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Ginduri Ia început de vacantă

Anii care au trecut in zbor
V au făcut să nu mai știți de sărbătoare 
Sărut mina, domnu-nvățător!
Sărut mina, doamnă nsațătoare!

Care om, înfiorat de drag și dor. 
Nu vă ține minte, cit o fi de mare? 
Sărut mina, domnu nvățător!
Sărut mina, doamnă nvățătoare!

Lupe ni 
privire

„V îs coz 
ne dea relații 
întreprinderii

Blindajul imobilismului 
este, totuși, penelrabil

Oamenii ca voi nicicînd nu mor, 
Fiindcă-nvățătura ruptă e din soare. 
Sărut mina, domnu-m ațătorl 
Sărut mina, doamnă-nvățătoare!

Nu sînt oare
I 000 de salariați sa 
ta tea ?

interesați cei 
cunoască reali-

Se Ce se ascunde, de fapt, în 
spatele politicii struțului, promovată 
de director ?

au 
ve-

Luați de evenimente, în 
ultimele șase-șapte luni, 
n-am mai scris nimic des
pre întreprinderea de fire 
artificiale „Vîscoza" I.u- 
pem. o unitate industrială 
în care muncesc circa 1000 
de oameni. A ajuns de no
torietate publică starea fa
limentară a acestei între
prinderi Cauzele care 
generat transformarea
ehii fi.aiuri dintr-o între
prindere rentabilă în alta 
falimentară sînt, de aseme
nea. cunoscute. Pe platfor
ma industrială de la con
fluența fiului de Vest cu 
pîrîui Brăița, au fost arun
cate pe apa simbetci sute de 
milioane de lei. într-o lucra
re de .nvestiții patronată 
din „c bănetul nr. 2". Pen
tru extinderea capacității 
de fab i ație a întreprinde-

rii s-au ridicat hale giganti
ce, care adăpostesc diverse 
dotări tehnologice și utilaje. 
Cadrele tehnice care au co

ordonat cu seninătate aceas
tă risipă irațională, acccp- 
tînd noile dotări în calitate 
de beneficiari de investiții 
n-au fost străine de situație. 
Au fo-t acceptate cu ușurin
ță, cu lipsă de răspundere 
și do profesionalism, unele 
lucrări ele investiții care nu 
prezentau garanții tehnice 
elementare pentru continui
tatea producției, cum a fost, 
bunăoară, centrala termică. 
Ca urmare, încă din prima 
iarnă după punerea în func
țiune a noii capacități de 
fire celulozice, centrala ter
mică a înghețat. eu conse-

Starca explozivă din secția de mobilă de la Fe
tii la — generată de decizia dictatorială a 1PL De ca 
de a-1 schimba pe dl. ing. Firu Ncagoe din funcția 
de șef de secție — pare sa se fi dezamorsat. Lucru
rile au reintrat pe făgașul firesc și se muncește. Nu
mai că ghimpele acestui verdict luat în pripă in ca
pitala de județ a pătruns prea adine. A lăsat urme 
pe care oamenii nu pot și nu sint dispuși să le uite.

Acesta este și motivul pentru care ei speră și 
luptă pentru „divorțul" definitiv cu întreprinderea 
tutelară județeană. Prea multe probleme nerczolvate 
s-au adunat, pentru ca această subordonare să conti
nue. Bate un vînt de autonomie, 
inițiativelor, iar lucrătorii de aici 
fie și pînzele corăbiei lor.

In privința aprovizionării cu 
serviciul de specialitate de la Deva este de 
n-ar fi. Mașinile de aplicat furnir pe cant, cea 
frezat sau mașina de calibrat nu dau, tocmai 
lipsa unor piese de schimb, randamentele 
Bataie mare de cap mai este și cu funcționarea sec
ției pe principiul cooperării cu celelalte secții ale 
întreprinderii. Procedeu care, în mare parte, este o 
cacealma, deoarece secțiile respective caută mai întîi 
să-și rezolve propriile interese, solicitările terților fi
ind pe planul al doilea. Și exemplele pot continua. 
Era firesc văzind că greutățile lor nu prea sînt bă
gate in seamă, ca lucrătorii de la Petrila să se o- 
cupe ei înșiși de ceea ce-i doare. S-a început timid, 
dar esențialul este că s-a demarat. A fost instalată o 
linie de prelucrare a masivelor de lemn. Se are în 
vedere amenajarea unui depozit și a unui tunel pen
tru uscarea cherestelei. Un alt pas inainte îl va 
constitui punerea pe pi, ioare a atelierului mecanic 
(citeva utilaje au fost deja aduse) și a atelierului 
destinat croirii și cusutului tapițeriei. Toate acestea

Cum a ajuns domnul Cămărășescu 
„conducător" al minerilor ?

A NC H ETA

a
sâ um-

de descătușare 
vor ca el

piese de schimb, 
parca 

de 
din 

scontate.

Viorel STRAUȚ
(Continuare în pag. a 2-a)

(Continuare in pag a 2-a)

Gheorghe OI.TEANIJ

Petroșani. I ransport

industrial pe

orașului.

SORIN

Un nou local

loto: O.

„centura"

b ll II,st
lOfllBR

Inca de la jumătatea lunii iunie s-a con- 
stituit la Petrila, întreprinderea particulară 
F.DIE-SERVICE GC cu profilul presări servicii 
in construcții și gospodărie comunală. între
prinzătorul este dl. ing. I deliu Franc isc, di
rectorul EGCI Petrila, care ne mărturisea 
ca toate lucrările, atit de îndelung solicitate 
de cetățeni, se efectuează deocamdată, sini- 
băta și duminica. Prin urmare ceea ce nu se 
putea realiza în 5 zile, se poate face doar in 
doua. Ciștigul este dublu: locatarii vor scăpa 
de necazuri și echipele de muncitori știu 
pentru ce lucrează.

a lucrat 
unde a 
inginer 

1986 se

Pină prin 1986 
la mina Aninoasa, 
fost repartizat ca 
miner stagiar. In 
transfera in interesul ser
viciului conform art. 11 al. 
a din I.cgea nr. 1/1970. til
de? Cartea de muncă este 
prea discretă, conform ade
verinței nr. 29019 din 04. 
05. 90, eliberată de Minis
terul Apărării Naționale, iu 
cadrul căruia „a fost o- 
fiter pină în data de 02. 
05. 90 cind a fost trecut în 
rezervă". Adică, domnul ( ă- 
mărășescu Nicolae a fost 
simplu ofițer și, pentru ci
ne știe ce motive „a fost 
trecut in rezervă", curat ca 
lacrima și nepătat, 
că în perioada 
nu era un 
recare, ci de 
tate. Și nu in X alea Jiului 
unde a lucrat inainte, ci in 
București, la Centrala Sării 
și Nemetaliferelor, unitate 
de care răspundea — nu 
unde muncea — pe linie de 
Interne.

( um a ajuns domnul Că- 
■nărășescu „conducător" al 
minerilor? Răspunsurile ne- 
au fost date de mai mulți 
mineri de la Aninoasa. ca
re, insă, din motive lesne 
de înțeles, au ținut să nu 
Ic publicăm decil inițialele. 
„A plecat la București in 
seara de 13 iunie „dar nu 
cu minerii, ci cu mașina 
personală (?!) împreună cu

Numai 
1986—1990 

ofițer oa- 
s e c u r i-

domnii Constantin Iliiiescu, 
l’etru Dancili și Ovidiu Ar- 
canu, ne spune domnul I.R. 
I-am găsit in Piața Victo
riei. Cind am ajuns noi, 
purtau gigafoane.. Oare cine 
le-o fi dat, că în Aninoasa 
n-am avut așa ceva? 
început „să 
cu noi, mai ales 
Cămărășescu. Dar 
iși aveau liderii lor, 
ducătorii lor", 
de 14 spre 15 
am dormit — 
a spune — în 
lentă, cei patru și cu 
grup de mineri de-ai 
n-au fost eu noi.
era instalat un microfon. In 
acea noapte numai el a fost 
solicitat cu chemarea „dom
nul Cămărășescu să plece 
cu două mașini in Feren
tari. Alte două mașini cu 
domnul Iliiiescu in zona 
Gării de Nord". Altele spre 
Obor, conduse de un oare
care, al cărui nume nu-l 
cunosc. Ei n-au fost cu noi 
la sala Polivalentă, ci iu 
altă parte. Se erijau in con
ducători. N-am văzut, dar 
am auzit că au fost la biș
nițari acasă, că au scos oa
menii pe fereastră pentru 
că erau „bișnițari". Asta au 
făcut ci in timpul nopții. 
Minerii-mincri au fost

Au
facă pe șefii" 

domnul 
minerii 

con- 
„In noaptea 
iunie, cind 
e un fel de 
sala Poliva- 

un 
lor. 

In sală

Simion POP

(( ontiniiarc in pag. a 3-a)
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joi, 5 iulie 1*190

Un răspuns intirziat și incomplet
In numărul clin 19 iu- 

r.: informam cititorii ibi- 
pn. unele fapte petrecute 
la Spitalul orășenesc clin 
l’itrila. Este vorba de in
cidentul dintre medicul 
Joan I’r<da și unul dintre 
bolnavii internați. Dată 
fiind complexitatea situa
ției create la Spitalul din 
i’etrila, cercam o anchetă 
competentă clin partea 
conciliului de administra
ție, a Primăriei orașului și 
Direcției sanitare din ju
deț, urmată de o informa
re i-or. tă a opiniei pu
blice.

I.a in sist-nțelc repetate 
a' pnmărui din i’etrila 
am primit, următorul răs
puns d- l.i Spitalul orășe
nesc.

..Referitor la cele in- 
timplatc in noaptea de 
11/15 iunie. 1990 și urma
rea articolului apărut in 
ziarul „Zori noi" din 19 
iunie 11190, vă comunicăm 
următoarele:

• Din discuțiile purtate 
cu bolnavii și cil persona
lul de serviciu, din decla
rațiile scrise ale acestora, 
părerile sint diferite;

nea costicâ

.calde" curg din rotativă, nea ( os- ț 
1. intre palmele lui .
1 grijă și le mingiie, ’ 

a colinda lumea a- ț 
i C'ostieă, despre ca- I 

părerea că este un 
do multa ori sfet- !

I ce in- ț 
la el 1 
pentru ?

’ aceea. * * 
... . plăceaul 
„Nu-i bun.î.^ 

i 
...• i11l1mpl.11 i ' 

i, noi ( estica] 
'. lcum el schimbăl 
' de tăiat via <!<•/

de 27. OG. 1990.
• Consiliul de adminis

trație a reținut faptul eă 
dr. l’rcda loan, care era 
de gardă, putea să evite 
discuțiile create și să pro
cedeze altfel, pentru a nu 
crea nemulțumiri in rm- 
dul bolnavilor;

• Iată de cele intim
idate, Consiliul de admi
nistrație din Spitalul oră
șenesc I’etrila a hotărit 
sancționarea domnului dr. 
Preda loan cu ..avertis
ment”.

Această notă este din 
3 iulie 1990 și este semna

I 

l 
im.i 111 ? 

.. îți ; 

...că și |

HI .IORI.S< II

Q .1 tot fie vreo 12 ani de < nul il știu pe nea
U ( ostică. Nea Cornoiu, omul care, de aproape 

(il de ani. este primul cititor al ziarului nostru. Este 
privilegiul lui unic și responsabilitatea sa zdrobitoa
re. ( ind ziarele 
tică le prinde, cu gingășie parcă, 
mari de muncitor. I e numără cil 
ea pe un nou-născut care prinde 
ceasta plină de întrebări. El. nea 
re. noi. ziariștii nc-am desăvirșit 
exemplu du conștiință, nc-a fost 
ni. bun in nopți albe. *și  de la el am învățat 
seamn.i profesionalism și răspundere, si de 
am iuțeles că trebuie să pui suflet in toate, 
că numii asa munca iți va fi răsplătită. De 
probabil, plăcile de plumb turnat care nu.i | 
dintr-o ochire, erau imediat retopite.
opil.■!", zicea. *>i  numai el știa de ce.
n 111.1 acum citeva zile, in noianul de inlimplări ' 
f din viscolele istoriei noastre noi. no i ('ostii â) 

mii nung.ia ziarele „calde".
ealandrul și rotativa cil foarfecele de taiai via ui'< 
la tulbure.1 Gorjului. locul său de obirșie. Fiindcă! 
nea < oști ă e oltean, de pe malul Gilortului. I 11 ol ț 
tean mereu pus pe șotii, veșnic nemulțumit dini 
le-miri ce. D ir. dincolo do toate, un om <le btpravă.,’ 
âl <a ( oști, a s a pensionat. Noaptea, la 
/■ ziarului, avem un sfat in minus, o 

minus si o amintire frumoasă 
mulțumim mult, omule! Să trăiești 
să-ți dea Dumnezeu sănătate!

Mircea

(Urmare din pagina I)

— după cltm mărturisea ing. I'iru Neagoc — pentru 
a deveni independenți total din punct de vedere teh
nologic.

In optica conducerii II’L Deva aceste eforturi de 
desprindere din orbita sa apar ca acte de nepermis. 
Pentru dumnealor, încercarea de străpungere a blin
dajului birocratismului ți imobilismului, perpetuat 
in atlția ani de întins urechea doar la indicații, este 
similară cu nesupunerea. închistați — se vede — In 
vechile metode» Mc conducere și de păstrare a scau
nelor, Ic apar ca suspecte orice tendințe de înnoire. 
(um altcumva se poate explica admonestarea seve
ră ț domnului Neagoc, atunci cind acesta a „Îndrăz
nit" .1 răspundă pozitiv ofertei unei fabrici similare 
maghiare (< u ocazia unei vizite făcute de oficialități 
din I’etrila In Republica Ungară) privind livrarea, 
unor garnituri de mobilă, In schimbul a eîtorva uti
laje moderne, nemaivăzute pe aici? Garnituri de 
mobilă car*  — In paranteză fie spus — pot fi pro
bii-,<• fără 1 fie irfi-ctat fondul pieței Interne.

A privi obtuz asemenea chestiuni înseamnă, pur 
ți simplu, autoizolare. Și închistare, refuz de a vedea 
te -r petrece In Jnr. Este un mod de gîndire ana- 
'■-■•nie pe 'are unii speră să-1 perpetueze. Cei mulțl 
n 1 Ic ofe, a in 1 n >.i o șansă.

• Consiliu] de adminis
trație din Spitalul orășe
nesc I’etrila a luat în dis
cuție și a analizat acest 
caz. in prezența delegatu
lui Direcției Sanitare De
va și a reprezentantului 
Primăriei I’etrila, in data

De la spitalul

orășenesc din I’etrila 

tipărirea 
glumă în 

în plus... 
nea (ostie

ta de dr. Gheorghe Dru- 
ghici, directorul Splaiu
lui din Petrila. De ia 
Direcția sanitară, nu am 
primit incă un răspuns, 
Dincolo de faptul că de- 
abia in 27 iunie a avut loc 
ședința de analiză a ca
zului — Intîrziere nejus- 
tificată — și mai ales din
colo de faptul că Qi răs
puns nu se specifică exact 
care este vina dr. Preda, 
pentru a fi corcit infor
mată opinia publică, nu 
se face nici o referire la 
situația existentă in sec
ție, la starea de tensiu
ne din spital, care a ieșit 
la iveală datorită acestui 
incident, tensiunea creată 

nu numai din vina medicu
lui Preda. Consideram răs
punsul incomplet. Este 
in interesul Spitalului să 
informeze corect opinia 
publică, pentru a curma 
zvonurile care au circulat 
în Petrila și nu numai în 
I’etrila, cu privire la in
cidentul cu pricina.

Așteptăm așadar un răs
puns complet pe care 11 
dorim din partea Direcției 
sanitare județene.

II. AI.EX \xdri:s< I

■
Joiana, din grota de 

pe cheile l'ăii, a ieșit să 
ia puțin aer.

loto: O. SORIN

(’u musca pe căciulă !
(Urmare din pag I)

cințe catastrofale asupra 
producției întreprinderii. 
Actualul ți fostul director 
al IFA „Vlscoza" n-a fost 
străin de aceste decizii. Cel 
mal semnificativ exemplu: 
oprirea producției de fire 
celulozice In vechea insta- 
lațlc-filatură, pc consideren
tul că noua Instalație va 
funcționa ireproșabil șl va 
aduce beneficii. Or, prin 
menținerea In funcțiune a 
vechii filaturi s-ar fi asigu
rat un oarecaro procent de 
produse finite, care să aco
pere cit de cit cheltuielile 
do producție. Ea această 
greșeală, domnia sa a fost... 
coautori

Caro este situația între
prinderii In prezent? In ce

Asta da pîine !
lată, intr-adevăr, o inițiativă ile toată lauda. 

Dacă întreprinderea de morărit și panificație ne-a 
adus în pragul disperării, se găsesc oameni cu ini
țiativă care să facă piine. In imagine, brutarul par
ticular I lori,) llumăilă, din vechea colonie a l’e- 
troșaniului eu o piine făcută de mina lui.

I oto: Sorin OPRI A

le șase luni care au trecut 
din acest an, In loc să se 
îmbunătățească activitatea 
întreprinderii — șl așa fa
limentară — aceasta a-a 
înrăutățit. Ca urmare, noua 
instalație de fire celulozice 
a intrat In conservare. S-a 
acceptat, la nivel de mi
nister, menținerea în starea 
de funcționare, după o pe
rioadă de revizii, a jumă
tate din capacitatea vechii 
filaturi.

Acum, cînd putem spune 
adevăr ul, considerăm că el 
trebuie să fie cunoscut șl 
de salariațll întreprinderii, 
do oamenii care sînt direct 
Interesați să-l cunoască. 
Din păcate, directorul în
treprinderii, <11. ing. Arltlr 
Dărîngă a refuzat, marți, 2 
Iulie h.c., să ne furnizeze 

relații cu privire la activi
tatea întreprinderii. Mai 
mult chiar, dumnealui și-a 
permis in mod dictatorial, 
ineălcînd un principiu ele
mentar al democrației, 
dreptul la opinii, ca pc vre
murile de tristă amintire, 
să interzică membrilor con
siliului de administrație să 
ne furnizeze date, (’c sc 
ascunde In spatele acestei 
atitudini? Nu cumva direc
torul se simte cu musca pc 
c-lciulă cum bine ,puilc 
un vechi proverb ?

Considerăm că salariațli 
întreprinderii sini interesați 
să știe ce vrea să ascundă 
opiniei publice directorulI 
Vom reveni, cu speranța că, 
de data aceasta, nu ne va 
fi refuzai dialogul I

SPECTACOL Sindicatul 
„Sanitas" al cadrelor me
dii sanitare din Spitalul ni - 
nicipal Petroșani, in colabo
rare cu Casa de cultură cb 1 
Petroșani și colectivul d 
creație al întreprinderii de 
tricotaje Petroșani, organi
zează un spectacol de mu
zică ușoară și populară, 
dans modern și parada mo
dei. Spectacolul va avea 
loc azi, joi, 5 iulie ac. ora 
17 in sala mare a Casei de 
cultură din Petroșani.

ECOLOGICA. Sîntem in
formați că pe strada Unirii 
din Petroșani, lingă blocul 
II, cineva a curmat trun
chiurile a doi brazi. Moti
vul nu-1 știm. Probabil ii 
deranja existenta acestora. 

Ne îndoim că au fă ut-o din 
motive... ecologice. Invităm 
pc cei în drept să elucide
ze acest caz și să-i cunoaș
tem și noi pa acești „duș
mani ai naturii" (GC)

BIȘNIȚA. Sint perseve
rențe Iar au apărut. Vînd 
te miri ce. Alai ales mă
runțișuri. Mai nou s-au 
aciuit, îndeosebi în zilele 
de vizită, la poarta spitalu
lui și pe strada ce duce 
la spital. Iar îți vîră cutiile 
cu gumă în nas. Ca să nu 
mai vorbim de ziua de vi
neri, cînd bișnițarii Im- 
pinzesc orașul. Și, încă un 

aspect, care, e drept, nu-i 
bișniță, dar tot poliția tre
buie să intervină: vinerea 
e plin orașul de cerșetori 
de tot felul, își schimono
sesc mlinile in fel și chip, 
se tîngu.e, țin cit»? un co
pil In scutece și... fumea
ză „Kent". Toți cerșesc. De 
unde apar în zi de tîrg ?

Publicăm azi, joi, această 
notă pentru că-i zi de vi
zită la spital și pentru că 
miine e vineri. Spre aduce
re aminte poliției, căreia-i 
Cerem să facă ordine.

PIERDERI. I.a adminis
trația ziarului se află încă 
<> legătura ele chei, găsită 
în zona cinematografului 
„l’aringul" chn Petroșani și 
un cupon-mand.it poștal de 
pensie pe numele Măria 
Ușurelu din Petroșani. Pă
gubașii pot să vină să și le 
recupereze. (A II )

UN l’OD PREA ÎNDE
PĂRTAT. La Livezcni, în 
zona podului feroviar pes
te Jiu, dar pe malul opus 
orașului sint circa 20 do 
gospodarii individuale. Pen
tru a ajunge acolo, cînd 
plouă, trebuie să fi dotat cu 
cizme. Mai mult, nu poți 
intra cu nici un vehicul, fie 
el mașină sau căruță, pen
tru că nu ai pe unde tra
versa Jiul. Oamenii locului 
solicită sprijin pentru con
struirea unui pod care .să 
le faciliteze transportul. Un 
pod, fie cl și din lemn. Ce
tățenii sînt dispuși să mun
cească, atît la construirea 
podului, cit și la refacerea 
drumului în zonă. Malul 
Jiului permite construirea 
podului. Numai sprijinul 
primăriei lipsește. Poate vi
ne și acesta cit de curînd. 
(A H.)

MLIALA. In orașul Vul
can a luat ființă și a obți
nut statut ficial avînd per
sonalitate Juridică, Filiala 
locală a Mișcării ccologisto 
din România. O primă aci 
țiune a membrilor filialei 
are un caracter concret șl 
salutar: pornirea și susține
rea unor ample intervenții 
de deratizare a orașului. 
(V.S.)

Rubrică realizată de 
Simion POP

mand.it
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Iluziile estului
o emoționant să șezi 
maturii din țările de 

^perind că economia de
■ i'a va rezolva probleme*  

d lor.
De citeva decenii, toți

■ ci care se vroiau progre
siști denunțau viciile sis
temului capitalist și anun
țau sfirțitul lui. Astăzi, cei 
i are au trăit In mod real 
singurul model alternativ 
de societate industrială se 
întorc către vest pentru a 
ieși din subdezvoltare. Dar 
există multă naivitate in 
speranțele lor. Sistemul oc
cidental nu are toate viciile 
< are i se impută, dar nici 
toate virtuțile care i se 
împrumută, pentru a vinde
ca relele societăților biro-
■ ratice. «

Așa se face că multe țări 
din est (chiar și China) a- 
nunță desch: lcrea piețelor 
financiare. Or, bursa nu es
te încă instituția de care ei 
au nevoia cea mai urgentă. 
In țările unde lipsurile vor 
exista încă timp îndelungat, 
bursa este mai puțin efica-
■ e — pentru a favoriza e- 
conomia In detrimentul 
consumului — declt ar fi o 
bună rețea de bănci, capa

Cum a ajuns domnul Cămărășescu 
„conducător" al minerilor ?

(Urmare din pag. 1)

împreună cu conducătorii 
lor la Sala polivalentă".

„In 15 iunie, in jurul orei 
15, am adunat oamenii sâ 
plecăm acasă. Președintele 
României ne-a spus că e 
nevoie de noi la mină, că 
in București lucrurile s-au 
liniștit. Lnii <Ji.it re cei pe 
care nu i-am văzut, ne Spu
ne domnul V.R., nc-au pro
pus să răintnem in Bucu
rești, să facem ordine. Pe 
peronul liniei 12 a (larii de 
Sord a venit ( âm.irâșe,. u 
cu un gigafon ți a cerut ca 
minerii să meargă in Piața 
1 niversității unde F au a- 
dun.it vreo 200—300 de na
ni ni. Informația a fost fal- 
s i, dar unii au plecat. Evi
dent, n-au găsit nimic, pen
tru că in piață se circula 
normal. Au fost întrebați 
elevii școlii de poliție pro
zeliți acolo care au răspuns 
că a fost liniște deplină. 
In jurul orei 18 și 30 de 
minute n plecat pi imul c- 
țalon. apoi celelalte două 
trenuri, ( nul care a trans
portat n doua zi m ti multe 
*uto de mineri a rămas. Au 
fost cei „mobilizați" do

SPORT8 SPORT*  SPORT*  SPORT*  SPORT • SPORT • SPORT*  SPORT8 SPORT

Dirc'torul tehnic al re- 
p-ezentativei Franței, Ml- 
chel Platini, înaintează o 
apreciere tehnică, destul de 
critică asupra Coppei del 
Mondo. „Am venit aici pen
tru a-mi urmări viitorii ad
versari pentru campionatul 
european, in special pe 
Cehoslovaci. In privința 
turneului propriu-zis, tre
buie să spun, ți cred că 
veți fi de acord, nu e prea 
frumos, l> i chiar m-a dezi
luzionat. S-a Jucat prea 
mult pe apărare, am văzut 
partide In care rezultatul 
a contat mult prea mult în 
fața spectacolului..., dar, la 
uima urmei, semifinalele au 
confirmat pronosticurile. Pe 
fdrtie erau cinci favorite 1 
Italia, Germania, Argenti
na, Brazilia țf Olanda. Tref 

bilă să asigure împrumuturi 
avantajoase și protejate de 
inflație.

Desigur, vor trebui pri
vatizate întreprinderile și, 
deci, repartizate proprie
tățile Intre acționari care 
să poată negocia titlurile 
lor. Dar cind trusturile de 
stat sînt niște giganți de 

Dîn presa străină 
L’Expansion - Franța

pe urma cărora trăiesc re
giuni întregi, privatizarea 
nu se poate face decit pro
gresiv.

De asemenea, stabibtatca 
prețurilor nu poate fi pusă 
în practică decît în cadrul 
tinei reforme monetare fără 
di care nici o structură 
nu va rezista la creșterea 
revendicărilor.

Printr-o asemenea re
formă trebuie să înceapă 
totul. Fiecare țară trebuie 
să-și refacă moneda ca să 
proporționeze mai bine sem
nele monetare cu volumul 
producției disponibile, l’a-

Cămărășescu. Ei susțineau 
u trebuie să răinină in 
București „să facă ordine". 
Era insă, cine să facă ordine? 
poliția și armata. Dacă to
tul se încheia in dupâ-amia- 
za de I 1 cind bucureștenii 
ne.au spus „Bine ați venit 
băieți" totul era foarte 
bine. Dar au apărut inte
resele meschine, egoiste, 
care au manipulat oamenii".

„Oare cum de au ajuns 
( ămărășescu, Ilinescu, Ar_ 
c.anu și D.mciu „conducă
tori" ai minerilor cind nu 
i-a ales nimeni? Se întrea
bă I..N. Do ce au rămas toți 
patru in București ? Am 
auzit că Danciul, Cămărășes
cu și Ilinescu s.ar fi dus 
la sediile partidelor politice, 
pe la Irișnițari pe-acasă. Ba 
chiar ei au umblat cil hiș- 
nițării. Grosul minorilor 
cinstiți au plecat acasă".
f uin n ajuns < ămărășescu 

Nicolao din v< eurist „con
ducător" al minerilor? Prin 
aceleași metode in care es
te antrenat de po vremea 
dictaturii: să se cațere, ,3 
se infiltreze, .să se deghize
ze in „revoluționari", cind 
trebuie și să ducă do nas 
oamenii „slabi".

dintre ele se regăsesc In 
ultimul careu. Schillaci? 
Pare o reincarnare a Iul 
Paolo Bossl. In privința 
echipei care m-a impresio
nat cel mai mult nu pot 
spune decit că niciuna nu 
mi-a plăcut In mod parti
cular Italia ți Germania 
sînt totuși cele două forma
ții care s-au pus cel mal 
mult In evidență".

Zece jucători australieni 
de rugby, aparținînd clubu
lui profesionist Sydney Sud, 
au fost găsiți „pozitivi” Jn 
urma unui control antido
ping. Conducerea clubului 
n hotărît excluderea din 
viața sportivă a Iul Scott 
Wilson, In vhstă de 19 ani. 
In a cărui analiză au fost 
decelate urme de lor.nină 
șl mariluana, ceilalți nonă 

r ilel, trebuie ameliorată lo
teria de produse de mare 
consum. Incepînd cu apro
vizionarea, transportul și 
comercializarea produselor 
alimentaro. Deseori aceste 
produse există, dar ele nu 
pot fi puse la dispoziția 
consumatorilor de la ora
șe. Este mai degrabă o pro

blemă de logistică, decit 
agricolă.

In industria bunurilor de 
consum dibăcia străină este 
indispensabilă pentru a re
duce timpul de răspuns la 
cerere. Aceasta cere inves
tiții și mai ales tehnici de 
gestiune care trec prin des
chiderea către capitalurile 
private străine, pe baza 
dobinzilor de schimb realis
te și repartizării benefici
ilor.

Ideea unui „ajutor Mar- 
shall" pentru aceste țări nu 
poate fi un panaceu. Planul 
Marsball a accelerat ridica

Itimi’ multa la piață. loto: Sorin (H'IIE X

Jucători urniînd să fie pe
nalizați cu amenzi. Kcn 
Arthurson, președintele 
Federației australiene de 
rugby în XIII a salutat de
cizia luată de conducătorii 
clubului, mulțumind aces
tora pentru rapiditatea mă
surilor luate.

Federațiile de natațic 
din HF Germania și III) 
Germană vor fuziona cu 
începere de la 1 februarie 
1991, a anunțat la Hanovra 
purtătorul de cuvlnt al Fe
derației vest-gcrmanc de 
natație. Această uniune ur
mează să aibă loc la putina 

vreme după încheierea Cam- 
pionatelor mondiale de la 
Fcrth (Australia) ce vor
avea loc în perioada 3 13
ianuarie 1991.

In clas.amrnftil celor mal
buni lucălori <|o șah din
hune alcătuit după > clici 

rea Europei, i el &c a- 
plica in țări distruse de răz
boi, dar a căror populație 
păstrase reflexele muncii și 
concurenței in economia de 
piață. Estul și-a pierdut in
să tradițiile. Și-a pierdut 
..amintirile", trecutul. Aici 
trebuie să fie „reconstruite" 
comportamente uitate. Din
tre toți evreii care sosesc 
in Israel, sovieticii, se parc, 
sînt cel mai greu de inte
grat. De ce? Avind obișnu
ința de a fi „în grija unei 
colectivități", ei așteaptă, 
sosind într-o țară dezvol
tată, să primească locuință, 
serviciu, mașină, televizor. 
Li s-a spus că așa se tră
iește acolo. In opinia lor, 
capitalismul ar fi socialis
mul plus încă 50 la sută. 
Dar, vai!, trebuie să-șî gă
sească o muncă, să-și cîști- 
ge salariu și, încet, încet, 
să-și ridee nivelul de trai. 
Altfel spus, creșterea nu 
este rezultatul unui capital, 
este efe 'tul unei culturi — 
europene, americane, Japo
neze, dar probabil că nu 
sociabst-slav.

Traducere de 
Ionica MTSTAȚA

enlul EI,O pe primul loc se 
află campionul mondial Garl 
Kasparov (UHSS) cu 2 81)0
puncte urmat de Anatoli 
Karpov (UHSS) 2 730 punc
te, Boris Gelf.ind (UHSS) 
2 ORO puncte, Vasili Ivan- 
ciuk (UHSS) 2 GHO puncte, 
Jan Timman (Olanda) 2 660 
puncte, Ian El vest (UHSS) 
2 G55 puncte, Valori Salov 
(UHSS) 2 655 puncte, Gata 
Kamslii (SUA) 2 630 filme
le ele.

Proba individuală femini
nă din cadrul concursului 
internațional de tenis de 
masă pentru Juniori dr la 
Kaposvar a fost cîștigată de 
Jucătoarea sovietică Kostro- 
mina, urmată de români a 
Năsta o ți Virt (Ungaria). 
La masculin, pe primul loc 
s a < bisat P.igony (Ungaria).

Ceremonie 
a magilor

In i ursul lucrărilor Con
gresului n ițional al magilor 
din Spania, care s-au des
fășurat in orașul-muzeu 'lo- 
ledo, cu participarea a pes
te 300 de experți în materie, 
a avut loc o ceremonie spe
cială specifică artelor ocul
te: „reincarnarea" marelui 
pictor spaniol El Greeo. In 
prezența asistenței de spe
cialitate și a unui numeros 
public, în piața primăriei 
orașului, patru călugări ca
pucini au „readus la viață", 
prin, transmiterea de cu-

Renașterea culturii
căzăcesti7

T.a Moscova s-au înche
iat lucrările de constituire 
a „marelui cerc al Uniunii 
cazacilor", 11 care au par
ticipat aproximtiv 250 de 
dc delegați reprezentînd 
obștiM de cazaci de pe Don, 
din Kuban, Tcrck, Ura), Si
beria, Ussuri. Timp de trei 
zile, participanții au dez
bătut probleme legate de

Efecte ale 

din
Huli, •murul dev istator ca

re s-a produs în Iran la 
21 iunie s-a aflat la origi
nea schimbării cursurilor 
rîurilor din regiunea afecta 
tâ și in unele cazuri, a 
di tragerii rețelei dc ape 
freatice. In același timp, 
s-au format noi rîuri de

Decepție față de verdictul 
in cazul Imelda Marcos

Im-jtl i Ma> ■ soția de
functului di lator filipincz, 
a fost arhitată de un tri
bunal din New York, trans
mit agențiile internaționale 
dc presă.

Actuala președintă a Fi 
lipinelor, Corazon Aquino 
și-a exprimat nemulțumirea 
și decepția față de acest 
verdict și, In același timp, 
a declar.it că Imelda Mar
cos nu va putea să se re
întoarcă In patrie deoarece 
guvernul aflat la putere nu

Alertă la o agenție 
„sentimentală“

Telefoanele atl zbîrnlit 
continuu luni la birourile 
unei ag<liți din Melbournc 
(Australia) specializate In 
organizarea dc Inttlniri dc 
„dragoste pe furate". Ape
lurile veneau din partea 
clicnților agenției, dar — 
de*  data aceasta — nu so
licitau un „supliment dc 
distracție", cum se exprima 
domnișoara Janc D< an (23 
de ani), care administrează 
afacerile companiei patro
nat ■ de mama sa, Deidre. 
Substanța leală a acestor 
chemări disperate este le. 
gata dc faptul că, dumini
că scara, s-au furat dosa- 
le'e a 000 (I per -onno a-

speciaîa 
din Spania

reriți l.loencrgctici, după 
patru se ole de la moartea 

a, pe marele pictor. Agen
ția EFE, care transmite ști
rea, precizează că. odat. 
„reînviat", pictorul a luat 
penelul și a rep>- dus pe 
pînzcle puse la dis.iozitie 
trei copii d.ipă t.d Icurile 
sale.

La Congres au luat parte 
magicieni de renume. între 
care Paul Daniels (Marea
Britanic), „The Pendiagons" 
(SUA), „Fantasio" (Argenti
na). -

renașterea culturii căzâceșil, 
i tradițiilor spiritu.de și m>- 
teriale ale acestui popor» 
In statutul Uniunii se subli
niază necesitatea mențt- ■ 
ncrii legăturilor eu conațio-’ 
nalii lor de pretutindeni ți 
depunerea de eforturi pen
tru reîntoarcerea lor în pa
trie, relevă ag-nția TASS.

cutremurului 
Iran

munte. Toate aceste feno
mene geologice, relevă sur
se iraniene, pun In pericol 
culturile igricole, în unele 
provincii lipsind în totalita
te apa. Aceasta va duce la 
distrugerea, practic, a re
coltelor, în special In pro
vincia Gulian, considerată 
gri nurul țării

v.a permite acest lucru, din 
motive de interes naționai 
și de securitate.

Perechea dictatorială fili- 
pineză fusese acuzată de 
fraude, escrocherie, conspi
rație împotriva justiției și 
încălcarea legilor atît In 
Filipinc, cit și în SITA.

Pedeapsa pe care ar fl 
primit o Imelda Marco- 
presupunea 50 de ani <!■> 
închisoare și o amendă dc 
I milion de dolari

flatc în evidența agenției. 
Mai mult de jum.'.t ite din
tre acestea sînt căsătorite 
și o mulțime de bărbați sînt 
literalmente îngroziți la 
gfndul că soțiile lor ar pu
tea afla dc aceste „supli
mente". „Unele dintre de
talii ar putea fi Jenante, 
întrucât un client putea so
licita ceva special" — fie 
lamenta domnișoara Jnne, 
fără să precizeze cit de spe
cial era aael „ceva".

Primele bănui.di alo ci se 
îndreaptă spre o altă agen
ție cu același profil (deci 
concurența) sau spre o 
bandă de șanlajiști caro ar 
putea să treacă ’ i extorca
rea d< bani 'Ic la clienți.

declar.it
spiritu.de
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Obiectiv ele Frontului Populai din

R.S.S. Moldova
Scopul principal al Fron

tului Popular din RSS Mol
dova ar fi declararea suve
ranității republicii și extin
derea drepturilor populației 
proprii, transmite agenția 

ADN, citind din noul sta
tut și program al organi
zației, care și-a încheiat 
luni cel de-al doilea con
gres la Chișmau.

Majoritatea delegaților 
s-a declarat, în timpul con
gresului, împotriva trans
formării Frontului Popular 
intr-un partid. Totuși, se 
arc în vedere continuarea 
unor strînse legături cu alte

Conferința internațională a ziariștilor
La Praga au început lu

crările unei conferințe de 
cinci zile a ziariștilor te- 
prezcntînd cele mai miri 
și influente organe de pre- 
<i din SUA. Bulgaria, Ce
hoslovacia, Polonia, Româ
nia și Uniunea Sovietică. 
Conferința se desfășoară 
sfb auspiciile Fondului U- 
îflv ersității llarvard, Cen

C XTEDRALA din Pon- 
toisc, la nord de Paris, a 
fost, duminică, teatrul u- 
nor violente incidente in
tre catolici, ca urmare a 
unei acțiuni a tradiționaliș
ti. <r care au cerut ca sluj- 
>a să se oficieze în limba 
•tină, transmite agenția 

i rance Presse.
Vicarul Jean-Marie IIu- 

mann s-a opus acestei ce. 
i '-ri, după care au avut 
loc ciocniri între grupurile 
de enoriași. A fost necesară 
intervenția organelor de 
|K,|.lie pentru restabilirea 
calmului.

O BOMBA a expodat în 
cent [ul orașului olandez 
Amsterdam. Atentatul a 
afectat clădirea in care 
se află sediu] Biroului de 
turism britanic. Deflagrația 
a provocat însemnate pa
gube materiale ți panică 
tu rindul populației. Nu 
-au înregistrat victime.

GUVERNUL isr?llian a 
a fardat puteri depline mi- 
" trului construcțiilor de 
locuințe, Ariei Sharon, 
pentru adoptarea unor de
crete de urgență menite să 
rezolve criza cu care se con- 
f'-untâ I-radul in acest 
domeniu, au anunțat surse 
oficiale din Ieru alint.

Aceată hotărire face 
Po-ibila autorizarea impor
tului unui prim transport 
de 3 mii locuințe prei.ibri- 
cate, destinate in principal 
noilor emigranți evrei so
siți in special din URSS.

U' PA Icni itiva de lovi, 
o a de -tat. de sâptămina 

trecuta presantele zam- 
r>ian, Knrn'.h Kalinda La 
demi-, din funcțiile sale ne 
comandantul șef al armatei, 

' ,K;,1£?n8c, numinduj 
• locul acestuia pe g,.ncra. 

r r;,nf'‘s Sibanda - 
informează agenția France 
{’r v-, citind televiziunea 
z-'imbiană.
Kaunila ]_a 
sem'-nea, 
namah Lungii ministru 
apărării, caro 11 înlocuies'e 
Pe Fredrick H.rpunda. d-_ 
mis din funcție la începu- 
t'd lunii, a adăugat aceeași 
sursă.

Președintele 
numit, d>- a- 

pc generalul fin
al

organizații pnlitico-sociale.
Congresul a adoptat mai 

multe rezoluții, printre care 
cea „asupra statutului ar
matei sovietice pe teritoriul 
RSS Moldova" și „asupra 

bisericii naționale". Aceas
ta prevede asigurarea unei 
biserici ortodoxe române 
autonome.

Vicepreședintele Sovie
tului Suprem al RSS Mol
dova, Ion Hădîrcă, deputat 
al poporului al URSS și 
RSS Moldova, a fost reales 
ca președinte al Frontului 
Popular .

trului pentru ziariștii stră
ini de la Reston (statul a- 
mcrican Virginia) și ale 
rondului „CARTA-77", cu 
sediul general la Stockholm, 
informează agenția CTK.

Participanții au fost salu
tați de președintele Repu
blicii Federative Cehe și 
Slovace, Vaclav Ha vel, care 
a urat succes m activita
tea paiticipanțilbr.

SCURTE ȘTIRI SCURTE ȘTIRI
L N COMUNICAT dat 

publicității la Ulan Bator 
după încheierea, simbătă, 
a lucrărilor plenarei CC ai 
Partidului Popular Revo
luționar Mongol, de gu- 
vernămint, relevă că un 
număr de șapte foști mem
bri ai conducerii partidului 
au fost excluși, iar alții au 
fost sancționați disciplinar. 
Ei au fost învinuiți de vio
larea disciplinei de partid 
sau de daune aduse repu
tației acestuia — informea
ză agenția China Nouă.

DEMONSTRAȚIE. Mai 
multe mii de persoane au 
participat, marți după- 
amiază, la o demonstrație 
de protest, desfășurată la 
principala intrare în parcul 
Gorki din Moscova, trans
mite agenția Associatcd 
Prcss. Participanții scan
dau ,,.los cu Partidul Co
munist" și fluturau drapele 
ale fostului regim țarist, cu 
roșu, alb, albastru. Au pu
tut fi observate, de aseme
nea. dr ipc le cu culorile 
ucrainene și lituaniene, pre
cum și unul negru al anar
hiștilor, adaugă AP.

ZECI DE cetățeni s-au 
adunat luni dimineața, cu 
puțin timp inaintea deschi
derii celui de-al 28-lea 
Congres al PC’US. Ia mar
ginea Picții Roșii, care era 
ermetic inclusă de baraje 
ale poliției. demonstrînd 
împotriva actualei condu
ceri a partidului.

Manifestanții purtau pan- 
carde ca: „Gorbaciov — 
președinte pentru întregul 
popor, nu pentru cîteva 
milioane de membri de 
partid", și au cerut parti
dului „sa resfjrii.e poporu. 
lui tot cc si-i in,'rit in 
ultimii 70 (!<■ .im",

Slovenia — pe calea suveranități
Cele trei camere ale Par

lamentului local din Slove
nia, reunite în sesiune co
mună, au adoptat, cu ma
joritate de v’oturi, o „decla
rație privind suveranitatea 
de stat" a acestei republici 
în cadrul federației iugo
slave, informează agenția 
Taniug. Proiectul de 
document a fost prezentat 
in comun de toate partidele

Gorbaciov — singurul candidat la președinție
Alcksandr Iakovlev, mem

bru al Biroului Politic al 
CG al PCUS, a declarat a- 
genției Novosti că nu există 
nici un pericol ca forțele 
conservatoare și armata să 
pună la cale o lovitură de 
stat în Uniunea Sovietică. 
In cadrul unei anchete e- 
fectuate de agenție între 
participanții la Congres, 
Iakovlev a afirmat că ge
neralii care au atacat poli

MINISTRUL afacerilor 
externe al URSS, Eduard 
Șevardnadze, luînd cuvîntul 
la Congresul al 28-lea al 
PCUS în calitate de mem
bru al Biroului Politic al 
CC, a susținut rcunificarea 
Germaniei, subliniind că 
Uniunea Sovietică nu are 
nici un interes să amîne 
reglementarea aspectelor 
exterioare ale procesului de 
reunificare — informează 
agenția France Presse.

IN CURSUL anului 1989 
datoria externă a Statelor 
Unite a crescut cu 25 la 
sută, situîndu-se la nivelul 
de 663 miliarde dolari. Po
trivit unui raport al Mi
nisterului Comerțului Ex
terior, această creștere se 
datorează între altele fap
tului că nivelul investițiilor 
străine în SUA a fost infe
rior celui al investițiilor 
americane externe.

URzXNIU. Brazilia are 
capacitatea de a îmbogăți 
uraniul pînâ la 93 la sută, 
procent necesar pentru fa
bricarea bombei nucleare, 
după extinderea instalațiilor

MICA PUBLICITATE
V1NZARI

VIND centrifugă (m re) 
stors miere. Lupeni, lele 
fon 60368. (1655).

VIND > i a iii r. ..lai 
și IMS. M 41 1 D ■ I Lu
nca, str. Huria li. (II I i

VINI) c«ră și Dacia J100. 
pict convenabil. Petroșani, 
str. I>-aiului nr 33, după 
Ol a 15,00. (Ir'.l).

\ I.N'D a a I al'ăliuțll) s| 
teren afel ol ru posibilii.itl 
mu ti !e pentru eonstrrn. 
ție ron > f'lmpu lui Ni u 
(X ,ih- |’ . ,i„ ntiilim. |<i. 
f<> >n ații .-ilne Gltlnn Nl-

i
și grupările politice care 
au deputați în Parlamentul 
sloven.

In declarație se sublinia
ză că suveranitatea Repu
blicii Slovenia se bazează 
pe Constituția și legile repu
blicii, în timp ce celelalte 
legi ale Republicii Federa
tive a Iugoslaviei sînt va
labile în republică numai 
dacă nu contravin legislației 
slovene.

tica lui Mihail Gorbaciov 
nu reflectă poziția armatei 
și a societății și nu trebuie 
să se admită producerea 
unei rupturi în rîndurile 
partidului. El a subliniat 
că nu va candida pentru 
funcția de vicepreședinte al 
partidului și că nu există 
un alt candidat la funcția 
de președinte în afara lui 
Gorbaciov'.

centrului experimental de 
la Aramar, pe care armata 
braziliană îl deține în mu
nicipiul Ipero.

AJUTOR. Suma ajutoru
lui pe care cele 24 de țări 
dezvoltate intenționează să-l 
acorde Ungariei și Poloniei 
în următorii 3—5 ani pen
tru sprijinirea proceselor 
de democratizare și edifi
carea economiei de piață 
depășește 10 miliarde ecu 
(12 miliarde dolari). Este 
vorba atit de donații, cît și 
credite, transmite agenția 
MTI.

EMIGRANȚI. In lagărul 
de tranzit Fricdland do 
lîngă Gottingen și în lagă
rele exterioare Bramsche 
și Osnabruck au fost primiți 
în săptămîna trecută 5 611 
emigranți, cu 591 mai puțin 
decît în săptămîna prece
dentă.

INUNDAȚII. Ploile toren
țiale care au căzut în ul
tima saptămînă, ca efect 
al musonului, în zonele din 
nordul și vestul Vietnamu
lui, au provocat puternice 
inundații — relatează agen
ția AP. S-au înregistrat 
cel puțin cinci morți, dis
trugerea a peste 600 ha de 
orezarii, a altor culturi și 
a numeroase clădiri și bu
nuri materiale.

colac — Valea Paroseniu- 
lui. (1668).

P1EIIDERI

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Țapii 
Ghiță, eliberată de UP 
Petrila. O declar nulă. 
(1656).

PIERDUT contract in- 
chirierc pe numele Nicol 1 
Filip, eliberat de EGCI 
Vulcan. II declar nul. (1638)

PIERDUT contract în- 
chirierc pe numele Bodonl 
X < roni< a elihei it de l’GCL 
Vuk-.m. II declar nul.

AZI, la televiziune
10,00 Actualități
10.10 Preuniversitaria
11.15 Film artistic (reluare) 

Drum în ceață
12,40 Muzică populară
13,00 Actualități
15,00 Lieduri de Johannes 

Brahms
15.30 Teleglob
15.50 Panoramic economic
16.15 Știința azi
16,45 Teleșcoală (reluare)
17.10 Mindră vatră roma

nească
17.50 Popasuri în Venezuela
18,05 Adevărul literar și 

artistic
19,05 Anunțuri... Anunțuri.. 

Anunțuri...
19.10 Desene animate .
19.30 Actualități
20.15 Invitatul săptămînii
21.15 Roman foileton

Stația de utilaje de construcții 
și transporturi Petroșani 
ț cu sediul în Petroșani,

strada M. Eminescu nr. 22
execută pe bază de comandă sau contract 

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

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

Relații suplimentare la telefon 45173.

I. F. A. „VÎSCOZA" Lupeni
angajează!

— paznici incintă (bărbați)
Condițiile de angajare sint cele prevă

zute de Legea nr. 57/1974 și Decret nr. 335/ 
1983.

— muncitori necalificați (bărbați) pentru 
incărcări-descărcări.

— muncitori necalificați în vederea ca
lificării în meseria de operator chimist.

— operatori chimiști.
Se acordă grupa I sau a Il-a de muncă, 

o masă gratuită și sporuri între 5—20 la su
tă din salariu] tarifar.

Relații suplimentare la biroul PIS al u- 
nității — telefon 60451 sau 60452.

A

întreprinderea lesătoria 
de mătase lupeni

Bulevardul Păcii nr. 2 bis 
Telefon: 60801, 60800

organizează in data de 15 iulie anul curent 
concurs 

pentru ocuparea postului de
șef secție țesătorie

in condițiile Legii nr. 12/1971 și Legii nr. 
57/1974.

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

Moștenirea familiei 
Guldenburg
Episodul 4. 

22,00 Pro musica
23,10 Actualități „ 
23,25 Tele-top _•

FILME
PETROȘANI — l’arîn- 

gul: Lama zimțată; Vie" 
toria: Fluturii sînt liberi; 
Unirea: Compania a 7-a 
sub clar de lună. 
LUPENI: Splendoare în 

iarbă.
VULCAN: Degetul de 

fier.
LONEA: Tatăl.
URICANI: Fiul căpita

nului Blood. zar*»
N.R. Eventualele mo

dificări în programarea 
filmelor aparțin între
prinderii cinematografice 
județene Hunedoara.
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