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Hazuri și 
necazuri

Ni se semnalează. a- 
deseori, diverse fapte sau 
situații îndeosebi in co
merț cum că unora li 
s-au accentuat cunos
cutele tendințe hrăpă
rețe. Citim intr-o scri
soare că sîmbăta trecu
tă o familie compusă 
din trei membri, stînd 
cu toții la rînd (cînrl o 
să dispară această tris
tă realitate ?), au cum
părat fiecare cite C 
piini. Deci 18. Pentru 
ce ? Ar fi două ipoteze: 
vinzare cu suprapreț 
(12 lei) sau pentru un 
local privatizat, de a- 
limentațir1 publică. Ce să 
spunem ? Coresponden
tul nostru, care a ră
mas in ziua respectivă 
fără pîir.o. are dre-pt."- 
te. Ne așteptam să-si 
dezvăluie și numele. 
Acest fapt ne întris
tează. deoarece. iată, 
a venit t:rnr>ul curaju
lui civic. Făiă el nu 
facem nimic, ne scăl-

Tihcriu SI’AT VRU

((ont. in pag. a 2-a)

„Pe Valea Jiului**. loto: I. ȘTEFANESCI

Toi, 12 iulie 1990, a avut 
loc la Palatul Victoriei șe
dința Guvernului Româ
niei, prezidată de domnul 
prim-ministru Petre Ro
man.

Analizînd rezultatele ob
ținute la principalii indi
catori economico-sociali în 
semestrul I și în special 
pe luna iunie, guvernul a 
constatat cu insatisfacție 
că producția a continuat 
să scadă, tendință ce s-a 
manifestat și in prima de
cadă a lunii iulie. Pe an
samblu, producția marfă 
industrială a scăzut cu a- 
p'roape 20 la suta, f iță de 
ace iși perioada a anului 
1989 Totodată, s-au înre
gistrat o majorare a
cheltuielilor materiale și 
o scădere- sensibila a pro
ductivității muncii. S-a 
apreciat că. printre cau
zele care au generat a- 
ceasta stare de lucruri'se 
află desele întreruperi de 
lucru, organizarea defec

tuoasă a proceselor de 
producție, insuficenta răs
pundere a consiliilor de 
administrație ale între
prinderilor.

Guvernul consideră că o 
asemenea situație nu mai 
poate fi tolerată și a dis
pus, în consecință, exa
minarea posibilităților do 
legare mai directă a sala
riilor — sau mai bine zis 
a salarizării — de rezultate
le obținute, de producția 
realizată, vîndută și înca
sata. S-a subliniat că re
munerarea nu trebuie să 
ail a la bază artificii de 
e ticul, < i munca realmen
te desfășurată.

In acest sens, s-n conve
nit constituirea unui grup 
de lucru, care va prezen
ta, la următoarea ședință 
a guvernului, o propunere 
de tranziție cu privire la

(Continuare în pag. a 2 a)
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Căderea 
simbolul

Bastiliei
Libertății

Carnea, între cerere

Miine, încep admiterile

La porțile 
științei

Cine a călătorit prin ța
ră in zilele acestea, a 
constatat o infuzie de ti
nerețe în componența dru
meților de pe toate mij
loacele de transport. A 
asistat la un fel de ..miș
care browniană“, drumuri
le tinerilor încrucișîndu-se

J loan BARDAC

(( ontinuarc in pag. a 3-a)

S-a zvonit că de la Ti
mișoara nu s-ar mai livra 
carne Văii Jiului. C i ca
re colportează zvonurile 
nu știu, de fapt nu-i inte
resează, cum stau lucruri
le. Unul dintre cei in 
drept să știe este dl. dr. 
Ghcorghe Cristea, directo
rul întreprinderii de in
dustrializare a cărnii Pe
troșani. „Colaborarea cu 
Timișoara, Hațegul și A- 
radtil este bună. Mai mult, 
nu luam carne în cantită
țile care ni se oferă". A- 
șadar, din punctul acesta 
de vedere să fim liniștiți. 
Nimeni, în afară de gurile 
rele, nu vrea, așadar, să 
declanșeze un embargo al 
cărnii pentru Valea Jiu
lui.

Pentru a fi mai conclu
dent, dl. Cristea îmi spune 
care sînt, pe sortimente, 
cantitățile de carne exis
tente in abatorul din Li-

vezeni in 10 iulie: 15 tone 
de carne bovină carcasă; 
20 tone de carne porc 
carcasă; 15 tone pastă pen
tru mici; 5 tone de orga
ne și G tone de preparate 
din carne. Suficient pen
tru a face față solicitări
lor. Și atunci de unde a- 
par sincopele in aprovizi
onare ? De la comerț, mă 
lasă să înțeleg. Să fie oa
re așa ? In această pri
vință ascult punctul de 
vedere al domnului 
Gheorghe Toma, directo
rul ICSA-AP. C'unoscînd 
mai bine solicitările de pe 
piață, dumnealor, cei din 
comerț, au sesizat că se 
solicită câine degresatu. 
„Trebuie să abandonăm 
ideea ca omul să cumpere 
ce se găsește, spunea pe 
bună dreptate dl. Toma. 
Noi sîntem aceia care tre
buie să ne adaptăm la ce
rerea de consum a popu-

si ofertă»

lației. Tocmai din cauza că 
la carnea de porc pusa in 
vinzare exista un strat ma
re de grăsime, există ten
dința de creștere a con
sumului la carnea de pa
săre". Și, referitor la pre
paratele din carne, mai 
sînt rezerve ce pot fi și 
trebuie valorificate. înde
osebi in structură și 
calitate. De cele mai mul
te ori, diversitatea acestor 
preparate este sărăcăcioasă, 
cotlet, mușchi țigănesc, 
pastramă și altele aseme
nea, ale căror prețuri os
cilează pe lingă suta de 
lei. Tocmai din acest mo
tiv comerțul apelează frec
vent la abatoarele din Ha-

Glieorglic OI.TLANU
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ani de la victoria Revo
luției franceze — eveni
ment crucial în istoria 
Franței, ce avea să de
termine schimbări de
structură în viața poli- 
tico-socială a țării, ca și 
în Europa. Căci in procesul 
modernizării lumii, mo
narhia, fie ea și constitu
țională, iși face tot mai 
vădită perimarea, pri
mind odată cu revoluția 
franceză, o lovitură puter
nică, imposibil de con
tracarat.

(Continuare tn pag a 2-a'

Criza politică, economi
că și sociala manifestată 
acut in timpul domniei lui 
Louis al XVI-lea (1774— 
1792), a culminat cu eve
nimentele revoluționare din 
anul 1789 care au pus ca
păt vechiului regim. An
samblul mișcărilor revo
luționare se întregește cu 
asaltarca și luarea Basti- 
liei de către populația pa
lizi mă, la 14 iulie. Băș
ti lia, fortăreața în care 
s-au aflat prizonieri oa
meni de seamă ai Fran
ței — Fouquet, ducele do 
Orleans, Voltaire șa. —

devejiis? simbolul 
lismului regal, 
căderea ei sub 
maselor va avea 
totdeauna 
nificația 
mului și intronar 
mului 
potrivit 
rului.

Timp 
succedat mai multe 
democratice de guvernare: 
Adun irea 
stituantă, 
gislativă, 
țională. 
de frămintări, de 
politice și represiuni 
geroase, de amenințări 
afară. După o palidă 
cercare de a organ 
narliia constituțională, 
10 august 1792 a 
proclamată prima 
blică fi inceză. I’e 
luptelor pentru 
dintre montaniarzi 
rondini, lupte care 
la eșafod, printre

absplu-
De aceea, 

presiunea 
pentru 

in istorie, sem-
abolirii absolutis-

1 regi- 
democratic, 

popo-
stata] 
aspirațiilor

de zece ani s-au 
forme

națională
Adunarea 

Convenția 
Au fost zece

con- 
le- 

na- 
ani 

lupte 
sin- 
din 
in
ul o- 

la 
fost

Repu- 
fondul 
putere 
Și gi- 
au dus 

alții.

Ionica Ml’STAȚiX

(Continuora In pag. O 2-a)

I. M. _ DILJA

Productivitatea exprima hărnicia 
și priceperea oamenilor

Cernobil — după patru ani

Câ-i zice normă, că-i zi
ce productivitate, tot des
pre om vorbește, despre 
hărnicie și priceperea sa. 
Iar aceasta, în final, se 
traduce in tone de cărbu
ne pentru întreprindere și 
in bani pentru oameni, 
funcție de „K“-ul de cal
cul realizat. Toate aceste 
lucruri sint știute de mi
neri, și de cei mai in vir- 
stă și de cei tineri aflați 
pe băncile calificării.

Ca să demonstrăm aces
te adevăruri ne-am oprit 
la mina Dilja care, ca și 
celelalte unități miniere 
din Valea Jiului, și-a sta
bilit la începutul anului — 
funrtie de condițiile con
crete — nivelul de pro
ducție și căile de realiza
re a acesteia, respectiv, 
nivelul productivității mun
cii. Care sînt rezultatele? 
In luna iunie, pe total sub

teran s-a realizat o pro
ductivitate de 0,811 tone 
pe post, cu 82 kg pe post 
mai mică dorit cea plani
ficată. Ea nivel de mină 
— după ce că productivi
tatea a fost stabilită la nu
mai 0,715 kg pe post — 
s-a realizat 0,622 kg pe 
post Este mai mult decît 
puțin da â ținem seama de 
faptul că minerilor le au 
fost redate cea mai mare 
parte din drepturile pe 
caro regimul totalitar lc-a 
anulat unul după altul. 
Rău este insă că produc
ția n i avut o traiectorie 
ascendentă, ci a scăzut 
pentru că pe 6 luni pro
ductivitatea a fost reali
zată rloar in proporție de 
97,5 la sută. Analizînd si
tuația pe sectoare, se con
stată doar două cazuri la 
sectoarele II și III in care 
producti vitătile au fost 
realizate. încolo, numai 

restanțe, unele nivele de 
realizare lunci de 66,6 la 
sută, la sectorul I pe lu- 
-na iunie, ca să nu mai 
vorbim de faptul că pe 
6 luni, domină procentele 
de 80 la suta Care suit 
consecințele? In iunie se 
înregistrează o restanță de 
peste 7300 tone de cărbu
ne brut, pentru ca ia pro
ducția neta restanța să 
fie de 7788 de tone, cu un 
procent de realizare de 
68,2 la sută I’e total se
mestru producția netă 
programată s-a realizat 

doar in proporție de 90,7 
la sută, in acest procent 
fiind cuprinse și cele 4078 
tone bonifi tiție pentru 
calitate. Care silit cauzele 
acestor nivele scăzute de 
product ivi lato și producție

Simian 1’01’

(Continuare in pag a 2 a)

Nemulțumit de sforări
ile sovietice, guvernul u- 
erai.nean a hotărit să cea
ră ajutorul țărilor occiden
tale pentru a rezolva pro
blemele dramatice care 
continuă să le pună catas
trofa de la Cernobil. U- 
craina așteaptă de la oc
cidentali ce n-a putut ob
ține de la Moscova. De
mersurile ucrainene au 
semnificația unui act de 
neîncredere și de răzvră
tire împotriva guvernului 
sovietic. Printi-nn simplu 
decret din 1986, după ex
plozia unui reactor de la 
centrala nu loară, Mosco
va a luat orice [intere au
torităților de la Kiev asu
pra Cernoliiiuiiii și regi
unii. Ucr.nnienii se luptă 
acum pentru ca regiuni
le sinistrate sa intre sub 
Jurisdicția lor. Ei sînt 
martori neputincioși, dar 
și victime ale unei mari 
confuzii care costă sume 
fenomenale.

R'uniți in 24 mai la 
Cernobil, trei sute de sa- 

vanți sovietici au ajuns 
la o concluzie copleșitoa
re: situația e dramatică 
și, dacă nu se intreprinde 
nimic, este posibilă o noua 
catastrofă. Populația U- 
crainci nu este informată 
despre pericolele care o 
amenință. Este mințită de 
patru ani, a- unzindu-i-sc 
nepriceperea celor res
ponsabili de decontami
nare Unul dintre partiei- 
panții la acea conferință 
științifică. academicianul 
Einlen Sobotovici. scrie 
revista Paris-Match, a fost 
la l’nis unde a vorbit 
despre starea exacta a a- 
celor locuri de la Cerno
bil. \cest expert in geo- 
chimia nucleară a spus 
ca se ma m i capacul „s ir- 
cofaguiui" (de plumb, ni
sip și beton) caic a operă 
rea orul distrus. Nu va 
rezista 30 de am. așa cum 
a fosl con. eput De altfel 
acoperișul de metal este 
corodat. întreaga strtb tu
rn e te slăbită astfel in
cit nu se știe dacă ai su

porta efectele unui cutre
mur de pămînt cu o mag
nitudine mare. Seismul de 
la 30 mai, care a scutu
rat Europa de răsărit, a 
fost simțit puternic și la 
Kiev unde a atins 4 gra
de pe scara Richter. Cen
trala de la Cernobil a 
fost construită, ințial, 
pentru a rezista pînă la 
6 grade, insa rezistența i-a 
scăzut, datorită transfor
mărilor de după 1986 și 
șubrezirii fundației, la 
5 grade.

Insă de la subsol ame
nință primejdiile. Proasta 
construcție a barajelor 
pentru filtrarea apelor 
contaminate a dus la
creșterea nivelului apei 
subterane care a acoperit 
sute de mii de arbori in- 
gropați. Consecința: lcm-

Tiberiu SI’ATARU

(Continuare in pag a 4 a)
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P.AGUB XȘ. Un cetățean 
bine intenționat a adus 
la redacție o geantă din 
piele, găsită joi seara, în 
jurul orei 22,30, la blocul 
92 de pe strada Republi
cii — Petroșani. Păguba
șul, pe nume Antal Ioan, 
din Petrila, strada B. 
Delavrancea nr. 15, este 
așteptat la administrația 
ziarului nostru pentru a 
intra in posesia obiectelor 
ce-i aparțin. Menționăm 
că geanta conține și uncie 
arie importante. (G.C.)

TEATRU. Compania tea- 
tra'ă „Arlechin" din Bucu
rești prezintă astăzi, la 
P ro ani. piesa „Singură
tatea unei femei" sau 
„Arta convcn'ațici II". 
I.ucrarea dramatică este 
semnată de Ileana Vul- 
pescu și George Bănică. 
Din distribuție fac parte 
Olga Delia M.iteescu, Aga- 
tha Nicolau, Ccrasela 
Stan. Antoanet.a Glodea- 
nu. George Bănică, E. 
Tmgureanu. Regia este 
semnată de Mihai M.ano- 
lescu. Spectacolul are loc 
a Casa de cultură și în

cepe la ora 19.

„TOTUȘI IUBIREA". 
Sub acest generic,' poetul 
Adrian Păuncscu propu
ne publicului din Petro
șani o intîlnire cu muzica 
și poezia, care va avea loc 
astăzi, de la ora IA, pe 
stadionul „.liul". Și-au a- 
nunțat prezența in spec
tacol ni'-mlrri ai fostului 
cmaclu „Flacăra".

IN ZIARUL de ieri con
semnam la această rubrică 
declarația un i lucrătoare 
<1 ia IUMP, cu privire la 
prețurile exagerate cerute 
de un taxinietrist parti
cular. Domnul I R., din 
P -troșani, șoferul incri
minat, ne-» căutat la re- 
«î.iriie, subliniind ca infor
mația « c inexactă, suim 
încasată do la cele trei 
pis.mere fiind de C5 lei 
ți ni d-, 105 lei. Ce î
c d m ?

ACOPERIȘ Mi țfjr
Pe clădirea . --i • .
fnlui „Luceaf.i " <-
X ui< n s-n montat stru;- 
tura met «le a necesară sti*. 
ținerii acoperișului, în do
uă ape. (5 lucrare deose
bit de necesară deoarece, 
în ultimul timp, In sala de 
proiecție își făcuseră apa
riția infiltrtiții de apă. In 
plus, credem că, do aceas
tă data, copiii nu se vor 
mai încumeta să se cațere 
Ik acoperișul clădirii, ba 
«lupă o minge, ba pentru a 
face pe vitejii. (Gh.O.)

ANACRONISM. In timp 
1 *' magazinul alimentar nr. 
I din cartierul „Aeroport" 
«li-.pune de un vast spațiu 
interior, ocupat de auto
servire, laptele se vinde a- 
f uă, în fața magazinului, 
în aer liber. Ar cam fi 
timpul să-ți schimbe op- 
tica f.iță de cumpărători 
și responsabilii acestui ma
gazin. 1 iindcă e nefiresc 
să stea oamenii pe afară 
p -ntru a cumpăra lapte, 
In timp ce în interior vln- 
z itoarele de la autoservi- 
re stau mai mult degeaba, 
n avînd ce vjndel (V.S.)

AN DE AN In perioada 
'orii terasa restaurantu
lui ,.Minerul" din Petro
șani constituia Un punct 
d<- atracție pentru cei ca
re. dorind să biruie câni- 
«uia, se opreau la o bere. 
In acest an terasa nu K-a

’.oliis. Oare de ce 7 Se 
a.teaplă trecerea verii 7 
(P.N.)

Rubrică realizată de 
Horațiu ALEXANDRI S< I

Carnea, între cerere și ofertă
(t'imarf din pag. I) 

țcg și Timișoara, de unde 
cele 4—5 tone de marfă 
aduse se prezintă în 10—15 
sortimente. Accesibile ori
cărui buzunar. Sînt citcva 
aspecte de reținut acum, 
cînd, prin hotărîrca Gu
vernului României, s-a 

stabilit trecerea unități
lor de desfacere a cărnii 
— măcelăriilor, cum le 
spun-m cu toții — la in
dustrie. Ce însennnâ as
ta 7 Dl. C’ristea este de 
părere că, în primul rînd, 
ritmicitate în aproviziona
re. Făcută paralel cu îm
bunătățirea calității și di
versificarea sortimentală.

Nu oamenii au devenit 
mofturoși, ci pur și simplu

Productivitatea exprimă hărnicia 
și priceperea oamenilor

(Urmare din paj I)

„Eu, ne spune domnul 
sing. Liszka Ioan, șeful 
serviciului tehnic-produc- 
ț.c, aș împărți cauzele in 
două, obiective și subiec
tive, ponderea fiind dife
rită de la un sector la 
altul, ți de la o lună la alta. 
In sectorul I, In Iunie, s-au 
terminat feliile de lucru 
în ambele abataje fiind 
necesare lucrări pentru 
curbarea șpițurilor, cu 
70 la sută piatră. S-a in
trat In feliile noi și secto
rul este In progres". I’înă 
la data documentării noas
tre avea deja 17Î de tone 
plus pe luna iulie, exis- 
tln l reale condiții să se 
recupereze producția pier
dută luna trecută. .Și sec
torul II a trecut prin gre
utăți tectonice care s-au 
localizat In scăderea liniei 
de front. Pe de altă par
te, Insă, nu s-a asigurat un 
ritm constant de evacua
re a cărbunelui din cauza 

vor să vadă ceva diferit 
de carnea luată pină mai 
ieri pe tichet. Proaspătă, 
de calitate, în sortimente 
diverse.

Centrala de industrie a 
cărnii București a promis 
două autospeciale frigori
fice de IC tone. împreună 
cu cele patru existente vor 
putea face față nevoilor 
întreprinderii din Petro
șani.

Carne e-te așadar. De la 
Timișoara se primește în 
continuare, iar în ferma 
proprie a IIC Petroșani cei 
350 de grăsuni pun pe ei. 
in medie, 400 g pe zi. Nu
mai buni de sacrificat la 
toamna. R imîne doar ca 
IIC Petroșani să fie recep
tivă și să-și adapteze pro
ducția la cerințele pieței.

deselor opriri accidentale 
ale fluxului de transport 
pe orizontul 300, generate 
de întreținerea necores
punzătoare ți, mai ales, 
din lipsă de personal. Așa 
se face că în zilele de 25 
ți 26 iunie minerii din 
abataje au cerut să mear
gă la curățarea transpor
toarelor pentru a putea 
exjzedia producția la ziuă.

Ciudat că In aceeași pe- 
lioadă, Ia sectorul IIT, în 
abatajul cameră din stra
tul 3, au fost necesare lu
crări de curățire a șpițuri
lor în culcuș șl copcrîș In 
exlremitata lentilelor. Pe 
stratul 5 s-au întlmpinat 

greutăți cu aprovizionarea, 
traseul fiind foarte lung. 
Slnt cauze din care mulțî 
au plecat din abataje la 
alte lucrări. După ce s-a 
îmbunătățit activitatea de 
aprovizionare, productivi
tatea n crescut, uneori 
atingînd 3,4 tone pe post In 
abataje. , -l. .

Hozurî și 
necazuri 
(Urmare «lin pag. I)

dăm tot în mediocrita
te morală.

De la anonimul cores
pondent mai aflam și 
alte lucruri interesante: 
că petiția ar trebui 
să-i întrebe pe florarii 
ambulanți (de pildă în 
zona spitalului) de pro
veniența fiorilor. Sînt 
cumva cultivatori? încă 
ceva: se susține că o 
vînzătoare «le la o ali
mentară (strada Păcii) 
cam uită să dea restul, 
rotunjește sumele în 
chip privat. Așa să fie? 
Nu no-ar mira deoarc- 
ce prea mulți înțeleg 
democrația intr-un mod 
atît de personal 1 Con
trolul e blind și fără 
consecințe.

In z«>ri de zi in inti
mitatea pocnitor din Re. 
lezat, la adăpostul unei 
stine...

loto: Sorin OPREA

Citadine t JUNELUI GROAZEI"
Gropi, noroi, bălți cu 

apă, m«x?irlă, denivelări. 
Și... mașini. Și miel ți 
mari, deci de toate catego
riile, care vin, șl în șir, 
din ambele sensuri. Une
le se grăbesc, altele cla
xonează sau trec, de-a val
ma, și mai șl stropesc, fă
ră să aibă In vedere că 
ești bătrln și te miști mai 
greu, că ești o bunică cu 
doi nepoței de mină, că 
ești o mamă care te căz
nești să te strecori cu lan
doul printre gropile cu no
roi ți bălțile cu apă.

Acest calvar se repetă 
zilnic și periclitează inte
gritatea a sute ți mii de 
pietoni, tineri ți bătrlni, 
care sînt ncvofți să tra
verseze „tunelul groazei" 
care nu cs'c altceva decît

Ședința Guvernului 
Hoinâiiiei

(I rmarc din pag. I)

modul de acordare a retri
buției, ca:c să țină mai 
bine seama de activitatea 
depusă, de producția rea
lizată efectiv.

Analizînd rezultatele ob
ținute în domeniul agri
culturii s-au constatat creș
teri importante la carne, 
ouă, lapte, unt, brînzeturi, 
dar, din păcate, și defici
ențe in sistemul de distri
buție la populație a aces
tor produse.

In privința schimburilor 
economice externe, în lu
na iunie importul a fost 
superior exportului, pe 
ambele relații, ceea ce a

Căderea
(Urmare din paj. 1)

pe Danton și Robespierre, 
se afirmă o mînă energi
că, un recunoscut strateg 
militar: Napoleon Bona- 
parte.

De la revoluția france
ză din 1789, pînă în anul 
1947, Republica franceză 
a trecut printr-un periplu 
continuu, fără a putea fi 
distrusă, cu toate încercă
rile de restaurare a mo
narhiei. După prăbușirea 
imperiului și a lui Napo
leon, la putere se rein.‘,ta- 
lează Burbonii. Dar o 
nouă revoluție — cea din 
anul 1843 — readuce
Franței libertatea, odată 
cu fondarea celei de-a II-a 
Republici. In scurt timp, 
evenimentele interne, prin
tre care o revoltă a mun
citorilor determină insta
larea lui Louis Napoleon 
Bonapartc; și el va ceda, 
presat de Comuna din 
Paris (1871), după care se 
instaurează a IlI-a Re
publică franceză, sub pre
ședinția lui Jules Grevy.

CJflatii cu intrarea în 
vigoare — la 1 ianuarie 
1947 — a Constituției a- 
doptate piin referendum, 
sul) președinția lui Vin- 
cent Anriol, se procla
mă a IX -a Republică. Iar 
la 28 septembrie 1958. este 
promulgată Constituția 
celei dc-a \’-a Republici. 
In fruntea căreia este ales 
președinte generalul De 
Gaulle, reales In 1965 și o- 
bligat apoi să demisione
ze In 1969, sub presiunea 
crizei sociale și universi
tare. Georges Pompitlru. 
Valcry Giscard d'Estaing 
șl actualul președinte, 
Franeois Mittcrand, sînt 

trecerea pe sub podul in 
construcție pentru drumul 
de tranzit de pe lingă 
bariera CFR din strada Ti
mișoara, fostă 23 August 
din Petroșani.

Pe sub pod trec mii de 
oameni Intrucît' această 
stradă a rămas unica ar
teră dc circulație ce lea
gă centrul orașului de co
lonia veche a Pctroșaniu- 
lui, cartier cu mii de lo
cuitori. Tot aici, în colo
nie, ființează o mină, Ișl 
au sediul întreprinderi, 
instituții, depozite. A- 
ceastă stradă este artera 
de transport care leagă 
centrul orașului de gara 
CFR — punct nodal In 
viața municipiului.

Și atunci 7 Și atunci, 
chiar dacă este șantier, ar 
fi cinstit ca din respect 

afectat balanța de plăți ex
terne a țării.

In aceste condiții, s-a 
considerat necesară luarea 
unor măsuri operaționale, 
«are să asigure creșterea 
livrărilor la export, fiind
că scăderea, în continuare, 
a exporturilor va obliga 
guvernul să reducă im
porturile.

In cadrul ședinței au 
fost aprobate Studioul 
tehni.o-economic al inves
ti ici vizind „I xploalarea 
zăcămintelor d_* hid-ocat- 
burj de pe platoul conti
nental .1 Mării Negre" și 
Programul privind moder
nizarea rețelei de drumuri 
existent'* și construirea de 
autostrăzi în România.

Bas t i I i ei
personalități marcante ale 
căror destine politice se 
identifică cu destinul con
temporan al Franței, ac- 
tualmen‘e tina dintre 
cele mai însemnate puteri 
europene.

Intr-o țară cu o Îndelun
gată tradiție monarhică 
cum este Franța, istoria a 
demonstrat că regalitatea 
a devenit revolută pen
tru societățile și statele 
moderne, că monarhia o- 
dată abolită, este irever
sibilă. Instaurarea regimu
rilor democratice devine 
o necesitate istorică pen
tru toate popoarele cu ma
turitate și conștiință po
litică. In epoca modernă a 
dispărut concepția după 
care poporul este v.r-al și 
supus; el este format nu 
din supli i, ci din cetățeni 
care trebuie să se biieu.e 
in cetatea lor, de liberta
te și drepturi democra
tice. Atunci cînd acestea 
int în -ăleate fîagrant, 

cînd drepturile omului sînt 
suprim; te de puteri ab
solutiste sau totalitare, miș
cările de revoltă populară 
re instaurează democrații 
viabile, bazate pe respec
tarea drepturilor și liber
tăților cetățeanului. A do- 
vedit-o Revoluția france
ză și foarte de curind, Re
voluția română.

Căderea Bastiliei va ră- 
mîne pentru totdeauna în 
istoria Franței și a Euro
pei un simbol luminos al 
luptei pentru libeitate, al 
victoriei democrației. Sub 
ruinele Bastiliei poporul 
francez a îngropat definii 
tiv absolutismul regal, pes
te care flutură simbolio 
drapelul libertății ți al 
demnității umane.

pentru om, pentru pietoni, 
aceștia să fie feriți de 
pericolul accidentărilor 
și nu ignorați cu dispreț 
de cei care construiesc po- 
duL Pentru a feri deci 
pietonii, nevoiți să treacă 
prin acest „tunel al groa
zei", s-ar putea face niș
te amenajări provizorii, 
pînă la definitivarea lu
crărilor, se arată Intr-o 
scrisoare adresată redac
ției. Ar fi bine dacă pe 
o parte sau alta a trecerii 
sub pod s-ar monta o 
balustradă, la 1—2 metri 
distanță de perete. pen
tru circulația pictonală, 
care ar proteja oamenii de 
riteul unor accidente.

Doar așa, din respect 
pentru semeni-

j » ioan DUBI Ki
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TELEX a ROMPRES
Argumente pentru reducerea bugetelor 

militare

Dacă v-a mușcat o
Tinărul biolog loan

Ghira arc mai multe spe
cializări și pasiuni. L-am 
cunoscut ca pasionat al 
munților. Dar este și mu
zeograf, este și custode al 
Parcului Național „Rete
zat" și este și herpetolog, 
adică specialist în studie
rea reptilelor, a amfibiene- 
lor. Iată o presupunere cu 
totul deosebită, prin peri
colul ei, de aceea am vor
bit cu domnia sa pe o te
mă mai puțin obișnuită: 
viperele.

Am pornit de la o nou
tate de senzație: in cadrul 
Muzeului județean llune- 
doara-Deva se afla, din a- 
cca.tă primăvară, o fer
mă, biobază de vipere cu 
corn. S-a înființat în 
urma încheierii unui con
tract cu Institutul de cer- 
< .:. chimii o-farmaceuti-
ce din Capitalii. Sint deja 
60 exemplare de vipere, 
mai ales din sud-vcstul 
firii, din Turnu-Scvcrin, 
Jb rrulane, Dubrogea, dar 
și din zonele calcaroase din 
împrejurimile Devei — 
Albani, Săcărimb ctc.
Prima recoltă de venin s-a 
și obținut in luna iunie.

— Ce scop are biob.aza 
d n Deva 7

— Potrivit contractului 
inheiat, ne-am propus 
studierea vieții viperelor 
în condiții de captivitate, 
înmulțirea lor, recoltarea 
venitului pentru Institu
tul de cercetări cu caic 
avem contractul.

— Nu vă e teamă de vi
pere ?

Constelația bujorului de

Urcam încet pe firul 
unei poteci, pierdută 
prin tufe de jnepcnl 

ori prăvăliri dc pietre, 
apăsat de povara grea a 
rucsacului, înaintînd spre 
una din lumile dc basm 
alo cetății dc piatră a Re
tezatului. Imperiu al s'.în- 
cilor răi olițe de timp, al 
pajiștilor alpine cu ier
buri mărunte, muntele, 
șimbol ui statorniciei și ne
clintirii, . devine cu fieca
re secundă mereu altceva, 
o poezie nescrisă, care se 
scurge ireversibil, prin 
picături de cetini. Prizo
nier al mirajului albastru, 
aveam să aflu ți acum, 
ca de fiecare dată, noutăți 
despre muntele pe cnre pre
tindeam că-1 cunosc. Soa
rele începutului de iulie 
își face tot mai simții tă
ișul fierbinte, asemeni u- 
nui paloș nemilos, ame

— Sint imun: am fost 
mușcat dc 4 ori de pui, iar 
a tincca oară de un e- 
Xemplar matur. Mă soco
tesc,' deci, „vaccinat* ți 
pot să-mi continui pasiu
nea, prinderea viperelor, 
fără emoții.

— ...O experiență, în- 
tr-adevăr, interesantă. Nu 
însă, tentantă. Care sînt 
zonele cu multe vipere 
din jurul Văii Jiului 7

— Pe versanții însoriți 
ai munților. In zonele cu 
altitudini mai mari ale 
Văii Jiului, trăiește vipera 
fără corn, vipera neagră 
sau BERUS. M-: populate 
cu vipere sint A îșellil, tă
ieturile de pe versanții 
sudici ai Văii Tăii, ver
sanții stîncoși din l’arlng, 
iar în Retezat sînt zone 
mai mari. Incepînd cu ca
riera de calcar Păroasa 
spre Cîmpușel, Siorota, 
Soarbele, I’leș.a, Piule, Bu
la...

— Cum alai â viperele?
— Vipera neagră e mai 

periculoasă. Are seninul 
mai puternic, mai concen
trat ... Dar, în ceea ce pri
vește comportamentul, să 
știți că vipera este un a- 
nlmal fricos. Se expune 
li soare, din februarie pî- 
nă in septembrie, Ia tem
peraturi de 28—30 de 
grade. Sint foarte multe, 
dar se ascund, dacă nti-s 
amorțite, la orice zgomot. 
Totul e să nu fie atacate...

— Ce să facă un om 
mușcat de o vijxnă 7 

nințător, vrînd parcă să 
pîrjolcască totul. Greuta
tea poverii devine inai a- 
păsătoare, iar umbra răco
roasă a pădurii lăsată In 

R I P O R I A J DIN MERS

urmă, rămîne o dorință im
posibil de împlinit. Sintcm 
in golul alpin. Aici surpri- 
za peisajului compensează 
din plin întregul calvar al 
<1 rumului.

In munți a început o săr
bătoare unică. Săib.ătixi- 
rca celor mai nobile flori, 
dc o rară gingășie, care 
Inundă cu sîngcle petale
lor, In plicuri mici, ver
dele oazelor alpine sugru
mate de grohotișuri.

Bujorul de munte, ve
nind parcă ibn altă lume,

viperă...
— Să fie calm, să nu 

se agite, pentru a nu ac
celera circulația sanguină, 
ceea ce ar grăbi difuza
rea veninului în organism.

— Ce se poate face pen
tru contracararea efectului 
veninului 7

— In lipsa serului anti- 
viperin — care dacă e- 
xistă, se injectează în ju
rul mușcăturii — se cres
tează rana cu o lamă 
(sterilizată Ia foc) ți se 
suge cu gura de cîtcva 
ori. Membrul mușcat se 
leagă cu o feșă pentru a 
încetini circulația. Nu se 
recomandă stringerea cu 
garou, deoarece acesta 
blochează total circulația, 
ceea ce poate determina 
cangrenarea membrului a- 
tv.lat. Victima este bine 
să consume cit mai multe 
lichide — fără alcool I —, 
să nu se deplaseze repe
de și, desigur, să se pre
zinte urgent la un 
post sanitar pentru pri
mul ajutor...

— Să omorîm viperele?
— Ar fi păcat pentru că 

sînt folositoare. Fiecare 
omoară anual 200 de roză
toare, care sint mai dău
nătoare dacă se înmulțesc...

loan DUBEK

se acordează in partitura 
primei părți a verii, Intr-o 
rezonanța simbolică cu do
rința noastră de a ne a- 
ventur.a spre piscuri.

Coborită din înălțimi!*

Alpilor, acea tă perlă a 
florei alpine ne trimite 
prin imagine și parfum In 
ținuturi asiatice, învăluite 
In ceața legendelor și a 
tainelor dc nepătiuns. 
Tulpina a lemnoasă ți 
contor donată, fixată cncr- 
gic pe sol, la-,î petalelor 
transparente gratia su- 
pi etnii de-a ispiti cu vraja 
unei miresme dens, bite 
Tonul in<'Oiifiind,ibil de

La porțile 
științei

(Urmare din pag. I)

aparent fără nici o noimă. 
Tineri din Maramureș se 
îndreaptă spre București, 
cei din Galați drumcțesc 
spre Iași, iar cel din Cra- 
iova iau drumul Clujului 
sau Timișoarei. Și vicever» 
sa... Este marele joc al 
preferințelor. Dacă am 
scotoci prin bagajele a- 
cestor tineri la fiecare am 
găsi cîte o... diplomă de 
bacalaureat.

Cred că ați priceput. 
Este vorba de marca for
fotă premergătoare exame
nelor de admitere în învă- 
țămîntul superior. Tinerii 
absolvenți de liceu bat la 
porțile științei. O aseme
nea „poartă" există și' la 
noi la Petroșani. „Sus po
deai e o casă*’... spun 
cei ce au simțul umorului, 
parafrazând cunoscuta me
lodie dc muzică ușoară. 
Această „casă" este „Aca
demia dc minerit" a țării, 
care in acest an, bucurin- 
dti-se dc suflul înnoitor, a 
mai deschis cîtcva pers
pective de perfecționare.

Deși pare lipsit de logi
că, Ic urăm tuturor succes 
și reușită. Mai pe studen
țește : „Baftă Celor
care nu vor deveni stu- 
denți, le adresăm, la fel, 
călduroase urări de succes 
•și mult optimism. Căci ma
rca familie a țării ii aș
teaptă și pe ei cu brațele 
deschise.

munte
ro.șu-viola.'ril cuîminea, a 
prin densitatea tufelor pi
tice, într-o explozie dc flă
cări, care incendiază mun
tele.

Im'rogățit cu o experien
ța nou, trăită cu încorda
re, dar ți cu destindere, 
ne întoarcem pe firul pa
șilor țesut cil cîtcva zile 
In urină, păstrind esența li
nei cununi de amintiri, 
marcată dc un blazon : 
bujorul de munte. In cu- 
rîn I pet bele sale se vor 
stinge încet, roșul aprin 
v.i păiă i peisajul cuhni
lor, dar piuă l.i noua în- 
Hlnirc cu nobila .a per
sonalitate, vom aipr avje- 
țnl din rezerva de vn r 1 c 
și ințelop utnc canion ită In 
amintiri.

Sorin OPRI \

Pornind dc ia faptul că 
.Statele Unite cheltuiesc în 
pn-zcnt pentru înarmare 
570 000 dolari pe minut, în 
pofida faptului că ame
ninț irea sovietică s-a 
diminuat, un grup de ini
țiativă american, format 
din mai multe organizații 
de nivel național, au în
ceput o campanie desti
nată reducerii alocațiilor 
bugetare in scopuri mili
tare. transmite agenția 
Reuter, la jumătate piuă 
în anul 2000.

Bugetul militar înghi
te fără milă sume desti
nate finanțării altor pro
grame neces ire societății, 
a declarat presei Michael 
Clark. liderul uneia din

Cel mai mare
l'n tablou dc 50 pe 250 

metri, pictat de 30 000 lo
cuitori din Miyazaki, su
dul Japoniei, va figura în 
viitoarea ediție a cărții dc 
recorduri „Guinness", ca 
cel mai maie tablou din 
lum ■.

Această gigantică pictu
ră fără nume a fost ter
minată In martie, după

Corturi in centrul capitalei bulgare
Sute de protestatari an

ticomuniști bulgari au in
stalat mai multe corturi 
intr-o zonă centrală din 
Sofia, pe care ei înșiși au 
denumit-o „Orașul ade

vărului", relatează agen
ția Reuter. Una din cereri
le principale ale demon
stranților este fixarea u-

Fn tribunal din Sofia 
a decis ca fostul lider co
munist bulgar, Todor Jiv
kov, să rămînă în arest 
la domiciliu piuă la înche
ierea anchetei legale In 
ce privește abuzurile să- 
vîrșite, informează agen
ția Reuter, citind o știre 
difuzată în acest sens de 
postul dc radio bulgar.

Agenția r.•amintește că,

lelesiziunea in Parlamentul britanic
Introducerea televiziu

nii în Camera Comune
lor, care a început ca un 
experiment Ia noiembrie 
anul trrut, urmează să 
devină o activitate per
manentă, se arată Intr-un 
raport al unui comitet spe
cial al Camerei inferioare 
a Parlamentului britanic. 
Agenția AP reamintește că 
premierul Margaret That- 
cher și alți lideri politici 
s-au opus inițial introdu
cerii camerelor de televi
ziune, care să urmăreas
că dezbaterile parlamen

tare, susținînd că în fe« 
Iul acesta este afectată re
putația Parlamentului din 
cauza comportării fiec-

I idiisler de tehnologie japonc/d in l'RSS
O companie japoneză a 

convenit in principiu sa 
vmda Uniunii Sovietice 
tehnologia jx-ntru fabrica
te.! unor trenuri de mare
viteza pe principiul per-
nelor magnetice, l’otrivit

unei ol loialități nipone,
tn-n.il va fi utilizat l.i in-
ceptit p-‘ un tron oii ch
31 Ion intre centrul Mos-
cosei și aeroportul inter
ii iiionil Srremrt icvo, le
gături uimind ?A fie ’•<■)-

grupăn'e inițiat
numită „Prietenii Părn.’i- 
tuliii**. „Cheltuim m.u înalt 
pentru a produce ;ne 
chimice destinate o! hai 
apelor sovietice decit pen
tru a asigura apa ■ <tâ 
la noi acasă", a piu el.
„Cheltuim do p u ori
mai mulți bani', ntru un 
bombardier î îtectabil
decit pentru m ierea le
gii privind aerul urat**, a 
adaugat domnul : lark.

La rîndul său. Laurence 
Korb, fodă ofi alitatc la 
Pentagon a arătat că se 
impune o reducere și a 
personalului militar, de 
la aproximativ 2,1 milioa
ne în prezent, pini Ia a- 
proximativ 1 milion ia 
finele acestui secol.

tablou din lume
i

două luni de lucru, de 
către locuitorii din Miya- 
zaki. Chiar și elevii dc 
ștoală au pus mina pe 
pensulă pentru a realiza 
cele 12 500 desene de nn 
metru pătrat fiecare care 
constituie pinza. Tabloul 
înfățișează curiozități is
torice și turi icc din Mi- 
yazaki. (

nei date exacte pentru în
ceperea procesului lui To
dor Jivkov, adaugă a- 
genția. ,

După exemplul celor 
din România, protestata
rii au întins o uriașă ban
derolă, pe care scrie „Zo
nă liberă de comunism", 
menționează Reuter.

potrivit uneî decizii W 
procurorului general, an
chetarea cazului Jivkov 
urmează să ia sfîrțit La 
18 iulie și că, potrivit le
gislației dm a. castă țară, 
procesul urnii iză să în
ceapă într-un interval de 
maximum 30 .1. zdc dc 
la terminarea cercetări
lor.

vent agrcsise i lieputați- 
lor. In raportul comitetu
lui amintit se apreciază 
cu prezența televiziunii nu 
a afectat comportamentul 
parlament,ir.lor, în plus 
s-a bucurat de o primire 
entuziasta din partea a 
milioane de telespectatori. 
In Camera Comunelor ca
re cuprinde CM dc locuri, 
au fost introduse inițial 
opt camere de teîevizknc. 
Aproape zilnic asȚJccte din 
dezbaterile parlamentare 
sint prezentate dc BBC și 
.iile pos'.uii dc televiziune 
britanice, care utilizează 
serviciile echipelor de Li
ni ire dm Camera Comu
nelor.

lizat.a în aproximativ 15 
minute. Piuă în prezent, 
trenurile propuse a soluție 
tehnică pont tu proiectul 
sovietic nn au f > t utili
zate decit în stadi i expe
rimental. Tronsonul res
pectiv care, face parte 
dintr-un proiect mai larg, 
uimează să înceapă anul- 
viitor și să se încheie ÎA 
l‘J96, neccsitînd cheltuieli, 
do 90 miliarde soni (612 
milioane dolari)
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ACIUA LITAÎEA INTERNAȚIONAL A Cernobîl - după patru ani
O noua strategie a N.A.T.O. (Urmare din pag. I)

In cadrul unei întîlniri 
cu ambasadorii celor 16 
țări membre ale NATO 
la Bruxelles, ministrul 
est-german de externe. 
Markus Meckcl, a propus 
ca Germania unificată să 
dispună de numai 300 000 
de militari față de 635 000 
în prezerit în cele două 
state (465 000 în RFG și 
170 000 în RDG). Coaliția 
guvernamentală de la 
Bonn se pronunțase ante
rior pentru reducerea e- 
fectivelor militare ale 
Germanici unificate la un 
nivel de 320 000—380 000. 
După o întrevedere cu se
cretarul general al NATO,

Manifestația pașnica din Sofia
Consiliul mișcării „In 

numele adevărului" a a- 
nunțat că manifestația paș
nică din fața președinției 
din Sofia va continua pină 
cind grupul parlamentar 
ai PSB va da publicității 
un angajament scris pri
cind soluționarea următoa
relor doleanțe: viitorul 
președinte să nu fi avut 
legături cu structurile de 
partid, de stat, economice 
și militare existente pînă 
la 10 noiembrie 1989, ridi

SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT 0 SPORT ® SPORT ® SPORT 0 SPORT 0 SPORT

Potrivit unei relatări a- 
parule in ziarul vest-ger- 
i.’ „Bild" din Hamburg, 

posibil ca federația
■ o SUA să renunțe la or.

• i zarea Campionatului
• njial de fotbal din a- 

iji 1994. Aceasta din cau-
■ i unui interes minor față 
e sportul cu balonul ro
ind, audiența la recentul
impionat mondial din 

talia față de retransmisi- 
i.e televizate fiind mai mi
că de 1 La sută. In SUA 
fotbalul european prinde 
greu, In frantea topului 
râmlnlnd Bporturile tra
dițional» americane basc- 
ballul, fotbalul american, 
baschetuL si hocheiul pe 
gheață.

In cazul ci SUA nu vor 
mai organiza turneul final 
al cupei mondiale, acesta 
ar putea fi găzduit în

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI COMEMORĂRI

ACUM cînd împlinești 
un an jumătate dragă Cris- 
tma Șendrea, tăticul îți 
urează multă sănătate și 
un călduros „La mulți 
ani l", (1755)

VINZ MII
VIND «asâ, anexe gos

podărești (grajd, șură, co- 
i :•), două grădini, teren 
rductiVA. pomi fructiferi 
finețe. Informații; A- 
o i r, str i la 23 August 
’■ ■ -t tef fon 41938. F’c- 

. (174.0
> Da'ia 1300, carti- 

■o Mai tic, bloc 24
■ L, Petrii,a. (1750)

PIF 1,’DERI
1TEFDUT carnet stu- 

I' nt pe numele Lovacs 
Fîen.ito, eliberat de In-‘i- 
•utul de mine Petroșani. II 

Iar nul. (1751)

Manfrcd Wocrncr, minis
trul est-german a apreciat 
rezultatele întîlnirii Ali
anței atlantice de la I.on- 
dra ca fiind „un semn clar 
al schimbărilor din ca
drul acesteia, ce demon
strează adaptarea strate
giei NATO la noua situa
ție din Europa". Meckcl 
și-a exprimat totuși îngri
jorarea în legătură cu 
planurile NATO de am
plasare în Europa a unor 
rachete americane aer-sol 
cu focoase nucleare. „To
tuși sperăm că și acestea 
vor fi aduse la un nivel 
zero".

carea imunității parla
mentare deputaților care au 
participat la crearea lagă
relor de deținuți, la lua
rea deciziei privind trimi
terea militarilor bulgari în 
Cehoslovacia în 1968 și la 
distrugerea economică a 
țării, în vederea deferirii 
lor justiției, și altele. Se 
relevă că asemenea anga
jamente scrise au fost da
te de fracțiunile parla
mentare ale Uniunii Forțe
lor Democrate și Uniunii 
Populare Agrarienc.

RFG, scrie ziarul hnmbur- 
ghez.

☆
I ostul campion mon

dial de box la categoria 
grea, americanul John 
Tate, a fost arestat zilele 
trecute de poliția din 
Knoxville (Tenncssee), a- 
supra sa găsindu-se o ma
re cantitate de cocaină. 
Tate, care a devenit cam
pion mondial după ce re
numitul Muhamad Aii a 
lăsat titlul vacant, a fost 
învins un an mai tîrziu de 
Mike Weaver prin KO.

☆
Intr-un interviu publi

cat de agenția spaniolă 
EFE, președintele Federa
ției internaționale de
atletism (IAAF), Primo 
Nebiolo, a calificat sus
pendarea pe termen de

SOȚIA Doina împreună 
cu copiii Gabi, Lili și Eu
gen aduc un pios omagiu 
la împlinirea unui an de 
la dispariția iubitului soț 
•și tată

ION C.RIGORE
Va rămFne veșnic viu 

în inimile noastre. (1753)

REGRETE eterne la îm
plinirea unui an de ia 
dispariția prematură a
dragului cumnat

NELU GRIGORE
In veci nu te va uita Eta 

cu copiii (1753)
- ■ -

A TRECU r un an de la
crimi și regrete de la 
dispaiiția mult regretatu
lui gineii

NEI U GRIGORE
Nu l vuin nr.i ni loJ.ită 

<1753)

SCURTE ȘTIRI SCURTE ȘTIRI
SOVIETICUL Anatoli 

Mihailenko, pirat al aeru
lui, care a deturnat la 30 
iunie un avion „Tupolev" 
al companiei „Aeroflot" 
spre aeroportul Stockholm
— Arlanda, a fost încarce
rat miercuri, ca urmare a 
unei cereri de extrădare 
formulate de către URSS
— a anunțat Tribunalul din 
Sollentuna, la nord de 
Stockholm.

7 PERSO \NE și-au pier
dut viața, miercuri, în 
K e n i a, ridieîndu-se, 
astfel la 22 numărul vic
timelor tulburărilor care 
au început sîmbuta tre
cută, anunță AFP, citînd 
surse apropiate guvernu
lui.

Incidentele au început 
în capitala kenyană cînd 
partizanii pluripartitis- 
mului s-au adunat pentru 
a protesta împotriva ares
tării a doi foști miniștri.

IN ORAȘUL Angra, din 
Insulele Azore Ileana Co- 
trubaș a primit cea mai 
înaltă decorație portugheză, 
acordată de președintele 
Portugaliei, pentru merite 
artistice deosebite, gradul 
de Mare ofițer al ordinu
lui militar de Santiago de 
Espada, în cadrul Festiva

doi ani a atletului cana
dian Bcn Johnson, ca ur
mare a folosirii de • sub
stanțe interzise la JO; de 
la, Scul, din 1988, ctr „prea 
severă". „Un atlet poate 
evolua la cea mal înaltă 
performanță ’ maximum 
6—7 ani. Condamnîndu-1 Ia 
2 ani suspendare este’ca 
și cum ai condamna L un 
hoț la 20 de ani de pri- 
.vațiune", a spus, Nebiolo. 
(1 După cum se știe, ’ sus
pendarea lui Ben Johnson 
expiră anul acesta Ja 24 
septembrie, atletul, ■ • în 
vîrstă de 27 de ani uimind 
să participe, chiar din a- 
ceeași lună, la un prim- 
concurs. , ,

☆
Campioana Olandei la 

il echipa AJax Am
sterdam, a fost condamna
tă, de către un tribunal 
din Amsterdam pentru 
fraudă fiscală la plata ți

Agenția de turism pentru tineret 
Hunedoara-Deva 

Filiala Petroșani
organizează r o n c u r s 

pentru ocuparea postului de 
șef unitate la Complexul luiislic 

„Valea de Pești"
înscrieri, pina la 20 iulie* a.c
Relații suplimentare la telefon 935/ 

11098, 956 I1750 sau 956/I1659.

lului internațional de mu
zică din Azore.

IN ORAȘUL Priștina, 
din provincia iugoslavă 
Kosovo, au avut loc 
miercuri, pentru a treia 
zi consecutiv, manifesta
ții pașnice de protest, cu 
participarea a mii de et
nici albanezi, majoritari 
în această regiune, care 
s-au pronunțat împotriva 
măsurilor adoptate de par- 
lamenul Serbiei, de dizol
vare a parlamentului și 
guvernului din Kosovo — 
relatează agenția France 
Prcsse. Se precizează că 
manifestanții au răspuns 
astfel la un apel al sindi
catelor independente loca
le, care preconizează de
clararea unei greve coti - 
diene, timp de o oră, de 
la ora 9,00 la ora 10,00, 
pînă la data de 14 iulie.

IN ORAȘUL belgian 
Schoten se desfășoară Fes
tivalul internațional de 
folclor, aflat în acest an 
la cea de-a 32-a ediție. La 
această manifestare par
ticipă și Ansamblul fol
cloric „Făgărașul", care se 
bucură de un deosebit suc
ces. Reprezentanți ai am
basadei române din Bru
xelles fac parte din comi
tetul de onoare al acestui 
important festival.

nui milion de florini a- 
mendă, un alt milion fiind 
dat cu suspendare. Fostul 
director al clubului a fost 
găsit vinovat pentru fap
tul de a fi ascuns fiscului 
4,7 milioane de florini ve
nituri; în perioada 1978— 
1984, operațiunile fiind ’-e- 
fectuate cu cărți de credit.

Internaționalul danez 
Soren Lerby (32 de ani), 
acuzat de a fi primit cir
ca un milion de florini fă
ră acte cu ocazia transfe
rului Bău la AJax de Ia 
Bayern Munchen (în 1983), 
fl» fost achitat din lipsă de 
probe.
"■ Fostul președinte al clu
bului, Ton Harmson, a 
fost găsit ca principal vi
novat, tind condamnat la 
o pedeapsă de 6 luni în
chisoare cu suspendare, 
precum șl la plata unei 
amenzi în valoare de 
150 000 florini. 

nul fermentează și parti
culele radioactive sînt e- 
liberate, fiind deversate în 
rîul Pripiat, apoi în flu
viul Dniepr, care se varsă 
în Marea Neagră. In 
cursul inferior al rîului 
Pripiat, se constată acum 
o concentrare de stronțiu 
depășind o dată și jumă
tate maximul tolerat după 
catastrofă. Aceste ape 
contaminate sînt folosite 
pentru udarea culturilor și 
se estimează la 35 milioa
ne numărul celor care, di
rect sau indirect, se otră
vesc. Pînă acum numai 
stronțiul intră în cursul 
apelor ori în pînza freati
că. Cu o diluare mai în
ceată, plutoniul va avea, 
în următorii 10—15 ani, 
același drum. Și este ine
vitabil dacă nu se face 
nimic. Stronțiul este ac
tiv 30 de ani; plutoniul — 
24 mii de ani I

însăși construirea bara
jelor arată incompetența 
administrației sovietice. Nu. 
mai în 1987 au fost con
struite 136. A fost o muncă 
colosală: materialele pe
bază de argilă au fost 
aduse, cu avionul, din 
Georgia. Dar au fost atît 
de rău concepute și reali

FILME
PETROȘANI — Parin- 

gul: Starman; Victoria : 
Un polițist incomod; U- 
nirca: Cei șapte din Tc- 
ba.

LUPENI: Există joi.
VULCAN: Invincibilul 

Kung Fu.
LONEA: Fluturii sînt 

liberi.
■> URICANI: Păsările.

PETRILA: Rochia al
bă de dantelă.

ANINOASA: Succes,
Charley.

T.V.
14 IULIE

<
9,00 Actualități.
9,10 Roman-foilcton 

(reluare) 
Moștenirea 
Hei Guldenburg.

9,55 Rubrici din emisi
unile în limbile 
maghiară și ger
mană (reluare).

10,55 Arme cu tărie, su
flet românesc.

11.45 Ora dc muzică.
12.45 Actualități.
13,00 Telc-clubul dc sîm- 

bătă.
16.45 Televiziunea vi se 

adresează.
17,00 O față mai puțin 

cunoscută a Fran
ței.

19,10 Desene animale.
19.30 Actualități.
20,25 Telccnciclopedia.
21,15 Spectacol dedicat 

Zilei Naționale a 
Franței, realizat 

I. M. Vulcan
angajează prin transfer sau direct

— paznici obiective speciale
Angajarea se face conform Legii nr. 57, 

1974 și Legii nr. 12/1971.
Relații Ia servici ul P.I.S. Telefon 70740/ 

127.

zate îneît 130 dintre ele 
s-au distrus în 1988 și nu
mai 6 mai funcționează în
că I

In zona interzisă, pc o 
rază de 30 km de Cerno
bîl, au fost săpate 800 
tranșee sau gropi pentru 
a acoperi 1500 hectare de 
pădure contaminată ca și 
diversele materiale dc ne- 
rccuperat. E o greșeală cri
minală: un anumit număr 
din aceste gropi n-au fost 
înscrise pe hărți, nemai- 
știindu-se unde sînt rezi
duul ile iradiate. De fapt 
una din soluțiile preconi
zate de savanții reuniți la 
Cernobîl constă în dez
groparea deșeurilor, apoi 
îngroparea lor în locuri 
amenajate special. Pentru 
acest scop autoritățile u- 
crainiene doresc să ape
leze la tehnica occidentală, 
fără a ține seama de
punctul dc vedere de la 
Moscova.

Mulți binevoitori din 
vest au vrut să ajute, în 
1986, victimele de la Cer- 
nobil. Guvernul sovietica 
refuzat orice asistență stră- 
iafi. Considerîndu-se pri
ma putere nucleară de pc 
planetă, URSS se socotea 
destul de mare pentru a 
se descurca singură. După 
patru nni se vede rezulta
tul.

de Televiziunea 
Română în colabo
rare cu Liga de 
Cooperare Româ
nia — Franța, 
UNITER și Amba
sada Franței Ja 
București.

22,45 Film artistic.
Ești cu mine. Vic
toria !
Producție a stu
diourilor franceze.

0,30 Actualități.
0,45 Film artistic.

A fost cîndva hoț. 
Producție a stu
diourilor america-
ne.

15 IULIE
Gimnastica pentru 
toți.
Universul copiilor. 
Film serial
Lassic.
Actualități. 
Lumină lină. 
Viața satului. 
Mapamond. 
Video-magazin.

17,55 Film serial.
Familia Polaniccki.

18,40 Cuvîntul care zi
dește.

19,10 Desene animate.
19,30 Actualități.
20.15 Film artistic 

Milioane fumate. 
Producție a stu
diourilor engleze.

22,00 Actualități.
22.15 Copiii și mediul 

înconjurător. 
Tcrra '90.
Spectacol duplex 
Tokio — Ncw York 
(I)
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