile Legii nr. 12/1971.
Informații suplimentare la serviciul per

sonal al I.P.C.V.J.

I. F. A. „VÎSCOZA" Lupeni
a n g a j e a z ă :

•— paznici incintă (bărbați)

Condițiile de angajare sint cele prevă
zute de Legea nr. 57/1974 și Decret nr. 335/ 
1983.

— muncitori necalificați (bărbați) pentru 
încărcări-dcscărcari.

— muncitori necalificați in vederea ca
lificării in ineteria de opeiator chimist.

-— operatori chimișfi.

Se acbrdu grupa I sau a II a de muncă, 
o masă gratuită și sporuri intre 5—20 la su
ta din salariul tarifar.

Relații suplimentare la biroul PIS al 11- 
nifdții — telefon 604.1Î sau 60152.

rea problemei datoriei pe 
care întreprinderile ungare 
le au unele față de altele. 
Suma acestor datorii vari
ază în prezent între 
150—300 miliarde de forînți. 
Potrivit documentului amin
tit, împotriva a 34 dintre 
cele mai nerentabile între
prinderi va fi intentat un 
proces de faliment, restul 
de 500—600 de întreprin
deri încearcă să-și lichide
ze reciproc; conturile prin 
atragerea în sfera de acti
vitate a băncilor și institu
țiilor financiare.

agenda 

tinerilor 
Bușteni

I» G. C> L, Petroșani
Incepind cu data de 1 iulie 1990 și pină 

la data de 15 august 1990, se sistează li
vrarea apei calde din sistemul de termofi- 
care întrucit întreprinderea Electrocentrale 
Paroșeni execută lucrări de revizii și repa
rații la instalația de termoficare.

TAGCM Deva - SUT Livezeni
execută pentru sectorul de stat și particular 

orice Iei de

CONFECȚII METALICE, PANOURI, 
GARDURI, GRILAJE 

la termenele stabilite,

IN CONDIȚII ECONOMICF AVANTAJOASE.
13,05 Actualități.
15.30 Cine nu știe ce-i 

dorul.
16,00 Notați în 

dv.
16,20 Festivalul 

dirijori, 
’90.

16,40 Teleșcoală. 
(reluare)

17,05 Concertul festiv al 
Orchestrei Simfoni
ce Naționale a 
Statelor Unite ale 
Americii.

18,35 Limba noastră.
19,05 Anunțuri... Anun

țuri... Anunțuri...
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20,15 Reflector.
20,15 Campionatul Mon

dial de Fotbal. 
A doua semifinală. 
Transmisiune di
rectă de la Torino.

22.50 Actualități.
23.50 Tclecinemalcca.

Și caii se împușcă, 
nil-i așa ?

Stația de utilaje de construcții 
și transporturi Petroșani

cu sediul in Petroșani,

strada M. Eminescu nr. 22

execută pe bază de comandă sau contract 

lucrări de excavați!, săpări și terasări 
cu utilaje proprii — buldozere, excavatoare.

Plata acestor lucrări se face conform 
Decretului nr. 232/1982.

Relații suplimentare la telefon 45173.

Institutul de cercetări 
inginerie tehnologică și 
proiectări miniere pentru lignit 

Craiova
organizează concurs 

în data de 27.07.1990, ora 10,

pentru ocuparea următoarelor posturi ;

— 7 posturi inginer-— specialitatea ex
ploatări miniere

— 3 posturi inginer — specialitatea ma
șini și utilaje miniere.

Condiții : minim 3 ani vechime în spe
cialitate.

încadrarea conform Legii nr. 57/1974. 

Relații suplimentare telefon 941/24366 
I — biroul plan-organizare.

V L

A

întreprinderea Țesătoria 
de mătase lupeni 

Bulevardul Păcii nr. 2 bis 
Telefon: 60801, 60800 

organizează in data de 15 iulie anul curent
• concurs

pentru ocuparea po.stului de 
șef secție țesătorie

in condițiile Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 
57z1974.

înscrierile se fac pină la data de 13 iu
lie anul curent la sediul întreprinderii.

Redacția ți administrația • Petroșani, str. Nicolae H.tilcescu, nr 
'litiarul : lipn^r.ifia l’rtro«..ini. str. 2. 1 elrfonnr t tecrclarlat 1 4 16 62 | »ecțU ;\4 16 63, 4 24 M. 

Nicolae Hălccscu. nr. Z. telefon t 4 13 65.


