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Statele Unite prelungesc 
acordul comercial cu România CHEMAREA MUNȚILOR

Statele Unite au prelungit pină 
in 1993 acordul lor comercial bi
lateral cu România, semnat in a- 
nul 1975.

După cum se afirmă într un co
municat publicat de serviciile re
prezentantului special pentru co
rner! al președintelui Bush, Caria 
Ilills, acest acord a fost prelun
git în scopul „protejării interese
lor firmelor americane" in comer
țul cu România.

Extinderea validității acestui 
acord nu influențează suspenda - 
rea clauzei națiunii celei mai fa
vorizate hotărită in anul 1988, 
România neputind beneficia de 
avantajele economice decurgind 
din aceasta decit după reinslati- 
rarea deplină a libertăților civi
le și lansarea unui proces de de
mocratizare, precizează comuni
catul citat de agenția I-rance 
Presse.

In spiritul resp tului fa
ță de adevăr, 1 ița de opi
niile celor ce scit.i, cu în
credere reducției noastre, 
avem obligația
morală -ă p.11,1 m conți
nutul acestor --ri-c i i. Ce 
put -m fa- e, in a. in • /u-
• ile 'n ..AS, cm- LI

lin;.'1 1 ■ ..uza, "li ' , J-
con i n .• -a'k-viiruri fi i-
gru 'U apr.--? ic-ri C-l-
Ion' .!«-• ? O mc»1Ira ■ n-
nifu . ivă eh- acest fcJ tle
„seri i'c" a Mi ,t la rn-
daci: e, în 22 iunie a.c. , n-
in i ■ -renala de dl Petre
Garbovaky, din Vuli in, str. 
Repn ’icii bl. 3, sc. I. ap 
15. S risoarea acuza f ,ră 
disec . n .mint întreg per>o- 
na’ul • ■♦ivi de releu ra
dio si TV de la i’croni că 
nu v f Ke datoria, întrcni- 
pînd în mod abuziv sau

Cînd nu-i butelie,
e bun și focul...

Să așteptăm instalarea 
gâzei ar. Și mai ales să 
spci in că nu va dura prea 
mult. Pină acum avem ho- 
tărirea guvernului, avem 
intenții, dorințe. Cam a- 
tît. Lu-rările n-au început, 
încă. în ritmul pe care 
l-am vrea" cu toții, și mai 
ale- l-ar impune o ase
menea investiție obținută 
dup., ani și ani de zile... 
Pers- o tiva pare deschisă, 
dar ană atunci va trebui 
să n a mărim zilele cu 
buteliile de aragaz. Cu 
schiml irea lor, cei care le 
avem și cu obținerea lor 
cei care nu le au. Iar de 
par’ . cealaltă primăria, 
cu a .ibuirea lor. Sînt mo
tive in'-meiatc. Șum că 
sch'mbarca buteliilor e<e 
încă o problemă nerez >1- 

Bursd ideilor
Cind bate vintul sc schimbă vremea. De citeva 

zili suflă prin comerț. Pentru cei întreprinzători 
cu fi trei posibilități <lc împrospătare a domeniu
lui: mandat, comision, privatizare. Cu cit mai re- 
p. d<-, cu atit mai bine ( a să nu mai vedem aceleași 
l ifturi sărăcăcioase, in magazine sexy, tn care 
ni- privesc nostalgice, din cind in cînd, vmzătoaro 
ni.iroi ănoase.

I timpul ca cei cit idei noi să organizeze, pe 
piin.ipiile economici de piață, comerțul, serviciile 
si .iile sectoare muribunde. Cererea și oferta se cii- 
r in sa reglementeze, în sfnslf, aceste domenii pu- 
bli e. Si să nu mai căutăm o pline pină ne sar ochii 
ilin cip.

din comoditate emisiunii:- 
de amplificare locale după 
ora 2b Autorul cer.- ritos 
să-i f.H n publici scri
soare i și. nici m ii mult 
nici mii oui in decit, sa

Cu bîta-n
baltJ

intervenim pentru înlocui
rea celor de la stația rele i 
de la Isc-roni, care, „iau 
salariu] degeaba".

Pentru a stabili adevărul 
am diautat cu învinuitii. 
Și am consi liat că dl. Pe
tre Gârbov-ky a dat cu 
bila in baltă, cum se spu- 

vată. Și mai știm că multe 
familii nu au butelii de a- 
ragaz. Cu alte cuvinte sînt 
lipsite de cel mai elemen
tar mijloc de confort, care 
în orice țară civilizată 
constituie un minim. Să 
nu ne ridicăm oare nici 
la acest nivel ? Din păcate 
se pare că argumente în 
acest sens sint destule. Ia
tă numai citeva, luate de 
la primăria din Petroșani, 
unde se adună toate pro
blemele de acest gen. Pe 
un trimestru se repartizea
ză in jur de 80—100 bute
lii. De ce numai atitea, 
zău că nu pricepem I Du-

Gheorghe CHIRVASA 

(Continuare in pag. a 2-a) 

n:- după un vechi proverb, 
împroșcind in dreapta și 
in stingă cu învinuiri n ■- 
fond ile.

Adevărul est • Vă stația 
de releu de la Iscroni, a- 
p'it finind Direcției terito
rial • Timișoara a H . lio- 
t • -.-viziunii Române, am
plii. ă semnalele prin 
car • se tr n .mile din stu
dioul central proj-.i.imul II 
d i a lia, ,.1’rogr imul 11 
d ■ ra lio, transmis din stu
dioul Bucure.li, . im
p'ifi- It prin sta*i i no-is- 
Iri. iv>-a spus dl. Emil 
P troi’.i, electronist de 
s a vi n ] i [scroni, in zi- 
1 -le de lu-ru între orele 
2—24, iar sîmbătă și dumi-

Viorcl STRAI Ț

Coi-finuarc in pag a 2-a

Noul 
președinte al 
Cehoslovaciei

Vaclav Havel a fost a- 
les, j o i, preșe
dinte al Republicii Fe
derative Cehe și Slovace 
în cadrul sesiunii Adună
rii Federale, organul le
gislativ suprem al țării — 
informează agenția TASS.

Viața publică nu a re
marcat pină acum aportul 
unei forțe indispensabile 
procesului de democrati
zare, de înnoire a țării: 
Sindicalismul. In ceea ce 
privește Sindicalele minie
re libere din Valea Jiului, 
avem toate datele să afir
mam că ele au demarat cu 
rezultate semnificative în
că in prima lună de după 
Revoluție.

Constituit ea lor, pn -s 
care a cunoscut si el in li

nele locuri t-.iiUui’e con
tradictorii, a «>■ ’ i ilant la 
a I. viz irc.i s.il.u iljr, la 
' ni.ir- ■ i 111 i i ,i a opmi-
i li >i . <i i udi- -arilor. Siii- 
di- alele imiin-re s-uu a- 
firm.il doi stait ca orga
nisme reprezentative ale 
co|e tiwlm miniere in 
obținerea unor revendicări 
legitima, in redobindirr-a 
unor d’ -pturi pierdute în 
timpul dictaturii. Trecerea 
la regimul de lucru redus.

sporurile de salarii, îmbu
nătățirea aprovizionării cu 
produse alimentare a loca
lităților noastre miniere, 
acordarea gratuităților Ia 
chirie, încălzire, tarif redus 

A trecut vremea 
minciunilor

la energie și la pensionarii 
ni,meri sint citeva din 
principalele revendicări ob
ținute. Nu sînt puține, și 
nici singurele. După cum 
am aflat și in pu-o-nt se 
află la Bucur-,ti, pentru a 
cin c tratative cu reprezen
tanții guVei nUlm O delega
ție a lagn sin |i< b-lor mi
niere libere Valc.i Jiului, 
în scopul s. f i fi -orii linei 
revendi ări care .1 avut ter
ni,-nil la 1 uni - și anume 

majorarea sporului de pe
riculozitate, funcție de 
gradul minelor, precum și 
de soluționarea altor pro
bleme importante pentru 
munca și vi ița minerilor.

Negocierile sînt în plină 
desfășurare și cu siguranță 
sc va afum .- la un rezul
tat, ceea ce presupune că 
sporul majorat se va pu
tea a urda retro,i- tiv de la 
1 inn-e.

D.u . o <1 da cu sat i sf,ire- 
rea pa li--” lui de revendi
cări so i-de <1- Uni d< sub
stanțial. s- mu ridi a o 
p nhlemâ deloc minoră, 
dunpotiiiă: l’roducția —« 
cărbunele e lias șl livrat 

beneficiarilor.
— Demersul actual la 

Guvern are drept rațiune 
tocmai starea producției, 
redresarea ei, ne spune 
dl. Ilie Torsan, vicepre
ședintele Ligii sindicatelor 
miniere. Scăderea produc
ției față de nivelul anului 
trecut are explicația in re
ducerea efectivelor unită
ților miniere cu peste 8500 
de oameni. prin plecarea 
mili'arilor, a detașaților și 
ieșirea la pensie a unui 
m ire număr de cadre de 
valoare, cu experiență. Or, 
cu toate gratuitățile acor
date, afluxul de personal 
srire minele noastre se la
să aștept it. mai ales că 
nu sin* angajați decît oa
meni d-- îmredere. De a-

loan nl'BEK

(Conliiniaie in pas a 2-a)

firm.il
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La sol
S i.nn cu un an in ur

ma despic — Ceea ce ci- 
1 is* in și aiUzis 'ni și cu — 
și .nume cum se amena
jează în alte țări, mai a. 
vunsatc — o pi ița publică 
Sî, i.im că spațiul respec
tiv, ilupă ce este insămîn- 
țat, este li«at un timp la 
discreția viitorilor benefi
ciari, a publicului. Un.ie 
trec m ii frecvent pietonii, 
unde se bat deci cărările, 
acolo se an’ .•najează alei- 
ile, t- âtorile.

Exemplul invocat avea 
drept scop nu atît prezen
tarea um-i curiozități exo
tice. ci abordarea unei 
probleme concrete. A vi
zat un teren viran dia 
teatrul Petroșaniului — 
fostul stadion de fotbal — 
liber ți drept ca in palmă 
— unde tocmai au Început... 
chinurile facerii viitorului 
parc, adică amplele amena- 
X|r1- Au apărut solidele 
farduri de beton, supralnfil- 
țațe cu țepii de fontă tur
nată, au apărut „cazema
tele" adine tnip’.Intate In 
•ol In care se turnaseră 
sute de tone de beton șl 
In care se Implantau zeci 
de țevi metalice fn ideea 
ca In verile secetoase, clnd 
nici hotelul ți nici blocu
rile din vecinătatea parcu
lui nu vor trăi cu năduf veș
nica teroare a restricțiilor 
de apă. de aici din aces
te masive construcții de 
beton vor țîșni spre bucu
ria locatarilor, fantastice 
jeturi ți plnze de apă...

A trecut vremea minciunilor
(l'rm.irc clin pag. f)

ceea se insistă pentru ma
jorarea sporului de pericu
lozitate

Și ■ t pe masa negocie
rilor Intre conducătorii 
Ligii minerilor și reprezen
tanți* Guvernului și alte 
cerințe car-? privesc imbu- 
nâWirea :n d'tii'cr dc 
nnin.S ți Ir vi iță ale mi 
nz-rilor Una din c> este 
intensifi. arca ritmului 
construcțiilor de locuințe, 
domeniu care arc un rol 
hotărhnr In stabilizarea 
forț. i de muncă tinere. E- 
xirtă ți In a est sens, din 
partea Ligii, propuneri con
crete

Dar implicarea • ulica- 
tclor In redresarea pro
ducției mai arc o direcție 
dc acțiune. Este vorba dc 
îmbunătățirea clima!ului de 
Diun. ă, a stării disciplinare,

d’rmnre din paj I)

nară Intre orele C—24. A. 
ce- ta e programul oficial. 
Din trei în trei luni se 
tu revizii la stația dc releu 
pentru instalațiile de am
plificare a emisiunii pro
gramului II dc radio. I’ro- 
gi *mul II își încetează e- 
nnsia intre orele 24 ți 5, 
respectiv sîmbăta ți dumi
nica Intre 24 ți 6 Iar In 
perioadele, destul de scurte, 
de cltc cel mult 6—8 orc 
h care se fac revizii, tot 
trimestrial, la programul I, 
Stația noastră amplifică 
semnalul emis pentru re. 
cepționarea programului I 
l*e timp de noapte, după 
ora 21. Se asigură, astfel, 
continuitatea emisiunii 
nonr.top a programului 1 
pe 24 de ore, zilnic, ți In

și din
Tot acum un an, in pe

rimetrul parcului mai de
mara o lucrare, turnarea 
după un proiect nu mai 
puțin fantezist, a unor alei 
pietonale în jurul blocuri
lor de beton superbele 
fîntini arteziene și al es
tradei ridicate in mijlocul 
parcului. Am ți descris, 
nu fără extaz, imaginea vi
itorului parc. Perechi de 

Citadine

îndrăgostiți sau bunici cu 
nepoței plimbîndu-se la 
umbra frunzișului bogat al 
arborilor pietoni..., în Ju
rul jeturilor de apă țî.ș. 
nind spre înălțimi, în timp 
ce muzica de promenadă 
de pe estrada centrală a 
careului Ii domina pe toți

Frumos șl— nemaipome
nit Dar, dincolo de super
lativele la adresa ambian
ței îneîntătoare a viitoru
lui pare, susțineam o idee 
cam .prozaică, dar benefi
că pentru mii ți mii de 
oameni, inclusiv copii. Toți 
copiii care traversează de 
două ori pe zi parcul, fie 
spre și de la creșa din 
cartierul Carpați, fie spre 
ți de la școlile generale. 
Tot pe aici trec, fiir.d diu
rnul cel mai scurt, mii dc 
pietoni din cartierul Car
pați, In drum spre locurile 
de muncă, spre piața a- 
groalimentară, spre gară 
cu bagajele In mîini, spre...

m»: ales de combaterea al> 
scnțelor nemotivate, a chiu
lului. Și în această direc
ție Consiliul de coordonare 
a Ligii și-a prevăzut acți
uni, intervenții concrete 
la toate unitățile. Se urmă
rește explicarea clară In 
rin. Iul colectivelor că, In 
condițiile trecerii la econo
mia de piață, fiecare uni
tate minieră va trebui să 
trăiască din cărbunele ex
tras și livrat beneficiarilor 
ți că restructurările din 
economie presupun un nou 
mod de lucru, de glndire. 
„Trebuie s& înțeleagă a- 
dică ficca .?, ne spunea 
Interlocutor.’ principiul 
eficienței : d i ă muncești 
bine, trăiești bine, dacă nu 
muncești mori de foame. 
E dur spus, dar adevărat. 
A trecut vremea minciu
nilor...''.

zona municipiului Petro
șani. Stația noastră dis
pune și dc un translator- 
rcleu l'V care aeoperă o a-

(iu hila-n 
baltă

numită zonă dc recepție 
din Iscronl și Sața. Pro
gramele de retransmisie ra
dio ți TV slnt automati
zate. Nu nu cum să fie în
trerupte, deoarece benefici
ază rlc o supraveghere per- 
manenUi".

avion
oriunde. Și avansăm ideea 
cu oricit de înclntătoaie ar 
fi imaginea parcului cu 
sofisticatele sale fîntini, 
alei, ar fi cinstit și ome
nește să se aibă în vede
re și interesul miilor dc 
trecători grăbiți. Adică să 
se amenajeze una sau chiar 
două-trei alei de legătură 
între cartier și străzile do 
dincolo de parc — Aleea 
Poporului și A. Iancu etc, 
pentru ca în zilele ploioa
se sau de dezgheț, trecăto
rii, mai ales copiii, să nu 
fie nevoiți să frămînte no
roiul...

Dar replica a venit prompt 
la propunerea avansată cu 
un an în urmă prin nota 
de ziar: „Ce alei de tre
cere prin parc?l Dar cind 
a fost stadionul aici, în
grădit. și toată lumea a oco
lit, a fost bine?H“.

Aceasta a fost cu un an 
In urmă. Replica a venit 
din cabinetul primului 
„gospodar" al urbei ți a 
pus punct chestiunii. Dar, 
tocmai pentru că a trecut 
anul, iar lucrările s.au 
reluat în viitorul parc — 
ți s-nu schimbat lucrurile 
și în fostul „cabinet" — 
poate va veni rîndul și 
amenajărilor din viitorul 
parc nu doar ca un spațiu 
al frumosului, care arată 
probabil, excepțional din 
avion, ci ca un ansamblu 
util miilor de pietoni, tre
cătorii nevoiți să_l traver
seze zilnic .

loan DUBEK

I.M. Livezeni. Dispe
ceratul.

Foto: Sorin OI’REA

Autorul scrisorii nu este 
bine informat, susținînd i- 
nexact că de la Iscroni se 
amplifică emisiunile pro
gramului III, pe unde ultra
scurte. In schimb, șeful sta
ției dc amplificare din Is- 
croni, dl. Ioan Maicr, ni 
s-a pllns că personalul de 
serviciu este înjurat, ame
nințat și calomniat în fel 
și chip prin telefoane tmo- 
n me, inclusiv noaptea, dc 
către persoane care nu-și 
dezvăluie identitatea...

Considerăm că no facem 
datoria, lnformtnd opinia 
publică despre aceste fap
te, In lumina adevărului, cu 
speranța că lucrătorii dc la 
Iscronl vor fi bisați în pa
ce, să-șl v idă de îndatori
rile do servic iu.

Poliția și ordinea de drept
Mina legii e mai lungă

i Aurel Constantin Danciu din Tg. Jiu, recidivist,
condamnat pentru furturi, nu muncește din ianua
rie ‘90. „S-a-nvîrtit" de un aviz pentru mărfuri, fals, 
cu ajutorul căruia l-a păcălit pe șoferul Tomuș Ti- 
beriu. Au intrat în depozitul I.M. Lonea. Chestia cu 
avizul a „ținut" și la macaragiul Ilarabagiu Toader. 
împreună, au încărcat 33 de suluri de plasă din 
sirmă z.incată, in valoare de 23 127 lei. La oficial. 
La „negru" face mult mai mult. După care a luat 
drumul Gorjului, unde avea dc gind să valorifice 
marfa. N-a apucat. In apropierea pasului Lainici a 
fost oprit dc o echipă a poliției, condusă dc dl. că
pitan Ionel Dobre. Șirul păcălelilor a fost stopat, ofi
țerul de poliție descoperind falsul din avizul de 
expediție. Jcum, recidivistul este cercetat în stare 
de arest, in vederea stabilirii și altor activități ce 
cad sub incidența legii.

Paul NICULESCV

Semnal
A ii o in a 1 i e

Sintcm scșizați de ne
mulțumirea cadrelor di
dactice din școlile orașuluT 
Petrila, care de 3 zile 
nu și-au primit drepturile 
bănești. Este vorba dc sa
lariul pe luna Iunie și 
banii pentru lunile de va
canță. Bazindu-se pe pri
mirea drepturilor legiti
me pe data programată, 
mal multe cadre și-au pro
curat bilete dc odihnă și 
tratament In diferite sta
țiuni balneo-climatericc 
și trebuiau să fie plecate 
deja, să se bucure de bi
nemeritatele zile de odihnă 
ale vacanței. Dar, lucruri
le nu au derulat pe făga
șul lor firesc, dimpotrivă, 
au determinat o Situație

Cînd nu
(L’rmarc din pag. 1)

pă cltc știm, țara are re
zerve de gaze naturale. O 
fi lipsă de recipicnți 7 Noi 
credem că c lipsă de bu
năvoință, din partea unor 
structuri vechi care, pen
tru a sc menține, țin încă 
In mînă această chestiune 
presantă, dînd oamenilor 
buteliile de care au otita 
nevoie doar cu țlrlitn. O fl 
și ăsta lin mod de existen. 
ță?

PInă una alta, traiul oa
menilor este înveninat de 
lipsa buteliilor. Și după 
cum stau lucrurile această 
situație ie va perpetua. Ia
tă cîteva argumente: La 
sffrșitul anului 1989, la 
primăria Petroșani exis
tau 986 cereri. In 1990, la 
acestea an mal adăugat 
1F’2 Deci, în total, 2108 

penibnă. Poate nu atît [X- 
cuniar, deși nici acest as
pect nu-i de neglijat, ci 
și moral.

De ce această situație, 
din cauza întîrzierii de 
către forul tutelar din De
va a fondurilor necesare 
spre Filiala Băncii Națio
nale din Petroșani, întârzi
ere de care nu este străină 
nici primăria locală.

Ieri, adică după 3 zile, 
banii au ajuns la Bancă. 
Dar trei zile înseamnă mult 
în viața unul cadru di
dactic, chiar dacă e vor4 
ba de vacanță. Mai ales 
clacă situațiile se repetă.. 
Așadar, apelul e pentru 
viitor — să tragă conclu
ziile cei în cauză. (I.D )

-i butelie
cereri, din care 314 apar
țin familiilor care locuiesc 
la case cu sobe. Față de 
această cerere s-au atribuit 
doar 121 butelii de la În
ceputul anului. Mai mult 
decît atît, se Interzice, in- 
cepfnd cu luna ianuarie a 
acestui an, atribuirea bu
teliilor pentru familiile ca
re locuiesc In casc cu 60- 
be. Deci, dc la bun început, 
un drept de care slnt 
frustrați o parte dc oa
meni. Chiar dacă al sobă 
In casă, a găti la foc pe 
timpul verii pare ceva ie
șit din firesc, ca să nu 
spunem de rlsul lumii. To
tuși unii slnt nevoiți s-o 
facă. Iar ceilalți vor tre
bui să mal aștepte. Cu 100 
dc butelii pe trimestru, la 
2000 cereri, cel mal sim
plu calcul aritmetic ne in
dică ani. Dar cin< mai știe 7

CANAL. Ploile torenția--* 
Ic din ultimele nopți an * 
readus în actualitate •> ; 
problema a cărei rezolva
re se tărăgănează de ani 
de zile. Este vorba de ca
nalul de gardă de la limita 
de Est de sistematizare a 
cartierului Aeroport dirl 
Petroșani. Canalul este col-, 
matat pe alocuri de aluvi
uni, favorizînd deversarea 
viiturilor generate de ploi 
pe străzile cartierului. Cit 
de mari și cu ce consecin
țe trebuie să fie inundați
ile pentru a-i determina po 
gospodarii orașului să in
tervină ?

NU PI INE, NU APA 1 
Ieri dimineață, sună tele
fonul. II ridic. La celălalt 
capăt al firului, un domn 

care se recomandă: Vespa- 
sian Gherman. „Ce facem 
domnule, a curs apa o oră 
nici cit să umpli o gălea
tă ? Am venit de la țară, 
am umblat prin oraș după 
pune l N-am găsit. Am 
mers la șut fără. Acvm 
nu-i nici apă. De plouat, 
plouă. Nu se mai poate in
voca motivul că e secetă, 
Ce ne facem ?". O între
bare alarmantă, care tre
buie să-i trezească din 
somnolență pe cei vizați. 
(G.O.)

COTET- Pe spațiul ver
de dc lingă blocul 22, stra
da Independenței, din Pe
troșani a fost construit, cd 
o operativitate demnă de o 
cauză mai bună, un coteț. 
Cîțiva din locatari ne.au 
rugat să intervenim la pri
mărie pentru a aplica sanc
țiunile legale împotriva 
„constructonn", întruclt, pe 
același spațiu verde sînt 
tolerate de ani de zile de 
primărie și alte cotețe. 
.Surse de infecții și miro
suri pestilențiale.

TABARA. La Gîmpușel, In 
apropierea izvorului Jiului 
de Vest, a luat ființă o 
tabără de vară. Ezhioajo 
formate din membrii aso- 
c’ațiilor „Coral ita“ — L«. 
peni, „Turism Alpo" Pe
troșani șl ai 1'ilia.lci din 
Petroșani a Mișcării Eco- 
logiste din România, care 
sînt cantonate în acea 
zonă, au început, o acțiu
ne pentru refacerea marca
jelor de pe traseele turis
tice din masivul Retezat.

AMRM.A.IELE. Neridi
cate de peste o lună de zi
le, blochează accesul spra 
magazia unității de desfa
cere a legumelor șl fruc
telor nr. 23 din aentrul U- 
ricaniului. O greutate pen
tru unitate, pentru cetățeni. 
Ambalajele încurcă mane
vrarea mărfii. In altă par
te, cu siguranță este nevoie 
de ambalaje. Iată rațiunea 
pentru care Depozitul CLF, 
Petroșani se cuvine să fio 
mai iute în mișcări. S-ao 
adunat pentru cîteva trans
porturi auto. (I.D.)

DUPĂ CUM AFLAM do 
la domnul Dcneș Karoly, 
marți, 10 iulie este progra
mată In sala Casei de cul
tură din Petroșani, aduna
rea generală a pensiona
rilor minieri din Vaica Jiu
lui întrunirea, va Începe la 
ora 10. Vor fi anunțate co
municări Importante.
(Al.II.)

Ruin ici realizată dc 
Viorel ȘTII AUJ
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Criza autoconducerii în Iugoslavia
De la Ministerul 

Invăfămîntul ui
„Economia este in criză, 

societatea este în criză și 
partidul este in criză... Toa
tă lumea este nemulțumită 
și pusă serios pe EÎnduri'*. 
Această afirmație sumbră 
despre condiția actuală a 
Iugoslaviei a fost făcută de 
Milan Kukan, președintele 
LigTi comuniștilor din Slo
venia și a fost reluată de 
presligoasa publicație In
ternațional Management. 
Kukan a făcut referiri la 
inflație, dezintegrarea în
treprinderii economice, pro
ducția și Droducti vi taica in 
scădere și, cea mai semni
ficativă dintre toate, creș
terea disensiunilor socia
le ca o dovadă a eșecului 
guvernării.

Autoconducrrea socialis
tă in Iuga < a fost, în
că din 19i>0, principiul con
ducător al organizării indu
striale, principiu a cărui a- 
piicare • culminat cu Iv
irea Muncii Ascriate din 
1976. Dar dublarea gre- 
vclor Încă din 1987 — ca 
să ne mărginim numai Ja 
acest aspect — a arătat că 
ceva e radical greșit.

Mult timp Iugoslavia era 
«ăztftă ca terea de încer
care a unor inițiative in
dividuale și sociale hibride, 
avînd scopul de a uni dea
lurile socialismului cu prag
matismul picții. Psiu apli- 

ITiiitâ de sus, colonia îndeamnă la nostalgie. I «Io: Sorin OPRI \

rarea celor 671 de articole 
ale legii sus menționate, în
treprinderea iugoslavă a 
putut fi dezmembrată In 
cele mai mici unități, soco
tite viabile din punct de 
vedere economic Aceasta 
a condus la o impresionan
tă mișcare a hîrtiilor. S-a

Articole și comentarii din 
presa străină

ajuns la un impas admi
nistrativ .deoarece legea a 
neglijat să pună în acord 
o problemă crucială: res
ponsabilitatea pentru res
pectarea legii revine consi
liilor muncitorești, dar 
puterea ce guvernează a- 
ceastă respectare este în 
mîinile directorului.

Statul exercita în conti
nuare o intervenție mai 
ales prin „omniprezența 
factorilor politici". Admi
nistrația municipală locală 
este direct împuternicită să 
Intervină și chiar să sus
pende consiliul muncitori- 
iw, să instaureze tempo
rar o conducere din afară, 
dacă o întreprindere ramî- 
ne în urmă la plata taxe
lor sau nu poate plăti sa
lariile minimale. Adesea ca 
pompează bani pentru a 
ajuta ca organizația sâ se 

pună pe picioare. In același 
timp dreptul fundamental 
al autoconducătorilor de a 
aloca veniturile cum con
sideră mai potrivit eslo, în 
practică foarte limitat.

Cazul caracteristic ex
trem este scandalul 
AGROKEMERC, gigantică 

întreprindere de prelucrare 
a alimentelor din Bosnia 
care a emis polițe neacope
rite în valoare de peste ÎWO 
milioane dolari ți a pus jțn 
circulație obligațiuni de cî- 
teva sute de milioane de 
dolari.

Proiecte de investiții e- 
șuate al'iindă în întreaga 
țară. Chiar la nivel oficial 
se admite că o bună parte 
a împrumuturilor externe 
ale Iugoslaviei, de peste 
20 miliarde de dolari, au 
fost cheltuite pe „elefanți 
albi" nepioductivi, sau pe 
uzine rău alese și proiec
tate.

Modelul etatizat de dez
voltare este epuizat și în 
Iugoslavia. Se fac și aici 
căutări. Ce-i drept, mai 
lent. Unele inițiative -’nt 

de natură mii puțin radi
cală. Reforma incomodului 
sistem al autoconducerii 
in limitele actualei legisla
ții este pe cale de a fi e- 
fectuată în multe părți ale 
țării.

Cei mai radicali critici 
cer o reorientare în direc
ția unei economii mixte 
eu o varietate de întreprin
deri proprietate privată, de 
stat și colectivă. Se cer 
con cosii majore pentru cei 
ce investesc din străinăta
te pcrmițfnd o flexibilitate» 
mult mai marc în atribu
țiile financiare și <je con
ducere.

Mai mult sau mai puțin 
radical, ca peste tot în 
Europa, se constată o schim
bare sensibilă în atitudi
nea elementului de bază 
a producției, a muncitori
lor. Ei au început să pără
sească partidul de cîțiva 
ani ca un semn de nemul
țumire ți, mai nou, refuză 
să plătească și cotizația la 
sindicate, preferind să tra
teze direct cu conducerea, 
ru participarea tuturor ce
lor implicați în problema 
respectivă.

KIRVLV Zoltan

Luni
Admiterile pentru 
treapta a If-a 

de liceu
Luni, 9 iulie, începe 

concursul de admitere 
pentru treapta a doua do 
liceu. înscrierile se fac 
piuă simhătă, 7 iulie. 
Concursul este progra
mat in zilele de 9 și 11 
iutii-, inr afișarea rezul
tatelor începe cu «lata 
de 13 iulie. Amănunte, la 
secretariatele liceelor.
(A II )

IX Ja Ministerul Invăță- 
mîntului continuăm să o- 
ferim, tuturor celor intere
sați, cifra de școlarizare 
pentru anul universitar 
J‘990—1991, la trei instituie 
de- învățămînt superior din 
București.

1^1 Institutul de arhitec
tură, în cadrai Facultății 
de arhitectură și sistemati
zare vor funcționa urmă
toarele specialități, al că
ror număr de locuri pen- 
tru admitere 6e prezintă 
astfel: Arhitectura clădiri
lor — 75 locuri la zi; Ur
banism, peisagistică și a- 
menajarea teritoriului — 
25 locuri la zi; Dosign ar
hitectural — 25 locuri Ja 
zj; Restaurări de arhitec
turii — 25 locuri la zi.

Primul Congres național 
de Esperanto

.Asociația română de 
F.sficrato organizează, în 
zilele de 1.1—15 iulie a.c. 
In unii crsitatca din Tjrni- 
șruva Congresul național de 
Esperanto. Este primii1 
congres ce se desfășoară 
din nou la Timișoara după 
67 de ani, perioadă în ca
re csfieranio a fost o lim
bă interzisă în România.

Congresul va lua în dis

Sport
Baraj pentru promovare 

în divizia C, la fotbal
După o evoluție excelen

tă în campionatul jude
țean de fotbal, echipa Mi
nerul Uricani, antrenată de 
Dorcl Maria, i\ ocupat pri
mul Ioc Tn clasament, ob- 
ținind dreptul de a pa-ii- 
cipa la bara Iul de promo
vare in cloizia C de lotba!.

In cadrul barajului, sor
ții au decis ca Minerul U- 
ricani să întilnească pe 
Minerul Oravița, în două 
manșe. Primul meci intre 
cele două pretendente la

In cadrul In .titutul ii c e 
medicină și farm;. Fa
cultatea de medicii» i — 
700 locuri la zi; F uita
te,i de stomatologie — 100 
Jocuri la zi; Facultatea lo 
farmacie — 100 locuri la 
zi.

In-titutul agronomic are 
în componența sa: Fa ul- 
tatea de agricultură — 1-10 
locuri la zi; Facultatea de 
horticultura — 90 ] uri Ja 
zi; Facultatea de zooteh
nie — 1 15 locuri ’ i zi , 
Facultatea de nurii n.7 ve
terinară — 120 Jo.-ni la 
zi; Facultatea de imlnină- 
tațiri funciare și ir.gir, ria 
mediului — 100 Joi u i Ja 
zi, 20 Ja seral.

.i

(Romprcs) 11

cuție numeroase p robie un- 
privind metodele <le pre
dare și instrumentele de 
lucru. Urmează a fi desem
nată de asemenea condn. 
cerca noului forum. Per
soanele intercate sini 
rugate sfi ia legătura cu 
organizatorii pînă, la data 
de 8 iulie Ja telefoanele 
59504 și 16856 prefix 961.

(Rompres)

promovare se va desfășu
ra duminică, 8 iulie, de la 
ora 11. pe stadionul din U- 
ricani. Cel de-al doilea 
meci se va desfășura pe 
15 iulie la Oravița.

Să urâm succes echipei 
Minerul Uricani și sil fim 
alaiuri de ea, pentru a O 
ajuta "a izbîndească în a- 
ccaslă încercare foarte im
portantă pentru fotbalul din 
partea vestică a Văii .fiu
lui. (G.C.)

Cu prilejul campionatu
lui mondial de fotbal au 
fost perfectate numeroase 
transferuri de Jucăton ma
joritatea beneficiarilor fi
ind cluburile italiene, du
pă cum urmează: Anglia: 
’. nekcr (Torino), Mac 
Mabon (Sampdoria); Argen
tina: T rogi o (Cesena); Bel
gia: Scifo (Florentina), E- 
mers (Juvcntus), Degryse 
(Bari); ROMÂNIA : Rfi- 
ducioiu (Bari), ÎAcă. 
tu? (1 «ren tina), Lu-
peseu (P 1 $ «), Popcscu 
(I-ecce); Brazilia: Jorginho 
(Torino), Dunga (Florenti
na), Alemao (" 
A’dair (Roma); 
vacia: Șukravy 
Kofricek (Ix?cce); 
Aleinikov (Lazio), 
n nko (Sampdoria); 
Germania: llzsslcr
vontus), Riedle (Lazio); U- 
ruguay: Percira (Lazio), 
Fonseca (Cagliari), Fran- 
cescoli (Sampdoria)

(Sampdoria), 
; Celioslo- 

(Genoa), 
URSS: 

Mihaili- 
RF 

(Ju-

Pe stadionul Fiaminio 
din Roma s-a disputat un 
meci de binefacere între 
o selecționată a foștilor 
Internaționali europeni și o 
n'-hină a foțtelor glorii 
sud-americane Au cîștigat 
europenii cu «corul de

ceppa dci m© n do
CZJtQlial990

10—7 (5—5), golurile fiind 
marcate de Itossi (1), Alto, 
beli (3), Muller, Boby 
Charlton (din lovitură de 
Ja 11 m), Rtrmmennigc,
respe tiv, Zico (4), Cubillas, 
Altafini și Rivelino. Spec
tatorii 1-au aplaudat în 
mod deosebit pe fostul in
ternațional brazilian Zi- 
co, actualmente ministru 
al sporturilor în guvernul 
braziliei. Excelent a jucat 
Paulo Rossi, eroul campio
natului mondial din 1982 
cîștigat de scuadra azzurra. 
Încasările realizate la acest 
meci au fost donate orga
nizației pentru alimenta
ție și agricultură (FAO) 
pentru a ajuta populațiile 
înfometate din diferite 
fiărți ale globului

*

La Milano, fotbalul este 
orire s-nr spune Ia el r- 
rns>i, lotuitoril capitalei

lombaiile fiind cei m.ii fi
deli spectatori ai Coppei 
del Mondo. Cu o medie de 
73 000 sjx-ctatori de meci. 
Recordul de încasări s-a
realizat la partida RF
Germania — Olanda —
circa 6 nulioane dolari.

Federația internaționa
lă de fotl>al va atribui un 
premiu fair-play echipei cu 
jocul cel mai corect si <u 
cea mai frumoasă ținută. 
Punctajul se va acorda «lu
pă numărul de cartonașe, 
avertismente, eliminări etc 
și chiar pentru un tricou 
prost călcat sau îmbiăvat 
neglijent.

■'i

Jucătorii de fotbd mi
trebuie «ă creadă că iu
gol poa'o provoca o emo
ție similară cu o relati, 
amoroasă, a declar it p i- 
hanaltstul italian dr E- 

milio Scrvadio. Pei iond' Ic

• f J .f t l «5 t fi 
• ni o / n) a 

.„-r-,, cuii
n a lu 
lo iu a

prelungite de abstinență 
cieează confuzie printre 
fotbaliștii care ajung să 
compare plăcerea tnipcască 
cu cca dată de înscrierea 
unui gol. Specialistul ita
lian a («ilificat drejit „pa
tologic" acest tip de emoție.

☆

Mediul echipei de fot. 
bal vest -get mane, Rvinz 
Lieden l-a acuzat pe bu
cătarul lotului că nu ser
vește jucătorilor meniuri 
adecvate. ,,E o adevărală 
caL'istnifn cil 4—5 supe 
zilnic și cu foarte multă 
carne, a spus discipolul lui 
E-ciilap Dar fotbaliștii 
cred rfi dreptatea o de 
partea bucătarii lui"

★

Mai nmlți omn< ni i|c 
'f iceri nfri in> m țnrU 

«îi a-orilc n"i>nip n ■ p. 

.,_ _ _ Oj
ciate jucătorilor cameru- 
nezi. Astfel, multimiliona
rul nigerian Chivf Adiola 
a remis echipei cameru- 
nrizc un cec de 50 000 do
lari. Din parter» federației 
Camerunului „leii nclm- 
biînziți" nu primit cir, a 
12."i0<M) dotări.

*

l.ocuitoiii ot ișului si
cilian Messma, locul de 
b.ișiinîi al celebrului «îrf 
de atac al „squadrei azzu. 
ra", l’oto Schillaci, n i și au 
I ntiit minări „eroul" în 
iltim.i partidă din seml- 

l.nale, in compania repre
zentativei Argentinei, din 

in/.i un 'i pi iv de cu
rent are a afectat toată 
lo . itri'iti Im ' ci upi rea 

curentului a survenit cu 
puțin înainte de meci, de
fecțiunea fiind remediată 
la circa o oră după sfirșitu] 
partidei, iubitorilor fotba
lului de aici nerămînîndu- 
1c decît alternativa ascul
tării t an;- misiei p.-.rtidei la 
radouiile jxirtabiie

*

Victoria fonnațvi ' Ar
gentinei din Semifinalele 
Cupei Mondiale împotriva 
Italiei a avut repci i usiuni 
și în Canada, in ora-.ul To- 
ronto, unde au as ut loc 
ciocniri s iolcntc in:re c.î. 
twa sute de argentinieni, 
locuind In ni-est or.iș, și 
rtvidenți italieni Supor
terii argentinieni, după în
cheierea meciului s-au de
plasat in cartierul „Mica 
Italie", locuit de italieni, 
unde au avut Joc nume. 
loase incidente, soldate CU 
urniți. Poliția a pro-«’dat 1.1 
niinwi oaie arestări.
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Manifestări
statelor studențești la Sofia

Conducătorii actuali ai 
RDG și-au oferit țara RF 
Germania fără a obține 
marc lucru in schimb, a 
afirmat fostul prim-mi- 
nistru est-german, Hans 
Modrow (comunist refor
mator), în declarațiile publi
cate de ziarul madrilen 
„FI Sol". „Prin intrarea în 
vigoare a Tratatului de U- 
niune Monetară am pier
dut 80 la sută din suvera
nitatea noastră națională",

con- 
celui 
care

Ce se oferă, ce se obține prin unificarea 
germane

a precizat el. Modrow 
sideră că negocierea 
dc-al doilea tratat,
va duce la uniunea politi
că, ar trebui să se realize
ze pe un plan de egalitate. 
„In legile RFG există mul
te elemente puțin demo
cratice", a subliniat fos
tul premier, în opinia că
ruia „uniunea politică" 
trebuie supusă unui refe
rendum la care să partici
pe toți germanii".

de 
bul

on 
cere

Incidente violente la Tirana
Manifestații și incidente 

violente au izbucnit luni 
scara la Tirana, a confir
mat, marți, guvernul al
banez printr-o declarație 
difuzată de agenția oficia
lă albaneză de presă ATA, 
reluată de agențiile As- 
sociatcd Press și France 
Prcss. Tulburările s-au pro
dus odată cu încercarea a 
circa 200 persoane de a se 
adăposti în ambasadele 
străine.

Declarația ATA susți
ne că aproximativ trei pî- 
nă la patru sute de oameni, 
printre care „vagabonzi, 
foști deținuți... ca și un 
număr de adolescenți în
șelați" au încercat să

intre în clădirea unei 
ambasade străine din Tira
na, luni scara. Aceștia s-au 
ciocnit cu „forțele de or
dine", aruneînd pietre, că
rămizi și spărgind vitri
ne. Unele persoane „au fost 
ușor rănite".

Declarația ATA afirmă, 
în sfîrșit, că „prin interven
ția imediată a forțelor de 
ordine și a oamenilor mun
cii din capitală, persoane
le care au violat ordinea și 
liniștea au fost împrăștiate. 
S-au înregistrat ușor răniți 
de ambele părți. Oamenii 
muncii au reținut o parte 
(din manifestanți — n.r.) 
pentru necesarele investi
gații".

Miercuri, Comitetul 
grevă al studenților 
gări a dat publicității 
comunicat in care se 
publicarea imediată a re
zultatelor expertizei benzii 
video din care ar rezulta 
că la 14 decembrie, la un 
miting din fața Adunării 
Populare, președintele Pe- 
tăr Mladenov a încercat în 
zadar să-i liniștească pe de
monstranți și ar fi rostit 
cuvintele: „Mai bine ar ve
ni tancurile". De asemenea, 
studenții cer demisia ime
diată a directorului televi
ziunii. In caz că aceste ce
reri nu vor fi satisfăcute, 
arată 
denții 

foamei 
seara, 
forme 
ză agenția BTA.

PETROȘANI — l’a- 
ringul: Lama zimțată;
Victoria: Fluturii sint
liberi; l'nirca: Compania 
a 7-a sub clar de lună.

LUPENI: Splendoare
în iarba.

VULCAN: Degetul de 
fier.

LONE A : Lovc story 
pc ring.

URICANI; Nava lui 
Vang.

I’ETRILA: O lume ne
bună, nebună, nebună, 
(I—II).

ANINOASA:
Villon (I—II).

Fi ancois

Furtună neobișnuită
la Urgii - Mureș

O furtună neobișnuită s-a declanșai miercuri 
seara in județul Mureș. In timpul acesteia, in comu
na Cristești a fost răsturnată o stină, accident in 
care și-a pierdut viața copilul Laurențiu Moraru în 
virstă de 12 ani. In județ au fost avariate mai multe 
clădiri, autoturisme, au fost sparte vitrine, numeroși 
arbori au fost scoși din pâmint cu rădăcini cu tot. 
La Tirgu Mureș a fost smuls acoperișul catedralei 
din fața hotelului Grand, al farmaciei nr. 6 și al 
altor clădiri. In Piața armatei, unde iși desfășoară 
activitatea o trupă de artiști ai circului București și 
invitați din mai multe țări, in timpul spectacolului 
a căzut cupola circului. Din fericire, nu s-au înre
gistrat victime. In prezent, se depun eforturi pen
tru înlăturarea urinelor furtunii.

comunicatul, stu- 
vor intra în greva 
începînd de miercuri 
declanșînd și alte 
de protest, informea-

cerut crc- 
pe termen

250—300 
de cont

■ Bulgaria a 
dite occidentale 
scurt, însumînd 
milioane unități 
vest-europene (300—360 mi
lioane dolari), în scopul 
redresării economice — 
a anunțat la Bruxelles un 
purtător de cuvînd al Co
misiei CEE, citat 
France Pressc.

de

N.R. 
dificări 
prinderii 
Județene

10,00
10,10
10,50

12,20

12,40

Eventualele mo- 
aparțin între- 
Cinemalografice 
Hunedoara.

(Rom preș)

I

TV.

O Persoane necunoscute 
au aruncat marți o bombă 
artizanală în curtea Am
basadei cubaneze la Ti
rana, act soldat cu daune 
materiale. Ministerul al
banez' de externe a pro
mis că vor fi luate toate 
măsurile necesare pentru 
protejarea ambasadei și a 
colaboratorilor săi.

Pe de altă parte, trans
mit ■ agenția TASS, guver- 

a anunțat 
sa rcnun- 
a trimite 

avion al 
pentru a 

ali- 
Și

O tranziție accelerată, dar gindită, 
spre economia de piață

agenția 
r.ul vest-german 
că a fost nevoit 
ț la intenția de 
la Tirana un 
Bli idcswehrului 
transporta produse 
mentare, medicamente 
îmbrăcăminte.

Intr-un discurs în care a 
prezentat 
programul noului 
pi imul-ministru
Marian Calfa, 
ca „obiectivul 
este trecerea „accelerată" la 
o economie de piață. Ast
fel, el a expus cele trei 
mari capitole ale reformei 
economice, sociale și ecolo
gice care vor fi puse în 
practică „înainte de sfîr- 
șitul anului", nu printr-o 
terapie de șoc de tip po
lonez sau de solduri de tip 
ungar, ci printr-o tranziție

parlamentului 
guvern, 

cehoslovac, 
a declarat 
principal"

gîndită, punînd frînă 
beralismului progresist 
ministrului de finanțe 
clav Klaus.

Marian Calfa a confirmat 
că privatizarea treptată a 
întreprinderilor de stat va 
fi efectuată începînd cu 
al doilea semestru, subli
niind că „un număr consi
derabil de întreprinderi vor 
fi transformate în socie
tăți anonime" și guver
nul va susține pătrunderea 

capitalului străin, încercînd 
să mențină datoria externă 
la nivelul actual de 7—8 
miliarde dolari.

li- 
al 

Va-j

13,20
15.30
16,00
16.30
17,05

19,05

19,10
19,30
20,15

22,15
22,30

Actualități. 
Prcuniversitaria. 
Studioul filmului 
pentru tineret (re
luare).
Alice nu mai lo
cuiește aiii.
Muzica pentru 
toți.
15 — 16 — 17 —
18 (reluare) 
Actualități. 
Armonii.
Glasul pămîntului. 
Patrimoniu.
Emisiune în lim
ba germană.
Anunțuri... Anun
țuri... Anunțuri...
Desene animate. 
Actualități.
Ora filmului poli- 
litic.
Principiul Domi
noului.

Producție a studio
urilor americane.
Actualități. 
Gaudeamus.

■4

M I C A P II B
C

Fundația județeană a tineretului 
Hunedoara - Deva, împreună cu 

Liga tineretului Petroșani 
CENACLUL „FLACARA" revenit după 

renașterea sa MIȘCAREA CUllL'RALA

„TOTUȘI IUBIREA"
sub conducerea poetului 

ADRIAN PAUNESCU
Aă invită la un spectacol de poezie, muzică

și dialog.

Loc de desfășurare — Stadionul Jiul,

data 14.07. ora 18.

Sucursala I.C.R.A. PETROȘANI
cu sediul in Petroșani,

strada Republicii nr. 90

ANIVERSARI1
CU OCAZIA prinderii ce

lui de-al 20-lea trandafir 
In buchetul vieții, părinții 
Aurel și Elena îți urează 
dragă Migdan Nicolac mul
tă sănătate, fericire și 
„La mulți ani J“. (1674)

SOȚIA Lucica, cuscrii Ni- 
colița și Pantilică, ginerele 
Dănuț, fiicele și nepoțelul 
Mădălin urează scumpului 
lor Luiuz Lică multă sănă
tate și 
ocazia 
(1648)

Maleia, din strada Tăbă- 
cari (în zona strada Con
stantin Miile — Petroșani), 
se va deschide duminică, 
ora 10 — proprietar Deneș 
luliu. (1666)

LICITATE
/

angajează

„La mulți ani", 
ieșirii la pensie.

CU

VJNZARI

VIND
175 cmc

cz 
rezer- 

Pctroșani, 
(1686)

COLECTIVUL redacției 
„Zori noi" adresează mul
te urări de sănătate și 
bucurii domnului Constan
tin Cornoiu, cu prilejul 
pensionării. însoțim a- 
ceste gînduri de bine cu 

călduroasa mulțumire pen
tru modul exemplar în 
care a colaborat, timp de 
peste trei decenii, ca mun
citor tipograf, cu redacto
rii noștri. „LA MULȚI 
ANI I".

PIERDUT legitimație 
bliotecă și periodice 
numele Popescu Vasile Flo
rentin, eliberată de Institu
tul de mine Petroșani. Le 

stu- 
biblio- 

numele 
elibera- 

mi ne 
nule.

l’IERDERI

bi-
Pe

de 
Bog- 

IGCL
motocicletă 
Și piese de

vă. Informații, 
Unirii 11/2/6.

VIND casă, anexe gos
podărie (grajd, șură etc). 
două grădini cu teren pro
ductiv $i pomi fructiferi. 
Inform iții : Anmoasa. stra
da 23 August, nr 95. Tele
fon 41938. (167S0

VIND caroserie D-i ia 
Sport" I ă Șt,.f,n. (n. 
depen l r. 12/1/2. (16/3)

mv i RSE

UIT. \ d‘■ .ilun ii
p.n licul'ira,

PI! RDUT pcrmiȘ pescuit, 
pc numol? Dor?n Vasile, c- 
liberat de AGVPS Petro
șani II declar nul. (1685)

Pil RDI'T leptim.ific bi 
bl:otc<ă nr. 9111 •libera
tă <|c ||-, tijuitii; <) mn- 
I' ‘>o- ini O (| •, | o nulă 
(U..II)

PII .IU)! T I nil im.ij bi- 
bliotc, ă nr (..:;i6, clii,,.( (|,, 
'!•■ Iir tilulul ii mm ■ I’.-
I '■'> ..1111 <) <1- lai i,■ 1111.
Ut ;i)

declar nule. (1682) 
PIERDUT carnet 

dent și legitimație 
tecă periodice pe 
Modorcea Ovidiu, 
te de Institutul de
Petroșani. Le declar 
(1680)

PIERDUT contract 
închiriere pe numele 
dan Ion, eliberat de
Petroșani. II declar nul. 
(1676)

PIERDUT legitimații bi
bliotecă și periodice nr. 
6263. eliberate de Institu
tul de mine Petroșani, 
de-Iar nule (1677)

PIERDUT certificat 
cal il i1 ii >■ Ior Iust 
bjîri și apă fieri inte. se
ria A n 'l.'i 163 p nu
mele M.irgliirl mii Ci n l.in- 
t'ii. elil-.'i.it ,|t. |S( li: Hr
r "-ti în anul 1‘irin ||

I
tul 
declar nulă. (1671)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă periodice 7021, e- 
liberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nuia. (1675)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă (periodice) nr. 6163, 
eliberată de Institutul de 
mine Petroșani. O declar 
nulă. (1659)

PIERDUT legitimație bi
bliotecă și periodice pe 
numele Cojocaru Vasile, 
eliberate de Institutul de 
nune Petroșani. Le declar 
nule. (1660)

f

de mine Petroșani. O

/

— 1 paznic pentru depozit Petroșani
9 et"

— tractoriști rutieriști pentru depozitele

din Petroșani și Lupeni (se acordă sporul

pentru distribuitor-primitor).

Condițiile de angajare conform Legii 
nr. 12/1971 și Legii nr. 57/1974, republicată.

1

a.' I

Centrul de colectare, prelucrarea 
și industrializarea laptelui 

Petroșani 
f

Le

de
caz ine a-

PIERDUT legitimații bi
bliotecă și periodice pe nu
mele Vasilnță 1 i.lia și O- 
laru Eugenul, eliberate de 
’n bluitil <je ming Petro- 
‘ mi. Le dor-lar nule.
< I r-G i)

■angajează următorul personal: *

— 1

— 1

. — 2

— 2 
siune

— 1

zugrav r
sudor categoria III—IV

lăcătuși categoria III—IV
/

*

<
V

A.

fochisli autorizafi mcdio-inaltă pre-
T ■

instalator calcgoiia IlF-IV

R.CI...1U-» Mmmhtr.tli. rH.opm u, Nuo),,,. t|.w<MU nr. Z I . |. ! t 4 «« «2 » M-ețil :4 Ifl 63 4 <4 «4.
luioriit r lino-eilia l'ft,Ur Nirnl.ip li.'depsm nr 2. telefon ■ 4 11 M. I
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