
ESTE P î I N E. 
DAR UNDE?

Cu mila lui Dumnezeu a trecut și prima săptâ- 
inină din luna (uptor. Numai cu indurarea (cilii 
de Sus, pentru că răbdarea proverbială a concitadi- 
nilor a fost pusă zilnic la o "rea și penibilă încer
care. Și asta din pricina piinii care, chiar dacă sin- 
tem in luna ( uptor, tot iii cuptoare se coace. Nu la 
soare.

Să reflectăm pe îndelete la aci istă cbusiiiiue a 
Plinii, care a evoluat spre actuala stări critică. l)e 
dimineața și pină seara am alergat de la un maga
zin la altul ca să pindim cind vine pline. In aceste 
condiții sintein informați că fabrica de piine a pro
dus si livrat 92 tone, joi, peste 90 tone, ieri. In X a. 
lea Jiului sint necesare doar 75—S0 tone/zi.

Și iată că ne aflăm in plin paradox: piine se 
produce. Dar m magazin nil-i. I ude este? Se intră 
curajos in sfera supozițiilor. O primă idee avansată 
este că piinea de aici este luată, cu sacii, de către 
locuitorii din Gorj. \m avut ieri o convorbire cil re
dacția ziarului „Gorjanul" din Tg. Jiu. Ni s-a co
municat că fabrica de piine produce, nu este in 
reparații. Și chiar dacă ar fi fost așa, în județ mai 
sint secții de piine. Și nu numai ei cumpără piine 
de aici, ci și cei dinspre Itațcg. Dacă așa stau 
lucrurile, se naște o întrebare: de undi cumpără cu 
sacii și cine !c vinde? Răspunsul e lesnicios: din 
comerț. De ce nu se depistează, după o metodă sim
plă și eficientă, gradul de credibilitate a ipotezei? 
Adică sondaje la gară și la intrarea in defileul 

■ Jiului. Să știm și noi cine Vrea cu tot dinadinsul 
să înfometeze locuitorii din Petroșani și celelalte o- 
rașe. ( hiar dacă ar fi așa, cile zeci de tone se 
cumpără-?
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In culisele birocrației
• Misterul dispariției unui dosar de la 

serviciul spațiului locativ al EGCL Petroșani.
• Un adevărat lanț de nereguli moște

nite și menținute in repartizarea apartamen
telor din fondul locativ de stat.

încă din luna decembrie 
a anului trecut, la între
prinderea de utilaj minier 
din Petroșani, pe lista de 
repartiții, cu prioritate, de 
apartamente din fondul lo
cativ de stat figurează și 
numele doamnei Alexan
drina Maglan, salariată in 
secția turnatorie. Din mo. 
tive care nu pot fi înșirate 
in aceste rinduri, doamna 
sus-menționată beneficiază 
de dreptul la repartizarea 
unui apartament cu două 
camere. După îndelungi 
insistențe, pe adresa con
ducerii întreprinderii și 
sindicatului liber, in cele 
din urma repartiția a fost

emisa, in luna iunie Dar 
de-abia acum a început 
greul în dobindirca apar
tamentului. Potenta se iz
bește de un adevărat zid 
al birocrației.

Apartamentul pentru 
care a primit repartiția, 
nr. 6 din blocul 59, sc. I, 
etajul II, de pe strada Re
publicii din Petroșani, este 
ocupat. Chiriașul acestui 
apartament, Ioan Andrei, 

este pensionar, arc o casă 
proprietate personala in 
comuna ’f'ufeni, jud. Ar-

A iorel STR VI Ț

(Continuare* fn pag. a 2-a)

Prima intîlnire 
a Guverroi României

La 5 iulie l.rjo. ,i avut 
loc, sub președinția domnu
lui Petre Rom in, prima in- 
tilnire a Guvernului Româ
niei.

T.a ordinea de zi s-au a- 
flat un raport privind starea 
producției, a veniturilor și 
cheltuielilor pe trimestrul 
II1/1990, un program pri
vind reforma prețurilor și 
căit de realizare a liberali
zării prețurilor și proiectul 
de hotărire privind aproba
rea stadiului tehnico-ccono- 
mic al investiției ,,Centrala 
nucloaro.electrică Cai n'ivo- 
dâ“.

La primul pun t au fost 
dezbătute propunerii? de 
mucuri menite să asigure o 

' 

cit mai justă coi -Iar ■ intre 
realizarea efectiv a progra
melor de producție și nive
lul de salarizare. S i luat 
act cu acest prilej de f ip. 
tul că intr-o scrie de între
prinderi și sectoare d ■ ac
tivitate nu s.au atins cote 

le de producți • stabilite ceea 
ce a dus dereglarea le
gaturilor dintre unitățile 
productive fapt ce poal» 
d termina dezechilibre în 
ansamblul economiei. In ir 
cotași timp, salariile plătite 
in ultima perioadă nu au 
reflect il in multe cazuri ne- 
i 'alizarile înr-gistr ite. scă

(( ontinuare în pag. a 3-a)

Domnul Ioan Morarii, din j 
Lu; ni, simt.- jenat ca ■ 
trebuie -a f.u • din nou a- 
p ■ la pi ă V a ,.i ptat, a 
așteptat pină. . a fo .t uitat. 
A ■ ■ ■.. ,: ii a v îiiâ ț.'i lu
ci i lui, .rada II,. Ca, 
)-.U;i : ■ , nr. 11 12, autosp ■ 

Cine să miște?
ciala pentiu vidanjai:'. Șr 
asta nu o dată. I’I'im i oa
ra a -i jtin - <u plin ain 
Petro mi. A crezut in pro
nii dune a f uta atun i și a 
râma-, eu . Intr- timp,

resp —tiva firmă?

Gheorghc OI.TEANIi

nu s'- poți uj’Ji<-i d.- zu.
it pină nu '■ :1c de un-

dc i1 so infiltrează apa în
beri . In camere i pe hol
pe:t în sint păta!j de igra-
Sie. Nim- ni de la EGCI, nu
mi a un d-'g.’t. Se lurea-
7 /« circ, tot p principiul
„mi - ..' omul, se urne-te și

Lucrul făcut de miniuială se răzbună I

D.n ,t licic.i lipsește.

Mier uri, 4 iulie, a mina 
Lonea era agitație printre 
conducătorii întreprind' iii 
•Șl ai a.'.torullli III. De fapt 
agitația începuse in după 
amiaza zilei de 3 iulie. Ce 
se intimplase? In abatajul 
65, un frontal dc aproxima
tiv 60 m, pe stratul 3, după 
împușcare in șpițul de .a 
acoperiș, la aproape 10 — 15 
minute, minerii au auzit o 
bubuitură. La intrarea in 
analai au văzut flăcări in 
zona respectivă. Oamenii 
sint retrași. Se anunță con
ducerea minei. (.'îmi se pă
ți unde în zonă, se constată

mi. creați s.î vă răcoriți pi* m.ilul opri, ( in ,ipă servește la fabricarea berii.

urmele Imunilor. Acumulă
rile de metan nu depășesc 
1.2—1,3 la sută. In zona de 
șpiț, pc un plan de falie 
deschis pe aproximativ 8 in, 
venea metan in concentrație 
de 4 la sută. Din cind in 
cind se aprinde ca un jet 
puternic ce seamănă cu un 
aruncător de flăcări.

Numai intr-o ora au avut 
loc patiu astfel de aprin
deri. De unde aceste acu
mulări și sur-e de aprinde
re? In apropierea zonei de 
Șpiț, la 9m, in a'operiș, sint 
lucrările vc'hi din stratul 

5 de unde mi/'ieaziî metanul 

pe p.anul falie și tot aco
lo există și sursa de aprin
dere, lucrările fiind incluse 
pentru foc endogen. Cit de 
bine au fost învinse lucrările 
de pe stratul 5, izolate și 
înnămoliți? dacă încă se 
acumulează metan și exis
tă și surse de aprindere in 
zoii i amintită?

Producția [ie care o pier
de mina Ixinea din ah a- 
|nl respectiv este m'ul stă. 
aproximativ 100 tone pe

Dorin Glii I A 

(Continuare in pag. a 2 i)

BURSA
Americanii sau japonezii? 

Se cuvine sa reflectam re
pede ce alternativă alegem. 
Pentru cu in viața publica 
se pei petueaza stări de 
lucruri impardonabile. In 

gospodărirea comunala d n 
Petroșani, Petrila, Lupnni, 
Vricani și Vulcan, dc l.ipt 
peste tot în Valea Jiului 
s au tot adunat tucra-'ile 
Im ••plite Șl !»• * 1 mm .te ne 
onorabilii il> mn do ai 
igcl

II ascult pc dl. sing.
I r.mcisc Edelin, directo
rul EGCL-Ului din loca
litate, șl rețin un expe
riment de-ai"dumncalor. 
I irma a încheiat un con
tract eu asociația de lo
caluri nr. 3. prin care 
cea din urmă execută 
reparațiile centralei nr. 
I și ale tuturor celor 15

1 blocuri de locuințe an 
rente. LGCI.-ul a pus la 
dispoziție tot ce trebuie, 
iar asociația și-a anga
jat lucrătorii necesari. 
Paleta operațiunilor es
te destul dc largă: refa
cerea canalizării, a izo
lației teraselor, instala
țiilor sanitaro și, desigur, 
reparați:) eoni calei ter
mice. Sing. Ed. lin este 
de părere că o să iasă 
,bine și că se va încer
ca o asemenea colaborare 
și cu celelalte asociații 
di* locatari. Domnia sa 
n-a făcut un secret din 
treaba asta, așa eă cine 
arc ochi să vadă și u- 
rochi să audă...

Gheorghe OITEANII 
Cine a !•• of. ’ih /", a- 

merirami •aii j.ipmiezii?
(’nm n .tun pi ,i' in. il1 i, 

am a icaiu. va 11 l'i.iza sa

IDEILOR
termine aceste lucrări pen
tru uni ui și temeinicul 
argument că dumnealor 
altfel le-ar fi gindit și exe
cutat. Ar fi disperați (ca 
toți locuitorii orașelor din 
Valea Jiului) dacă ar mai 
ști că aceste lucrări de 
reparații ia reț.’lelc de ter- 
nioficare an fo-1 începute 
intr-lin t mp cind copiii 
n.i.ciiti afun-'i au acum in
tre 1 și 4 ani

M ii bine ă se eontac- 
japonezii. Ei acțion. ?- 

za, rapid i eficient, cu

(«oiitiiiii.ilc in pag. a 2-a)

Toate cele 11 cenți ile 
termite din Pctrihi ur
mează s.î treacă prin ,.fo- 
cuT* reviziilor i rep gra
țiilor. I a două icntale, 
7 și .8 1 u.iii 1 a fost
încheiat. . Tirul" meseri
așilor este îndreptat spre 
centrala limită nr. 5. 
ia cari' Iri linie schî'r.b i- 
te țoale c>'le 1 I cazane. 
!. o lucrare ce solicită 

' rnilH cfoit, dar se speră 
pe finalizarea ei spre 
sfirșitul lui angli-.!.

Nu mai 
e secrei- i
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ȘTRAND S ,i r.-deschis 
ștr.ui Iul dc l i l’aro-ș -ni. în
grijit .curățel, acesta ixiate 
fi un loc în care sâ-ți 
pîurzi cîtev.i ore în zilele 
torid.'. NT.ii ab'S că poți ju
ca un tenis do mâță sau 
de eunp. La chioșc 111 de 
iaioritoir> ai posibilitite.i 
s.i-ți potolești i u un 
sul tu sirop.

COȘURI. Am avut, fii 
Petroșani, o puzderie de 
centrale termice care ne- 
au afumat sufletul zeci de 
ani. Centralele termice au 
dispărut, cazonele au fost 
tăiate și înlocuite cu punc
te termice. Dar an rămas 
coșurile de fum. Unele mai 
scunde, altele mai Înalte. 
Nu ne-.nni fi oprit la ele 
dacă .■•'le de la fosta ( T. 
Hcrmes. azi PT 12. n-ar li 
băgat în sperieți locatarii 
blocurilor din jur. Zilele 
trecute, cîrtd s.n dezlănțuit 
furtuna, care a cam jumu
lit pomii de frunze si 
crengi. cele două coșuri se 
bălăngăneau înspăimlntă- 
tor. Ș-.im că au coeficient 
d siguranță, dai', dacă a- 
ccte coșuri tot nu mai fu 
Joscsc Ia nimic, de ce nu

hle piine. Dar unde ?
(Urmare din 03g I)

O a doua idee este că se cumpără piiuc, tot < u 
sacii, cu scopul de a fi hrănite animalele. Și această 
posibilă ipoteză se poate verifica: de la care uni
tăți? ( are vinzătoare dă cantități industriale de 
piine și pentru ce motiv? Este, oare, generozitate 
gratuită?

SinteiH încredințați de Primărie și Primăria la 
rindu-i de fabrică precum că este piine suficientă. 
Dar unde'.' Întrebăm noi și nu numai noi, ei eoncitadi- 
nii tracasați de stat la cozi și pindind, cum spu
neam, mașinile de piine.

Nu punem citași de puțin la îndoială eforturile 
salariaților de la secțiile Fabricii do piine. Ei mun
cesc. S au pus, în grabă, în funcțiune și noi capa
cități, cum este o linie de la secția Petroșani, Sta
rea critică actuală e determinată de altceva. A fost 
suficientă o dereglare in organizarea aprovizionării 
fabricii (drojdie, făină) pentru ca să intre panica 
în oam< ni. Acum numai cu eforturi concertate se 
poate calma opinia publică.

Pentru că piinea este, chiar dacă nu la calita
tea dorită. Se cuvine mai multă fermitate in orga
nizare și să fie îndepărtați din comerț cei r<> vinci 
piine in cantități indecent de mari.

hi culisele
(I i IU.11 <• din pag 1)

geș și vme doai J,n cind 
in cind prin Petroșani, 

după cum afirmă cocinii. 
Dar apartamentul nu e gol. 
In apartamentul cu pricina 
s-a Instalat o ,,nc[x>ată”, 
necăsătorită, care-1 ocupă 

de luni de zile. Pentru a 
clarifica situația, benefi
ciara repartiției s-a adre
sat secției spațiului locativ 
al EGCL Petroșani. Dar 
aici, In loc să se clarifice, 
lucrurile s-au încurcat și 
mai rău. D-na Vesa, do la 
spațiul locativ al EGCL Pe
troșani, care răspunde de 
evidența apartamentului în 
cauză, a cerut să fie „în
tărită" repartiția cu sem
nătura personală a domnului 
primar loan Belii. Domnia 
«i a mal spus potentei că, 
pentru apartamentul 6 din 
blocul 59, n.a fost plătit.» 
chiria In ultimele trei luni 
Dar a dat dovadă și de 
nepăsare, d» comoditate, 
ccrînd potentei să se inte. 
reseze la vecini dacă lo
cuiește sau nu cineva In 
acel apartament. Din lntîm- 
plarc, sunind la ușa apar
tamentului nr 6, potenta 

a avut surpriza de a 1 fi 
deschis ușa „nepoata", pe 
numi le el Andrei Nana. 
A aflat cu surprindere, 
după < uni ne a declarat

birocrației
doamna Alexandrina Ma

giun, ca unchii sint plecați 
la țară la casa lor, „nc- 
jxiata" afirmînd: „cu banii 
și cu relațiile pe care le 
am, îmi pot permite să 
țin acest apartament și ni
meni nu mă poate da a- 
farăl" Mai ciudat, este că 
a doua zi, după ce potenta 
avut discuția cu „nepoata”, 

a aflat de la doamna Vesa, 
la EGCL Petroșani că do
sarul cu privire la aparta
mentul 6, blocul 59 a dis
părut. Cum a dispărut, din
tre celelalte aflate în răs
punderea doamnei Vesa, 
tocmai dosarul cu pricina 
rămlne, se pare, un mister. 
Potenta are nevoie de 'la
tele respective pentru a 
obține de la primărie de
cizia de evacuare, prin care 
să fie pusă de facto tn 
drepturi. Dl. primar loan 
Belii a promis că va face 
lumină în acest caz. Și nu 
ne îndoim că se va ține 
do fcuvint. Este vremea, 
însă, să fie făcută lumină 
în tenebroasele afaceri cu 
apartamentele, afaceri care 
nu adus atîtca și atîtea 
nemulțumiri In rîndul oa. 
monilor cinstiți, al celor ce 
uij s-au dezonorat cău'.ind 
să-și rezolve problemele pc 
ciii lăturalnice, prin sis
temul vechi de pile, cu
noștințe, relații, sau prin 
plată de filodormă.

Bursa ideilor
(l rntare din pag. i)

mașini și utilaje care 
ne-ar stîrni mirarea. Iar 
domnii de la IGCL să fi{. 
spectatori. Nici măcar să 
nu-și ia notițe. Ix.'-ar folosi 
la ceva?

Deci să vină japonezii. 
Și să rămină aici, iar tot 
colectivul de la IGCL să 
pornească apostolcște, apoi 
înot, spre alte zări pentru 
ca să pricopsească și pe 
alții. .Să i învenineze ca 
și pe noi, contribuabili din 
\ alea Jiului, cei care plă
tim cu stoicism lucrări ne

efectuate ți râbdăm explica
ții abracadabrante. Că nu 
e carbid, că nu e smoală, 
ă nu c oxigen, că nu e...
Primăriile trebuie să se 

grăbească in a lua legătu
ra cu japonezii. Cu o sin
gura clauză contractuală: 
sa vină cu materialul lor. 
Ca la croitorie.

Să nu ne-o ia alții îna
inte. Poate mai sînt ama
tori.

I n monument al inu
tilității, al prostului gust, 
cil care ne-au pricop
sit, in fața blocului 13 C 
din Petroșani, foștii mai 
mari ai zilei — llcsiga 
și eompmia.

Lucrul făcut
(Urinare din pag. f) 

zi, dar panica și îngrijora
rea au fost mari. Și, In 
final, chiar la 100 de tone 
pe zi in actualele condiții 
nu se poate renunța chiar 
așa de ușor.

Dacă ar fi doar la mina
I- onea această situație încă 
nu ar fi chiar alarmantă. 
Fenomene oarecum asemă
nătoare mal apar ți la alte 
întreprinderi miniere șl tot 
datorită lucrărilor făcute do 
mîntuială la închiderea lu
crărilor vechi sau a spați. 
ilor exploatate.

Cu puțin timp în urmă, 
la mina Ltipeni In axul de 
transport al abatajului fron
tal, panoul -1B, felia a
II- n, apar gaze de distilare 
și fum nnunțlnd apariția 
focului de mină în felia a 
I a, unde s-a lucrat prost 
la închidere. Au rămas stl-

Locuri pentru 
învățămîntul superior

Urmărind cifra de școla
rizare la unele instituții 

de invățămînt superior, pen
tru anul universitar 1990- 
1991, constatăm, pc lingă 
numărul de locuri acordate 
pentru admitere, apariția 
și reapariția unor noi spe
cializări In cadrul facultă
ților.

Institutul de artă teatrală 
și cinematografică din Bu
curești cuprinde două fa
cultăți, cu următoarele spe
cializări: FACULTATEA
DE TEATRU: actorie — 
băieți — 25 locuri la zi, 
fete — 17 locuri la zi; ac- 
torie-regie pentru teatru 
de păpuși și marionete — 
băieți — 6 locuri la zi, fete 
— 4 locuri la zi; regie tea
tru — 10 locuri la z.i; tea
trologie — 10 locuri la zi: 
coregrafie băieți — 4 locuri 
la zi, fete — fi locuri la zi;

Poliția și ordinea de drept

Cădere periculoasă
Stau de vorbă cu el ia poliția din Vulcan, după 

ce dăduse cu „subsemnatul" pe cîteva coli de tiîrtic. 
Are 20 de ani. Este îmbrăcat curat și, dacă ) ai în- 
tîlni pe stradă, ai zice că o b it de treaba. De 
treabă a fost, piuă acum vreun an, tind a lucrat 
la mina Dilja. Pentru că, după aceea, Ursaclie Nis- 
tor Vasile s-a schimbat. S.a înhăitat cu cîțiva pier- 
de-vară din Petroșani. A uitat do serviciu Și do 
părinții lui din Uricani.

— La început am luat-o cu „Alba-Ncagia", îmi 
zice. Am învățat de la Milu Ceuță. Asta știa să 
tragă bine. Am învățat de Ia el și apoi neam se
parat.

Di la Milu a trecut la Gheorghe Costăchesi o, de 
40 de ani, infractor înrăit, căutat in prezent de 
poliție. „Lovitura" au dat-o in 10 mai, intr-o locuin
ță din Vulcan. „Au săltat" un aparat de radio „Glo
ria" și o pereche de pantofi. Costăchcscu s.a întors 
pentru că ii plăcuseră două cojoace...

Acest furt ar fi rămas și astăzi înregistrat cu 
AN (autor necunoscut) dacă Ursache n-ar fi fost 
prins pc cind încerca să dispară cu butelia... sorci 
sale. A mărturisit. Și acum, în arestul poliției, îl 
așteaptă pe cel care l-a făcut să alunece pe acest 
tobogan al pierderii de sine

Ghcorghc OI.Tl ANU

de mîntuială se răzbună!
vele de lemn în picioare, 
tavanul nu a fost prăbușit 
și au permis circulația ae
rului. Abia acum s-au fă
cut diguirile și blindurile la 
lucrările vechi și s-au forat 
găuri în tavanul lucrării 
pentru înnămolire. Lucrări
le se desfășoară cu salvato
rii minieri care costă. Deci 
lucrul făcut de mîntuială 
se răzbună. Abatajul tre
buia echipat cu un complex 
de susținere și tăiere meca
nizată pină la sfirșitul a- 
cestci luni, lucrare care a 
fost, deocamdată, oprită. 
Pierderea de producție — 
250—300 tone de cărbun? 
pe zi pe toată peri inda în 
tîrzicrii, vom vedzi cit va 
fi.

Un caz asemănător șl ta 
mina Livczcni, unde apro
ximativ In aceeași perioadă 
ca la Lupeni, In panourile 
3—I, apare fum vestind a- 
pariția focului în zona ex
ploatată. S.a intervenit im

FACULTATEA DE FHJRfa 
regie de film și televiziune 
10 locuri la zi; imagine de 
film și televiziune — 10 
locuri ia zi; filmologie-scc- 
naristică — 10 locuri la zi.

INSTITUTUL DE ARTE 
PLASTICE din București 
cuprinde tot două facul

tăți, cu următoarele specia
lizări: Facultatea de arte 
plastice: pictură — 20 locuri 
la zi; sculptură — 20 locuri 
la zi; grafică — 20 locuri 
la zi; artă monumentală — 
restaurare — 20 locuri la 
zi; istoria și teoria artei 
— 10 locuri la zi; FACUL
TATEA DE ARTE DECO
RATIVE: arte textile — 20 
locuri la zi; ceramică-sti- 
clă-metal — 13 lo< uri la zi; 
scenografie — 10 locuri la 
zi; design — 20 locuri la 
zi; pedagogia artei — 25
'ocuri la zi.

(Rompres)

perativ, dar focul încă nu 
este lichidat. Se lucrează 
intens la izolarea acestuia. 
Abatajul nu este oprit. Se 
intensifică ritmul de lucru 
pentru mărirea vitezei dc 
avansare. Activitatea în 
abataj se desfășoară sub 
supravegherea salvatorilor 
minieri.

Concluzia care be desprin
de din cele trei cazuri pre
zentate este că lucrul fă
cut dc mîntuială duce la 
cheltuieli suplimentare șj 
pierderi de producție. Dacă 
aceasta a fost situația pînă 
acum, cînd se lucra după 
principiul „după noi po
topul", trebuie ca de acum 
încolo să se acorde mai 
multă atenție la lucrările de 
Izolare, de închidere a lu
crărilor vechi, n spațiilor 
exploatate, caro, după cunj 
se știe slut o stiiiă de pe
ricol, de cheltuieli supli
mentare, condu, la pierderi 
de producție,

sînt demolate. A.;.i cum a- 
par in prezent parcă amin
tesc de lagărele de exter
minare d:n timpul războiu
lui. (St’j

REI’AR \ i’ll. Au inir.it in 
rcjiarații cele două școli 
din orașul Aninoata Nu
mai lucrările ce se vor efec
tua la Ș'uala generală nr 
1 (zugrăveli, reparații ale 
acojzerișului, revizuirea ins
talațiilor sanitare) valorează 
circa I 50 000 lei. I ucrările 
5< vo: încheia în jurul date > 
de 15 a igu ! (A H.)

NE SCRIU locatarii blo
cului G1 de pe strada ,V 
viatorilor din Petroșani, ca
re ne cer sprijinul în „sen
sibilizări IGCL.ului d.n
Petroșani pentru ef luarea 
lucrărilor de reparații la 
instalația sanitara a I acu
lui Nu de alta, dEr. l,.nd 
vară, se p rate Lacr i mult 
mai tj .or. Drept care tiar.s- 
natem nr ajut cetățenilor 
prin a.. -,:.; rinduri ri-.e 
P adresa întreprinderii de 
gospcrtlărie. (AH.)

FOTBAL. R.'.amintim iu
bitorilor de fotbal din Va- 
h’a J.ului că mîine, de la 
ora 11, pe stadionul din U- 
ricani se va disputa prima 
manșă a barajului de pro
movare In Divizia C, latre 
„Minerul Uricanj" ți Mine
rul Gravi ța*'.. Se anunță un 
meci interesant care, chiar 
dacă se dispută în ciua 
marii finale, poate oferi 
iubitorilor de fotbal mo
mente agreabile. (GC)

D \I.E POȘTEI. Ce bine 
ar fi dacă la Poșta din Pe
troșani — ți nu numai — 
pe metcle de scris ar fi cer
neală, toc, sugativă, pastă 
de lipit. De ce? Pentru că 
și la plicuri țj timbre s-.-» 

•• ’H: ic ijv i i nf i
(P.N)

DISIPA De un an, pe 
s’radi Gen. C. Mile.i, )a 
numărul 23 (In spatele dis
pensarului) din Petroșani 
curg», apa țj jar Cllrge> ri_ 
«ipindu-se In van. Secția 
npă-.-m.il, sesizată de ne
numărate ori, nu a Între
prins nimb- p-'ntru ■•U'rna- 
ro.i risipei. (P.N.)

Rubrică realizată rlo 
Ghcorghe OI.Tl wrr

inir.it
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Țările est-eurupene spre
Șocul noii epoci a început să influențe

le sistemul soeial-cconomic al l ngariri 
ca mai mult timp in urmă, poate chiar 
din 1968. Evoluția țării vecine a consti
tuit — și constituie încă — subiect de 
dezbateri controversate în mijloacele 
mass media (vezi Internațional Manage
ment, din martie 1988, in traducerea de 
mai jos).

încă din vara anului 1987 s-a observat 
o încălzire a relațiilor dintre Tiața Co
mună și Ungaria, incheindu-se acorduri 
comerciale complete intre ele. Au urmat 
o scrie de inițiative, acorduri, demersuri, 
intilniri și angajamente. I’ină și Mafia 
și alte rețele ale crimei organizate S-au 
interesat de „teritoriul virgin** (pentru 
ci) din Budapesta. La un moment dat se 
vorbea chiar de valoarea de experiment 
pe care această țară o prezenta pentru

ficoihim’8 di! piață (IV)
CENS. I.a dimensiunile l ngariei — în 
această accepțiune — era posibil să fie 
vorba doar de o încercare intr-o cpru- 
betă.

Principala semnificație a ceea ce se 
petrece acolo constă in faptul eă ma

ghiarii se apropie hotărit de economia 
de piață. In acest context nu le_a venit 
greu să-și dea seama că o seric de com
panii din Vest privesc Gngaria ca o mină 
de aur, de unde se pot scoate profituri 
serioase in termen scurt.

Procesul de liberalizare continuă. Ac
tualmente sînt atacate aspecte deosebit 
de variate cuprinzînd: știința conducerii, 
managementul producției, vînzăriior și 
transportului, administrația dc stat și lo
cală, ca și educația muncitorilor care, c- 
vident, nu agrevează scumpirea vieții.

Kiraly ZOI.TAN

Ungaria se apropie de economia capitalistă
Marțul inexorabil al Un

gariei spre o economie 
condusă dc principiile pie- 
ții a cunoscut un start fur
tunos In 1988 od lâ cu in
troducerea taxelor progre
sive pe venit și a VAI 
(Value Added Tax, taxa 
pentru articole ele lux — 
n.t.). abolirea multor subsi
dii și ridicarea controale
lor asupra prețurilor.

Așa cum se putea pre- 
sedea, s-au format lungi cozi 
pentru a obține puținele -ți 
rapid epuizatele modalități 
de taxare și broșuri expli
cative ale noii legislații, ca
re a fost trecută prin Adu
narea națională In toamna 
anului 1987. Contabilii au 
avut m.u multe întrebări de 
pas deci: răspunsurile pe 
rare le puteau da cei 4000 
de ofi ia;. ni statului, cu 

Copii la căminul din Aninoasa. Foto: II. AI.FX ASPRESC II

referire la taxele nou-stabi- 
lite și birourile dc revizie.

In timp ce există un con
sens general privind aboli
rea paternal ismului stătu, 
lui ți îngăduirea înfloririi 
inițiativei particulare, per
sistă totuși grija- larg răs- 
pindită privind consecințe
le economice. Mulți se tem 
că noul impozit progresiv 
pe venit (care se ridică la 
20 Ia sută pentru salariile 
de ptnă la 1250 dolari ți 
pînă la 00 la sută pentru 
salariile de peste 1700 do
lari) va înăbuși inițiativa 
și Va diminua chiar ți per
formanțele de pînă acum.

Teama pornește de la im
posibilitatea companiilor de 
a răsplăti performanțele 
mai mari, datorită legilor 
foarte stricte privind ri 

tribuirea, care limit'-aiă mă
ririle la o medio te- .3 la 

stila per întreprindere, com
parativ cu o rată oficial 
pronosticată a inflației dc 
15 la sută (în 1988 n.n.). E- 
xistă presupunerea generală 
că „veniturile invizibile" 
(bacșișurile, mituirile, ine
vitabile într-o economie in 
criză), vor crește, iar pen
tru cei care cî.știrfă relativ 
mult, revizorii vor fi o per
manentă pacoste.

„Calea neîntreruptă de 
la o economie de piață nu 
este presărată cu tranda
firi", remarcă un observa
tor maghiar. Ca ți conațio
nalii lui, el știe că dificul. 
tățile inițiale vor fi elimi
nate destul de rapid Intr-o 
țară ai cărei cetățeni au 
ignorat de secole ordine 
prostești.

Traducere <lc
M. M XTRIf \

X<1 mar • i populaților a 
uloptat, in ședința sa de 

joi, Legea privind adminis
trarea județelor, municipi
ilor, orașelor și comunelor 
ce are valabiiitat ■ în ac
tuala perioadă de tranziție 
piuă la org mizarea dc ale
geri și la acest nivel.

Potrivit noii Legi, consi
liile de uniune națională 
constituite provizoriu la ni
velul unituțior administra- 
tiv-teritoriale, își încetează 
activitatea, fiind înlocuite 
de prefecturi și primării, 
ca organe locale ale admi
nistrației de stat cu com
petențe generale. Ele rezol
vă, în condițiile actualei 
legi, probleme privind dez
voltarea econom ico-socială 
a unităților administrativ- 
teritoriale, urmăresc res
pectarea cadrului legal al 
desfășurării activității eco
nomice, asigurînd gestiona
rea bugetului și soluționa
rea problemelor de ordin 
edilitar șl din alte dome
nii date In competența lor.

Tot în cursul dimineții, 
la Palatul Parlamentului din 
Dealul Mitropoliei s-a reunit 
Comisia de mediere, forma
tă din senatori și deputați, 
clte 7 de fiecare parte, f» 
vederea ajungerii la un 
punct de vedere comun pri
vind deosebirile de vederi 
constatate între cele două 
camere legislative asupra 
prevederilor din Legea re

feritoare la remunerarea pre

Prima întilnire a Guvernului României
(I rmarc din pag 1)

dorea productivității, civște- 
rea costurilor de producție.

COn.secvcnt principiilor a- 
firmate pe tăriin economic, 
guvernul consideră că uni
tățile economice trebuie să 
găsească soluții pentru re
zolvarea de fond a problc. 
m< i astfel Incit salariul să 
fie acordat în raport strici 
de muncă desfășurată. R- 
conomia nu inai poate su
porta plata unei munci care 
nu a fost prestată. Fină în 
momentul în care fondul 
de retribuire va fi consti
tuit l.i nivelul Intreprindi ri- 
lor pe baza rezultatelor fi
nanciare aie activității a- 
cestora, băncile vor elibera 
sumele necesare plății sa
lariilor în raport de rea
lizarea programelor de pro
ducție dimensionate con
form propriilor estimări al«' 
întreprinderilor.

In cazurile în care scă
derea producției într-o în
treprindere se datorează no- 

ședintelui României, a sena
torilor și deputaților, care 
a fost adopt <tă de Aduna
rea Deputaților, ilar nu i 
de Senat.

De asem n -.'t, Adunare i 
Deputaților a adoptat Le
gea privind bugetul Parla
mentului României. C.'l ur
ni ire, se introduce în bu
getul de stat al României 
acest nou capitol.

înainte de încheierea lu
crărilor, Adunarea Depu
taților a aprobat textul ju
rând n tul ui prestat de dom
nul Ion JJiescu, în ședința 
de învestire ca președinte 
al României, text ce a fost 
adoptat inițial numai do 
Birourile permanente ale 
celor două camere.

La ora 14,45, lucrările A- 
dunării Deputaților au fost 
întrerupte, urmînd a fi re. 
luate la începutul săptă- 
minii viitoare.

Joi, 5 iulie, Senatul Ro
mâniei s-a întrunit In șe
dința plenară. Singurul 
punct înscris pe ordinea de 
zi a fost proiectul dc Lege 
privind administrarea ju
dețelor, municipiilor, ora
șelor și comunelor pînă la 
organizarea de alegeri lo
cale. Subiectul a suscitat 
cele mai ample dezlratcri 
de la începerea activității 
Senatului. In cadrul dis
cuțiilor generale și-au pre
zentat opiniile mai mulți 

exeeutării obligațiilor asu. 
. mate de furnizorii sau sub- 
furni7orii săi, întreprinde
rea în cauză, pusă la rîndul 
său în situația de a nu-și 
executa obligațiile de sala
rizare a angajațiior, va a- 
vea descinsă calea acțio
nării în Justiție, solicitlnd 
despăgubiri egale cu valoa
rea salariilor neachitate.

Aceste despăgubiri voi 
putea fi folosite pentru a- 
ehitarea salariilor.

Guvernul va lua măsuri 
le < e intra în competența 
sa pentru a prelungi aplica
rea dispozițiilor privind sa
larizare.! cu 50 la sută a 
persoanelor pentru care nu 
se mai pu.ite asigura front 
de lucru, pînă la adoptarea 

un i legislații corespunzătoa
re.

în continuare, ministrul 
finanțelor, domnul Teodor 
Stolojan, a prezentat un 
raport privind reforma pre
țurilor cu ridicata șl căile 
de concretizare a programu
lui dc liberalizare a prețu

Senatori, înI c car. i dom
nul Adrian Moțiu Op.niile 
și sugestiile foram.' e de 
domnul Moțiu, au d ermi- 
nat grupul s n ito. ia. al 
UDMR-ului să protesteze 
vehement, unui dintre re
prezentanții acestei forn i- 
țiuni părăsind, pentru puțin 
timp, sala de ședințe.

Intiucît s_a încălcat re
gulamentul dc funcționare, 
iar schimbul de opinii pri
vește p.* domnul senator 
Moțiu și grupul UD.MR, Se 
natul a «aprobat ca această 
problemă să fie sun isi li
nei analize în cadrul Co
misiei dc disiiplinâ.

Prezența și intervențiile 
constructive ale președin
telui Senatului, domnul A- 
lexandni Bîrlădeanu. au 
condus la depășirea inci
dentului. In continuare, s-a 
trecut la discutarea pe ar
ticole, dezbaterile desfă- 
șurîndu-sc într-o îtmosferă 
dc principia]itat>, iar Le
gea a fost validată dc Se
nat.

Senatul României a vo
tat, de asemenea, Proiectul 
dc Ixtge privind remunera
rea și alte d’*epturi ale 
Președintelui României, se
natorilor și deputaților, ca
re fusese amînat, într-o șe

dință anterioară, n. ntru con
ciliere în cadrul Comisiei 
comune de mediere a celor 
două camere ale Parlamen
tului.

(Romnres)

rilor. S-a convenit cS acest 
obiectiv este esențial în ca
drul strategici înfăptuirii 
economiei de piațu in Ro
mânia.

Examinind stadiile rea
lizării centralei nuclearo- 
electrice de la Cernavodă, 
guvernul a luat act de cau
zele Intri zicrilor în activita
tea de construcții-montaj, 
cît și de urmările unor de
cizii arbitrare luate cu ani 
în urmă privind aplicarea 
tehnologiilor, decizii care au 
dus la încălcări ale norme
lor d< calitate.

Pentru asigurmva deru
lării normale a graficului 
de punere în funcțiune a 
celor 5 unități ah centralei, 
guvernul a aproba? progra
mul privind continuarea in
vestiției și extinderea co
operării cu specialiștii ca
nadieni.

In In cheiul ea ședinței au 
fost examinate aspecte pri
vind reorganizarea minis. 
tetelor.

(Itomprcs)

Finala di duminică, de pc 
„Stadîo Olimpico" din Ro
ma (ora 21,00, ora Româ
niei) va fi precedată do 
meciul pentru locul 3, din
tre Italia și Anglia, pro
gramat sîmbătă, la Buri, 
la aceeași oră. O partida 
inutilă, in opinia multora, 
între două echipe dezamă
gite de a fi pierdut marea 
o tzio, deși antrenorul I- 
taliei. A-zcglio Vicini, dc- 
■ lara, In „Corriere della Se
ra": „Acum ne dorim cu 
toată put crea aceste moda
lii de bronz care, e-adevă- 
rat, nu im.-.imnă mult, dar 
vor confirma comportarea 
la înalt nivel a formației 
noaitre".

I’ină la a insera flelc c.1- 
h ’ i opinii exprimate de 
Vicini, publicate In ziarele 
<h Joi, iată clteva consid'' 
'•■ții asupra cauzelor dc 
durată și Imediate nle in- 

i • mlui gazdelor, așa cum 
.m rezultat ele dintr o dis- 
- uție la miezul nopții, du. 
p i Jo. ui dc marți, cu eon

c©ppa clei m©ndo
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frații italieni, in imensul 
'•intru dc pre.ă de la 
„luorigrotta". In primul 
rlnd, se parc că este vorba 
de o anumită dominație a 
nordului ți In fotbal, inte
rese In special financiare 
determinind selecția. A fir 
rnația are acoperire In 
faptul râ din echipa alinia
ta de Vicini a făcut parte 
un singur component al 
■ impioanr i, AC N.iixdi, 
mijlocașul fte hiapoli, for
mația fiind dominată de 
mii,merii de la Internazio- 
nale (rare n a ciștigat ni. 
mic anul acesta) >1 AC Mi- 
) m, unde lege i o face trio
ul oland”/ . S • voit pe 

chiar, ți am motive să 
cred, că ziariștii italieni 
știu sigur clnd afirmă ceva, 
dc selecții exclusiv pentru 
creșterea cotei la bursă a 
Jucătorilor respectivi, care 
urmează să fie vînduți pe 
piața fotbalistică, de depar
te cea mai bogată din 
lume. Apoi, an fost greșeli 
de apreciere hi partida cu 
Argentina, principala acuză 
viztnd in'rod ii «-crea lui Vla- 
11, gcnovc7iil, instalai și 
pe un post neobișnuit pen
tru el, defilasat mult I i- 
tcral, ne'olaborind deloc rm 
celălalt vii f de at ie, .Schi] 
la-1. rntirzierci acțiumloi 

i' v I' chtr - Vi lii a 

stat, d« asemenea, la ori
ginea multor ofsaiduri, din 
cele nu mai puțin de 14 
„fuorigioceo", In care a 
fost surprins Toto Schillaci. 
3’ocmai această cedare la 
presiuni exterioare i se re
proșează lui Vicini, care e- 
ra întt o poziție ce ar fi 
trebuii să. I facă invulnera
bil.

Cum se explică tebnii i.i- 
nul italian: Un antrenor, 
care Ișl amintesc acum ga- 
zi t.aril peninș.ula’i, este u 
rml nl marilor Oi azii rnt i. 
te In 1)86, naționala unrler 
91 a pierdut In V lila Inliil 
finala Campion.it'ihii eiiro 
T m aintra Si'.iii 'i, fot la 

Ieșituri de departajare de 
la 11 m, a ratat intrarea 
In finala Campionatului Eu
ropean In 1988 și, în fine, 
a avut această sincopă a- 
cum. \ ieini începe cu un 
enunț: Italia a fost elimi
nată la lovituri de la 11 m, 
după ce o cîștigat 11 punc
te din 12, uvînd ți ghinio
nul ca specialiștii In altfel 
<l< lovituri, Schillaci și 
l'erri, să fie aerirlentați și, 
deci, nesiguri. In f.tța \r- 
gentinoi am fost constrinși 

a și In ■ elclalte cin< i ine
<mi i, .i i'ac un, să d.îm 
m.:' imuni Chiar și imiiotri- 
\ i C boilov.i ici fnt’ -un Ine 
lâ’.'i ni i o semnific iții' 1 

te sigur să dară la acest 
Mondial avram un Viali 

precum cel din Campionatul 
european din 1988 am fi 
ajuns mai departe. Pentru 
că, dacă pe plan fizic Viali 
era In bună formă, se paie 
că din punct de vedere psi

hic lucrurile nu stăteau prea 
bine. Am crezut însă In ta
lentul lui și l-am chemat 
la lot, anoi l-am introdus 
în echipă. Ce să mai zi
cem. Că noi am avut cel 
mai bun și complet Joc 
din toate echipele partici
pante, In timp ce Argentina, 
care a suferit multe în a- 
cest turneu, a fost salvată 
num ii ți numai de noroci".

Opinii care vor fi contes
tate, bineînțeles, In zilele 
ui mâtoare, doar da< a ata< ul 
nu va fi cumva îndreptat 
împotrita președintelui 
Federației italiene dc fot
bal, M.itarcse, prea legat 
do amintita parte de aerd 
a peninsulei .
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întrevederi româno — franceze SCURTE ȘTIRI
7 u lii;

In cacirul unei vizite pc 
care o întreprinde in 
Franța, domnul Ion I. Bră- 
tianu, membru al Comisiei 
de politică externă a Par
lamentului României, pre
ședintele Uniunii Liberale 
„Brătianu", a avut o scrie 
de întrevederi cu persona
lități ale vieții politice 
franceze. In cursul întîl- 
nirii avute cu parlamentarii 
francezi, domnul Brătianu 

a făcut o prezentare în de
taliu a evoluției situației 
politice din România, a 
evenimentelor din 13—15

iunie, ajiingîndu-sc la con
cluzia comună că linele 
mijloace de informare în 
masă occidentale nu au 
relatat întotdeauna obiec
tiv cauzele și desfășurarea 
acestor evenimente.

S-a exprimat dorința par
lamentarilor din cele două 
țări de a milita pentru dez
voltarea in continuare a 
relațiilor româno-franceze, 

de a susține procesul de 
democratizare deschis de 
Revoluția din decembrie 
1989.

IN CADRUL convorbiri
lor de la Zagreb dintre con
ducerea Republicii Croația 
și membri ai Prezidiului 
RSFI, în frunte cu Borisav 
Iovici, s-a apreciat că si
tuația de criză din Iugosla
via poate fi soluționată nu
mai pe cale democratică 
constituțională, pe baza 
principiului recunoașterii 
depline a dreptului la au
todeterminare, mcrgînd 

pînă la separare, relatează 
agenția Taniug.

Ridicarea embargoului sovietic 
Lituanieiasupra

Guvernul sovietic a făcut 
cunoscut autorităților de la 
Vilnius că va renunța la 
interdicția privind livrările 
de produse alimentare 
baza pc calea ferată, 
tima din sancțiunile 
puse de Moscova în 
cercarea de a opri mersul 
spre independență al Li
tuaniei, transmite agenția 
Associated Press. Purtăto
rul de cuvînt al Consiliului 
de Miniștri al Lituaniei,

de 
ul- 
im- 
în-

Gintaras Yatronis, a pre
cizat că livrările vor fi 
reluate în următoarele două 
sau trei zile, în funcție de 
disponibilul de vagoane.

Agenția notează că livră
rile de petrol au fost re
luate sîmbătă, la o zi după 
ce Parlamentul din Vjl- 
nius a hotărit să sisteze 
temporar aplicarea declara
ției de independență, a- 
doptatâ la 11 martie.

MINISTRUL de externe 
a 

că 
O- 

pro-

israelian, David Levy, 
declarat la Ierusalim 
procesul de pace din 
rientul Mijlociu va 
gresa, dacă va exista o în
țelegere prealabilă între Is
rael și SUA împotriva OEP 
privind crearea unui stat 
palestinian în regiune.

In cursul unei întilnirî 
cu senatorul american Jack 
Liberman, David Levy a 
afirmat că SUA trebuie să 
se angajeze „în a nu spri
jini crearea unui stat pa
lestinian în Orientul Mij
lociu" și „în a nu impune 
statului israelian prezența 

OEP în regiune".
Va fi modificata doctrina strategica 

nucleară a NATO
au confirmat 
aliaților lor, 

nivel

SCURTE ȘTIRI
9

Președin-
Samuel Doe se află 

în Palatul preziden- 
din Monrovia și re- 
oferta Washingtonului 

pără-

de Stat al SUA. 
tele 
încă 
țial 
luză 
de a fi sprijinit să 
scască țara, a precizat ofi
cialitatea.

FRANȚA a efectuat 
miercuri, în poligonul din 
atolul Mururoa, din Pa
cific, o nouă experiență 
atomică, s-a anunțat ofi
cial la Paris. Energia de
gajată cu prilejul exploziei 
este estimată sub 35 kilo- 
tone Tnt. Este prima ac
țiune de acest gen din iu
lie, după exploziile ce au 
avut loc la 2, 7, și 26 iunie.

50 DE CHINEZI suspec
tați de a fi colaborat 
gherila salvadoriană 
fost arestați săptămîna tre
cută și deferiți justiției, fi
ind găsiți în posesia unor 
arme și a a unor acte false, 
a anunțat serviciul de 
presă al forțelor armate clin 
Salvador, citat de AFP.

CU 
au

9,00 Actualități
9,10 Roman foileton 

luare)
Rubrici din emisiu
nile în limbile ma
ghiară și germană 

(reluare)
Arme cu tărie, 
flet românesc
Ora de muzică

9,55

10,55 SU-

18,55
19,10
19,30
20,15

de

Statele Unite 
cu au propus 
ca, la reuniunea la 
Înalt a NATO de la Londra, 
Alianța Atlantică să de
clare că nu va recurge de- 
cit in ultimă instanță la 
arma nucleară și că aceasta 
propunere a fost bine pil
ii iu.

Consilierul pentru sc u- 
rp.de'a națională al preșc- 
dlntc.ui Georgr Bush, Brent

Seowcroft, a declarat 
președintele american 
trimis aliaților o scrisoare 
pentru a le prezenta ideile 
sale cc urmează a fi dez
bătute, astăzi și miine, la 
Londra, pentru a adapta 
NATO la schimbările din 
Europa. In acest fel, este 
modificata doctrina strate
gică nucleară a NATO, in 
x.goare iu ;i din anii 1960

că 
a

COMISIA C'EE a cerut 
țărilor democratice occiden
tale să constituie un fond 
de rezerve financiare tota- 
lizînd 10 miliarde unități 
de cont vest-curopean (12,4 
miliarde dolari), pentru a 
face față dificultăților cu 
care sînt confruntate sta
tele din Europa răsăriteană. 
Propunerea a fost 
lată de comisarul 
relații comerciale
al CEE, în contextul 
rcrii Bulgariei de a i 
acorda un împrumut 
termen scurt de pînă 
360 milioane dolari 
latcază agenția 
Presse.

NUMĂRUL victimelor 
seismului este mai mic de- 
cît s-a crezut inițial, ridi-- 
cîndu-se la aproape 34 000, 
a apreciat președintele Aii 
Akban Hashemi Rafsanjani, 
după ce a vizitat regiunea 
de nord-vest a Iranului, 
afectată de cutremur.

11.45
12.45 Actualități
13,00 Tele.clubul 

sîmbătă
18,05 Sportul în oglindă
18,35 Ferestre spre lume
19,10 Desene animate
19,30 Actualități
20,00 Teleenciclopedia
20.45 Campionatul Mon

dial de Fotbal 
Meciul pentru locu
rile 3—4. Transmi
siune directă de la 
Bari.

22,50 Meridianele cînte- 
cului

23,20 Actualități
23,40 Film artistic: 

Sfîntul la pîndă

Film serial
Familia Polaniecki
Muzică și publicitate 
Desene animate
Actualități
Avanpremieră la 

finala Campionatului 
Mondial de Fotbal

20,15 Campionatul Mon
dial de Fotbal
Finala și festivitatea 
de premiere 
Transmisiune directa 
de la Roma.

23,30 Film artistic 
îmi sare țandăra! 
Producție a studiou
rilor franceze.

FILME
PETROȘANI — Pai Ju

gul: Lama zimțată; Uni
rea: Compania a 7-a sub 
clar de lună;

LUPENT: Splendoare în 
iarbă;

VULCAN: Degetul 
fier;

de

t

8 IULIE
LONEA: Love story 

ring;
pe

Referendum popular pentru 
alegeri

P.clamentul Ungariei a 
adoptat, miercuri, propune
rea președintelui interimar, 
Arpad Goncz, privind or
ganizarea, la 29 iulie, a 
unui referendum populai 
care să stabilească modo, 
în care va fi ales viitorul 
șef al statului.

Pi in decizi < parlamen
tară, alegătorii vor trebui

prezidențiale
Să răspundă la întrebarea 
„Doi iți să alegeți președin
tele republicii prin 
direct?" Un ră-puns 
zitiv la aceasta va însemna 
respingerea 
terioare a 
prin care se 
alegerea 
forul legislativ.

vot 
po-

deciziei ' an- 
Parlamcntului 

preconizează 
președintelui de

M I C A P u B
ANII ,URSARI

să 
bucuri de 
Dumnezeu 
totdeauna 

mulți„La

CEA mai frumoasă vîrstă 
— 20 de anii Acum, cinci 
o împlinești, draga noastră 
Crlstina Marinescu, părinții 
și frățiorul, iți doresc 
£11 iubită, să te 
viață, norocul și 
Să te însoțească 
și pretutindeni! 
ani"! (1689).

ACUM cind închei 
de munca, iți dorim 
tot sufletul, dragă 
Gheorghe (maistru IM L.u_ 
peni), sănătate și viață 
lungă. Fiica, ginerele și 
nepoțeii. (1G99).

CU o azia ieșirii la pen
sie iți dorim, dragă lLinciu 
Gheorglii! i. multă sănă‘a’ 
fericire »i „La mulți ani1" 
Familia Ungea din Vulcan. 
(1700).

anii 
din 

Comun

VlXZARI

VIND
„Sharp"

I V mior cu vid o 
— 1’308 (I7O>;

VI
te. t
7 a, X

l’ll RDI.RI

PIERDUT legitimațiePIERDUT legitimație bi
bliotecă nr. 8836, eliberată 
de Institutul 
troșani. O 
(1690).

PIERDUT 
închiriere pe 
cuc Vasde,
IGCL Petroșani. I] declar 

nul. (1687).
PIERDUI contiact de 

închiriere pe nunele Ghe- 
letiuc Alexandrii eliberat 

de IGCL Petroșani. II 
nul. (1693).

PIERDUT mnimet 
chiriere pe nnrn-dc 
cmg Con>' «n ’ in, >■ 
de IGCL Pitio mi. I| 
< Iar nul. (1 > |)

PIERDUT conlr.i -t 
în- hirjije pe numele

de mine 
declar

contract 
numele 

eliberat

Pe- 
nlilâ.

declar

de 
Oană

formu- 
pentru 

externe 
cc- 
sc 
Pe 
la 

re- 
Francc

FORȚELE rebele 
Frontului Național 
triotic Liberian se apropie 
de centrul capitalei libe- 
rienc, a declarat o oficiali
tate de la Departamentul

ale
Pa-

I

9,00 Gimnastica pentru 
toți

9,10 Universul copiilor 
10,25 Film serial

Lessie
Actualități
Lumina lină
Viața satului
Mapamond

URICANI: Nava 
Vang;

lui

albanez 
persoa- 
areshite

ORGANIZAȚIA umanitară 
„Amncsty Internațional" a 
cerut guvernului 
să elibereze toate 
nele care au fost
în timp ce încercau să se 
refugieze în ambasade oc
cidentale din Tirana sau 
cînd încercau să părăsească 
țara, a informat la Londra 
organizația pentru apă
rarea drepturilor omului. 
„Amncsty Internațional" 
și-a exprimat „îngrijorarea" 
față de soarta albanezilor 
care au încercat să pără
sească țara, asupra cărora 
forțele poliției au tras 
focuri de armă, informează 
agenția France Presse.

I C I T A T E
IGCT, 

nul.
l)l ( I.S

de

Angela, eliberat de 
Petroșani. II declar 
(1693). ,

PIERDUT contract
închiriere pc numele Muler 
Ioan, eliberat de IGCL Pe
troșani. 11 declar nul. (1691)

PIERDUT contract de 
Închiriere pc numele Spă
tarii Vasîle, eliberat de 
EGCL Vulcan. II declar nul. 
(1705).

PIERDUT legitimație de 
serviciu 
George, 
Vulcan.
(1704),

Pil- RDUT 
serviciu pc 
Olivia,
Iul orășenesc Petrii» 
declar nulă. (1703)

PIERDUT contract 
în liniere pe numele Boda
Fr in isc, eliberat de EGCL 
Pat l ila. II declar nul. (17011

pe numele 
eliberată de 
O declar

I’irvu 
I M. 

nulă.

legitimație do 
numele Maria 

eliberată do Spita. 
O

de

10,50
11,00
12,00
13,00
13,30 Vidco-magazin

PETR1LA: O 
bună, nebună, 
I-II;

ANINOASA:
Villon, I.II.

lume ne
nebună,

Francois

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

strada Republicii nr. 90

angajează;

1 paznic pentru depozit Petroșani

— tractoriști rutieriști pentru depozitele

din Petroșani și Lupeni (se acordă sporul

pentru distribuitor-primitoi)

Condițiile de angajare conform Legii 
nr. 12/1971 și Legii nr. 57/197-1, republicată.

Prietinul I.aszlo A- 
lexandru, maistru prin
cipal. și colectivul din 
schimbul său de la Pre
parați» Corocști sint 
alături de Moldovan Izi- 
dor, in durerea pricinuită 
de moartea mamei sale.

Sincere 
familiei 
Dumnezeu 
(1695)

condoleanțe 
îndoliate și 

s-o ierte!

COMEMORARE

PIOS omagiu la 6 luni 
do cînd ne-a părăsit pe 
veci dragul nostru

Dumnezeu să-l odihncascăl 
Lentila și George. (1691). I

Centrul de colectare, prelucrarea 
și industrializarea laptelui 

Petroșani
angajează următorul personal 9

— 1 zugrav

. I

i

1

2

sudor categoria III—IV

lăcătuși categoria III—IV

— 2 forbiști autorizați medie înaltă 
siune

— 1 instalator categoria III—IV

pre-

Relații suplimentare la sediul unității, 
telefon 41823. X'v

Redictia șl administrația! Petroșani, str Nicoi.ir llălcrscu nr 2 lehKane i MHrelartat t 4 10 82 > ificlll t 4 18 63, 4 24 64.
lip.lrul t I ipn'îrali* Petroșani i(r Nicolas HMresco nr. 2. telefon f 4 II 89 -'KT'.;

< »


