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BURSA
Tn cele șa«c luni care 

ș-au scur- din acest an 
blagoslovit. am observat 
ca din ce in ce mai mulți 
oameni au avut nu doar 
idei, ci și curajul dc a 
trece lei acțiune. E«tc un 
timp nu al visătorilor, ci al 
întrepi izătorilor. Și sfera 
lor nu se mărginește doar 
la un anumit domeniu al 
vieții publice, ci are o 
cuprindere mult mai lar
gă, de la servicii de gos
podărire comunală, atit 
de presantele aspecte ale 
dczinsecției și deratizării 
— pinii mai ieri tabu, ras-

Un paratox pe șantierele de

Cererea de
e mare, dar

apartamente 
constructorii

isi diminuează* activitatea!

ALO ! IGCL, TRECEȚI PE RECEPȚIE !
Cartierul „Aeroport" a fost și încă mai este 

— tratat ca o cenușărească a Petroșani ului. Lucră
rile de reparații la blocuri, străzi, alte lucrări edi
litare se fac aici — dacă se fac — în ultimul rînd. 
Chioșcul de ziare stă mai mult închis...

Ultimul prilej de „bucurie" pentru locuitorii a- 
cestui cartier — după cum ne spune doamna Sabi
na Lazăr — este cauzat dc închiderea Oficiului poș
tal. Pentru un motiv dintre cele mai serioase: plou i 
în sediu. De o lună de zile demersurile către IGCL 
deși este și comanda scrisă, sînt inutile. (P.N.).

In municipiul Petroșani, 
cererea de noi locuințe e 
mare. Consiliile de admi
nistrație și sindicatele în
treprinderilor miniere re
clamă necesitatea dării în 
folosință a cel puțin 3000 
Ue apartamente, pentru a 
p’.itea face față numeroase
lor solicitări ale salariați- 
lor, numai în acesl an. La 
nivelul primăriilor se în
registrează alte sute de ce
reri pentru locuințe. Se 
poate spune, deci, că An
trepriza de Construcții 
Montaje Petroșani are un 
larg teren de afirmare. 
In mod paradoxal, însă, 
activitatea de pe șantiere
le Antreprizei este in scă
dere. Analiza stadiului dc 
execuție a lucrărilor de 
construcție de la Petrila la 
Uiicani, dezv- 'uie tendin
ța clară a îngustării fron
tului de lucru. „Din lipsă 
de front de luciu, ne-a 
spus domnul Valentin Citi
ră, șeful brigăzii 20 Petri
la, noi am repartizat 
mafia de monturi a 
Nicolae Ghcorghiu, ia 
Iraș.ini, în 
ropoit. In 
vern front 
tru câteva
căințe, care au 
dc predare Ia beneficiar in 
a doua jurnalul a acestui 
an. Dar, în perspectivă, 
nu mai avem front de 
lucru din cauza că nu 
slnt eliberate amplasa
mentele viitoarelor con
strucții".

în
de 
92. 
se

front 
este

1. 
la

*

discutate în dosul unor 
uși ca și cum țînțarii care 
ne asaltau chiar iarna, 
mureau de frică —, pînă 
la consulting, proiectare 
și asistență tehnico-cco- 
noiiilcă, spectacole și tu
rism etc. Numai în acesl 
fel. prin libera inițiativă 
din care se naște concu
rența, nc reintegrăm in 
sistemul democratici eu-

Se poate mai mult!

for- 
lui 

Pc- 
Ae- 

i a-
pen-

1 re

cartierul 
prezent mai 
de lucru | 
blocuri de 

tei mane

In Petroșani, montorii 
mai au de lucru la struc
turi circa 3—4 săplămîni, 
urmînd să fie redistribuiți 
pe alte șantiere. Dar unde 
să fie redistribuiți ? La 
Vulcan singurul front de 
lucru îl constituie blocul 
91, iar pentru anul viitor 
se mai prevăd să fie 
copaie lucrările la 24 
apartamente în blocul

Singurul loc unde 
mai află în prezent 
dc lucru la structuri
la Ltipcni la blocurile 
2 și 3 „Viscoza". iar 
blocul 1(3 s-a săpat funda
ția.

De câteva luni dc zile, 
la Uiicani sînt tărăgănate 
lucrările de eliberare 
amplasamentului 
blocul E6, care va 
23 de apartamente, 
gurul amplasament 
ral de beneficiar construc
torilor din Uiicani este 
pentru un bloc cu 9 apar
ii mente, in 
noului ansamblu de 
c unțe 
gind la 
tul (ă 
șantiere 
ntiâ scădere 
c p. la fiind 
eorsț, ii iicn-j
z.i de gratuități — ne 
l'-n- fac; o imagine 
clara a situației grele

a 
pentru 

avea 
bin- 

asigu-

continuarea 
lo-

.,Faleză". Adău- 
toaic acestea fap- 
efcctivcle de 
se

pe 
afla în conti- 
— cauza prin- 
că muncitorii 
nu beneficia- 

ptl- 
mai 

în

Viorcl STRAI Ț

(Continuare in p;ig. a 2-a)

Primul semestru a în
semnat și pentru construc
torii de mașini miniere de 
la II M Petroșani traver
sarea unei perioade difi
cile. Și-au spus cuvîntul 
restricțiile severe la con
sumul dc energic electrică 
— ceea ce a afectat mai 
ales turnatoria care a lu
crat o bună perioadă de 
timp numai in schimbul 
de noapte. Aprovizionarea 
cu materiale a fost defec
tuoasă, iar oamenii... 
n-au înțeles 
imperative ale 
și democrației, 
dintre aceste 
a”, grevat asupra activită
ții productive. Pentru că, 
așa cum spunea doamna 
ing Clalldia Kilycn, șefa 
bii oului plan, „capacita 
tea existentă in intreprin- 
dcjc s-a utilizat doar 
prc'..orțic dc 82,12 la 
1,i" In urma analizei 
•ncinicc a condițiilor 
iuc.ru și dc aprovizionare 
s-a plecat din start cu un 
progiam dc producție si
tuat sub capacitatea exis
tentă in uzină. Aceasta și 
datorita deficiențelor deo
sebite de aprovizionare. 
E«te vorba despre furtu
nul dc înaltă presiune pro 
dus dc CATC Jilava și Pi
tești, materiale aliate pe 
care nu ic-a trimis Baza 5 
Caransebeș, sîrmii dc su
dură dc 1,2 mm care n-a 
fosl li viată de Combinatul

oamenii... unii 
adevăratele 

libertății 
Fiecare 

neajunsuri

in 
Sll- 
tc- 
(L

metalurgic C’impia Turzii, 
metale neferoase ctt care 
a rămas datoare BJAIM 
D va, toate contractate în 
timp util, l’e de altă par
te, nu s-a primit — 
form programului — 
la Nădrag, lanț ț 
transportoare, iar de 
Întreprinderea de 
formatoare și motoare 
iectrice Filiași nu 
primit motoarele 
re echipării Lroliilor.

O analiză mai 
arată că indicele dc 
zare a mașinilor a 
numai de 75 la sulă, 
toate șoarecințelc ce 
curg de ; tei. Care 
cauzele ? Evident, 
c te localizată în deficien
țele de aprovizionare. Dar 
nu e; le singura. Analizînd 
modul in care a fost uti
lizat fondul total dc timp 
disponibil se ajunge și la 
alte cauze. Iută care este 
structura zilelor nelucra- 
tc în primul semestru: 
treruperi de producție 
de om zile, concedii 
materni tale peste 7060 
om zile, concedii dc boală 
14 2-13. învoiri fără 
518, concedii fără 
lITil. obligații 3328 și 
motivate 1556. Cumulat cu 
concediile legal., timpul 
nelucrat se ridică la pes
te 38 000 dc om zile. A- 
ccasla înseamnă că fondul 
dc timp a fost folosit doar 
în proporție de 80,15 la

ton
ele 

pentru 
la 

trans- 
e- 

s-au 
notes a-

atentă 
utili- 

fo.st 
C'l 

de- 
sînt 
un a

în-
2 IM» 
de 
de

plată 
plată 

ne-

sută. Și, cum s-a văzut, c- 
fectill lipsurilor de la lu
cru s-a făcut simțit tocmai 
în utilizarea sub capacita
te a mașinilor. Am insis
tat asupra acestui aspect, 
pentru că e 
citorii
II Ml’ să le cunoască, 
ales cei care au lipsit 
la iucrtl sub o foi mă 
«'Ha.

Spunem aceasta pentru 
că cei care s-au prcz’ntal 
1. lucru au muncii bine. 
(> demonstrează rezulta
tele primului semestru. 
La piese de schimb pre
vede, ik au fost îndeplini
te in proporție de 106,-1 
la sută, la construcții me
talice pentru susțineri ini 
nierc 102,7 la sută. Fața 
de programul sortimental 
însă, s-au înregistrat 
tanțe. la oțel turnat 
datorita restricțiilor 
energic și nc-acoperii ii 
paciiuții cu comenzi - 
la echipamente 
ce — datorita lipsei furtu
nului dc înaltă presiune 
Efoi Iniile pentru compen
sarea soi timcntelor caic 
n-au avut condiții de rea
lizare s-au concretizat în
îndeplinirea pi (.-gramului 
propriu d producție în
ptoforțic dc 102,76 la

IDEILOR
ropene. Și nu numai ct- 
1opene

Aflăm că într-o peix- 
pectivă apropiata se va 
deschide și un magazin 
cu produse din import — 
alimerlc și cd«moliRe
lațiile cu parteneri s-ti'iiini, 
prin acțiuni, este un nou 
pas necesar. Pînă cînd 
vom vedea prin unitățile 
comerciale mereu aceleași 
produse prăfuite, uncie, 
în vitrine, decolorate de 
soare ?

Ne-au ajuns la ureche 
și vești despre alți „între
prinzători". Sînt bișnița
rii. care și-au reluat, la
doi pași de^poliție, ten
tantele oferte. Iată, unul 
a plecat in excursie în
I ngaria. Nu oricum, ci
cu portbagajul ticsit de 
vreo sută de conserve 
chinezești. Să nu moară 
de foame vreo trei zile? 
De unde și cum le-a „pro
curat" — că in China si
gur n-a fost — rămînc un 
mister 1 Astea nu-s idei, 
dar ele umbresc viguroa
sa inițiativă de grup «au 
particulară de care avem 
atita nevoie în dezlegarea 
minților încătușate d< 
chingile excesivei circum 
spccții,

Tiberiu SPAT \R(f

bine ca mun- 
și specialiștii de la 

mai 
de

sau

Mulți oameni din Petro
șani ne-au tot întrebat de 
ce nit este apă potabilă. 
Ne-a răspuns domnul ing. 
F.vvald Edelin, șeful sec
ției ape dc ia IGCL Pe
troșani.

— Tn zilele cu ploi to
rențiale, în zona Taia — 
locul dc un le se alimen
tează cu apă Petrila și, 
îe. marc parte, Pctrostmiul 
— datorită defrișăn'or ne
socotite efectuate în anii 
t eenți pe canalele taxate 
de buștenii tăiați se scurg 
năvaldic torenții care a- 
duc aluviuni în bazin. A-

res-

dc 
ca- 

Șî 
liidrauli-

Simian l’OI’

(Continuare în pag a 2-a'

Of: cu nu

avem
uneori apă ?

rdnea coaptă ieșind, ele pe bandă. Fabrica de pîinc — Secția a III a.

PÎINE Al 
Ceea ce este, este !

Am văzut cum io :■ pîj-
a, eu acea aroma incon-

1 un.labila, din cuploi ul de 
ia I.ivezeni. Se muncește
mult este hună, «int de te nu
toate acum. 1 ■a fel este în ce zi
1'el i oș.iiii, la toate secțiile acum
late a ii. mult

Nu puțini an fo t cei Dai ,i
tentați sa nc • suspecteze că vo
ca, „nali/ind dc mai multă cc.'r-tă
vremi-, din diverse un
ghiuri, fi-~p < lele referitoa
re I pime. in goană după 
idei și subiecte — de care, 
insj, nu ducem lipsă —. 
am li ci-cnt chipurile o 
falsa pioba-mă. N-am cău
tat mei cu lupa, nici cu 
nu i os: opul pete negre in 
soaie. Sini puncte de 
tlere cel | mm gieșile 

icopul nostiu i 
iu esie altul 
sen .ilnliz u li

da oam-nilor din 
Jiului a- ei
I c ne ml

ve
de

nii a 
devii 
luni

le odus 
trebui

masa
Ir.

>■5 lipsească dc pe 
fiecăiuia — plinea 
televizor sau aut >turi m 
o cămașă, ori incălțămin- 

1 cumpăram în fieea- 
Dar pîinc — da. Și 

este in cantități mai 
decît indc'ltilăto’ire. 
va fi tot așa, evident 

im fi liniștiți in a- 
i privința nil noi, ci 

zecile- de mii dc locuitori. 
Iar fabrica de pîinc rein
tră in ritmul firesc dc ie 
pi r.il.ic. cornelii rînd u-se
spre munca sp-cifiiă.

Ită uflam ușurați: 
piinea esp- bine. Dc 
cimpiile țării se 
producții dc gi in 
se mai „raportc i/a1 
la I •«figurare, 
si-a întors fața 
moeiația din 
Avem și vm 
noa-triî romîno.i-

V

cu 
pe 

obțin 
care nu 

piua
Dumnezeu 
«pre de. 
Român a 

av a punea 
ă.

Tiluvin SI’ \ f VRII

ce t - aluviuni sini argi- 
ioase Se ajunge ca apa su 
aibii un grad dc turhidi- 
tate (le 1000 1400. Capa
citatea 'lației de filtre dc 
la rIaia e«te de maximum 
litld. De aceea sîntem o- 
bligați să oprim distribui
rea apei. Ne străduim după 
ploi, cum au fost cele din 
săptămîna trecută, să asi
gurăm apă la primele ore 
ale dimineții «1 după-a- 
mia/a, după ora 17. Starea 
vremii, însă, nu o data, 
nc creează problema. A- 
pclăm la înțelcgeica popu
lației «ă-și facă rezerve 
de apă potabilă, la orde 
cind «e liv>. azii. a«tf.-l 
incit a aibă pentru o 
jumătate de zi, fai.i a «u- 
f<.Ti din "■ uza întrerupe
rilor in (l.-trilnu a ap i.

In pei -p -'.vi citorva 
ani (cam-pr 1 mire a<-..n - 
ta p i .peHiv.i — n.r.1. pen
tru eliminai a stării de

II. Al J.X ANDRESCII

lucruri actu de, vom con
strui o «talie di filtre pe
Voa v odu, un 1 ir ’j în
zana Taia. o «tați ” do fil-
'.re cu 4 captări 1 • i 1 ’o 1 a -
tlȘtC, U O C.l'l.l l: ;i!c de
ăpioximativ 0 litri pc

( nadă.
1 u;t im napul i'i.;i f4ri in-

țele.lga emcl ap: ’lul n«»s-
tiu și sa ne «prii ine, no-a
rel dat în ineln i .• re in-
t< rid ut’ir ul.

iuc.ru
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OPRIȚI TIMPII- Dar 
nu oricare. Ci pe cel al 
fructelor de sezon. Cine 
știe. poate dacă il ținem 
în loc vom aven ți fruc
te, cînd va veni zahărul. 
Fină un i alta, consumăm 
ia luna iulie, zahărul de 
pe luna mai. Ce ți-e ți cu 
rațiile a-tea. Sa fi t.âit 
care pinii acum numai din 
zahărul din import ? Greu 
Jc prc'tipus !

TREN. \ veieratul care 
face legatara directă filtre 
Petroșani ți Iatoral pe tim
pul verii circulă din două 
în do ’f. z;]c_ jș;n petroșani, 
potrivit mer-uiui trenuri
lor, i.::eleratul picară In 
zilele cu soț, iar de pe I i- 
toral, in zilele fără soț. 
Așadar, stimați turiști, sln- 
teți rugați de Agenția CFR 
să țineți scama de «acest 
.urru, atunci cinci vă pla
nificați plecarea In va an. 
ță, la mare. ( \! II.)

DEPUNERE. Inimosul 
colindător Vasile Viorcl 
«Ardelean, din Sighetul 
Marmației, dar de obîrșie 
A Lupeni, ți-a încheiat 
ze-.ent colinda țării În
cepută pe 25 decembrie 
1989. La capătul acțiunii 
sale in.moshl colindător a

depus In Contul Libcrta- 
tea, suma de 100 000 lei, 
sumă ctștigată In periplul 
său, ca mesager al datini
lor strămoșești, lată ți 
clteva din orașele par
curse : Timișoara, Arad, 
Sibiu, Petroșani, Craiova, 
flrguviște. Pitești, Con
stanța, Iași, Bacău, Cluj, 
Brașov, Suceava, Alba 
Lulia, Deva, Hunedoara, 
O-■ad*.-, Sutu Mate, B-.j 
Mare.

PROPl NF.RE. La cen
trul de pline din Aninoa- 
sa nu că tă un tabel cu 
pr. țurilc sortimcnt- lor de 
pline, ctâțen.i de multe 
ori ffinJ nedumeriți în 
1»gâturi cu costul unei 
puni. Domnul C. Anton 
ne roagă '5 facem p--pu
nerea ca fi lu acest centru 
de pline să existe o listă 
de pr< țuri, pentru ca o- 
mul sa știe exact cit costă 
o pline. Să sperăm că pro
punerea dumnealui se va 
realiza cit mai rcp< le. Nu 
‘ere pica mare efort.

EDILITARA. In r.nrșit, 
zilele trecute citeva lucră
toare au plivit de buruieni 
zonele verzi de pe bule
vardul din Petroșani Nord. 
O parte din acestea mal 
arată a spații de om gos
podar. Să sperăm că vor 
fi lă.ate să ducă pînă la 
capăt ceea ce au început. 

«Și cmc știe, poate exem- 
p'.ul lor va f* molipsitor ți 
p'-.tru alte zone ale ora
șului,

INC.A IN COPIL PIER
DUT — elevul Muntean 
Alin Cristian, domiciliat In 
str. Vișinilor, bl. 5/27 Pe
troșani. A dispărut din 
data de 27 iunie, plcclnd 
spre școala nr. 1, de unde 
nu s-a mai Întors acasă. 
Semnalmente: brunețe),
ochi căprui, este Îmbră
cat In pantaloni negri, 
pulovăr alb cu maro ți e 
In- alțat In pantofi mari, 
tip dp'.ncuțe. <k*i care pot 
«la informații slnt rugați 
■a -p a Ireseze Poliției sau 
Ja a-lre a: Dumbravă Ni- 
«olae «-tr. A. I mm, bl. 
12, . II, ap 48, Petroșani.

Ibilii i> a ri .ili/ it.i
Gb. orgile (llll{VAS\

Dialoguri artistice. După vernisajul expoziției de pictură a doamnei 
Măran. loto; Sorin OPREA

CRONICA P L A
înccpind de slmbătă

Gcleria de artă „Apollo" 
din Lupcni găzduiește ex
poziția personalii de pic
tură modernă a doamnei 
Pataschiva Măran.

Aflată la cea de i noua 
expaziție personală, artista 
plastică convinge ți de a- 
ccastă dată, poate cu un 
plus de curaj, de consec
vența ți maturitatea cu 
care se implică pe terito
riul artelor plastice. «Ab
solventă a Școlii populare 
de artă din Lugoj, pro
moția 1965, a fost prezen
tă cu lucruri la numeroa
se expoziții de grup din 
Alba Iulia, Alu<l, Tg. Jiu, 
Petroșani, Lupcni. Din 1971 
locuiește in Petroșani și 

Cererea de apartamente e mare
(Urmare din cr<>( I)

care .-e află ACM Petro
șani.

Deosebit de semnifica
tivă este situația din re
ședința de municipiu. Din 
frontul de lucru pentru a- 
nul viitor, la începutul 
lunii iulie, în Petroșani 
amplasamentele ți docu
mentațiile de execuție — 
condiții esențiale pentru 
execuția lucrărilor — nu 
sini asigurate dcclt In 
proporție de 30 La sută. 
Or, acum, cînd ain intrat 
in «a doua Jumătate a a- 
nului, după cum a apre
ciat intr-o recentă discu
ție domnul ing. Adrian 
Suciți, directorul ACM Pe
troșani, Antrcpriz.i ar fi 
trebuit să aibă asigurate 
intcgr.nl condițiile «le lu
cru pentru frontul lucră
rilor prevăzute In anul 
viitor. „De circa trei luni 
purtăm discuții cu repre

«Subsemnații Nicolae Că- 
mărășesru. Constantin Iii. 
nescu și Petre Danciu, an
gajați ai IM Ajiinoasa, In 
legătură cu articolul pu
blicat In ziarul „Zori noi" 
nr. 151 din 7 iunie 1990, 
cerem să publicați In ziar 
cele de mai Jos, prin oare 
contestăm următoarele:

In legătură cu domnul 
Cămărășescu Nicolae ți 
♦filalți enjnțați mal sus 
nu am fost conducătorii 
minerilor șl nu ne-am o- 
eupat de acte reprobabile 
așa cum au fost descrise 
In necunoștință de cauză 
ue cei care an relatat ne
adevăruri scmr.indu-se nu
mai cu inițiale.

In scara zilei do 11 Iunie 
1990 nu am fost la Sala 

polivalentă, așa cum s-a a- 
hrrnat ră am fost solicitați 

este membră a cercului de 
artă plastică „Palela", cu 
sediul în Lupeni.

Vernisajul do sîmbălă 
este o călduroasă invitație, 
oferită Intr-un cadru intim 
ți sincer, in lumea frumo
sului, prilrj de subtile 
meditații ți rafinate emo
ții estetice. Reunind 21 de 
lucrări, expoziția se re
marcă prin unitate stilisti
că, ți siguranță In stăpîni- 
rea tehnicii picturale. Lu- 
c.-ările doamnei Măran o- 
f-.uă vizitatorului o adevă
rată surpriză, prin expe
riența plastică propusă de 
«autoare. Fiecare pînză de
vine în mod singular, fără 
lasă a se rupe de întreg, 

zentanții beneficiarilor ți 
ai pro;cctantului, cu sco
pul de a ni se asigura cît 
de eît amplasamente ți 
documentații, ne-a infor
mat domnul ducctor «V 
fiau Suciu. Dar pînă a- 

cum, discuțiile s-au dove
dit a fi sterile, nu s-au 
solda* cu nlmio concret, 
palpabil. Dacă vom canto
na In această inerție, pu
tem miza pe conflnuarea 
lurrului pc șantierele noas
tre cel mult o lună, două. 
«Apoi vom intra In stagna
re, eu consecințe impre
vizibile".

Situația paradoxală de 
pe șantierele locuințelor 
tiu poate să dăinuie. Se 
cer demersuri imediate, 
fără tărăgănări, pentru 
asigurarea frontului de 
lucru. Altfel, construcția 
apartamentelor otlt de so- 
1,citate de mineri In loc 
să se ridice la nivelul ne
cesarului, se va diminuai 

Scrisoare deschisă
să mergem In Ferentari și 
la Gara de Nord cu mașini 
ți că s-a auzit că nm scos 
oameni pe fereastră pen
tru că erau bișnițari, curo 
afirmă interlocutorul ne
cunoscut

In realitate noi am dor
mit noaptea In altă par
te, puțind Justific.i la ne
voie acest lucru, precum 
șl faptul că nu am nvut 
acțiuni nocturne de nici 
un fel.

In contrast cu ce decla
ră interlocutorii tn ziar, 
eu, Ilinescu Constantin nu 
nm avut gigafon ți niel 
nu am vorbit la gigafon.

Se afirmă tot In neau- 
noștință de cauză că au 
fost mobilizați unii mi
neri să rămlnă In Bucu
rești, că cel cinstiți au 
plecat acneă eu primul 
tren.

I

3 T IC Â
un univers cu infinite 
nuanțe cromatice.

Lăsăm vizitatorilor plâ- 
terea de a descoperi sin
guri xcele valențe emoțio
nale pe care stilul deschis 
ți complex al lucrărilor le 
oferă cu generozitate.

La despărțire, Insă, ci
teva semne de întrebare 
peste umbra unei tristeți 
De ce In Petroșani nu e- 
xistă o galerie Ic artă, așa 
cum Intilnim în Lupeni ți 
Petrila ? SA fie gradul 
de sensibilitate artistică 
al locuitorilor mai scăzut 
sau interesul edililor ora
șului pentru cultură „este 
subl.m, dar lipsește cu 
desftvîrșire" ?

Sorin OPREA

I 
I 
I 
I 
I 
I

I
II * 
I

Se poate 
mai mult îl

(Urmare din pag. I) 
sută, a depășirii produc- j 

țici marfă yîndută țl In- ■ 
casată cu 21,7 * milioane J
lei, în realizarea integrală 
a planului la export Se 
prelimina, de asemenea, 
încadrarea in cheltuielile 
totale și de materiale Ia 
1000 lei producție marfă, 
ca ți ti beneficiarului sta- 
b.lit.

Da.A am intitulat antt- • 
liza de față „Se poate mîi I 
mult", ;m făcut-o cri rin- | 
vingerca că eele relatate . 
vor fi «->naliza*c de fiecare I 
forma’ie de lueru, de con- I 
ducerile secțiilor ți se va | 
acționa in consecință pen- ■ 
tru îmbunătățirea conți- ] 
nuă a activității așa cum ■ 
ea a fost gîndită prin pro- 1 
gramul propriu de pro- I 
ducție. |

Sa vorbește mult de * 
lătra cei trei interlocutori 
cu inițiale V.R., I.N, ți 
IR. că „s-a auzit" țl sa 
presupune că am fost cu 
bișnițarii ți In apartamen
tele bișnițarilor, lucruri ou 
totul neadevăratc.

Nu-i înțelegem pe tei ț 
care susțin aceste presu- ■ 
puneri de ce se ascund 
după inițiale ți de ce re
dacția ziarului „Zori noi" 
este prima care deschide 
o presupusă anchetă pu
blicistică (gazetărească — I 
nr.). I

Pentru stabilirea ade
vărului cerem să publicați 
In clarul „Zori noi" con
testația de mai sus.

€cea ce ți facem (n.r.).
► icolno CAMARAșeSCU. ■ 

«onstnnfin IL1NESGU, ! 
Pclru DANCIU. 1

do la I.M. Aninonsn I

Dezbateri in Adunarea Deputaților
• Reorganiz«irea ministerelor • Salarizarea 

funcțiilor de nivel guvernamental
• Extinderea pensionării în baza Decretnlui- 

Lege nr. 60'1990
După «împle dezbateri, 

atît pe ansamblu, cit și pe 
fiecare articol în parte, 
Adunarea Deputaților a 
aprobat, în cursul după- 
amiezii de luni. Legea 
privind reorganizarea mi
nisterelor și salarizarea 
funcțiilor in Guvernul 
României și a unor funcții 
de nivel guvernamental. 
Potrivit noii legi, activita
tea de reorganizare a 
ministerelor și a celorlal
te organe centrale va fi 
încheiată pînă la data de 
31 august a.c. Personalul 
transferat în interesul ser
viciului sau trecut cu a- 
cordul fiecăruia In cadrul 
aceleiași instituții, în func
ții cu niveluri de salariza
re mai mici, ca urmare a 
aplicării prevederilor pre
zentei legi, are dreptul la 
salariul tarifar avut, spo
ruri ți indemnizația de 
conducere, după caz, timp 
de trei luni după intrarea 
In vigoare a noii structuri 
organizatorice. De aceleași 
drepturi beneficiază și 
personalul care a fost meo- 
țtrut în activitate în In
stituția reorganizata. Noua 
lege stipulează .și compe- 
tir.țele acordate guvernu

Din partea 
Tineretului

Avirid In vedere autono
mia de funcționare și de
cizie, necesitatea asigură
rii resurselor pentru veni
turi proprii, cluburile și 
asociațiile sportive, care 
sînt persoane juridice, po
trivit legii, pot fnclieia 
conlracte de sponsorizare

Noi secții de specializare in 
invățămintul superior
• CRAIOVA •

Pentru anul universitar 
1990—1991, In cadrul unor 
instituții de Invățămînt 
superior din țară s-au în
ființat și reînființat noi 
secții de specializare pen
tru tinerii candidați ca se 
tor prezenta la examenul 
de admitere. Astfel, In mu
nicipiul Craiova, In cadrul 
Facultății de medicină, va 
funcționa secția de sto
matologie, a cărei cifră 
de școlarizare, pentru în
ceput, este de 20 de locuri 
la 7.1. Tot pentru viitorul 
an universitar, tn institu
tele craiovcne de învăță- 
mlnt superior vor exista 
ctte 25 de locuri pentru 

„Pro-Basarabia și Bucovina'*
o filială a Asociației mondiale 

pentru cultura română
ln capitala Moldovei a fost creată o fih.iki a 

Asociației mondiale pentru cultura română „Pro- 
Basarabia și Bucovina" — transmite agenția TASS. 
Asociația respectivă a fost înființată la începutul 
anilor '50 și ti reunește pe ernigranții din Basarabia 
și Bucovina. Obiectivul ci I) constituie propagarea 
valorilor culturii române. Asociația este apolitică. 
In cadrul ei este interzisă propaganda oricăror i- 
dcologii, ea nu urmărește nici un fel do scopuri 
politice. Intre princip.'ilcle sarcini ale filialei create 
In Moldova figurează studierea istorici Basarabiei 
și Bucovinei, contribuția la renașterea culturii 
n.aționale, a tradițiilor naționale și populaie, răs- 
pîndirc.i lilenitui ii roniănc.

lui, precum și salariile ta
rifare pentru funcțiile din 
conducerea guvernului ți 
de conducere a ministere
lor. Primul ministru va 
,i\\a un salariu de 18 000 
lei lunar, ministrul de 
stat — 15 000, ministrul — 
14 000, secretarul de stat, 
șef de departament — 
12 500 etc. Au fost aproba
te sumele propune inițial 
in proiectul de lege. 
Mai trebuie menționată o 
ultimă prevedere din a- 
ceastă Lege și anume ex
tinderea aplicării pînă la 
data de 31 decembrie 1990 
a prevederilor Decretului* 
Lege nr. 60 din 7 februa
rie 1990 privind pensiona
rea cu reducere de vîrstâ 
a unor salariați.

In încheierea ședinței 
de luni. Adunarea De- 
potațiior a aprobat com
ponența nominală a eo 
misiilor permanente ale 
acestui organism, legisla- 
Vv, care Tși vor începe 
activitatea chiar săptămâ
na aceasta.

Lucrările Adunării De
putaților au fost reluate 
marți la ora 15,

(Rompres)

Ministerului 
și Sportului

cu parteneri din țară șl 
de peste hotare.

In scopul asigurării U- 
nor condiții «avantajoase, 
contractele de sponsoriza
re vor fi avizate de Mi
nisterul Tineretului și 
Sportului.

BALA MARE
profilcle drept, autovehi
cule rutiere, mașini și in
stalații agricole, ceDtrale 
termoelectrice, educație 
fizică și sport.

La Baia Marc, funcțio
nează Facultatea de litere 
și ștfințe, care va oferi 
celor interesați două so
ții pentru pregătire și spe
cializare: prima, de limba 
și literatura română ia 
principal șl o limbă străi
nă La secundar (engleză, 
franceză), cu 20 de locuri 
Ia zi; a doua, de matema- 
tică-fizică, tot cu 29 de 
locuri la zi. Facultatea v.a 
avea o durată de 5 ani

(Rom preș)

intcgr.nl
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i ȚESĂTORIA DE MĂTASE LUPENI < 
; o firmă cu perspective și ambiții mari i

Ani cle-a rîndul Țesăto- 
r:a de mătase din Lupeni 
a cunoscut o situație eco
nomică precară. Nu e o 
exagerare. Cent ral: za rea 
excesivă a fost resimțită 

de această unitate mai mult 
declt altele. Și asta din- 
tr-un motiv de superficia
litate nefondată din par
tea unor întreprinderi de 
prefil cu tradiție. Țesăto- 
ria din Lupeni, fiind o 
Unitate relativ nouă, a 
fost tratată ca o „cenușă
reasă", atlt centrala in
dustriala și celelalte
unități arătmdu-i doar 
indiferență. Dar acești oa
meni (femei In marea ma
joritate) n-au disperat. Au 
crezut permanent in me
seria lor .și In viitorul pe 
care acum și-l construiesc 
s ngun, deși cu oarecare 
timiditate.

Spărglndu-se mrejele 
centralizării ți Țcjâtoria 
din Lupeni a pășit pe ca
lea autonomiei. încă din 
primele zile ale anului, 
consiliul dc administrație, 
compartimentele funcționa
le n-au stat nici o clipă 
să aștepte. Au căutat par
teneri, au reînnoit relați
ile de colaborare cu furni
zării, au testat și au găsit 
piață sigură de desfacere, 
au reorganizat producția 
pe făgașul nou al autono
miei depline, reușind f.â 
se asocieze cu alte între

C’.le mai noi produse 
asimilate In prima parte 
a anului de Țesătoria de 
mătase slnt două tipuri 
de țc'Aturi de mait re
zistență ți calitate: țesătu
rile tip „Damna" și ,.Bră- 
det" Două țesături utile, 
cu largi întrebuințări, care

Noutăti
9

productive
— « p P
prin gama crorrxrtiră, di
versă, pot satisface cele 

mai felurite gusturi ale 
beneficiarilor.

Alături de acestea, Țe
sătoria execută o variată 
gamă de :

— țesături pentru căp
tușeli de îmbrăcăminte ;

— țesături ușoare pentru 
imprimeuri I

— țesături tehnice p«n 
l.ru diverse domenii.

©rice țesătură produsă 
la Lupeni poate deveni 
un bun al cumpătaturilor, 
«•u largi întrebuințări. 

prinderi de profil, Intr-o 
așa-zisă asociație a mătă- 
sarilor, care i-a ajutat să 
pună întreprinderea pe 
picioare. Da, aceasta este 
realitatea. Țesătoria de 
mătase a devenit In scurt 
timp o întreprindere cu 
largi perspective de dez
voltare, cu garanții sigure 
pentru oamenii c-i, care vor 
avea un viitor asigurat

Cu gîndul la viitor
Cum s-a produs acest 

lucru, ne-a oferit amănun
te domnul Nicolae Vlad, 
directorul întreprinderii :

— Nu este vorba doar 
de o situație de circum
stanță ceva ce s-a petrecut 
la noi in această primă 
parte a anului. Este vor
ba despre începutul unei 
activități, care, In sfințit, 
pășește pe făgașul el fi
resc, după ani ți ari în 
care abia ne-am tîrît. Do
rim să demonstrăm în- 
tr-un timp cit mai scurt, 
că existența acestei țesă
torii iu Valea Jiului nu 
este un lucru întîmplător. 
Vrem să ne dovedim utili
tatea pentru Valea Țiului. 
Putem executa multe lu

Oferim noi locuri do munco
Rațiunea existenței a- 

eestei unități de țesătorii» 
in orașul Lupeni cric ca 
soțiile și fiicele minerilor 
din oraș și din Valea 
Jiului să aibă locuri de 
muncă. Dacă s-a realizat 
sau nu pînă in prezent a- 
reastâ rrunire este greu «le 
spus. Cert estv că plnă n-j 
de mult (anul trecut — 
n.n.) țesătoria era considr 
rată o „cenușăreasă" a 
industriei ușoare din Lu
pani. Multe femei an ve
nit, au plecat, dar unele 
iu ți rămas ți n-au gre
șit. Așa se face că in pre
zent țesătoria ofciă In 
jur de 300 locuri de mun
că disponibile pentru fe
mei.

Fabrica oferă condiții 
avantajoase de calificare 
la locul dc rnun i’i, intr-o 

Pagină realizată dc

Gheorglic < IIIRVASA

cruri absolut folositoare 
pentru minerit și pentru 
mineri. Avem materie 
primă, avem posibilități 
tehnice, avem tot ce ne 
trebuie ca să facem față 
oricăror solicitări, bine
înțeles, în contextul unor 
contracte și comenzi fer
me. care să argumenteze 
profilarea pe producția u- 

nci anumite game de țe
sături.

— Acectc afirmații sînt 
doar intenții sau există 
oarecare certitudine. In
tr-un viitor apropiat 7

— Nu c vorba doar 
despre o intenție a noas
tră, în legătură eu profi
larea unor zone ale fabri
cii pe producție pentru mi
nerit. Noi am pornit deja 
unele demersuri ți ope
răm să ajungem la o în. 
ttlegcre care să fie reci
proc avantajoasă. Ne-am 
orientat în primul rînd 
spre producția pînzei de 
doc, necesară echipamen
tului de lucru pentru mi- 

perioadă dc 3—6 luni. In 
toată această perioadă toa
te lucrătoarele non anga
jate vor avea reducere de 
normă și vor fi salarizate 
inlegral, avlnd acel«?ași 
cîțtigur.i ca și lucrătoarele 
calificate. Este important 
de reținut că se lucrează 
numai in două schimburi, 
in «ondiții dc curățenie 
decăvîrșită.

Orice muncitoare lucrea
ză pe utilaje dc marc 
modernitate ți producti
vitate, care nu necesită 
tort fizic deosebit. Cine 
dorește să se angajeze 
la Țesătoria, in special 
tinere absolvente, stnt n>- 
tcp.ete dc un «oiectiv ini- 
»os, care oferă tot spriji
nul moral i profesional, 
pentru a «Iov-, ni în so’irt 
timp muncitoare specialis
te 

norii. Toată producția 
noastră ar putea fi pre
luată dc Întreprinderea 
de confecții Vulcan, cu 
care am discutat și este 
dc acord, pentru a execu
ta salopete pentru mineri 
și pentru alte categorii de 
muncitori. Apoi am putea 
executa tot necesarul de 
filtre pentru mină, acea 
cordelină care se aduce 
din alte localități. Credem 
noi că ar fi un marc a- 
vantij pentru fiecare uni
tate minieră să ia aceste 
produse de aici din Vale 
și nu din alte părți. In 
orice caz, noi sperăm să 
asimilăm cit mai repede 
această producție, dacă 
CMVJ se va arăta dispus 
-ă «onclucroze cu noi.

Aș cm mari disponibili 
tați tehnice, să dăm r«uma! 
un exemplu. Utilajele <?u 
care se lucrează în țesăto
ria din Lupeni sînt din 
import și reprezintă cele 
mai -noi tipuri în dome
niu. Ca să nu mai vor
bim de productivitatea 
gradul de mOcanfrarc și 
fiabilitatea lor. Sînt lu
cruri care nu sînt d« ne
glijat pentru oricine lu- 
crcază aici și putem con
chide că Țesătoria de mă
tase Lupeni arc un viitor 
asigurat De fapt, avem 
utilaje, avem materie pri
mă, avem oameni, avem 
comenzi, avem piață de 
desfacere asigurată. Ne 
mai rămîne doar să mun
cim și viitorul este al nos
tru.

Avantaje
Ca orice unitate economicii, și 

Țesătoria de mutase din Lupeni o- 
feră salariațiior săi multiple avan
taje. lată numai cîteva dintre aces
tea:

— asigură și gar.ințe.izfi locul do 
muncă;

— asigură luciul în condiții de 
temperatură constantă, luminozita
te adecvată, curățenie exemplara, 
ventilație corespunzătoare și lipsa 
noxelor»

— utilaje moderne de marc pro
ductivitate și cu un înalt grad de 
tehnicitate, a căror mlnuirc nece
sită un efort fizic minim;

multiple
— salarizarea se face ia catego

ria lucrării executate și nu la ca
tegoria de încadrare a lucratorului;

— o parte din personal, prin spe
cificul meseriei, este încadrat in 
grupa a II-a de muncă, avlnd a- 
vantaje la pensionare;

— săptămîna de lucru redusă de 
5 zile, numai în două schimburi;

Doriți sa beneficiațl de aceste 
avantaje? Nimic mai simplu. Vă 
puteți angaja la Țesătoria de mă
tase, care, încă oferă locuri pen
tru forța de muncii feminină. Dacă 
doriți să vă angajați, adn»sați-vă 
cu încredere biroului porson«i) al 
întreprinderii.

Reglorul — o 
brățară de aur

Unul din personajele 
cele mai importante din- 
tr-o unitate de țesâtorie 
este reglorul. Nu este prea 
mare filosofic să fii re- 
glor Dar nu este nici sim
plu. Pentru că trebuie 
să fii meseriaș. Și nu de 
oricare. Ci unul dc înaltă 
calificare. Dar cum ni
meni nu s-a născut învă
țat, și meseria de reglor 
se Învață. Se învață .de 

la început, încet, dar si
gur, dacă ai cunoștințe nu 
prea mari de Iăcătuțcric 
sau dc mecanică.

Iată ce ne spune dom
nul ing. Augustin Arde
lean, șeful organizării 
producției și a muncii : 
„I’cntru oricine, care nu 
cunoaște exact, această 
meserie de rcglor pare 
Ja început, ceva extraordi
nar, ceva foarte greu de 
realizat. In mare parte 
este adevărat, dar lucru
rile nu sînt chiar așa de 
complicate. Nu-i mure 
lucru să devii rcglor. Și 
această meserie este la 
in kmina oricărui absol
vent de școală profesiona
lă sau liceu, cu profil dc 
lâcătușerie, mecanică sau 
mecanică fină. Cu alte cu
vinte orice absolvent de 
tcndițîe medie. Pentru a 
deveni rcglor este nevoie 
ca tînărul să parcurgă o 
specialii ere d» 6—9 Inel, 
în cadrul întreprinderii 
noastre, timp în care poi- 
tc deveni specialist. Este 

le reținut că r-ce r srlur 
aie in grija mai multe 
mașini de țesut cii <> a tre
buie să le asigure fun țio- 
narea continuă. Insă în
treținerea și repararea a- 
CtstC-i utilaje moderne nu 
necesită un efort mare, ci 
un efort minim, bineînțe
les, în contextul stăpîni- 
rii exacte a meseriei. Le
gal dc acest asp<’ct, dau 
un exemplu, la îndemînă. 
Toate reperele unui ase
menea u ti 1 a j trebu
ie asamblate și reglate 
perfect și sînt numai vreo 
2500 de repere. Dar din
colo dc complexitate, me
seria de rcglor este sim
plă. Și, mai ales, oferă 
multe avantaje, între care 
cel mai de luat In seamă 
este că dă posibilitatea u- 
nor cîștigurl nelimitate. 
De asemenea, necesită e- 
fort fizic scăzut, creează 
posibilitatea dc a deveni 
un meseriaș de elită. Eo 
regulă, preferăm pentru 
această meserie bărbați, 
cu intjl’ger.iă ți îndemî- 
nare profesională".

Nu uitați meseria de 
rcglor c o meserie fru
moasă, o meserie bănoa
să care vă este la Înde- 
mină. Țesătoria de mătase 
din l,upcni.eu are vacan
te dccit 20 de locuri. Deci, 
20 de oameni sînt aștep
tați, pentru a beneficia de 
avantajele meseriei dc re- 
glor.

ȚESATORIA DE MUTASE LUPENI 
un partener serios, un nume care se respectă

l.ru
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Majorări de prețuri la carburanți,

(n primele șa-.- luni ale 
anului 1990, producția în 
principalele ramuri ale eco
nomiei naționale, in special 
ta cele responsabile direct 
eh asigurarea energiei pen- 
trH economie, a cunoscut 
v«dori negative în compa
rație cu cele înregistrate în 
aceeași perioadă a anului 
trecut. Acest lucru s-a pe
trecut în mod surprinzător, 
ia contextul asigurării de 
către stat a unei cantități 
superioare de materii pri
me din import și a unor 
fonduri sporite pentru re
tribuirea forței da muncă. 
Minusurile în producție se 
datorează în primul' rînd 
scăderii productivității mun
cii. Exportul a cunoscut de 
asemenea regresiuni dra
matice. In aceste condiții, 
progi amul propus de gu
vern privind trecerea Fa 
economia de piață este a- 
menințat in' chiar premizele 
sale esențiale. puvcrnul 
caatâ soluții pentru a asi. 
gura *pBls normal al e-
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liîrtie și alte produse
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Preuniversitaria.
Teatru TV (reluare). 
Integrala Shakespea-

* jt 
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din acesteconomiei. Una 
soluții este reorientarea sub
vențiilor către acele produ
se și servicii de 
utilitate 
preț s-a 
majorat 
tranziție 
nergia casnică. In consecin
ță, subvențiile sînt retrase 
acelor produse care nu și 
le justifică, produse a că
ror cerere a crescut în mod 
vertiginos și care nu pot fi 
asigurate din producția 
ternă.

In primul semestru 
anului 1990, consumul 
carburanți proveniți 
petrol a crescut de 3,1 
Știut fiind că majoritatea 
cantității de petrol necesar 
rafinării este din import, 
factura benzinei auto li
vrată populației pentru anul • 
1990 se va situa în jurul ș 
sumei de 150 milioane do- Z 
lari, imposibil de echilibrat 
în condițiile scăderii ex
portului. Totodată, prețul 
acestor produse în Româ
nia este mai scăzut decît

maximă 
socială, al căror 
propus să nu fie 
în perioada de 

alimentele, c-

in

al 
de 

din 
ori.

W

cel practicat în țările ii- ■ 
verane. In același timp, 
prețul în lei al benzinei se 
situează mult sub cel prac
ticat in dolari în România, 
la paritatea de 21 lei dola
rul. Analizînd acest deze
chilibru, care tinde să a- 
fecteze grav situația de 
ansamblu a economiei, gu
vernul este nevoit să apro
be reducerea subvențiilor 
la importurile de țiței, ceea 
ce conduce la majorarea 
prețurilor cu amănuntul la 
benzină și motorină auto, 
pînă la următoarele nivele :

Tip Prcmiiim I CO R 9G
— 98 — 15 Iei/litru ; Tip 
ITemium 11 CO R min. 95
— 15 Iei/litru ; Tip Regular 
CO R min. 87 — 13 lei/li- 
tru ; Tip Auto Normală CO 
R min. 75 — 12 lei/iitru ; 
Benzină extracție — 8 lei/ 
litru ; Motorină auto — 12 
Iei/litru.

Din necesități de 
jare a resurselor voloroase 
ale țării și de asigurare a 
unui preț corelat cu cel 
practicat în țările vecine,

protc-

europene, al produselor ce 
au drept bază aceste resur
se, precum și din necesită
ți de asigurare a echilibru
lui ecologic, guvernul a de
cis, în contextul aceleeași 
politici de corelare a cere
rii cu oferta, aprobarea ma
jorării prețurilor de pro
ducție, de livrare și cu a- 
mănuntul la hîrtia de ziar 
șl hîrtia de tipar, la tari
fele pentru executarea lu
crărilor poligrafice, precum 
și prețurile de vînzare cu 
amănuntul pentru ape mi
nerale. Astfel, pentru ape 
minerale, prețurile se 
situa între 2 
500 ml., si 3 
î 000 ml.

Pentru ape 
tărîrea prevede ca produ
cătorul să ia măsuri pentru 
creșterea cantităților desti
nate fondului pieții, asigu- 
rînd o aprovizionare ritmi
că a populației, precum și 
pentru îmbunătățirea cali
tății și modului de prezen
tare.

lei sticla 
lei cea

mi n orale,
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2LjutoruL alimentar — o speranța 
jxentMJ cetățeanul sovietic

afirmat că este „foarte 
dificil" pentru Statele U- 
nite sa răspundă favorabil 
cererilor sovietice atîta

-resa-
e

Bush, președintei Jaoaictio
Mihail Gorbaekw»«tbIFniat _______
importanțaAjutarH*- vreme cit reforme econo- 
■- idental perUcU 1 Uniunea 
Sovietică, -„mențlonTnâC- 
teva forma da asistență

1. fmce autentice nu vor fi 

fâm să facă tirreg^cerera 
specifică". '■ a derfara) 
Brcnt Sco\v< 
herul președi 
prritru problemei 
rcații nationaîț«,w._„.(

AFP. ScsWcrofițl * *’
menționat căZisceș^dintefe 
e. «a cenjfocdtoAșefî 

d» stat ocelden*^! 
tor al in»er 
nuri de. co.vajui tj> ntru 
a da sțjcranț3âael«ț«anulul 
sovictie" la Umpol «clor 
dof enl «TI £a Va "pune 
In aplicară programul său 
de reforma economice. 
Consilierul american 5 a

Siu' 
ish 

tr«U-

adoptate de URSS, subli
niind, totodată, cu SUA 
nu vor acorda ajutoare 
*n alimente, pe care le 
consideră „cea mai nefolo
sitoare formă de asistență" 
deoarece nu atrage după 
Sine o dezvoltare econo
mică.
i/Sc’relanil de stat ame
rican Jamcs Bak •• a a- 
firmat că întilnirea la ni
vel înalt de la llouston 
„nu va recomanda proba
bil" un ajutor economic 
pentru VRSS căruia îi 
sînt de altfel favorabile 
Franța și RFG, notează 
AFP.

Noi incidente in Albania

IN MAI MULTE orașe alo 
Albaniei s-au 
săptămîna trecută 
rări care s-au soldat 
moartea mai multor 
soane, informează din 
na surse diplomatice, 
citează mărturii de la 
locului. Aceste 
au izbucnit în 
cu criza declanșată 
pătrunderea unor 
giați albanezi la ambasa
dele mai multor țări din 
Tirana. Sursele menționa
te, citate de agenția Fran
ce I’ressc, au precizat că 
tulburările au fost 
reprimate in orașul 
der din nord-vestul 
Ia S,:i,anda în sud 
vaja în sud-vest.

înregistrat 
tulbu- 

cu 
per- 
Ate- 
care 
fața 

tulburări 
legătură 

prin 
refu-

dur 
Shoko- 

țării, 
și Ka-

INTRE 4 000 și 5 000 de 
albanezi refugiați la amba
sadele europene din Tirana 
așteptau duminica, în con
diții foarte dificile, să pă-

vor 
de 
de

Fio-

rusească țara, în urma ac
ceptării de către autorități 
a expatrierii lor — infor
mează agenția France Pres- 
se, citind surse ale ambasa
dei Franței in. capitala 
albaneză.

Duminică mai aveau loc 
negocieri privind modali
tățile de plecare a celor 
care s-au refugiat la amba
sadele europene din Tirana.

POTRIVIT agenției aus
triece de știri APA, citată 
de ADN, Albania a învinuit 
mai multe țări vestice că 
ar fi produs în țară „o si- 
tu 'ție anormală" ; ambasa
dele acestor state au întîr- 
ziat acordarea vizei pentru 
refugiați, deși plecarea a- 
cestora a fost deja aprobată 
și s-a asigurat renunțarea 
la folosirea forței. Sînt ci. 
tate în acest sens declara
ții făcute de adjunctul mi
nistrului de externe, Mll. 
hamed Kapllani.
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Cooperativa meșteșugărească 
Unirea"ii

cu sediul în Petroșani str. N. Bălcescu nr. 1
organizează

examen sau concurs 
pentru ocuparea postului de

— CONTABIL ȘEF
Condițiile de angajare și salarizare 

cele prevăzute de Legea nr. 12/1971 și 
gea nr 57/1974 republicată. Cei interesați se
pot adresa Ia biroul personal al cooperativei 
și la telefon 43251.

sini 
Le-

Complexul legume 
Petroșani

angajează:
— un lăcătuș mecanic

I

<

*

— un electrician întreținere
— 2 lucrători comerciali 

pentru deplasări în țară.
bărbați

Condițiile de angajare și retribuire sînt 
cele prevăzute de Legile nr. 12/1971 și 57/ 
1974.

Relații suplimentare la Depozitul legumc- 
fructe Iscroni, telefon 41263.

MICA PUBLICITATE

la

Ghcorghc, eliberat de IGCL 
Petroșani. In declar nul.

(1717)

GUVERNUL Japonez in
tenționează 6ă trimită In 
Uniunea Sovietică, în toam- 
rwi acestui an, o delegație 
economica reprezentativă, 
care să f.'c.ă cuno< tit spe
cialiștilor Sovietici sitemul 
Japonez de mniagement — 
informe iză ?gcnț:5 TASS. 
Din d*1'Rație vor face par
te sp-s ialiști în domeniul 
controlului calității produc
tivi și org.mi, ui actjviti'u 
ții inrhi.tr !■•.

SCURTE ȘTIRI 1i SCURTE ȘTIRI

■

•■m- 
,.A- 
fio.

pn -

tuanla trebuie să fie cialio. 
rate de ambele părți piuă 
la dulii de 11 iulie — a de
clarat Mul guvernului li
tuanian, Kazimicrn Prun, 
•kivne, Intr-o euvfntarc te
levizat.!, la Vilnius. După 
cum relevă agenția TASS, 
c-t vorba do o scrie de 
acorduri ctlprinzind dome, 
riiil ' fie politicrt general i 
cffinomic, comerț, rtlațule 
fl pi opriot'itr
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PRGII ■ rrr v. 4 
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alimentare, care va afecta 
serios bugetul famdiilor 
cehoslovace, precizează șm- 
sa citată.

N DI.Z \COIll) continuă 
se mențină intre piv
nițele .Statelor Finite, 
>rge Bu-h, și piinml-mi- 
tru al Japoniei, Toshiki 
illl. < li privire hi rhes- 
ie<i r.iporturilor ( <>no- 
« cu China: Japonia 
e-t-, i rod 'îitla ti-
rf ’ r-'dit penii ti a. ea- tâ 
i, iar Si l' \. Cfiiv iJci a 
i <!■ Iiidcrca ir | j i,, <■.

granți în Israel se va ridi
ca la 2 milioane — infor
meiuză agenția EFE.

CONSILIUL Comanda
mentului Revoluției din 
Irak și conducerea regiona
la a Partidului Baas Arh 
Socialist ;m adoptat proiec
tul unei noi constituții a 
țiuit, care prevede introdu
ceri a unui sistem cu m.u 
multe pai t ide — in formează 
agenția INA, citată de Ta. 
ning.

_ ANIVERSARI 
•Jț

CU OCAZIA ieșirii 
pensie urăm dragului nos
tru Baron Zaharia multă 
sănătate, fericire și „La 
mul ți ani 1“ Soția Georgeta, 
fiul .Stelian, 
nora 
rinei, 
na.

fiica Daniela, 
Gizclla, ginerele Ma- 
nepoții Andrei si Dia- 

(1723)

PIERDUT contract de în
chiriere pe numele Domo, 
koș Andrei, eliberat de 
IGC L Petroșani. II declar 
nul. (1720)
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( OIMEMOR \UE

SOȚIA anunță cu a- 
clincă durere dispariția 
fulgerătoare n celui ca
re a fost un bun soț

sing. fl.TTI ROUERT

Inmormintarca va a. 
vea loc joi ora 16. Cor
tegiul funerar pleacă de 
la capela Evanghelică 
din Petroșani slr. Mihai 
Viteazul.

Nli-I voi uila nicioda
tă. (1727)

COl IX TIVUL AC M 
I’elroșani este alături de 
familia greu încercată 
prin decesul celui care 
a fost un bun coleg

sing. PI. rTI ROUERT

Sincere condoleanțe 
f imiliei. (1718)
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