
Cotidian independent al Văii Jiului

ANII, I, NR. 156 JOI, 12 IULIE 1990 4 PAGINI — 1 LEU

U/ina electrică Paroșeni

Cu ghidul fa iarna ce-o să vină

Turneu artistic 
in Corsica

Marți scara Ansamblul 
folcloric „Paringul" al 
Casei de cultură din Pe
troșani a plecat intr-un 
turneu artistic în Corsica, 
acțiune inclusă în progra
mul de colaborare care se 
desfășoară sub egida Aso
ciației Corsica — Româ
nia. Vor fi prezentate mai 
multe spectacole in centre 
urbane din Corsica. Iși 
dau concursul orchestra, 
grupul de dansatori. so
liști vocali și instrumen
tiști. Conducerea muzica
lă aparține lui George 
Câlțea. iar coregrafia este 
semnată de Nicolae Ză- 

blău. Mesagerii artei din 
Valea Jiului sînt însoțiți 
de un grup de oameni de 
cultură și artă din muni
cipiu.

Turneul se înscrie ca o 
nouă dovadă a bunelor re
lații existente între Valea 
Jiului și Corsica, a des. 
chiderii și integrării noas
tre in Europa. (Al.II.)

întrunire
l,a Casa de cultură din 

Petroșani va avea loc Îm
băta. 14 iulie, de la ora 
10, o întrunire a membri
lor și simpatizanților Par
tidului Național Liberal. 
Biroul executiv ăl filialei 
Petroșani a PNL ne-a in
format că la ordinea de zi 
vor fi unele aspecte de 
natură organizatorică și 
de acțiune în viitor a a - 
ccstei formațiuni poli
tice.

I A FOST APROBAT, PENTRU MINERI

Sporul
ILa solicitarea noastră, 

dl. Valorică Matei, secrc-
I tarul Ligii sindicatelor 
1 miniere libere Valea Jiu- 
| lui, ne-a făcut următoa- 
. rele precizări :
] In baza acordului de 
[principiu, din 14 martie 

1990, și a discuțiilor din 
perioada 28 iunie — 7 iu- 

I lie a.c. între comisia gu- 
■ vernamentală și Consiliul 
I de coordonare al Ligii 
I’ sindicatelor miniere li.

bere Valea Jiului, Gu
vernul României a apro- 

I bat Hotărîrea privind a- 
■ cordatea sporului de pc- 
: riculozitate pentru activi- 
I tatea minieră din subte- 
Iran.

Hotărîrea a fost elabo- 
, rată în baza concluziilor 
I desprinse din raportul u- 
Inei comisii de experți din 

care au făcut parte re
prezentanții Ministerului 

| Mineloi, Ministerului I’inan- 
Ițelor, Ministerului Muncii 

și Ocrotirilor Sociale, pre
cum și ai Institutului de 

I Cercetări pentru Securi- 
I’ tatc Minieră Petroșani.

Raportul stabilește îm
părțirea bazinelor mini- 

. ere din țară în patru ni- 
| vele de periculozitate. Pen- 
Itru fiecare nivel a fost 

stabilit un coeficient, în 
funcție de care, pornind de 

Ila un nivel de bază, se a- 
cordă sporul.

I Inițial în revendicările 
minerilor din 19 ianuarie 
și 9 martie a.c.. sporul so_ 

I licitat a fost la -valoarea 
a 50 la sută din salariul 
tarifar. In urma negocie
rilor avute. înțelegînd si
tuația emnomi'-ă mai mult 
decît precară în care se 
află țara, precum și ni-

. velele scăzute ale pro- 
I ducției de cărbune la

de periculozitate
minele din Valea Jiului, 
liderii sindicatelor și con
ducerea Ligii au propus 
Guvernului acordarea spo
rului în două etape. Ast
fel, în prima etapă, res
pectiv perioada 1 iunie — 
31 decembrie 1990, valoa
rea sporului de periculo
zitate pentru minerii din 
Valea Jiului va fi de 1000 

Guvernul Româmcî
II O i Ă R I R E

privind acordarea sporului de periculozitate 
in activitatea minieră din subteran

AUT. 1. — Inccpind cu data de 1 iunie 1990, se 
aprobă acordarea sporului de periculozitate pentru 
activitatea minieră din subteran din cadrul Depar
tamentului Minelor.

Sporul se acordă personalului in sume lunare, 
diferențiat pe niveluri de periculozitate și nu este 
condiționat de aplicarea celorlalte sporuri ce se a- 
cordă potrivit legii.

Pentru anul 1990, sporul de periculozitate se a- 
cordâ conform anexei care face parte integrantă din 

* prezenta hotărire.
ARI’. 2. — Cheltuielile deteminate de acorda

rea sporului de periculozitate se suportă pe costu
rile de producție sau de investiții, după caz, ale 
unităților, acoperirea financiară a acestora in anul 
1990, făcindll-se de către Departamentul Minelor, 
pe seama disponihiIitățiIor la fondurile de investi
ții alt*  unităților din cadrul departamentului.

ART. 3. — Departamentul Minelor va elabora 
instrucțiuni de aplicare a prevederilor prezentei 
botăriri, cu consultarea sindicatelor miniere.

ART. 1. — Se autorizează ministerele de resort, ca 
pe baza documentațiilor întocmite de Departamen
tul Minelor pentru aplicata a prevederilor prezentei 
hotăriri, să introducă modificările corespunzătoare 
in indicatorii economici și financiari, pe anul 
1900 ai Departamentului Minelor, cu respectarea 
echilibrului financiar și bugetar.

PRIM MINISTRU, 
l'etre Roman

București, 9.VII.1990
Nr. 762

lei/lună. Pentru etapa a 
doua, respectiv de la 1 
ianuarie 1991, vor fi relua
te negocierile între re
prezentanții Guvernului 
și ai sindicatelor.

S-a mai stabilit ca spo
rul să fie acordat numai 
pentru timpul efectiv lu
crat în .subteran.

loan DUBEK

Nimeni n.a greșit pu- 
nind în practică vechea 
zicala românească: „omul 
gospodar își face iarna 
car și vara sanie". La fel 
gîndesc și cei de la Uzi
na electrică Paroșeni.

Situația actuală este 
următoarea: cazanele 1—2 
și turbinele 1—3 asigură 
funcționarea la o sarcină 
de circa 45 MW. Instalației 
de termoficare este oprită 
pînă la 15 august. Echipe
le secției de construcții- 
montaj energetic din ca
drul uzinei execută repa
rațiile curente la cazanul 
nr. 3. Cazanele nr. 1 și 
turbina nr. 2 vor intra iu 
reparații capitale și mo
dernizare în perioada 
imediat următoare. Gru
pul de 150 MW iese din 
circuit pentru o perioada 
de circa 2 ani.

Lista lucrărilor do mo
dernizare și investiții 
(pentru care se alocă 2.3 
miliarde lei în următorii 
trei ani) este lungă. Spi
cuim citeva dintre cele 
mai importante. Construi
rea celui de-al doilea coș 
de fum, reconstruirea ca
zonelor 4 și 5, precum și 
înlocuirea elcctrofiltrclor

Cîștîgăt or îi
CONCURSULUI CU PREMII

COPPA DEL MONDO — ITALIA 1990
După cum se știe, la începutul Campionatului 

Mondial ediția 1990, redacția noastră a organizat un 
concurs deschis tuturor cititorilor. S-a prevăzut a- 
cordarea unor stimulative premii participanților 
care indică echipele calificate in ultimele Irci 
etape (sferturi, semifinale și finală) precum și cam
pioana mondială.

Juriul, prezidat de domnul Anton Coșereanu, dc 
. la clubul „Jiul" din Petroșani, a procedat la des

chiderea plicurilor și calcularea punctajelor realizate 
de participanții la concurs.

Au fost declarați câștigători următorii :
— locul I Al IN GRIGORIȚĂ, Aulcan, cu 18 

pundc
— loc ul II ( RIȘTI AN STOIC A, Petroșani, 12 

puncte
— locul III ELISABLTA l’I.TRl Ș, Petroșani. 

10 puncte.
Menționăm că pentru locul III stabilirea ciști- 

gătorului s.a făcut prin tragere la sorți.
Câștigătorii sint invitați la redacție pentru a- 

cordarea premiilor — 1000 lei pentru locul I, 800 
Ici pentru locul II și 500 Ici pentru locul III.

Din juriul concursului au mai făcut parte dom
nii Traian Boța și Emil Demian. clin partea tipo

grafici și doi reprezenta nți ai redacției „Zori noi". 
Toate taloanele de participare la concurs se păs
trează la redacție timp dc*  30 dc zile.

aferente acestora. S him-
barea sistemului a:tua' 
de preparare a prafului * 
de cărbune in mori, prin- 
tr-un sistem mai eficient. 
Domnul director, 
ing. Alexandru l’lai- 
dăr ne asigură, că la data 
de 15 octombrie, etapa 
3x30 MW — termoficare va 
fi pregătita pentru livra
rea energici termice în 
regim de iarnă. După cum 
ni s-a promis, nu ne paște 
perspectiva de a aștepta , 
zilele de iarnă înfofoliți 
în haine, trăind cu nostal
gia căldurii din luna 
Cuptor. Și poale că la a_ 
nul. vom avea apă calda 
și vara.

Dar, ca să nu răinîncm 
furați de Fisuri frumoase, 
iată că se ridică o proble
mă: uzina nu a mai pri
mit cărbune de 2 săptă- 
mini. Dacă C MVJ nu va 
reconsidera livrările sale 
spre acesta, rezervele se 
vor epuiza în cel mult 
25 de zile. O termocentra
lă trebuie să producă, to
tuși, energie electrică !

Paul NI( I LI S( ti

Provizoratul mai continuă ?
Ba lingrafia activității 

de p > pJeț ie care se des
fășoară la Stația de utila
je i transport Livezeni, 
unitate care aparține 
Trustului de antrepriză ge
nerală construcții ți mon
taje Deva, pune în evi
dență r> stare dc provizo
rat Din 13 mașini Cifa- 
rom cate se află in dota
re, do.ir 7 sînt în stare de 
funii; <narc Vorbă să Le! 
D ■<> i ■■ șoferii de pe c.•- 
Ie 7 m.i'ini speciale „în 
funcțiune", nu.și pot per- 
m’te ..luxul" de a între
rupe 'ntactul motoare
lor Ce| ce oprește riscă să 
nu mai poată porni, dato
rită i’ a lului a*  iinsat. de 
uzură .il bateriilor. Dimi- 
ncil i majoritatea utilaje
lor din dotare își pornesc 
motoarele prin ancorare 
și tra tare de i’i-colo, prin 
inom*  i iției. în ultinvic 
șase luni, au fo ,t primite 
doar -Jouă baterii, f itfl de 
un n ■ c ir minim fun la- 
m n'at de circa 40. Ș.f.-rii 
cu ca-e am stat de vorbă 
ni ni plîns, fără ex
cepție. că în orice moment, 
pot rămîne cu Cifaronul în 
pană si datorită gradului 
• van-at de uzură al anve

lopelor. „Acum avem mo
torină din belșug, nu ca 
in anul trecut, cind- utila
jele ți mijloacele de
transport stăteau neutiliza
te din lipsă de carburant, 
ne-a spus dl. Ghcorghe 
Căliman, șeful stației. Dar

Stația de utilaje 
și transport 

Livezeni

ne lipsesc piesele de 
schimb I".

Mocani ii fac adevărate 
minuni in materie de în
treținere a mașinilor, in
stalațiilor și utilajelor din 
dotare, pentru a le menți
ne in stare de funcționare, 
fără a avea la indemina 
toate piesele de schimb 
necesare. Sint dc4tul de 
frecvente zilele in care, 
în ultimul timp, mecani
cii Gheorghe l’opes'U. 
( onstan'.in Grosan, Mihai 
M'irărașu ți alții, care se 
ocupă de repararea și 
întreținerea' utilajelor, nu 
lucrat de dimineața pînă 
seara. Prestările de lucrări 
pe șantierele din localită
țile Văii Jiului din par

tea SUT Livezeni se fac, 
printre altele, cu patiu 
buldozere, care, de fapt, 
sint casate. In dimineața 
zilei de 10 iulie a.c., una 
din stațiile de prepararea 
beloanclor, de la Livezeni, 
a fost inutilizabilă piuă 
către ora 10. /Abia atunci, 
după înlocuirea unor ghi
daje metalice, confecționa
te în grabă, pe loc, sta’ia 
și-a reluat activitatea dc 
preparare a betoanelor. 
Gradul de uzură al insta
lațiilor de preparare a 
betoanelor și mortarului 
este avansat Instalațiile dc 
preparare a betoanelor 
de la Lupani, Uricani si 
Vulcan, aparținind SUT 
Livezeni „încă mai merg", 
după cum afirmă șeful 
stației. Dar au /i ele 
un grad avan1 at de uzură. 
Pentru a înțelege cit de 
cit n> cazurile mecanicilor 
do întreținere u-te sofiei, 
ent să menționăm că in 
ziua de 10 iul e ,c, com
presorul stației dc pio- 
parare a beto inelor din 
Vulran n-a putut fi rep.i 
rat, din lipsă de piese de

Vioi-cl S I R AUȚ

(Goni nuia re in pag. a 2 a;

Primarii se schimbă, necazurile 
orașului raniîii

La Umani au fost con- 
vocați in întrunire plenară 
membrii CPUN . pentru a 
desemna o nouă persoana 
in fruntea treburilor ob_ 
ștei. Adică un nou primar. 
Este al treilea care preia 
in citeva luni soarta diri- 
guirii problemelor cu care 
se confruntă cetățenii o- 
rașului. Primul, profesorul 
Miron l’lueraș, desemnat 
la propunerea cetățeni
lor de la începutul anu
lui, a cerut in urmă cu o 
luna să tie schimbat d.n 
funcție. Dc ce? „Am a-
vut senzația. nc-a spus 
fostul primar, că mă lupt 
cu morile de vint; proble
mele, in loe sa-și găseas
că soluționarea, s-au 
acumulat. N-ain fost 
mulțumi nici de modul 
in caro unii colaboratori 
și-au la ut datoi ia. Poate 
altul, Ini.am zi-, va avea
ni ii mulți sorți de reuși
tă...".

După dl. Elii 'iaș a ocu
pat scaunul de primar tot 
un profesor. cil. Eugen 
1! irbu. D i , n- iii trecut 
trei sâptăniim si domnului 
prof. Bai'ni i-a sosit de 
la județ, la cerere deligur, 

numirea la o școală din 
orașul n ital, Simeria. Deci, 
se pregătește de plecare... 
Iată de ce a fost nevoie 
și s-a acționat ca atare — 
CPUN Uricani a numit, 
un nou primar in persoa
na doamnei iii" Aurora 
Imlmg.

URICANI

...Vorba cuiva : se schim
ba cam des prim.un de lai 
Uricani. Se s tumbă pri
mari?; mai gieu se s< him
bă starea de lucruri pri
vind problemele de iond 
a.c cetățenilor urbei.

•Și membi ii CPUN, con
voi ați la ședință, după su
marul a t al numii n nou
lui primar, s-au oprit, Iară 
sA-i invite cineva, a,lip a 
probi--mllor multiple, ne. 
soluțion ile. C.U-.-Î nemul- 
țiimes alit pe ei, cit si 
pe cetâț-nn urbei de la 
poalei.- R •zațului. I. I me 
s.aii referit m ii ales dom
nii sui Ion Cii an, Iid-•■ 
rul sihdi .dilliii li! i-r da I i 
brigada V a I ACMM. ing. 
Ioan Mola, de la IM (

ricani, dr. Emil 1 utor, di- j 
rectorul Policlinicii oră-y 
șenești și alții. t <

Este vorba, în esență, de 
acel cerc vicios care face 
sute și sute de cetățeni să 
nu se poată bucura — și 
in cartierul Bucura — de 
atributele element ire ale 
civilizației, de căldură și 
apă caldă in apartamente, 
ca zeci de blocuri sa aibă 
subsolurile inundate,
ceea ce face imposibila re
pararea rețelelor de apă și 
can iliz.ire. ILt ? vorba de 
revărsarea apei m.-n ijcre 
pe străzile t ari ierului, dc 
faptul că ccntralele de în
călzire, datorita uzurii, nu 
dau randament, că pe-te 
100 apari,'im-nte sint dis
truse, iar altele abando
nate și dcA a t it *,  că o 
seamă de con-trii’tii net ir_ 
minatc, ca poli -lini- i, poș- 
ti și unități comițfcialo, 
sint bisate în paragina de 
anul tr -cut.

M-ml>ri ai CPUN au 
r im.ntit și ala*  vechi do-

Ioan DUBEK

(Conlimiare in pag a 2-a)
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’ RE.I'.l'A OH. In 1 ui .m, | 
cvnstru-’.o i ;< i In s-put I 

, Juir.iiiic l i un nou r.’zer- I 
vor pentru apă pot ibilă. 1 
Ampla- it pe Valea Cinvi
dia, rezervorul va fi dat 
în foia țâ in anul vi
itor, cu - op 11 de a imbu- 
năt iți -ilim ntirx’i popu- 
lii'ioi d n n >ib- blocuri d.- 

bnțc. un le, în prezent 
sint ■ i ții în aprovizi- 
on ine-- 'U ană potabilă.

CHIOS'"’TII. Lingă ci. 
n. n ;to -. .«ful „Vnircu" din 
cartierul Aeroport — Pe
troșani se află aproape de 
finr-are amenajarea a 
doua chioșcuri prin care, 
mucii producători vor ofe
ri noi servicii către JXiptl- 

' ia'.ie Este o inițiativă 
lăudabilă, avind in vede
re iadul comercial oferit 
de piața agroalimentară 
din imediata apropii re.

| 1 DE SEZON. Ii informăm 
p amatorii de drumeții

. montane că, de curînd, au 
I fost finalizate lucrările de 
. marcaje dd l.t Cimpușel 

pină pe vlrful Iorgovanii, 
din masivul Retezat. Pote
ca turistică rcamennjată 
pînă pe vîrful Iorgovan 
poate fi străbătută, Ia ur
care, In circa o oră, ofe
rind posibilitatea vizită
rii unei frumoase zone 
turistice.

I

11 Ml* — o emblemă n tehnicii moderni-, dar și a tinereții. loto: Sorin OI’RI. \

Provizoratul mai continuă?
(Urmare din pag I)

schimb. In căutarea pie
selor, mergind cu cerșitul 
din aproape in aproape, 
mecanicul a găsit piesa de 
schimb de care avea ne
voie, tocmai la întreprin
derea „Refractara" din 
Baru.

Există citeva speranțe 
pentru ieșirea din aceas
tă situație grea. S-au fă
cut demersurile necesare 
pentru achiziționarea u- 
nor utilaje noi, printre 
care și 4 excavatoare. Una 
din cele două instalații d<* * 
preparare a betoanelor 
de la Livezeni va fi casa
tă. in cursul semestrului

.l‘ SPECTACOLE. X tom 
(Teatrului de stat .i'i ple
cat marți intr.un turneu 
artistic, in cadrul căruia 

. vor Juca piesa „Mătrăgu
na". Vor fi susținute spec
tacole In localități din Ju
dețele Gorj, Dolj, Olt, Te- 

, leorman, Călărași și Con- 
■ stanța, inclu.iv pe Litoral. 

(Al H )
|i CAFEA Șl FIM. In u- 
; ruta tea nr 165 „Cofetărie” 

din Lupi-ni se fumează 
turcește. Ib- la „fără fil
tru" la «uperlong. Și toa
te, desigur, la o cafea, li 
dai copilului o prăjitura, 
obligatoriu ii oferi și o 

i porție de fum de țigară. 
, Combinație care, să re-
• cunoaștem, nu merge Ia 
! nici o virstâ. (Gh.O )

E-STE POSIBIL? L.ipc- 
narîi au toate șansele să 
nu mai iaca buna. Și a.tu 
p-ntru că merg mai mult 
P jos. De silueta lor a 
avut grijă AUTLI’, cind a 
desființat traseul Bărbă- 
t-ni — Piață. Treacă-mcar- 
ga, zic oamenii. Dar, mă
car autobuzul de pe tra
seul Coroești — Bărbă- 
teni, așa. din jumătate in 
jumătate de oră n_ar pu
tea circula ? Asta pentru 
că mai sînt și persoane in 
vii stă, femei cu copii mici. 
(Gh.O.)

RECORD. Un adevărat 
re.ord de comoditate s-a 
înregistrat la Poșta din 
f-upeni. Oficiul de pensii 
ți ocrotiri sociale din Pe
troșani a trimis de trei 
ori poștei din Lupcni 

pensia pe luna noiembrie 
1989, cuvenită cetățeanu
lui foan Șoptcreanu, din 
l uueni, strada Parîngului, 
bloc E 6 A, sc. II, ap. 
2? Și tot de trei ori, poș
ta respectivă a returnat 
pen ia, pe motiv că n-a 
fost gă it adresantul la 
domiciliu. Adresantul sus
ține in .A, că de fiecare 
dală, In zilele de 21, 25
și 26 ale lunii se intere
sează personal de sosirea 
I- nsiei, I ( poșta din I.u. 
p-ni. Cine i te a itoriil a- 
<• iui record ?

Riibrii ,î realiza fă <|,<
X ion I Sili țl |

Primarii se sc
(Urmau din 0>8 I) 

leanțe ale locuitorilor: în
tărirea și dotarea mai bu
nă a sectoi’Ului EGCL pen
tru a fi in măsură să so
luționeze problemele acu
te privind salubrizarea o- 
ra.șului, întreținerea spa
țiului locativ etc. S-au fă
cut referiri și la neajunsu
rile In aprovizionarea 
populației, repartizarea 
fondului do marfă etc, 
mai ales a produselor de 
folosință îndelungată etc. 
Marca durere a orașului 
rămîne Insă canalizarea 
blocurilor, din care cauză 
orașul este amenințat de 
cîțiva ani de pericolul u- 
nor epidemii, zicea direc
tului policlinicii. Nuavind 
un colector al apelor me
najere din blocuri, nici 
stație de epurare a apelor 
reziduale, toate aceste ape 
sint deversate direct în 
Jiu.

eeeeeeee &£>£&&&( *9999999999999999999999999999  99999999c
Poliția ș i o r d i n e a de (I re p I

< iu ' i<n.1,1.1 ,c .1-
dună, spune o vorbă din 
bătrîni. Vasile Burlacu din 
Vulcan (recidivist) și Mi- 
hai l’ușkarics din Petro
șani (idem) au dat mai 
multe „lovituri" în peri
oada februarie—mai ’90, 
individual, iar ultima din
tre ele, împreună.

Să o luăm pe fir. In 
noaptea de 24/25 martie 
a.c. l’uskarics a „vizitat" 
unitatea nr. 60 a Coope
rativei „Unirea", în care a 
Intrat forțînd încuietoa- 
rea. A sustras îmbrăcă
minte în v doare de 23 575 
lei. In noaptea de 30/31 
martie, același individ, a- 
vlnd un ajutor, intră în 
Cooperativa de consum 
Periam, Județul Timiș, de 
unde fură băuturi alcoolice 
în valoare de 3526 lei. 
Vasile Burlacu, specializat 
In furturi din parcări, a 
terorizat o perioadă pose
sorii de autoturisme din 

TI al acestui an și va fi 
înlocuită eu o alta nouă, 
de lip CEDOMAL, cu o 
capacitate de preparare de 
30—35 mc betoane pe oră. 
In schimb, ia atelierul 
pentru confecții metali
ce, nu se întrevede nici o 
speranță. Aici se află In 
stoc 8 tone de confecții 
metalice, care nu pot fi 
finisate, deoarece lipsesc 
profilele TA și oțelurile 
cornicrc. Oamenii din .sub- 
ordinea lui Vaier Pante- 
limon, care lucrează în 
atelier nu-și pot realiza 
cîștigurile. Spațiile de fa
bricație sînt blocate. Con
fecțiile metalice netermi
nate trebuie scoase,

lată o parte din necazu
rile primăriei, ale cetățe
nilor, subiectul multor me. 
morii și note telefonice, so
licitări și insistențe care 
încă nu au avut ecoul 
dorit. Au venit doar re
prezentanți ai autorități
lor județului — și de la 
construcții, proiectanții și 
de la GIGCL și direcțiile 
primăriei județene, au 
constatat, au confirmat, au 
promis și... au plccrrt. In 
oraș, se mențin, după 
cum sc arată într-un me
moriu recent întocmit, ca
nalele înfundate, subsolu
rile pline cu materiale fe
cale. Mai mult, după cum 
am aflat de la dl. ing. 
loan L. Ometa, din par
tea secției tehnice a Pri
măriei județene, și doam
nei sing. Eva Szemcnycy, 
din cadrul biroului siste
matizare a Primăriei lo
cale, pentru necxecutarca 
de către constructori a

Păsări de noapte...
Vulcan. Astfel, In noaptea 
de 1/2 mai '90 a spart 
autoturismele 4 11D 1595
și 2 IID 6581, finind roți
le de rezervă. In nopțile 
de 11/12, 16/17, 21/22 mai, 
forțează alte trei autotu
risme, sustrăgfnd alte trei 
roți de rezervă, o pompă, 
trusă de scule ți un bi
don de ulei.

Și acum, punctul cul
minant. In noaptea de 
23/24 mai, cei doi au dat 
O lovitură împreună, în 
parcarea de pe strada Gen. 
Dragalina din Petroșani, 
furînd din autoturismul 
1 IID 7327, o plasă cu
brînz.ă, șl 1 1 de țuică. Du
pă ce s-au ospătat țl
s-au cinstit, le-a venit 1. 
deea să spargă șl chioșcul 
particular de florărie din 
stația de autobuz ,1 lar

temporar, pentru a face 
loc altor lucrări.

Puse cap la cap, consta
tările radiografiei unei 
zile d" lucru dovedesc o 
stare de provizorat care 
nu poate să mai fie tole
rată. De acest copil, încă 
vitreg, ca pe vremea 
dictaturii, al TAGCM De
va, depinde, totuși, efici
ența activității de con
strucții de locuințe din 
localitățile Văii Jiului. Iar 
această eficiență, pe mă
sură ce trece timpul va 
rămîne singurul etalon al 
viabilității sau al dispari
ției unor întregi brigăzi 
do antrepriză de construc
ții și montaje.

I
I

I
I
II
I

him bă
unor lucrări comandate de 
ani de zile, 1GCI. Petro
șani a retras de la Banca 
de investiții un fond de 
1,6 milioane Ici...

Și, totuși, semne bune 
sînt, ne asigură dl. lt. maj. 
Pielmuș, președintele
CPUN Uricani. IGCL Pe
troșani a ridicat recipien
tul de scurgere de la blo
cul 61, deci canalizarea a- 
cestui bloc este salvată. O 
echipă a Brigăzii I a 
TAGC'M a reluat lucrările 
abandonate din toamnă la 
Policlinică.

Da. Este ceva... Insă pu
țin față de cele 15 blocuri 
fără canalizare, față de 
atitea construcții nefini
sate, față de atitea pro
bleme care iși așteaptă so
luționarea.

Dar optimismul c nece
sar. Orașul fire un nou 
primar. Să-i urăm suc
ces I 

I 
I 
! i

I

I

I

I

mei", lucru pe care nu 
au mai apucat să-1 facă. 
Sesizată de cetățeni, poli
ția a Intervenit. Cei doi 
se află în stare de arest 
sub acuzații oarecum di
ferite : Vasile Burlacu —• 
furt calificat din avutul 
obștesc și personal, iar 
Mihai Puskarics — idem, 
plus vagabondaj.

Marian Cărgău șl Sorin 
Grigore Ursachl, din Vul
can, ambii rccidiviștl, au 
săvîrșit șl ei infracțiunea 
de „furt calificat din avu
tul particular". Profitînd 
de întunericul nopții (30 
06/1.07.’90) șl încurajați 
de licorile bachlce consu
mate, s-au deplasat la 
blocul cu garsoniere nr. 
8 din Vulcan. Pe terase 
sc aflau mal multe haine 
la usrat. I e-a făcut cu

I Activități ale președintelui României
! Hiserica —

na tionalarenaștere
9 iI
J Marți ' ;pă-aniiază Ia 
I’ Palatul Cotroceni preșe

dintele României, dl. Ion 
Illiescu s-a întilnit cu

membrii Sinodului perma- 
Inent al Bisericii Ortodo

xe Române.

In cadrul întrevederii 
I înalții ierarhi au prezen- 
J tat unele probleme pri- 
• vind autonomia Bisericii 
| și asigurarea cadrului lc- 
■ gal pentru desfășurarea ac- 
I tivității sale, precum și 

unele propuneri privind 
I participarea reprezentan- 
I ților Biscri ii Ia elabora- 
Irca legilor care privesc 

viața bisericească și a 
I constituției, predarea re

ligiei în școli, facilitarea 
activității pastorale și ca- 

I ritative a Bisericii în or

Dezbaterea programului de guvernare
Senatul a continuat în 

dimineața zilei de 10 iulie 
dezbaterea Programului 
de guvernare propus de 
primul ministru Petre Ro
man prin prezentarea con
cluziilor comisiilor de 
specialitate care au anali- 
zat acest document. In 
context, s-au făcut, din 
partea fiecărei comisii, 
propuneri pentru îmbu
nătățirea programului gu
vernamental.

In continuarea ședinței, au 
luat cuvîntul șefii grupu
rilor parlamentare. Dom
nul Radu Câmpeanu, din 
partea grupului parlamen
tar PNL, a spus că, în 
general, este de acord cu 
prevederile cuprinse în 
program: „Am fi votat 
pentru aprobarea lui. Sîn- 
tem de acord cînd se vor
bește de supcrcentralizarea 
care trebuie înlăturată, de 
deformarea eticii muncii, 
slntem de acord cu mora
toriul de șase luni privind 
revendicările salariale. 
Este o cerere înțeleaptă, 
care dă posibilitatea gu
vernului să lucreze.

Din partea grupului par
lamentar 'liberal au fost 
făcute și o serie de pro
puneri considerate de a- 
cesta prioritare, în special 
privind agricultura, iniția
tiva privata, legea presei, 
necesitatea înființării ți
nui post independent de 
televiziune.

ochiul o pereche de blugi, 
la etajul I. Escalada tera
sei a fost un fleac. Dar, 
eei doi nu au avut timp 
să se bucure de roadele 
„muncii" lor. Au fost a- 
restați preventiv pe 2 
iulie, măsura expirlnd, la 
1 august ’90, la Peniten
ciarul Bîrcea.

Nici pentru Macarie Au
rel Micu, de 18 ani, din 
Petrila, angajat al IM Pe- 
trila, noaptea nu s-a do
vedit a fi un sfetnic bun. 
In 27/28 iunie, a furat au
toturismul Dacia 1300, cu 
numărul 2 BC 5772, al u- 
nui om venit In concediu. 
S-a plimbat, iar în seara 
zilei de 30 mai s-a dus cu 
el la onomatistica unui 
prieten care locuia... chiar 
lingă sediul Poliției din 
Petroșani. Un polițist a 

felinate, spitale, azilui i de 
bătrîni, unități militare, 
penitenciare, respectarea 
marilor sărbători religioa
se pe plan național, retro
cedarea unor localuri care 
au aparținut Bisericii, rc- 
zidirca bisericilor monu
mente istorice și de arhi
tectură demolate în mod 
abuziv și acordarea de 
spații pentru zidirea de 
biserici noi.

Președintele Ion Ilicscu 
i-a asigurat pe înalții pre- 
Jați că se vor studia, cu 
atenție și bunăvoință, pro
blemele expuse, urmînd 
ra fn funcție de priorități 
și posibilități ele să fie 
rezolvate cu sprijinul di
rect al factorilor răspun
zători.

In intervenția sa, dom
nul Radu Câmpeanu s.a 
referit și la două proble
me care nu reprezentau 
obiectul supus dezbaterii 
Senatului. Dînsul a cerut 
<1 se treacă la instruirea 
urgentă a dosarelor, celor 
arestați în perioada eve
nimentelor dm 13—15 iu
nie, despre care să se fa- 
că o informare corectă a 
opiniei publice, și a soli
citat organelor în drept 
să analizeze situația lui 
Marian Muntcanu.

In continuare, ceilalți 
senatori înscriși la cu- 
vînt au arătat că, cel pu
țin din punct de vedere 
<il intențiilor, Declarația- 
program este promițătoare 
și de perspectivă. S-au e- 
vidențiat acele aspecte în 
care guvernul nu a insistat, 
deși ele constituie obiecti
ve importante pentru așe
zarea activității economi- 
co-sociale și politice pe fă
gașul normal într-ua ca
dru de calm și liniște: a- 
gricultura, industria, în
vățăm! Nul, cultura, știi- 
ința. Vorbitorii au subli
niat că în tot ce va între
prinde guvernul, are ne
voie de multă hotărîre. 
In acest sens, el trebuie să 
înainteze cit mai repede un 
proiect de legi prin care 
să sc treacă Ia înfăptuirea 
ți grăbirea programului 
propus.

(Romprc.s)

observat oă mașina avea 
numerele date jos și a in
trat la bănuieli. A doua zi 
proprietarul a venit la po
liție, spunlnd că mașina a 
reapărut în parcare. „Nu-1 
lipsește nimic în afară 
de numerele de înmatri. 
culare". De aici plnă fa 
depistarea boțului a fost 
numai un pas.

MNATOAREA S-A 
ÎNCHEIAT /

I’ctru Pocnar din Pe
troșani, strada Peștera Bo
lii nr. 21, fără ocupație 
este autorul unul furt de 
armă de vînătoare de la 
Ocolul silvic Reghin. Tot 
de acolo 1 „s-a lipit de 
mină" un radio-casetofon 
și 1500 de lei. A fost dat 
In urmărire pe țară. Tn 
6 iulie a fost prins. Arma 
a fost găsită într-o casă 
părăsită.' Vlnătoarea a 
luat sfirșit.

l’.-ml NICI î l'SCU
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Pentru candidații în 
învățămîntul liceal

UN APEL

Pîna nu e prea tirziu
TELEX » ROMPRES

Iii urma concursului de 
admitere în ’asa a IX-a 
de liceu, . lmisterul In. 
vățămîntului și Științei a 

I îiotărit ca acei candidați 
care au obținut medii 
mai mari sau egale cu 5, 
dar care nu au fost de
clarați admiși din lipsă 
de locuri la liceul un
de au concurat, să poată 
fi redistribuiți In ordi
nea descrescătoare a me
diilor și in lipsa opțiuni

lor exprimate pe locuri
le rămase reocupate la 
alte licee. Perioada, con
dițiile și modul concret 
de redistribuire vor fi 
comunicate inspectora
telor școlare și aduse la 
cunoștință publicului prin 
intermediul mijloacelor 
de comuni'-.irr în masă.

(Rum preș)

Aflăm de la Primăria 
municipală un fapt de 
loc neglijabil: mari în-
tirzieri în repararea re
țelei de termoficare a 
municipiului. După doua 
luni de la întreruperea 
furnizării agentului ter
mic, din cei 12 570 me
tri de conductă termică 
ce trebuia schimbată in 
această vară, nu s-au 
schimbat decît 1875 me
tri. Deci, mari întârzieri 
față de graficul de exe
cuție.

In trei luni cîte au 
mai rămas pină la sosi
rea anotimpului frigu

ros mai sînt. deci, de în
locuit nici mai mult, 
nici mai UUțin decît 
10 800 metri de conduc
tă. Și s-ar mai putea 
pune la socoteală și lu
crările ce se cer execu
tate la unele puncte si 
centrale termice. Dec i, 
un apel justificat către 
echipele specializate ale. 
EGCL; nunul reparați
ilor să fie accelerat... pi
nă nu e prea tirziu. A- 
dică pină ce întirzicrile 
de acum nu sînt resim
țite de miile de locatari 
ai apartamentelor neîn. 
călzite. (I.D.)

REDUC EREA EXPORT ULUI DE PETROL
IN U.R.S.S.

Raspunzin 1 unor între
bări puse de mai mul ți 
delegați . la Congr ill 
l’CUS, pi imul-mini tru Ni- 
kolai Rijkov a arătat ca 
guxcrnuj sovietic a hota- 
rît, in â din iunie, sa 
reducă exporturile dc pe
trol. atît către partenerii 
occidentali cit și către cei 
din țările csi-curo)X'nc sau 
socialist-, eu 7 milioane

r •-■mi

tone, ,'?a ce reprezintă 
1 10 000 barili zilnic, trans
mite agenția Associated 
l’ress. Premierul sovietic 
a pre izat că măsura a 
fost determinată de ncce-' 
sitatoa de a asigura corn- 
bustibi'ul necesar agricul
turii p'-oprii, care are ne- 
xoie mai ales în plină 
cam [rin ic de recoltare.

FACILITAȚI SPECIALE PENTRU 
AGRICULTURA

I
I
i

Un bucureștean 
de-al nostru

Eai-stă in viața fiecărui 
om un moment unic de 
bilanț al muncii — ieșirea 
la pensie. L’n asemenea 
moment, in prezența cole
gilor săi l-a trăit recent și 
maistrul constructor Pe
tre Cosm.a. de la ACM Pe
troșani. Dl. Cosma este 
bucureștean, dar este fiu 
al Văii Jiului. Aici și-a 
împlinit vocația profesi
onală. Aici a devenit unul 
dintre oamenii de nădej
de ai muncii pentru noi. 
Din 1252 este prezent pe 
șantierele de construcții. 
Din Uricani și pină in 
Petroșani a participat la 
-instruirea a m.i de 

blocuri de locuințe. Din- 
totdcaur.a a pus uflet j 
calitate și lucrul bine 
făcut. Și i-a ieșit mereu. 
Ii stau mărturie majorita
tea blocurilor înălțate în 
municipiul nostru, în care 
a pus o fărfml din sufle
tul său mare. Tot de 
munca lui _• leagă și ma
gazinul „Jiul", blocul 
turn din Piața Victoriei și 
altele. Legat de blocul 
turn amintit, maistrul Cos
ma, spune că de acesta II 

o m i-e insatisfac
ție: .i,. a d a na fi hotel. 
Așa au dorit constructorii, 
dar n-au avut cu cine se 
înțelege. Dur aceasta nu 
umbrește satisfacția de a 
fi con truit mereu pentru 
noi, locuitorii Văii Jiului.

Ti mulțumim pentru tot 
: eea ce ne-a dat ;i Ii urăm 
și noi, așa cum an făcut-o 
recent, cu ocazia pensio
nării, colegii și prietenii, 
multă sănătate și viață 
lungă. (G.C.)

SPORT • SPORT • SPORI • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
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In concursul internațio
nal de gimnastică pentru 
junioare desfășurat In o- 
rașul bulgar Veliko Tîr- 
novo, pe locul întîi s.a 
clasat românca Gina Go- 
gean — cu 30,375 puncte 
la individual compus, ur
mată dc Ilrlstova (Bulga
ria) — 39,350 puncte, Ko. 
retkova fURSS) — 39,225 
puncte

Pe echipe a eîștigat 
URSS, urmată de Bulga
ria șl România.

în concursul special pe 
aparate Gina Gogcan a o- 
' upat primul loc la sol — 
fU 9,975 puncte, ți locul 
nl doilea la 'irit'irl — eu 
9.712 puncte.

Turneul Internațional ilc 
șah do Ia Marsilia a foM 
'îștignt dc marii maeștri 
soviete j Hircnv i Cor-

I

I

I

mine iliri Petroșani.
l oto: Sorin OI’Rli \

I
I
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I
I
I
I
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< andiclații, la poarta Institutului de

Nu soluția lipsește, 
ci bunăvoința

M ii mulți cetățeni carx1 locuiesc în 
blocul 112 de pe strada Republicii din 
Pctrila ne.au sesizat ca liniștea loca
tarilor, unii cu copii mici, alții sufe
rinzi, este tulburată grav și permanent 
de activitatea ce se desfășoară în uni
tatea de cizmărie aparținînd Coopera
tivei „Unirea", situată la parterul blocu
lui. Cauza? Lipsa orii ărei izolări foni
ce. Loviturile de ciocan, celelalte zgo
mote specifice mc-ei iei răsună in tot 
blocul toată ziua. Desigur, activitatea 
> izinârieî este m esară. Nu se pot lua 
măguri de izolare fonică? Sesizați in 
scris de aproape o liim.i (adre-a poartă 
numărul 3755 și este semnata rle 7 lo
catari), Consiliul de administrație al 
Cooperativei nu ia nici o măsură. Da
că nu se po.rte fiu o izolație fonică, se 
poate găsi o altă soluție, eventual prin 

himb de spațiu cu o unitate avind alt 
profil, pentru ca problema să se rezol, 
ve. Bunăvoința se pare că lipsește, nu 
soluția.

II. M.IXWDRISCI

Dorim un nou orar !
De regula orarul de funcționare al 

unui magazin trebuie să vină în intim- 
pinarca cumpărătorilor, oferindu-lc po
sibilitatea sy se aprovizioneze cu cele 
dorite in timpul liber, după orele de 
serviciu. Putem spune că majoritatea 
unităților comerciale respectă acest pro
gram. Dar din păcate mai sînt și ex
cepții nedorite. Un asemenea exemplu 
îl constituie magazinul alimentar nr. 
10 de pe strada Păcii din Petroșani O- 
rarul său rle funcționare intre orele 
8—1G oferă posibilitatea aprovizionării 
doar celor care sînt liberi dimineața. 
Cei care sînt la serviciu silit lipsiți de 
această posibilitate. Și a castă unitate 
asigură produse de baza pentru mtiîți 
cetățeni din zonă, care slut total ne
mulțumiți de acest orar „anii • tățenesc" 
mm îl numesc ci Soluția pe care o 
întrevăd este < a orarul magazinului să 
fie ori dc la 10 la 18, ori 1 ore dimi
neața și 4 ore după-amiaza ceea re ar 
scuti oamenii de frămlntări inutile.
(G.< )

nin — cu clte G.5 puncte 
din 9 posibile. Pe locul al 
doilea — cu 6 puncte s.a 
situat francezul Mirralles. 
Tn ultima rundă Barcev a 
remizat cu Chabanon, e- 
galitatca fiind consemna
tă și in partida Ccrnin- 
Velikov.

Turneul <!<• vo|ri pentru 
Junioare desfășurat în o- 
rașul ungar Jasbcreny a 
hiat sfîrșit cu victoria e- 
rlupei Ttaliei, urmată dc 
Cehoslovacia, Ungaria, 
Bulgaria și Franța. Re
zultate din ultima zi a 
competiției: Italia — Un
garia 3—0; Cchoslov i'ia 
— Franța 3—0.

Că pil anul reprezentati
vei de tolba) a Argentinei, 
Dirgo Maradona, nu \:i 
mai participa se parc i 
< cin vo< ărib' ' < bipcl națio 

na le. „Voi avea din e In 
ce mai puțin timp să par
ticip la pregătirile echipei 
naționale, din cauza obli
gațiilor pe care le am la 
clubul Napoli (campionat, 
cupă ți Cupa campionilor 
europeni). A venit timpul 
ca și alții să poarte cu 
cin' te, așa cum am făcut o 
eu, brasarda dc căpitanul 
reprezentativei Argenti
nei. Am dorit foarte mult 
Să cîștigăm Cupa mondi
ală, deoarece i-am promis.o 
de mult fii< i i ;r> le * Dal- 
niit.i Dar nu a fost peri 
bil".

Adunarea generală a 
ziariștilor specializați in 
fotbal, convocată din I 
în I ani cu ocazia Cupei 
mondiale, și.a dc fășur.it 

luc rările l.i Rc>m i, tn pre

I 
I

zența reprezentanților a 53 
de țari.

Cu această o< azic pâr
tii ipanții au ales un Co
mit-1 director al Comisiei 
de fotbal a Asociației In
ternaționale a Presei S[x>r- 
tive (AIPS) pe o perioadă 
de 4 ani, pină la viitoarea 
ediție a Cupei mondiale 
din 1991, ce sc va desfă
șura in SUA. Comitetul va 
h condus de spaniolul An- 
dres Merce Varela, îm
preună cil Davicl Miile 
( \nglia), Abelardo Raidi 
(Venezuela), Shyam Sun- 
d r Gosli (India) și Juan 
Ah- Dermont (SU \) < .i vi- 
copreședinți. S rvtar c\r 
rutiv a f<>-1 ale Ni, l<
Mi I !••! ■ l II. Ig.ia)

(Rompi )

In cadrul ședinței sale 
din *.)  iulie, Consiliul de 
Miniștri al Poloniei a fost 
informat asupra stadiului 
negocierilor desfășurate la 
7 iulie cu reprezentanții 
organizațiilor și sindicate
lor țăranilor — transmite 
agenția PAP. Guvernul j 
adoptat o de izie privind 
crearea unor facilități spe

ANCHETA IN CAZUL JI\ ROV
ztnch ta cazului Jrxkov 

sc va înehe.a pină Ia 18 
iulie, se subliniază intr-un 
comunicat al Procuraturii 
Generale a Bulgariei, dat 
publicității la Sofia și ci
tat dc agenția TASS. La 
aceeași dată se va în boia 
și an'heta cazului altui 
inwortant reprezentant al 
foMTi conduceri de par
tid — Milko B ilev. Docu

PROGRAM DE REEORME ECONOMICE 
IN ALBANIA

Condu crea albailcză a 
adoptat o serie de refor
me economice concrete, 
prin „modificarea codu
lui muncii", care conferă 
mun -itorilor dreptul de :t 
Incasa 80 la sută din sa
lariu. in cazul opririi ac
tivității întreprinderii, din 
motive independente dc 
voința s ilariatjlor — se il- 
rat.î intr-o știre difuzată 
de A I reluată dm Bel
grad de France Pjcssc. Po
trivit decretului mențio
nat, care intră fn vigoare 
imediat și care Iasă si 
se înțeleagă, potrivit AFP, 
că anterior muncitorii nu 
erau plătiți in caz de șo
maj forțat, personalul ad
ministrativ de conducere, 
cadrele tehnice și econo
mice din vina cărora s-a 
produs oprirea lucrului nu 
vor pinii decît 50 la sută 
din ‘.ii.iiju. Decretul pre
vede, de asemenea < ;i 
salariile vor fi stabilite m 
viitor în funcție de cate
goria și de condițiile dc 
munca — presupune im

O NOUA EUROPA CU
UNIUNEA SOVIETICA, NU lMP(..RIVz\ El

Dorim sa edificăm o no
uă I iropă impreună cu 
Uniunea Sovietică, și nu 
împotriva ci sau fără ca. 
URSS va fi pc deplin an
trenată în înfăptuirea po
liticii generale europene 
privind securitatea, în 
spațiul economic, tehno
logic’și juridic general eu- 
ropean, e.i va fi un parti
cipant a tiv la colabora
rea po'.ili- a și e ologi< ;i 
gcnoi.il europeană, a dc. 
r lar.H ministrul .ifaceri- 
lor c'to-, ni- ,i| RFG, 11.in 

ciale do reditare pentrv 
agricultura. Au fost apro
bate, de asemenea, alte 
măsuri m nite să contri
buie la ameliorarea activi
tății sectorului agricol. Gu
vernul și-a exprimat, tot- 
dată, disponibilitatea de a 
continua, în condiții de 
calm, negocierile cu repre
zentanții sin licatclor ță
ranilor, precizează sursa 
citată.

mentul -ublin ază că după 
încheierea an lietei sc va 
proceda ta elaborarea «io
tului d>' acuzare, pentru 
care va fi n c.'sară o pe
rioadă de c-1 puțin o lună. 
In continuare, cazul \a 
trece in comp t nța Tri
bunalului Suprem al Bul
gariei, care va stabili data 
începerii procesului.

plicit abandonarea niv”- 
larii câștigurilor.

Ace-te m idificări în m i 
terie d*'  od al muncii sînt 
primele din cadrul unui 
x ist progr im de reform ■ 
economice, evocat cu pri
lejul plenarelor partidului 
comunist albanez, din ia
nuarie și mai. 1 nclc din
tre aceste idei iu fost 
dezvoltate de ...re con
ducătorul ilbn ' Ramiz
Alia cu prilejul ultimei 
plenare a partidului: »;1
a anunțat înființarea, in
1991, a unui „nou meca
nism e'onomic", făeînd
din rentabilitatea între
prinderilor un obiectiv 
prioritar, \ceste reforme
prevăd, totodată faptul că 
inteprinderile dispun în 
condiții do autonomie de
plină de \i niturile lor ne
te, dar „statul îți rezervă 
dreptul de a orienta des
tinația" fondurilor, pină la 
restructurarea investiți
ilor.

Dietrich Genscher, Intr-un 
interviu acordat postului 
de” radio Rias din Berli
nul Occidental. Viitoarea 
Germanie unificată va de
veni unul dintre elemen
tele de edificare a cămi
nului european comun, pc 
care dorim să-l creăm Îm
preună ru Uniunea Sovie
tică, a subliniat el, relc- 
vînd totodată că ace t 
prore ■ va repercuta po
zitiv asupra întreg i evo
luții curopen ■ — relatează 
agenții I' *>SS

f%25c4%2583%25c8%2599ur.it
gcnoi.il
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GRL\ A A FEROV
rfcumc’’t>și lucrători fero- 

viaii est-germani au înce
tat marți lucrul pentru o 
oru în mai multe gări mari 
clin tară pentru a cere creș
terea salariilor, cauzînd 
importante perturbații ale 
traficului de pasageri și 
mărfuri, a informat agen
ția ADN.

Conductorii de trenuri 
au făcut cunoscut că intra
rea în vigoare a uniunii e- 
conomice, monetare și so
ciale germane, la 1 iulie, 
a antrenat o scădere a 
salariilor lor nete, ’ datori
tă creșterii cotizațiilor 
soc mie și impozitului asu. 
pta venitului.

Li Leipzig (Sud) lucră

IAR1LOR EST-GERMANl
torii agricoli din 10 coope
rative din regiuni au văr
sat mai multe mii de litri 
de lapte pe străzi din 
centrul orașului pentru a 
atrage atenția publicului 
asupra dificultăților pe ca
re le întimpină acum lu
crătorii agricoli din RDG 
în desfacerea producției. 
Țăranii au oferit lapte, 
ouă și legume trecătorilor. 
Ei au subliniat că între
prinderile pentru prelu
crarea laptelui se abțin 
tot mai mult în a le pri
mi producția și au cerut 
aceleași subvenții și ace
leași garanții d*  cumpăra
re ca cele care există în 
RFG.

CONVOCAREA CONGRESULUI
P.S.

Consiliul Suprem al 
Partidului Socialist Bul
gar a anunțat convocarea 
celui de-al XXXIX-lea 
Congres în luna octombrie. 
Pe ordinea de zi propusă 
figurează: raportul politic

BULGAR

privind înnoirea PSB șl 
dezbaterea acestuia, mo
dificări la Statutul parti
dului, alegerea organelor 
de partid și a redactorilor 
șefi ale publicațiilor par
tidului.

■

I

CONVORBIRE BUSLI — MITTERRAND
înainte de începerea re

uniunii statelor occiden
tale industrializate de la 
Houston, președinții Gcor- 
gc Bush și Francois Mit- 
terrand au avut o convor
bire, care a durat o oră. 
După cum informează a- 
gențiile France Presse și 
Associated Press, citind 
declarațiile purtătorilor de 
cuvînt prezidențiali, inter

locutorii au manifestat o- , 
pinii diferite cu privire la ; 
ajutorul economic pe care j 
Occidentul ar urma să îl , 
acorde Uniunii Sovietice, > 
în vederea susținerii re- iț 
formelor lui Go^baciov, 
președintele Bush mani- 
festînd o opoziție clară fa- . 
ță de orice asistență fi- ; 
nanciară de această natu- j 
ră. fl

FILME

PETROȘANI — Pa- 
ringul: Starman; Victo
ria: Un polițist incomod; 
Unirea: Cei .șapte din 
Teba.

LUPENI: Există joi. 
VULCAN: Invincibilul 

Kung Fu.
LONEX: Soluție de ur

gență.
URICANI: Miss Ari- 

zona.
N.R. Eventualele mo

dificări intervenite in 
programarea fi melor a- 
parțin întreprinderii Ci
nematografice Județene 
Hunedoara.

TV,

10,00 Actualități.
10,10 Preuniversitaria.
11,15 Film artistic

Iliroshima, dra
gostea mea. 
(reluare)

12,50 Maurice Ravel; 
„La valse".

13.20 Actualități.
15.30 Recital Ion Tvan 

Roncea.
15,55 Teleglob.
16.15 Panoramic econo

mic.
16,40 Știința azi.
17,05 Teleșcoală 

(reluare).
17.30 Mîndră vatră româ

nească.
16,05 Adevărul literar și 

artistic.
19,03 Anunțuri... Anun

țuri... Anunțuri...
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Invitatul săptămî- 

nii.
21,00 Roman-foileton. 

Moștenirea fami
liei Guldenburg.

21.45 Pro Musica.
22.45 Telesport.
23,05 Actualități.
23.20 Telc-top.

C 1NCI dizidenți cuba- 
n:-. s-au refugiat, luni. 

Ei Ambasada Cehoslovaci
ei la Havana. UI cer auto
rităților cubaneze să le 
permită să părăsească țara 
eu destinația Europa, a- 
nunța AFP.

IN CADRUL lucrărilor 
reuniunii la nivel înalt a 
Organizației Unității A- 
(ricane, de la Addis Abe- 
ba. șeful statului ugandez, 
Yoweri Museveni, a fost 
ale' președinte in exerci
țiu al acestui organism 
p in.af' ican. El succede în 
această funcție președin
telui egiptean, Hosni Mu- 
barak.

UN GRUP de 51 de al
banezi care s-au refugiat 
in c. .direa Ambasadei 
C slovaciei din Tirana 
au ajuns luni seara cu un 
a>.i;n special la Praga.

SCURTE ȘTIRI SCURTE ȘTIRI

M I C
I l{S \ !tI

laCi OCAZIA i 
p'..c Răducanu 
ui caza domnului 
Cornel, ș-.f corn, de 
la I M mulți, mulți ani,

■ imitate și fericire.

irii
Va>.lica 
I’olhac 

pază

X INZ 1 ICI

X IND Dacia 1300, motor 
■•1" .it, parbriz duplex, 
inel verighetă aur, video- 
pl.ivcr și casete. Telefon 
I (1725)

VINO instalație satelit 
completă. Petroșani, strada 
Republicii bloc 107, ap. 18. 
Telefon 43390, după ora 
P. (1726)

VENO autoturism 
linii, Petrila, 0 
53/M (1735)

VINO calculator 
la gi-ințio. Telefon 
(173':)

Dacia 
Martie

DIX I.RSE

UsTREPRINDEREA par
ticulară de produre, servi
lii, comercializare, ,,BG“ 

•1r,« ije iză șcifer < lesoria 
D Relații: orele 16—m, 

■' i'l.i Aviatorilor 33'lf.. 
(J7 ,) _

Pil RDI.RI

PIERDUT cal alb, ochiul 
'•ting lipsă. Informații, 

6 imp-i, strada Moșiei nr. 
16 — Drui. I!<- omp’nsă. 
<17.31)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Lu-

Observatorii prezenți la 
f ița locului releva faptul 
că murea majoritate sînt 
tineri între’ 20 și 30 de 
ani.

LUPȚI. puternice se dan 
în diferite puncte din Sal
vador intre armata și for
țele de gherilă — relatea
ză ponturile de radio din 
regiuni. Se precizează că 
ar fi vorba despre circa 
20 d • victime — morți și 
răniți — d? ambele părți. 
Cele mai intense schim
buri de focuri au loc în 
departamentele Morazan, 
Chalatcnango și la perife
ria capitalei țării.

UN PURTĂTOR de <u- 
' int al Ministerului de Ex

terne al RFG a declarat 
că pînă în prezent au fost 
eliberate 1 000 vize pentru 
cei 3 000 de refugiați al
banezi din ambasada a- 
ccstei țări la Tirana, care, 
se speră, vor putea pâră- 
si Albania in cursul săp_ 
tuminii pentru a se îndrep
ta spre țări mai îndepăr
tate. precum SUA, Canada 
sau Aii'tralia, transmite 
EFE.

COMITETUL interna
țional al Crucii Roșii 
(CICR) va interveni în 
favoarea celor 5 000 de al
banezi refugiați la amba
sadele din Tirana numai 
dacă va fi solicitat de toa

te părțile implicate, s-a 
anunțat oficial la Geneva, . 
în urma consultărilor din- j 
tre secretarul general al J 
ONU .și președintele CICR. ț 
Duminică a sosit în capi- C 
tala albaneză un emisar 1 
suedez trimis de ONU < 
pentru a negocia cu gu- | 
vernul de la Tirana eva- 3 
cuarea refugiaților alba. < 
nezi din ambasade.

LA VzXRȘOVIA a avut 
loc ceremonia , stabilirii 1 
de relații diplomatice în - 
tre Republica Polonă și ' 
Ordinul Ioaniților. Proto- . 
colul în acest sens a fost . 
semnat de ministrul polo
nez al afeeerilor externe, ț 
Krzysztof Skubiszevvski, și • 
de ambasadorul Ordinu- ' 
lui Ioaniților în Austria, jj 

,J M.Jfatti de Montetrctto J 
♦ — transmite agenția AP. C

Cooperativa meșteșugărească 
„Unire a“

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

organizează

examen sau concurs
pentru ocuparea postului de

— CONTABIL ȘEF

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

A P LI B

Dl ( I si.

I XMlf.llI.E Cui ian și 
llinta aduc un pios o- 
magiu celui care a fost 
scumpul nostru

PI.TTI ROBIRT
Nu-I vom uita nici

odată. (1738)

T V\1H ID.r Dcmcter 
și Imling regretă 
profund dispariția ce
lui care a fost un bun 
Verișor

PIU TI ROBFRT
Dumnezeu să-l ierte’ 

(1737)

(W MOR XRI

SOȚI X anunță cu 
gret că se împlinesc, 
12 iulie, 9 ani de Ia moar
tea

ci in

bunului 
COROI 
Vulcan.

meu soț 
CORNEL 
(172?)

rc-
azi

L I C-. J T A T E
PIERDUT contract de 

închiriere pe numele 
Scbcstcn Erzsebet, elibe
rat de IGCL Petroșani. II 
declar nul. (1729)

PIERDUT contract
chiriere pe numele Țirlea 
Matei, eliberat de 
Petroșani. II declar 
(1730)

în-

IGCL 
nul.

•L
PIERDUT contract 

închiriere pe numele 
tru Julieta, 
EGC’L Vulcan, 
nul. (1732)

PIERDUT 
serviciu pe 
Kurlendcr Adalbcrt, 
berală de U.E. Paroșeni. 
O declar nulă. (1733)

de 
I’c- 
deeliberat

II declar

legitimație 
numele 

cli-

<
•4

«î

■

I. M. Vulcan
angajează prin transier sau direct

Angajarea se face conform legii nr. 57/ 
1974 și Legii nr. 12/1971.

Relații la serviciul P.I.S. Telefon 70740/ 
127.

I. E. F. S. București
angajează:

pentru Baza didactică din Munlii l’.uinq, in 
conformitate cu prevederile l egii nr. 12/1971 

următoarele categorii de personal:

limplar

for hisf

paznic de noapte

Relalil supliinciil.iir la 
sau la CdMlIa poștal.i II I S 
ciulul postai Petroșani.

<«ilhina l’.uinq, 
din cadrul Oii

I

?

I
x
i

i

Complexul legume-fructe 
Petroșani*

angajează:

— un lăcătuș mecanic

— un electrician întreținere

— 2 lucrători comerciali — bărbați — 
pentru deplasări in (ară.

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

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

Baza sportivă a ștrandu'ui 
Petroșani

Aducem din nou la cunoștința celor in
teresați că s-a deschis baza sportivă din in
cinta Ștrandului Petroșani 
activități sportive :

cu următoarele

Și
♦ Jocuri de șah, 

afară, zilnic de la
table 
orele

și renimv în sală 
10 la 18.

♦ Discoteca în zilele de miercuri și joi 
de la ora 19.

♦ Zilnic de la orele 10—18 activitate 
de ștrand (plajă-baie).

citrice, calea.

orqani/ează 
fiecare sîm-

i
1
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