
VProductivitatea la I. M. Dîlja (II)
Cine trage înapoi ?
Ca o observație generala 

la mina Dilja trebuie re
marcată nclolosirca inte
grală a timpului de lucru, 
l’înă cu cîleva luni in ur
mă nu s-a plecat din aba
taje pînă cînd n-a venit 
schimbul, acum se pleacă. 
Orice întrerupere creează 
artificial o stare de nervo
zitate și se pleacă de la 
frontul de lucru fără să 
se aștepte remedierea ei. 
Nu sînt rezolvate probleme
le transportului de perso
nal, în special în blocul IV, 
unde distanțele sînt foarte 
lungi. A apărut un feno
men dc suficiență greu do 
explicat, concretizat în fap
tul că pentru orice flecuș
teț care stînjcncștc pro
ducția, se pleacă din front.

La toate cele spuse se 
adaugă numărul maro de 
lipsuri de la lucru. In iu
nie s-au dublat concediile 
de studii, a crescut num.nul 
de foi dc boală, au crescut 
și nemotivatele. Toate a- 
ceste aspecte subiective, ca
re țin de factoiul uman, au 
lăsat urme adinei în atitu
dinea delăsătoare a unor 
oameni față de muncă, în 
rezultatele activității cali
tative. Pentru că, trebuie 
spus: a venit vremea ca 
fiecare să fio plătit duoă 
munca sa. Facilitățile de 
care se bucură pe bună 
dreptate minerii trebuie să 
aibă acoperire în cărbune, 
altfel se vor încasa bani 
nemunciți. Pentru că, așa 
cum am mai spus-o, cine 
muncc'te cîștiga, cine tra
ge cilii i1 ul... rămîn cu cît 
a muncit. Vrem să cităm și 
cîteva exemple : Dria
da condusă de Aurel I. z,.r 
— fost i brigadă a lui 
Gheorghi Matei — și-a rea
lizat productivitatea în 
proporție de 14,2 la ută, 
îm. . .indii-' cu un ,,K“ de 
1,38, ec?a -e înseamnă că 
pe post d< miner s-au ■iști- 
gat 126 de lei. In sectorul 
II lucrează brigada lui

Constantin Moisc, care a 
obținut rezultate constant 
bune, dar cu „vîrfuri" în 
luna mai și iunie cînd pro- ' 
ductivitatea a fost îndepli
nită în proporție de 122 și, 
respectiv, 123,G la sută, ,,K“- 
ul fiind dc 1,48, adică 457 
lei pe post de miner. Mai 
pot fi amintite brigăzile 
conduse de Pavcl Tisaru — 
cu norma realizată în pro
porție de 111 la sută și cu 
374 de lei po post —, Ni- 
colae Tomu — cu 105 la 
suta realizare de normă și 
420 de lei pe post. Citind 
aceste rinduri, poate, uni. 
se vor întreba de ce pro
ducții itațile la nivel de 
sectoare și mină sînt, to
tuși, nerealizatc. Pentru că 
sînt multe brigăzi care nu-și 
fac preliminarul. Numai în 
iulie 40 la sută din bri
găzi nu și-au realizat pro
ducția planificată. Printre 
acestea se numără și bri
gada lui Laurențiu Burlui, 
care are condiții deosebit 
de bune de lucru, dar își 
realizează norma în pro
porție de 89 la sulă, cu un 
„I<“ de 0,89, abia reușind 
să-și realizeze salariul de 
bază cu alte lucrări. In a- 
ceeași situație se află bri
gada lui C.uraru Vasile, 
care în luna mai șî-a rea
lizat noima în proporție 
de 7G la sută, „K"-u| fiind 
de 0,83, sub salariul dc 
baza cu 13 la sută. Și c- 
xcmple s-ar mai putea da.

Am scris aceste rinduri, 
rum spun minerii deschis, 
încorr-ind ca prin compara
țiile făcut intre cifre — ne 
de o put' si formalii de 
lucru po d ■ a’tă pu t ' — 
să determinam momente de 
analiză obiectivii în frontu
rile de lumi. pe sectoare 
și pe mina. Dacă am reușit, 
c spic bin.'I minerilor, al 
producție i. Da. ă nu, atunci 
seim reveni cu argumente 
și mai convingătoare din 
riadul minerilor de 1 i Dil
ja.

Cotidian indepe n d c n t al Văii Jiului
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Admiterile în licee j 
Un gust amar [

Concursul de admitere în J 

licee s-a încheiat. C'onclu- | 
.iile pe care le tragem cu ■ 
toții, urmărind listele cu . 
notele obținute de candi- I 
dați la cele două probe, | 
lucrările scrise la limba și ■ 
literatura română și la mu- I 
tematică, sînt amare. A | 
ieșit la iveală mediocrita- ■ 
tea din învațamîntul gim- I 
nazial. I

T.a Liceul din Petrila I 
s-au înscris 58 de candi- | 
dați la profilul industrial, ■ 
din care numai 2 (doi) au | 
promovat concursul! La dis- ■ 
ciplina limba română, 10 I 
au obținut note sub 2, iar I 
21 sub 3. 48 de candidați I 
au obținut la matematică I 
medii mai mici de 3. l’cn- I 
tru profilul real s-du în- I 
scris 12 candidați, fiind 28 ■ 
de locuri. Dc promovat, au I 
promovat doar 3. La profi- I 
Iul uman au promovat 10, I 
iar cei respinși — 16. ■

La Liceul din Petrila, cu J 
totul și cu totul au fost I 
admiși 15 elevi. Nici măcar ’ 
de-o c lasă. I

Situația est* valabilii și | 
la < lelalto Iii.'.' din Valea | 

.liniai. I.a onomic au ră- 1•
II. \l.l X WDRESf I Ij
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AUTONOMIA LOCALĂ
- o șansă pentiu cei care privesc spre viitor -

Nu din cauza vreunor di
sensiuni interne producți i 
secției de mobila din Li- 
vezeni a mers, în acest an, 
șontîc-șontîc. Cauzele se 
regăsesc, în principal, în 
modul anevoios în care 
se derulează cooperarea cu 
firme specializate în prelu
crarea lemnului. Este vor
ba de mărunțișuri — ele
mente ornamen'JL. —, dar 
care țin pe loc, în mo
mentul de față, 70 ci? gar
nituri de mobilă, aflate în 
secția de montaj în stadiul 
de finisare.

Deși înțelegerea conve
nită cu IPL Cluj prevedea 
livrarea a 7000 ornamente 
de colț și 1400 ornamente 
de mijloc, au fost recepțio
nate doar 4000 bucăți din 
prima categoric și 1200 din 
a doua. Atit cît să finali
zezi 40 de garnituri de mo
bilă. Insuficient dacă se 
ține scama că producția 
progi imata lunar în sec
ție a fost dc 50 de garni
turi, iar numărul celor ie
șite pe poarta secției a fost 
de 40—45. Se pare că s-a 
galii o soluți de rezolvare 
a acestei probleme. O pai - 
ti din clementele ornamen
tale respective se vor rea
liza la fabrica dc mobila 
din Petrila, i ir o altă ca
tegorie urmează .sa fie a- 
dtr.a de la o fabrică din 
\rad. Dt'oarcce la aceasta 

din urmă tehnologia de lu
cru este mult mai u.oar.i

(elementele decorative se 
realizează „la .stanță", iar 
nu din lemn masiv sculp
tat), sc speră pc o aprovi
zionare ritmi ră, fără sinco
pe, cu acest produs. In fi
ne, un alt aspect care ți ne
tot de cooperare este ace-

Secția de mobilă
Livezeni

la al asigurării, de către 
CPL Tg. Jiu, a placajului 
de 4 mm destinat panouri
lor din spate ale corpuri
lor dc mobilier. ,O fi ridi
cat ceva întreprinderea din 
Deva, nu știu, spune dl. 
Constantin Gurlup, șeful 
secției. Eu n- un primit ni
mic. \m vorbit cu ingine
rul șef de la Tg. Jiu (in 
10 iulie — n.n.) și am tri 
mis un trăitor cu remorca. 
Urmează să vedem ce ne 
du“.

Un aport deci-iv în rc- 
vitalizarea producției ar 
trebuie să-l aibă și utila
jele. Numai ca și acestea, 
uzate fizic și moral, te la
să cînd nu te aștepți.. Și, 
cum personalul de întreți
nere este ca și inexistent, 
este ușor să-ți dai seamă 
de repercusiunile „căderii" 
unui utilaj asupra desfă
șurării in ansamblu a ac
tivității.

Din vorbâ-n vorbă, ajun
gem la un subiect sensibil: 
sînt mulțumiți oamenii de 
tutela Il’i. Deva? La înce
put, mărturisesc, am cre
zut că dl. Gurlup nu vrea 
să supere pe nimeni cu 
puterea sa. li sare in aju
tor dl. Marin Boncan, din 
biroul organizarea produc
ției și a muncii al respec
tivei întreprinderi. Mii aș

teptam ca dumnealui să ple-

Glieorglic OI.TE ÎMI

(Gonlinuare în pag. a 2-a)
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În pagina a 3-a

Informații și comentarii din fotbal, rugby, 
lupte libere.

(Cont, in pag. a 2-a)Simian POP

Orașul vâ/ut (Ir sus. I 0(0 : Snrin OI’ltL \
- |

[nwortant, pentru iubitorii sportului cu balonul rotund 1 
Mîine, în ziarul nostru, îmi b lira ni :

Programul turului diviziei A la fotbal !
EDIȚIA A 73-A, 199(1 — 1991
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0 reușită
Ediția a XVI-a a

colecționarilor de insigne
In zi I "Ic! de I 1— 15 iu

lie a c., s-a d. sfa?ur<it, la 
( asa de cultură din l’e- 
tropmi ce-a de-a XVI-a 
ediție a intilnii'ii naționa
le a colecționarilor de in
signe, organic ita 
ția P -tro mi a : 
Numi-matice Româno, 
tu da ediție comeid.' 
aniversarea a 20 
d la infiinlaia <

•r ții din țaț ă a 
ții Nttmism itic ■

i de sec- 
Sociotnții 

\c-
< o 

de ani 
primei 

Soi iet.i- 
Române. 

Mai put -m a l.eii’a că 
tuala editi" a fost 
d:'-<i 5-a organizată 
secția S N It. din 
nost ru.

Ce a fost sp.' ăfi" actua
lei < liții'.’ N '-a lîtsp'.ms 
domnul ine Miron It 'be- 
dea, pi— I,ntc'le S"-41 -i.

— Edili i a X\'I-a a iu
tii n ' ii n it tonal" a 
ț ion a ibr d • in ; 
reunit 71 p n : 
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SC f iiie numi m it 
ți t un 
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Craiova, Baia Mire, Bu
curești. Timișoara, Paș
cani, Constanța, Tg.^ Jiu 
și, desigur Petroșani, j Au 
fost expuse 276 panouri, 
care au avut 15 teme dis
tincte. Ediția a XVI-a a 
fost reușită prin faptul că 
s- m prezentat piese rare 
de niare va'ofr». m .i ale- 
din domeniile mineritului 
aviați Ii, ni 'dicim-i, isto
riei mii it ir ■, ( ultura, 
grii ultură, medicină,
bal și alt r imuri sport.
v ’ I n -a un aman'int: in 
ca'bnl aelti il"i e liții s i 
<le.sfa..urat si cei d«-a 
pitra in'ilnire t.mati a a 
co'.ect ion arilor de insigi., 
din domeniile sporturilor 
d
vinn'orii.
cip ini ii' ’’ 
diplom- și |>r. mii in o- 
b a te. Cu prilejul expozi
ției a avut |oc ,i o sesiu- 
n ■ de comuni ari științi-
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DACA VREI, POȚI VE
NI în inlimpinarea solici
tărilor de sezon. In săjită- 
mina trecută, la unitatea 
de alimentație publică de 
la locul de agrement „La 
Brazi*' din Vulcan s-au fi
nalizat cele necesare des
facerii berii la halbă. De 
la domnul Cristian Grons- 
chi, șeful localului, am a- 
flat că vinon și simhâlfi 
s-au vîndut 11 și, respec
tiv, 8 butoaie cu bere. 
Nici duminică amatorii de 
„o halbâ-două" n-au ră
mas dezamăgiți. Deci, dacă 
este interes, se poate.

COMERȚ STR ADAL. S-a 
vorbit mult despre această 
formă de comerț, foarte 
prețuită de cumpărători. 
S-au făcut și toncte, s-au 
dat și asigurări că... La 
noi conservatorismul (ca 
să nu spunem comoditatea) 
a prins rădăcini prea a- 
dinci. In afară de restau
rantul ..Central", de cofe
tăria de pe bulevardul Re
publicii, in Petroșani toată 
lumea așteaptă să vindă 
la tejghea. Tn Tg. Jiu de ce 
pot fi găsite zeci de 
sorturi de prăjituri, răco
ritoare, plăcinte de tot 
felul 7 Și In Deva la fel. 
Numai la noi nu. De ce nu 
S4’ amenajează grădinițe 
ciklietc, cu umbreluțe, pe 
trotuare ? (S.P.)

SOLU’fH. In Vuhan. 
drumul care duce in „co
lon. i de jos" este ca vai 
de el. Gropi lingu gropi 
tindeo'-ebi in apropiere de 
trecerea la nAvl peste ca
lea fi rată) de zici cu s-a 
dat cu Ixnnbc. In zona 
menționată se află sediul 
mai multor întreprinderi. 
l’o.T. ■ una dintre e.'e „v i 

lnf:i>“ drumul respectiv pen
tru n-l face cit de cit mai bun.
O alta soluție ar fi ca fie
re ic dintre ?ie s-i pună mi- 
•i; de la mină. Soluții sc
rii *, dar să vedem cine 
ic ^piicâ de Ireal ă.
i’IVICA. Exi .tu in o-«șui 

vicslni mai multe zone \cr. 
«: în care ou fost plantați 
și au înflorit traiul îfirii. 
<•> as menea zona este ți 
In Petroșani Nord, chiar 
lingă unitatea foto Lux a 
Cooperativei „Unirc-a“ Dar, 
din păcate, mulți cetățeni, 
în loc să-și cumpere flori, 
preferă să le rupă direct 
din Zonele verzi. Drept ur
mare spațiu] amintit a ră
mas o tristă amintire, tn 
loc de flori avînd doar cio
turi cu frunze. Oare chiar 
atîta lipsă de bun simț c. 
nc-tă la unii 7 (G.G.)

MARCAJE. A trecut mai 
tine de o sfiptumînă de 
cînd s-au terminat lucrări
le de lărgire ți asfaltare a 
trorc i-nnlui de drum cu 
Pbtm benzi de la ieșirea 
din caitieriii Aeroport. în- 
tirz e Ir.să lucrării» de 
m irr aje i celor patru 
benzi. Sperăm că lucrările 
vor fi făcute cit mai grab
nic I (V.S.)

PROGRAME INTERE
SANTE la videoti ca des. 
chisri la Casa de cultură 
din Petroșani. In perioada 
următoare sînt programa
te proierții de filme docu
mentare, Intre care „Șo
canta Asie", „Luminile Eu
ropei" și „Aceasta e Ame
rica". Urmează un alt ci
clu de filme istorice, din 
•r ie rețin atenția pelicule
le „Adolf Hitler", „Rudolf 
»les," șl „Mussolini". (Al.II.)

Rubrică realizată de 
Gbeorglx- UIȚI 1MJ

Ultima
Holul și bucătăria sînt 

um sint. In camera mare, 
pe un perete întreg tronea
ză o imensă pată de ume
zeala. Pereții băii sint, 
și ei, ca de peșteră. Lip
sesc doar stalactitele și 
stalagmitele pentru ca ta
bloul să f,e complet...

Gazda, Ni olae Trifan, mă 
invită in camera mică. Sin
gura locuibila in aparta
mentul nr. 17, de pe scara 
a Jl-a a blocului G 4 din 
Vulcan. 1>- loc este din 
Con-tanța. A icnit In Valea 
Jiului in martie, cu gîndul 
de a cîștiga mai bine pen
tru el și familia sa. Din 
punctul a-ta de vedere 
n-are de ce să plîngă. Mai 
scurtă a fost bucuria ce 
l-a cuprins în momentul 
repartizării apartamentului, 
care era intr-o stare de
plorabilă. Omul l-a preluat 
gindin lu-^e cu va fi aju
tat să-l pună la punct. I.a 
început a crezut In promi
siunile oferite cu genero
zitate de EGCL. Mai ales 
eu f>-l de fel de meseriași 
veneau, iși daiL-nu cu pă
rerea ți plecau. In această 
situație, omul s-a apucat 
singur să-și repare casa. 
A schimbat chiuvetele Jn 
bivatăric și baie, a înlo
cuit cîtcva uși distruse, a 
depistat chiar și sursa de 
apă carc-i umezea pereții 
din camera de bale. între 
timp, unu) dintre coi trei 
copii — cel de un an — s-a 
îmbolnăvit. Soția l-a luat 
și s-a întors Ia Constanța, 
lăsîndu-1 să înțeleagă că 
va reveni cînd vor putea

a și ordinea d c
III II RUGA Ml< A Șl 
„CARUL... (U BERE"

Iri Jurul orei 17,30, In 23 
iunie, apare la „Carul cu 
berc", din Petroșani, Va- 
sile Cobuz. Domiciliat în 
Petroșani, fără antecedente 
penale, muncitor necalificat 
la IAS Cotcști, Vrancea. A- 
proapc de ora închiderii, 
pînă la care a consumat 
cantități apreciabile dc bău
turi alcoolice, este sfătuit 
dc personalul localului 6ă 
plece acasă, fiind tîiziu. 
Lucru ce a făcut să-i sară 
țandăra, cum se spune, 
'țăndări n făcut cu ajuto
rul unei scrumiere șl unul 
din geamurile localului. A- 
poi a Încercat să fugă. Dar 
cum pir mirele i se cam

speranță
locui în condiții omenc ti.

Îmi arată proccsul-Vtr- 
bal de predarc-primire a 
locuinței. In el se preciza 
< ă totul s-a preda*, și pre
luat în stare bună. Ce mai, 
bătaie de joc. Și acum ce 
veți face? il întreb. îmi 
răspunde că mai are un 
licăr de speranță. Nu de 
ia EGCL. Cu ei s-a lămu
rit. A găsit doi zugravi ca
re i-au promis că „se face 
totul" cu C000 de lei. Lucru 
ca la carte. Nici nu mai 
știe ciți bani „a băgat" pî- 
nă acum în apartamentul 
ăsta. Așa că po-.te cu cele 
șase mii va ajunge la ca
pătul drumului și-și va 
putea rechema familia...

Domnului Gheorghe Al- 
besr-u, directorul EGCI, 
Vulcan, nu trebuie să-i 
dai multe amănunte pen
tru a-și aminti de acest 
<az. II cunoaște. Zice: „Am 
făviit ceva la peretele din 
amera mare și acum aș

teptăm să vedem dacă se 
uscă. Dacă nu, vom în
cerca altceva". Ar fi cazul 
să o facă. Au trecut mai 
bine de trei săptămîni, iar 
peretele este, în continuare, 
umed, fapt constatat per
sonal.

închei aceste rîndurl a- 
vind în mmte interogația dl. 
Trifan: „Am tot mers la 
l'.GC'L și acolo se văitau 
că n-au meseriași, că n-au 
una-alta. Atunci stau șl 
mă-ntreb: pe ce-șl iau sa
lariile toți cel dc-acolo?“ 
Intr-adevăr, o întrebare ca
ro ar merita un răspuns.

Gheorghe OLTEANU

muiascră, a fost repede 
prins de un grup dc cetă
țeni carc-șl beau pașnic 
paharul pe terasa localului. 
Profitînd dc o clipă de ne
atenție, a șters-o din nou, 
pe unde a apucat. Și a ni
merit în biroul șefei de 
unitate, care tocmai calcu
la încasările. A răsturnat 
scaune ți biroul, răvășind 
bani și acte. „Intîmplător" 
a lovit-o șl pe barmanii 
Drâgancca Elena, care se 
afla acolo, smulglndu-i a- 
pol lănțișorul de la gît. (A- 
ceita a fost găsit, mal tlr- 
ziu, pe jos). Valoarea di - 
trugcrilor — 1640 lei.

A fost trimis în judeca
tă pentru ultraj contra bu
nelor moravuri, tulburarea 
liniștii publice și distruge

I.M. Livezcni — Stația 
de di.speeerizrire, sau cre
ierul unității. Aici se 
primesc dale, se evaluea
ză și npoi se Iran..mit 
cele mai importante ho- 
făriri cu privire la pro
ducția zilnică de căr
bune.

loto: Sorin OI’Rll l

Un guși amar
(Urinare din pag. 1)

mas libere 124 de locuri, 
la informatică 53, la Li
ceul industrial din Petro
șani — 90. Așijdcrea la 
Vulcan și Lupeni.

Pentru cci picați, aceas
tă vară va fi fierbinte. Un 
nou concurs va avea loc la 
sfîrșitul lunii august. Dar 
gustul amar încă ne ră- 
niine. Cel puțin deocamda
tă.

(Urinare din pag. I)

fice susținută de referenți 
din București, Pașcani, 
Uraiova, Arad și Petro
șani.

— Cum s-au remarcat 
numismații din Petroșani?

— Din Valea Jiului am 
avut 13 pârtieipanți din
tre care cei mai mulți au 
fost aprcciați în mod deo
sebit de Juriu. Astfel, dl.

rea în dauna avutului obș
tesc.

>11 LT l*R A UȘOR

Frații Mircca — Floren
tin și Viorcl — llie Mun
tean, din Petrila, angajați 
la I.M. Lonea, ne demons
trează cit c de ușor să 
procuri 60 lăzi cu berc și 
50 kilog-ame d< țuică. Prc- 
tcxtînd că ar avea nevoie 
pentru o nuntă, cci doi au 
adresat o cerere către di
rectorul IC SA AI’ Petro
șani Caro a și fost apro
bată pentru produsele mai 
sus menționate. N-au avut 
bani stificlenți, ața că au 
plătit doar 33 lăzi cu berc 
a 5,25 lrj sticla. Cantitate 
VÎndlltă, apoi, cu 10—12 lei 
sticla. In Codul Penal fap
ta aceasta se numește spe-

Adunare a Uniunii Vatra Românească
La Sala polivalentă din 

Tîrgu Mureș a avut loc o 
adunare populară, 
Ja care au luat 
parte mai multe mii de 
membri și simpatizanți ai 
Uniunii Vatra Românească 
din județele Mureș, Cluj, 
Harghita, Covasna, Sibiu, 
Alba, Prahova, Arad, Timiș, 
Bihor. Convocată de fi
liala Mureș a Uniunii Va- 
tia Românească, adunarea 
se circumscrie acțiunilor 
de protest care ău avut loc 
în cursul acestei săptămîni 
In Capitală și în unele ju
dețe din Transilvania îm
potriva unor hotftrîri ale 
Ministerului Invuțămîntu. 
lui și Științei și guvernului 
privind organizarea învă- 
țămintului în anul școlar 
199C—1991. Participanții au 
protestat împotriva ' privi
legiilor care se acordă

Autonomia locală
(Urmare din pag f)

deze pentru menținerea a- 
cestei sulxirdonări. Dar, 
surpriză, fn esență, dum
nealui opinează pentru u- 
nificarea celor două secții 
de mobilă — Livezcni și 
Petrila — cu UFET Petro
șani, acesta din urmă ieșit, 
și el, de sub tutela IFET- 
ului. Avantajele ar fi mul
tiple: rezolvarea probleme
lor de aprovizionare cu 
matcTii prime, materiale și 
piese de schimb; la capi
tolul întreținerea utilajelor 
s-ar avea mult de cîștigat 
prin faptul că UFET-ul dis
pune de mecanici dc între
ținere; mijloacele de tran
sport nu ar mai constitui 
o problemă i tc. II privesc 
pe dl. Gurlup ți văd că 
treaba asta îi surîde. Zice: 
„Tn caz că mobila „nu va

0 reușită»

Francisc Appel a obținut 
premiul special al juriu
lui pentru minerit. Au 
fost distinși cu premiul I 
domnii: Aurel Dula (o- 
limpiade, ramuri sportive), 
Cornel Moraru (sporturi 
de iarnă) Tiberiu Kelcmen 
(vînătdare), Ovidiu Kele- 
men (Crucea Roșie), Miron

drept
culă. Cine nu știe, nu-i tir- 
ziu s-o afle nici acum.

„ADIDAS" sau „FINCA"

Și de n-or fi „Torsion", 
sint buni și tenițil „Finea" 
— și-ar fi zis Ovidiu Nicu- 
șor Druc, dc 16 ani, din 
Lupeni, atunci cînd și-a 
pus în gtnd să spargă ma
gazinul „Sport" din Vul
can. A fost prins în timp 
ce încerca să sustragă une
le bunuri, în noaptea dc 
6/7 iulie. Este trimis în Ju
decată. Norocul lui c că se 
află la vîrsta Junioratului 
Că dacă era senior, primea 
echipament complet, în 
dungi verticale, una albă, 
alta neagră. A nu se con
funda cu zebra „Panasonlc".

Paul NICI I.LSCU 

iii învățămint minorității 
maghiare față de români. 
In încheierea adunării, a 
fost adoptat un apel prin 
c: re se cere guvernului, 
printre altele, ca, pornind 
de la realitatea că Româ
nia nu este un stai multi
național, să instituie în cul
tură ți invățămînt respecta
rea limbii s'atului să pre- 
tirdâ Ministerului Jnvăță- 
mîntului și Științei să în- 
reteze abuzurile și greșelile 
în dauna elevilor și profe- 
soiilor români, să asigure 
profesorilor, elevilor și al
tor categorii de cetățeni 
români care au fost nevoiți 
^ă plece din Județele Co. 
vasna și Harghita condiții 
de întoarcere la vetrele 
lor în condiții de siguranță.

(Romprcs)

mai merge", producția are 
șanse de adaptabilitate. Pu
tem realiza semifabricate. 
Ne putem profila Ușor șl 
pe binale, care s-au produs 
aici timp de 30 de ani, pi
uă în '70. Important este 
să ai comenzi, să prinzi 
piața și să dai salariile la 
oameni".

Cu alte cuvinte, dorința 
de autonomie locală este 
vizibilă în colectivul sec
ției de mobilă din Livezcni. 
Ca și la l’elrila, de altfel. 
Ramî'nc dc văzut care este 
puni tul de vedere al ce
lor de la județ. Fără în
doială, acolo lucrurile sînt 
privite, probabil, cu totul 
altfi'l. Dar cum vechiul an
grenaj economic, super ccn- 
tralizat, a început să fie 
demontat bucată cu buca
tă. șansa este de ;> irtca 
celor care se gîn jesc )a vi
itor.

Rcbc'dea (minerit și agri
cultura). Dl. Ioan Vclica 
a obținut mențiune pentru 
minerit.

Attt prin participare, 
rit și prin valoarea ex
ponatelor, tradiționala în- 
tilnire n numismaților a 
constituit și în acest an o 
manifestare culturală de 
prestigiu și un mijloc pen
tru schimburi de insigne 
între colecționari.

STRĂZI vechi, 
DENUMIRI NOI

Prin decizia 90/1990 a 
Primăriei județului Hune
doara s-a schimbat denu
mirea unor bulevarde ți 
străzi. Străzi vechi din 
Petroșani poartă acum nu
mele unor personalități din 
Istoria și cultura româ
nească. lată noile denumiri: 
străzile Timișoara (fosta 23 
August), Tilu Maiorescu 
(fosta Fr. Englcs), General 

Drag.dina (fosta llie Pintilie), 
Gcorge Encscu (fosta Karl 
Marx), Nieolae Iorga (fos
ta 7 Noiembrie), Avram 
lancu (fosta Vasile Roaită). 
Primăria din Petroșani va 
elabora într-un timp ce-1 
dorim cît mai scurt, indi
catoare cu noile denumiri. 
Și pentru că tot sfntcm în 
sfeia acestor binevenite 
«•"himbări, iată și numele 
cinematografului „7 Noiem
brie" din Petroșani: el sa 
cheamă „Victoria",
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JIUL Petroșani

Coppa del Mondo nc-a 
Tăcut să ne îndepărtăm oa
recum de iubirile noastre 
fotbalistice, pentru o pe
rioadă de timp. Dar s-a 
terminat. Acum ne întoar
cem cu toții la ale noas
tre. Iar noi. cei din Valea 
Jiului, ne Întoarcem spre 
echipa noastră de suflet, 
Jiul Petroșani. Finalul de 
campionat, așa cum spu
neam la data respectivă 
ne-a dat bucuria rămînerii 
in divizia A. O bucurie 
smulsă am putea spune, pe 
ultima sută de metri, dar 
am rămas in primul eșa
lon. Cum de s-a ajuns în 
situația linv1' nu-i greu 
de presupus i mai ales 
sint multe de spus. A.șa 
mm s’nt multe de spus și 
d<- pre trecutul campionat, 
care, totuși, a făcut un 
dram de dreptate prin 
retrogradarea echipei Pla
că-a Moreni.

Revenim puțin la tema 
campionatului trecut, de
oarece in abordarea com
plexei problematici de la 
clubul „Jiul", trebuie ple
cat de la situația trecută. 
Știm cu toții prin cîte e- 
moțfi am trecut, știm cu 
toții cit am suferit și, mai 
ales, nu putem uita fap
tul că echipa Jiul a stat 
luni de zile pe ultimul loc 
al clasamentului, amenin- 
țindu-ne mereu cu retro
gradarea. Sînt lucruri rare 
trebuie Iertate, dar nu și 
uitate. Și vrem să credem 
că echipa noastră nu va 
u ta nici ea de suporterii 
ei. în noul campionat care 
va in-cpe in curînd.

— in fata unui>
I’ină atunci să sperăm 

i ă timpul va fi folosit efi
cient. După cîte sîntem 
informați, ieri s-a reunit 
lotul de jucători. pentru 
prima dată de la încheie
rea campionatului. Nou
tăți prea mari nu sînt și 
nici nu putem oferi citito
rilor amănunte, pentru că 
încă nu este încheiată pe
rioada transferărilor. In 
momentul in care acestea 
vor fi definitivate le vom 

FOTBAL, divizia A
face cunoscute tuturor 
iubitorilor de fotbal din 
Valea Jiului. Totuși, citeva 
amănunte sîntem siguri că 
interesează. Președintele 
clubului Jiul este tot dom
nul Constantin Cătuț (vă 
amintiți ca în ziua ultimu- 
lui meci din campionatul 
trecut își dăduse demisia). 
A revenit asupra dec iziei 
sale și aceasta credcin noi 
că este un lucru bun.

In noua ediție a campio
natului la cîrma echipei se 
va afla un cuplu de antre
nori a cărui reputație nu 
mai trebuie argumentată: 
prin ipal dl. Petre Libardi, 
iar secund dl. Carol Crăi- 
niceanu (fost fotbalist la 
Steaua și în naționala Ro
mâniei, cu ani in ur
mă). Deci, un cuplu de 
redutabili tehnicieni, care 
sîntem convinși vor crește 
considerabil valoarea de 

nou campionat 
ansamblu a echipei, nuii 
ales, că se intenționează o 
mare infuzie de tinerețe 
in lotul Jiului. Fina atunci 
însă echipa va urma un 
program de pregătire cen
tralizată, în perioada 20— 
31 iulie, la Căciulata, după 
care vor urma meciuri a- 
micale, cu echipe din toa
te diviziile de fotbal. Cu 
cît mai multe meciuri cu 
atît mai bine, am spune 
noi. Există voință, există 
interes Ia clubul Jiul, dar 
există și multe, multe greu
tăți și necazuri, asupra 
cărora ne vom opri in nu
merele viitoare ale ziaru
lui nostru. Nu vrem să fa
cem proces de Intenție ni
mănui, dar o echipă de di
vizia A trebuie să fie o 
echipă valoroasă, iar va
loarea ei nu trebuie afec
tată de lucruri nesemnifi
cative. Haina mediocrită
ții, cu care a fost îmbră
cată echipa noastră de fot- 
bal, trebuie schimbată pe 
o mantie de sărbătoare, iar 
acest lucru nu se poate 
înfăptui decît prin condi
ții bune, prin afecțiune și 
dragoste de echipă și, mal 
ales, prin muncă, multă 
muncă la antrenamente. Nu 
spunem nici o noutate și 
nu dăm nici rețete, însă 
dorința suporterilor din 
Valea Jiului este să avem 
o ,,echipă tare" și nu una 
care să se scalde în conti
nuare In tulburele ape ale 
mediocrității.

Ghcorghe ( IIIRX ASÂ „l'aring aio'.m" sau „(irja — Paring" loto: I. ȘTLFANESCU

Sponsori/area e< îiipej de rughy „$tiința‘‘

Cine se încumetă ?
Minerul Uricani în div zia C

In cei peste 42 de ani de 
existența a echipei de 
rugby „Știința" Petroșani 
s au obținut performanțe 
i:ii totul remarcabile, prin
tre caic clștigarca Cupei 
Federației Romane de Rug- 
by, titlul de vicecampioa- 
n.i, de nenumărate ori lo
curile 3 șl 4 în campiona
tul național. Se adaugă, tn 
mod firesc, performanțele 
obținute în confruntările 
internaționale cu echipe 
din Franța, Belgia, An
glia, RF Germania, Italia, 
Iugoslavia, Polon.a, Bul- 
g iria ctc.

In spiritul acestei tradi
ții sportive vom lupta și 
in continuare pentru ma- 
rea performanță, posibilă 
ds obținut numai In con
textul unui sprijin direct 
ți nemijlocit din partea 
unităților miniere din Va
lea Jiului. Ața cum o de
monstrează performanța 
din acest an a echipei din 
Ba a Mare, e.hipa de su
flet a minerilor d n acest 
bazin.

Posibilitățile financiare 
ale echipe,I ...Știința" Petro
șani sînt di osebit de redu
se ca urmare a fondurilor, 
mult diminuate in raport 
cu necesitățile, acordate de 
Ministerul In vățămintului 
ți Științei. In același timp, 

• In turul preliminar al < ampion iliilui I ilronuan 
de fotbal pentru Juniori II (jucători puia la 16 ani) e- 
ehipa Rom miei va întilni reprezentativa ( hns’ovai iei. 
rurneul final al compdițiri va avea Im iu l.lwția 
inlre 8 și 18 mai 1991.

ne confruntăm și cu o se
rie de probleme soi inie 
privind condițiile de viață 
ale componenților echi
pe., imposibil de rezolvat 
la nivelul posibilităților in
stitutului, chiar al Primă
riei municipiului Petroșani. 
De a-xtea sperăm că ne 
vor sprijini unitățile mi
niere, ale căror posibilități 
sînt evident mult mai mari 
față de ceea ce poate o- 
feri oricare din ceilalți 
factori ce pot sprijini re
zolvarea problemelor cu 
care se confruntă echipa 
„•Știința", aflată într-un 
proces de reconstrucție 
după ntîția ani de imobi
lism.

Sint-'m tntr-o situație 
dedicată, care ne îndeamnă 
a ne adresăm minerilor clin 
Valea Jiului pentru înțe
legere, atît de necesară 
in aceste momente de răs- 
pln’ic în redresări» rug. 
bț ului din Valea Jiului 
In ce ne privește nu vom 
precupeți nici un efort pen
tru a cin.ti și reprezenta 
cum se cuvine culorile 
echipei care simbolizează 
culorile reprezentative ale 
mințitului lin Valea Jiu
lui

Componenții echipei de 
rughy „Știința" Petroșani

Incepind din acest ,.n, 
Valea Jiului sa avea o 
nouă e hipă divizionara de 
fotbal, MBnerul Uricani. In 
cea de a doua manșă a 
meciului de baraj pentru 
promovare, disputata la 
Oravița, in compania Mi
nerului din localitate, e- 
ctupa din Uricani a pier
dut doar iu 1—0 (la pauză 
1—0), o.jținînd dreptul de 
a juca in divizia C. In pri
mul m.: i, vă amintiți de
sigur, Minerul Uricani a 
ctșligut cu 3—0, silfi icni 
pentru a obține promova
rea.

La Oravița a fost un 
meci greu, echipa din loca
litate fiind hotărîtă să ob
țină cu orice preț promo
varea. Golul a „picat" re
pede, în min. 11, dar a 
fost doar un foc de paie. 
Minerul Uricani, antrenată 
de Dorel Maria, unul din
tre talentații antrenori ai 
generației tinere, a știut 
sa echilibreze jocul, să 
țină mingea și să atace cu 
dezinvoltura, punînd stă- 
pînirc pe Joc, reușind -â 
nu mai primească nici un 
gol. Susținută frenetic și

Lupte libere
D im.n ă, la Pvtrilu, • ■ • 

desfășurat etapă a IV-a 
(ultima) i turului campio
natului național Au paiti- 
cipat CA Tirgu Jiu, AS 
Voința Lugoj și echipa gaz
da lată rezultatele echipei 
Jiul Peti ila: 25—9 cu ( A 
Tg. Jiu și 32—6 cu foi in i
ția din Lugoj. Bste prima 
victorie asupra echipei goi 
jen • S-a remarcat tot lo
tul, format din VasiJe A- 
lnmni(’ăi Nituită Boga'ii, 

Florin B 'loh.m. Ion Albii ’ 

de inimoasele galerii din 
Uricani și \ ulcan, care i-au 
însoțit la Oravița, fotba
liștii din Uricani au fost 
mai buni pe ansamblul jo
cului, lucru recunoscut pî- 
nu și de adversarii lor.

Promovarea echipei din 
Uricani în divizia C nu 
este deloc Intimplatoure. 
Minei ui a dominat net 
seria județeană, demons- 
trînd de la meci Ia meci 
coeziune, tehnicitate și am
biție, fiind de dcpaite fa
vorită în dl pută pentru 
promovare. Ambițiile antre
norului său Dorel Maria au 
găsit un cîmp fertil în ca
drul echipei și s-au trans
mis in sufletul jucătorilor, 
fiecare dintre componenți 
dorind să pătrundă pe ușa 
din față in fotbalul de 
performanță. .Și acest lu
cru a reușit Felicitări pen
tru antrenor, felicitSfi pen
tru jucătorii: Silvester, A- 
lccu, Irimu.ș, Bățălan, l'a- 
z.ekaș, Varga, Căuneac, 
Postelnic ii, I .umperdean, 
Dulcii, Gitan, Voma, Ale
xandru. Sîntem alături de 
voi spre noi performanțe

Gheoi jie (TURVAS '

, d.vizia A
• o, \i Jșor Marmahlli, 

Aron <undea, Vasile Min- 
zat, Iulian Taciuc, Adrian 
Dacica și Danuț Podina. 
Returul campionatului ia 
începe in d il.a de lu sep
tembrie. D u pin.i itmvi, 
sportivă do la Jiul vor a- 
vea prilejul să se remarc 
la con ursul național in
dividual — l’iiial.i pe ț o a 
— ce -.•■ ia doefă ai i ’n 
pei lO-ul.i 2- I an-' i t. ai 
Brașov

I’ \1< I I I S< (

Atlcții noștri fruntași 
continuă seria succeselor 
in reuniunile „Marelui 
Premiu — IAAF Mobil", a- 
cumulînJ totodată puncte 
pentru gala finală ce va 
avea loc in această toamnă 

In ultimul concurs dis
putat, la Lausanne, Doina 
Mclinte a obținut o nouă 
victorie în proba de 1500 
m. Pe locurile următoare
s-au situat Natalia Artiono- 
va, Suzy Favor (SUA), Mar- 
gircta Keszeg (România).
It rindul lui, Sorin Mn. 

tei s-a impus în proba de 
săritură în înălțime, cu un 
rezultat competitiv — 2,36 
m, principalii săi urmări
tori oprindu-se la 2,28 m — 
Sergiei Malrenko (URSS) 
și americanul Charles Aus- 
l i n.

De asemenea, Mthae'a 
Pogăceanu — la 100 m 
garduri și Viorica Ghican 
— la 3000 m s-au situat pe 
locul 3 în curs, le respective

Echipa Japoneză de fotbal 
PJM Futures este interesa 
tă de achiziționarea ar
gentinianului Diego Mara- 

Sc!cc(ie
Ccntiul de copii și juniori Jiul Pi troșam orga

nizează pe terenul II al Complcxuhu sjxirtiv in zi
lele de 17, 18, 19 și 20 iulie a.c., între orele 9—12, 
, <>nc ui .uri de .ele ție Ia fotbal. Put participa opii 
din toate lo alitățile Viiii Jiului, născuți in anii 
1J78, H'7J. l'J«a și 1981

Copiii i .ne vor fi r-eței ționați vor urma în pe- 
riu.id.i 2ă in ic — 5 august a.c., un program de pre
gătire i-n:i Mizată, intr-uni din bazele spoitise de 
li Ca i" ,1 i .au C.I im unești. S'lecția se va deriă- 
•oii.'i ț'i’> n hiecrrn prof Teodor 'Grifa. intienor 
la r-''n-i il ii. 'opii și juniori al Clubului „Jitii" Pe- 
tîs ani i( 1 i'.)

• lon.'i pentru care ar fi dis
pusă sa plătească suma de 
13,6 milioane de dolari, a- 
nunță presa niponă Bine 
înțeles că formația japone
ză va trebui să aștepte 
încă doi ani pînă va ex
pira contractul care-1 lea
gă pe Maradona de AG 
Napoli.

In turneul final
al Campionntuiiii mondial 
de polo jx! apă pentru 
juniori de la V.ima au 
fost consemnate următoa
rele rezultate: Bulgaria — 
Italia 7—6; Grecia — O- 
ianda 8—5; Iugoslavia — 
România 15—9.

In primul tur al turneu 
luj de tenis ce se desfășoa
ră în orașul Japonez Osa- 
ka, suedezul Ștefan Ed- 
l>erg, proaspătul laureat al 
Wimbledonului l-a între
cut pe americanul ’l.immy 
Ho cu 2—6, 7—G, G—4. In 
concursul feminin campioa
na argentini înă Gabriela 
Sabaturi a climin.it-o cu 
5—0, 6—1 pe Angcli.a Ga- 
valdort (ST* t)

(Romprcs)
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA
Opinii la încheierea Congresului PCUS Bl I.GARIA

MII11IL GORBACIOV
întrebat cum a dormit 

n ultimele zile, Gorba- 
eiov a răspuns redactorului 
fcf al săptăminalului 
„Moskovskie Novosti" E- 
gor Iakovlev că a dormit 
prost și că în somn a vi
sat tot lupte — referindu- 
>e la ședințele spectaculoa
se ale congresului. Intr-un 
interviu acordat publica
ției interne a congresului 
intitulate „Al 13-lea mi
crofon", și citat de agenția 
AFP, Gorbaciov a mențio
nat că cele 10 zile ale con
gresului „au fost unice In

«COR L1G ACIOV
Interpelat de ziariști pe 

culoarele congresului, ime
diat după înfrîngerea su
ferită în scrutinul secret 
pentru postul de adjunct 
al secretarului general, E- 
gor Ligaciov a declarat că 
nu consideră votul „un 
ghinion". „Nu mi-am pus 
drept scop să devin nea
părat adjunctul secreta
rului general", a spus Li
gaciov, adăugind că încă 
înaintea anunțării oficiale 
a rezultatului l-a felicitat 
pe Vladimir Ivașko. In ce

Evoluția proceselor economice din Ungaria
Direcția Centrală de 

Statistică a Ungariei a dat 
publicității un comunicat 
privind procesele economi
ce din țară în primele cinci 

ini ale acestui an. Astfel, 
volumul global al produc- 
(■ i industriale înregis- 
t; azfi o rămînere in urmă

. 9,9 la sută față de pc- 
r -«ada corespunzătoare a 

lui trecut, cu excepția 
rgeticii, unde s-a inre- 

■i>trat o ușoară creștere. 
> sebit de mare a fost 

negoregresul în metalurgie 
■inie producția este cu 
21,7 la sută mai mică de- 
clt ta perioada ianuarie — 
mai 1989. Valoarea pro
ducției agricole realizate 
< ste ca 10,7 la suta mai 
afizută. S-a înregistrat o 

creștere deosebit de dina

SCURTE ȘTIRI SCURTE ȘTIRI
MAI MULTI 1 ide ii ai 

sindicatelor studențești din 
Panama au declarat greva 
foamei, In semn de protest 
împotriva folos rii forței 
publice în incinta institu
telor de învățâmînt. Gre
viștii se află în curtea In- 
jtitutului Național, clădi
re înconjurată în prezent 
de poliție.

FERMIERI e t-germani, 
profund nemulțumiți, au 
oartlcipat la o demonstra
ție In fața parlamentului 
lin Berlin. In semn do 
>rote«t față do politica pre- 
urilor si a importurilor 

din .Vest, C<re I" afectează 
orofund veniturile. Agen
ția Reuter amintește in 
eontext, că d ită data do 
1 iulie, ctnrl s-a realizat 
uniunea economică. mo
netară șl so ială a celor 
două Germ mii, consuma
torii din est preferă pro
dusele ahmentare de bază 
din RF Germ inia, mai ief
tine. Agent'i citată r-*i. 
mează că, in lipsa unei re

viața mea și aceasta nu 
pentru că mi-ar fi fost di
ficil să le țin piept, clin 
punct de vedere moral și 
fizic, ci pentru că tot ceea 
ce se petrecea in sală și 
în jurul ei era determinant 
pentru viitor". Calificîncl 
drept „oribile" încercările 
de a transforma congresul 
în rechizitoriu, Mihail 
Gorbaciov a deplîns „gro
solăniile care s-au expri
mat în congres și care 
ne-a fost greu să le supor
tăm".

privește planurile sale de 
viitor, Ligaciov a mențio
nat că ar dori să se ocupe 
de activități obștești, să 
scrie o carte despre viața 
sa. In legătură cu activita
tea sa în partid, Ligaciov 
a declarat că este gata să 
îndeplinească orice muncă 
ce i se va încredința.

Rcferindu-se la agricul
tura sovietică el a opinat 
că „ceea ce s-a făcut timp 
de multe decenii în acest 
domeniu este un dezastru".

mică a prețurilor la pro
dusele alimentare — în 
medie cu 32,5 la sută fața 
de aceeași perioadă din 
1989. In schimb, comerțul 
exterior a înregistrat un 
sold activ de 14 miliarde 
forinți. Soldul activ al co- 
merțului exterior pe valu
tă convertibilă a fost de 
338,1 milioane dolari (în 
1989 — 23.9 milioane do
lari). Exportul a depășit 
cu 35.3 la sută indicatorii 
anului trecut, iar importul 
— cu 17,4 la sută. Balanța 
comerțului exterior în 
ruble a fost închisă cu un 
sold pasiv în valoare de 
284 milioane ruble. Expor
tul pe ruble s-a redus cu 
35,6 la sută — transmi' 
agenția MTI.

gularizai i echitabile a pre
țurilor la produsele agri
cole, circa 400 000 de fer
mieri est-germani vor da 
faliment.

DOI pi supuș membri ai 
organizației teroriste vest- 
germane „Tracțiunea Ar
mata Roșie", arestați in 
iunie In RD Germană, au 
fos* predați autoi ităților 
judiciare din RE Germ mia
— a informat un repre
zentant al Pio ur.ituiii <|m 
Berlin, citat de l'r.ince 
Pic -e. Inge Viett — cetă- 
țeana f't-Ri'ini.irui din l'jtt.3
— a fost „transferată" in
RPG impotidvti voinței sa
le și in pofida faptului că 
legislația est-germ mă in 
terzice -xtr.al ir<’n cet.î'e 
mior săi in altă țară. Ce
lalalt presupus t roit 
W rni’i ar fi ceru!
el Irisilp să lie predat au 
toi itâtiirir v t "ei mane 
sperînd că va put",a t- no
I> i.i de i(i i* ii a oi 1. it< 
c dor care își /.■ .'mate vi- 
nov iția.

înlăturarea unui simbol al totalitarismului
Corpul îmbălsămat al 

liderului comunist bulgar 
Gheorghi Dimitrov va fi 
retras din mausoleul din 
centrul Sofiei pentru a fi 
înhumat, a anunțat pri- 
mul-ministru al Bulgariei, 
Andrei Lukanov, într-o 
declarație televizată.

O comisie va studia po
sibilitățile de folosire a 
Mausoleului construit după 
moartea lui Dimitrov în 
1949, a menționat el.

Contestatarii estimează 
că mausoleul este „un sim- . 
bol al totalitarismului" e- 
fcctuînd un „sit-in“ în

POLONIA
Proiect de lege privind privatizarea

Seimul polonez a adop
tat proiectul de lege pri
vind privatizările, deschi- 
zînd astfel calea transfor
mării întreprinderilor de 
stat în unități particulare, 
cooperatiste și pe acțiuni, 
potrivit noii legi, primul 
pas în direcția privatizării 
II va constitui încredința
rea întreprinderii vistie
riei de stat care o va eva
lua și va emite acțiuni ce 
urmează să fie vîndute or
ganizațiilor, firmelor și 
cetățenilor particulari atît 
din țară, cît și din străină
tate. Muncitorii întreprin
derilor privatizate vor a- 
vea dreptul să cumpere 
pînă la 20 la sută din to

Privatizări in Albania
Consiliul de Miniștri al 

Albaniei a liotărît să auto
rizeze privatizarea atelie
relor artizanale și a acti
vității micilor comercianți, 
în cadrul unui ansamblu 
de măsuri care au intrat 
deja în vigoare.. Măsurile 
au fost adoptate ca urmare 
a celei de-a 11-a plenare 
a Comitetului Central al 
Partidului Muncii, în ve
derea îmbunătățirii acti
vității în sectoarele servi
ciilor. Meseriașii au drep

STAȚIA C.F.R. PETROȘANI
angajează 

bărbați între 20—40 ani 
minim 8 clase, 

pentru calificare la locul de muncă în 
meseria de 

manevranți vagoane, acari.
Pe timpul calificării de 3 luni, se asigută 

salariu de 2043.
DUPĂ CALIFICARE SE ASIGURA: 

-— C'îștig mediu lunar 3500 lei
— Uniforme gratuite
— Permise de călătorie gratuite pe CIR 

pentru salariat și membrii de familie 
înscrieri și informații la Stația CI R Pe

troșani.

I I.C.S. ALIMENTARA SI | 
A.P. PETROȘANI

t 
angajează direct sau prin Iransf* 

următorul pei sonal :
fothisl autorizat pentru cazane Je 
joasă presiune

Retribuția se face conform Legii 57/1974.

fața mausoleului. Ei au a- 
menințat cu declararea u- 
nei greve a foamei, dacă 
corpul neînsuflețit al lui 
Dimitrov nu este transferat 
și înhumat într-un interval 
de cinci zile.

Dimitrov a fost unul 
din conducătorii Interna
ționalei comuniste (Comin- 
tern). El a deținut funcția 
de prim-ministru al Bulga
riei în perioada 1945—49, 
epocă în care partidele de 
opoziție au fost dizolvate 
și impusă puterea partidu
lui comunist.

talul de acțiuni la jumăta
te de preț, scop în care 
statul urmează să le acor
de credite. De asemenea, 
statul poate prezenta fie
cărui cetățean așa-num ițe
le „bonuri de investiții", 
care dau dreptul să se ob
țină gratuit un anumit nu
măr de acțiuni. In acest 
fel s-a relevat în Seim, o 
parte din venitul național 
va aparține cu adevărat 
poporului.

Se prevede, totodată, 
crearea unor organe gu
vernamentale care să sta
bilească ordinea și terme
nul privatizării, în confor
mitate cu noua lege.

tul de a-și exercita activi
tatea „la domiciliu, în 
stradă, în magazine .și pa
saje". Comercianții și ar
tizanii vor putea angaja 
membrii familiilor lor, în
să nu muncitori zilicri. 
Particularii trebuie să ob
țină o autorizație și o fisă 
medicală. Activitatea din 
acest domeniu va fi su
pravegheată de Ministerul 
Industriei Ușoare, relatează 
AFP și EFE.

FILME
PETROȘANI — I’arîn- 

gul: Transamerica Ex- 
press; Victoria: Iancu
Jianu haiducul; Unirea: 
Omul din R:o.

LUPENI: Incoruptibi-
Iul de la etajul XIX.

VULCAN: Starman.
LONEA: Johan Strauss 

regele neîncoronat al val
sului.

URICANI: Dacă e marți 
e Belgia.

PETRILA: Miss Ari- 
zona.

ANINOASA: împăca
rea.

T.V.
10,00 Actualități.
10,10 Preuniversitaria.
11,15 Roman foileton.

Moștenirea familiei 
Guidenburg. 
(reluare).

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARE

CU OCAZIA zilei de 
naștere și ieșirii la pensie, 
soția Nasta și fiica Doi- 
nița îți urează dragă Gheor- 
ghe Robică multă sănătate, 
fericire și multe împliniri 
în viață alături de cei 
dragi. „La mulți anii". (1754)

VJNZARE

VIND convenabil cas. 
Deck „Electromureș", tu- 
ner „Electronica", Cumpăr 
cas. Deck „Akai" GX. In
formații: Petroșani, strada 
Independenței, bloc 2, sc. 
1, ap. 14, zilnic între orele’ 
9—15. (1767)

OFERTE SERVICIU

CAUT femeie îngrijire 
pentru 3 copii, între 1—5

Dl CESE

FAMILIILE Balica, 
Marc și Olvcdi anunță 
cu durere încetarea ful
gerătoare din viață a 
celui care a fost un mi
nunat tată si socru 

MARC IOAN
Inniormîntarea azi, o-

ștcarsfi amintire. (1766).

ra 13, in localitatea Ba
nița. (1761)

FAMILIILE Șl efan
și Lupa, fini, ne des-
părțim cu durere de
neprețuitul nostru naș

MARC IOAN
Ii vom păstra o ne-

COLEGII de muncă 
<lin cadrul biroului per
sonal, invățămint, so
cial din CMV .1 suit ală
turi de sing. Marin Dra
go? în momentele grele 
pricinuite de decesul 
tatălui și ii transmit sin
cere condoleanțe. (1765)

I.F.L Jîscoia" Lupeni
angajează de urgența i

— șef birou financiar
încadrarea se face conform Legii 12/1971 

și Legii nr. 57/1974.
Se acordă grupa a 11-a de munca și spor 

Ide 5 Ia sută din salariul tarifar.
Relați suplimentare la biroul PIS al uni

tății ; telefon 60451, 60452.

12,00 Concert de prînz,
12.25 Desene animate.
12.45 Actualități.
15.30 Actualitatea folclo

rică.
15,55 O aniversare tîrzie.
16.15 Premiere muzicale 

TV.
16.45 Irakul contemporan. 
17,00 Teleșcoală.
17.25 Recital Irina Loghin.
17.50 Viața spirituală.
18.15 Calendarul agricul

torului român.
18.45 Medicina pe înțe

lesul tuturor.
19,05 Anunțuri... Anun

țuri... Anunțuri...
19,10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Sindicatele în dialog.
20,40 Teatru TV.

Cum se cuceresc fe
meile.
Premieră TV.

22,20 Reflector.
22.50 Actualități.
23,05 Bun găsit, tinerețe!

ani, pentru ziua de sîmbă- 
tă. Informații: Vulcan, stra
da V. Alecsandri, bloc 50, 
sc. 2, ap. 12, familia Mitric 
Vașilc. (1761)

PIERDERI

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Mun
tean Maria, eliberat de 
IGCL Petroșani. II declar 
nul. (1763)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Ispir Ion, 
eliberată de IM Livezcni. 
O declar nulă. (1759)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Dră- 
gan Viorel, eliberat de
IGCL Petroșani. II declar 
nul. (1758)

PIERDUT contract de 
închiriere pe numele Căl- 
dărar Aurel, eliberat de 
IGCL Petroșani. II declar 
nul. (1757)

PIERDUT diplomă de 
miner pe numele Moldo- 
van Andrei Petru, elibera
tă de IM Lupeni. O declar 
nulă. (1756)

COMEMORĂRI

PIOS omagiu la îm
plinirea a șase luni de 
cînd a trecut în neființă 
bunul nostru soț, tată 
și bunic

AVRAMIUC 
COSTACRE

Familia. (1762)

CU NOSTALGICA 
tristețe, lacrimi și flori 
— omagiem memoria 
neuitatului nostru

PUIU BUCIUMAN 
dispăru* tragic acum 4 
ani.

O rugă fierbinte lui 
Dumnezeu pentru a-i 
odihni în pace sufletul 
lui bun. Soția. (1768)
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