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cișiigâtoare la
II

trandafirului

Amănunte
de la

în procesul 
Sibiu

După cum este cunos
cut, la începutul lunii 
iunie, biroul municipal 
de coordonare al I SN a 
organizat în toate orașe
le Văii Jiului „Tombola 
-trandafirului".

Duminică, 15 iulie, a 
avut loc tragerea la sorți 
a biletelor câștigătoare 
în prezența unui nu
meros public. Din urnă 
au fost extrase următoa
rele numere care ciști- 
gă obiectele cuprinse in 
paranteză: 32152 (tele
vizor color): 3621G (con
gelator); 31 152 (frigider); 
36153, 2G5G7 
ro 
22781 
(cort 
4921,
32881, 27991. 23300 (apa
rate foto); 22227, 35G5G, 
25738, 29579. 2969G (pa
tine pe rotile); 21G21, 
21972, 11125, 11397, 10289, 
21931 (fier de călcat).

Posesorii biletelor cîș- 
tigătoare sînt invitați să 
se prezinte pînă la da
ta de 30 iulie 1990, in
clusiv, la sediul I SN Pe
troșani, avînd asupra lor 
și buletinul de identi
tate.

(televizoa- 
alb-ncgru); 2G502. 
(aspiratoare): 24883 
2 persoane); 28001, 
32893 (biciclete);

Mina Livczeni străbate o 
perioadă grea. A fost în
chis un nou abataj datori
tă unui foc endogen care a 
mistuit pe lingă mult căr
bune, multă forță de mun
că, posturi prestate pentru 
aprovizionarea cu materia
le necesare stingerii, mulți 
bani. Pînă la urmă abata
jul frontal din blocul GA, 
sectorul I, a trebuit să fie 
închis. Dar a mai fost în
chis un panou în sectorul 
III. Este vorba despre pa
noul 2 nord unde nu-i foc 
endogen, dar nu se poate 
face evacuarea aerului vi
ciat din abataj din cauza 
nnui foc apărut în calea de 
evacuare a aerului. Și, ui- 
te-așa, linia de front a 
minei Livczeni se dimi
nuează văzincl cu ochii, 
datorită unor cauze ce tin 
de... un trecut nu prea în
depărtat cînd „s-a st răi tă
rii", cum spun minerii din 
Apuseni, 
ționale a 
așa stau
monstrează frecvența focu
rilor endogene apărute, 
numai la 
și Ia alte 
Jiului. Se 
„indicații
dat o bătălie aprigă pentru 
cărbune cu orice risc, cum 
bine știm că protecția ză- 
cămîntului era o vorbă 
goală. Nu s-a curățit bine 
cărbunele și acum se a- 
prinde cînd ți-e lumea mai 
dragă sau s-a lucrat cu u- 
tilaj inadecvat condițiilor 
specifice le zâcămint. Așa 
s-au petrecut lucrurile și 
la Livczeni, mină „croită" 
parcă să genereze numai 
greutăți. In sectorul I, de

excmplu, s-a lucrat cu 
complex SMA-2 și datorită 
Înălțimii lui s-a intrat prac
tic în felia a doua din stra
tul 3. Acum trebuie exe
cutate lucrări de deschide
re și să se exploateze felia 
a doua. Această lucrare di
ficilă prin natura ci 
încredințată brigăzii 
Vasile Florea, retrasă 
tr-o zonă de foc care
fost inchisă. Se speră

estc 
lui 

din- 
a 

in

Aîntreprinderea 
minieră

La Sibiu, în sala 
Casei de cultură 

dicatelor s-a reluat luni, 
1G iulie, judecarea proce
sului penal intentat lui Ni- 
cu Ceai1 reseu, fost prim- 
secrctar a Comitetului ju
dețean de partid Sibiu, 
inculpat, potrivit re
chizitoriului procuraturii, 
pentru săvirșirea infrac
țiunii de genocid și a in
fracțiunii de nerespectare 
a regimului armelor și mu
nițiilor. In această fază a 
procesului urmează să corn- 
pară în 
judecată 
prima zi 
martori, 
ascultați

Depozițiile martorilor s:- 
bicni și din Cisnădie au 
adus în instanță noi amă
nunte privind desfășurarea 
evenimentelor de la Sibiu 
în perioada 17—22 decem
brie 1989 și mai depaite 
chiar, pînă în 25 decem
brie, 
țiilor 
siune 
puns

mare 
a sin-

fața instanței de 
42 de martori. In 
au fost citați 18 
din care tiu fost 
doar G.

caracterul manifesta
și formele de repre- 
cu care li s-a răs- 

in cele două orașe.

Ex-ministrul Ana Mu- 
reșanu a făcut mai mult o 
apărare pro-causa, ncgînd 
cu înverșunare că în 22 de
cembrie, după fuga celor 
doi tirani, l-ar fi invitat la 
București pe inculpat să 
preia puterea în stat și în 
partid, fapt reieșit în pri
ma parte a procesului din 
declarațiile lui Nicu Ccau- 
șescu. Iulian Vlad s-a re
ferit la cele 3 convorbiri 
telefonice avute cu fostul 
prim-secrctar de la Sibiu 
in noaptea de 1G—17 de
cembrie, în ziua de 17 de
cembrie după amiază și în 
aceeași zi după tcleconfe- 
rința cu Nicolae Ceaușes- 
cti, de fiecare dată fiind 
sunat de inculpat care îi 
solicita informații despre 
evenimentele de la Timi
șoara. Depozițiile marto
rilor din prima parte a au
dierilor de luni, 1G iulie, 
nu au adus, efectiv, decît 
inTime clemente noi în cla
rificarea rolului jucat de 
incnloat în evenimentele 
din decembrie 1989 de la 
Sibiu.

(Rompres)

Uvezeni

exnloatării nera- 
aăcămîntuhii. Că 
lucrurile o de-

din 
iar 
în 
a- 
de
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nu 
mina Livczeni ci 
unități din Valea 
știe bine că, din 
superioare" s-n

acest fol, in recuperarea 
unei părți a liniei de front 
și, deci, in extragerea de 
cărbune. „De la o capaci
tate de 1300 de tone — ne 
spunea 
V.ltll 
cu
n, '
‘.1,'

t >j
in:

n
i.
i.

1
5

inginerul șef Hor
ii ivi,, — am rămas 

sud, în 
IV, de 

un 
in

aba- 
stra-

Cu 
din 

spe-

■ mu la 1 
J ■> ■ torul

• ’l - si cu 
front scurt'
le 130 de tone, 

cărbunele ce rezultă 
iu Țările de pregătire 
rum să ajungem la maxi
mum 1000 de tone pe zi“. 
Practic nu văd m ii mult. 
Din aceste opinii e clar 
pentru oricine că mina Li- 
vezeni traversează o perioa
dă grea. Nu se poate alt- 
f.’l. mina trebuie pusă 
punct, pentru că 
mii
se 
ne 
ta 
ti.ipe întregul colectiv, nu 
unii să ducă greul, iar 
alții să-și pună „traista-n 
bltA" ..........................

la 
mergind 

departe cu „slrăițăritul" 
vor provoca mari dau- 
materiale. Dar la accas- 
rcfacere trebuie să par-

Spunem asta pentru că în 
acest an au fost angajați 
550 de oameni și au ple
cat 678, deci mai mulți de
cît au intrat. Cum au dat 
de greutăți, unii au plecat, 
păsări călătoare în căuta
rea de bani ncmunciți. Ba 
mai sînt destui care lip
sesc de la lucru. In primul 
semestru, de pildă, numărul 
total de absențe se ridica 
la 55 G39 de posturi, 
care 7 5G3 sînt învoiri, 
9 902 sînt nemotivate, 
condițiile în care s-au 
cordat și aproape 25 000
om zile concedii de odihnă. 
Nu se acordă cu prea mul
tă larghețe învoirile și nu 
se manifestă insuficientă 
exigență față de nemotiva
te? Sint întrebări la care 
trebuie sa gîndească cu 
toată seriozitatea atit șe
fii de brigăzi, cit și maiștrii 
și șefii de sectoare. Așa 
cum ne spunea inginerul 
șef cu probleme de pro
ducție Ion Lăban, la nivelul 
de conducere s-a luat mă
sura desfacerii contractului 
de muncă pentru cei cu 
multe nemotivate. Dar asta 
nu rezolvă problema. Cre
dem că și sindicatul ar tre
bui ca acum cînd se tra
versează o perioadă critică 
să se implice mai mult în 
problemele ce privesc as
pectele disciplinare în an
samblul lor, nu numai pre
zența la lucru. Pentru că, 
acum mai mult ca oricînd 
trebuie făcut front comun 
în favoarea producției, pen
tru rezolvarea operativă a 
problemelor care le impli
că creșterea extracției de 
cărbune la nivelul pe ca
re mina singură și l-a stabi
lit.

Simion FOI*

Simbătă la Petroșani, o întilnire amicala
de atracție

Reparațiile în
Iată ca avem prilejul 'ă 

Scriem și lucruri bune des. 
pre IGCL. An? fost pre- 
zenți, in 9 iulie, pe șantie
rul Je reparații de la școa
la generală nr. 6 din Pe
troșani Ne-a însoțit pe 
paicuisul documentăm 
domr.ui prof. Vasile Go- 
raa, directorul școlii. Cons
taturi pozitive. Pe baza 
in .eicgeru contractuale lu- 
«rwtuui întreprinderii de 
8'j~î-O'Hirie comunală
venit contorm graficului la 
lucru. Nu numai că s-au 
prezentat, dar se și lucrea
ză bine Zugiavn și insta
latorii, ceilalți lucrători, 
sprijiniți substanțial 
materiale de IACMM 
zii ii mat că in zece zile 
închr a lucrarea. Deci
punctul de vedere al IGCL, 
la această școală, peste 10 
■ ile pot incepe cursurile.

..In ce privește mobilie
rul ș'-ohi nu sînt proble
me. Nici eu banii nu a-

vem. Reparațiile vor 
circ i 100 000 lei.
trebui vopsea, dar nu se 
găsește nicăieri. Poate că. 
totu-,1, vom găsi — ne spu- 
nta domnul Gorun. Git 
privește rezolvarea opeia-

O URGENȚA

au

eu
au 

vor 
din

costa 
Ne-ar

tivă a reparațiilor in școli, 
pe timpul verii, interlo uto- 
rul a formulat pe adresa 
ILUL-ului o propunere pe 
sare o socotim bună. In 
per i< ada vacanțelor ș«o- 
laie IGCL-nl să înființe
ze o echipă sau ecb pe 
mixte de m .jenași (zugravi, 
instalatori, vopsitori, (Im
plori șa.), care să asigura 
efectuarea lucrărilor de re
parații pe baza unei progra-

Jiul Dinamo
Primul meci amical al echipei do fotbal Jiul 

Petroșani, din cadrul programului de pregătire in 
vcldcrca noului campionat se va disputa simbătă, 21 
iulie a.c., în compania campioanei Dinamo Bucu
rești. Meciul va avea loc începînd cu ora 17, pe sta
dionul Jiul și va prilejui o festivitate, care credem 
va fi mult gustată de publicul spectator: retragerea 
din activitatea competiționala a lui Gigi Mulțcscu 
și trecerea acestuia la cirma echipei Dinamo Bucu
rești, in calitate de antrenor.

Un amănunt interesant: în cadrul acestui meci 
vom avea posibilitatea să vedem la lucru noile a- 
chiziții ale echipei noastre. Să sperăm că acest prim 
meci va fi de bun augur pentru Jiul nostru, căruia 
îi dorim numai succese.

Gheorghe ( TIIKA- AS \

»
r
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școli
mari riguroase, ceea ce ar 
permite o mai bună core
lare a concediilor de odih
nă de care beneficiază ca
drele didactice cu 
perioadele de lucru 
la refacerea spațiilor 
de învățfimint și anexelor, 
in
gura 
dactice 
timpul 
colaborare bună a acesto
ra cu lucrătorii IGCL.

Vom vedea in ac-a: lă 
vară și alte școli pentru 
a observa cum se fac 
pârtiile, a'dlel îinif -ă 
In Rideze tot ceea ce 
unu trccilți, din lipsă 
bani și materiale nu
ef cinat la timp. Copiii 
trebuie să înveți. in școli 
curate și frumoase.

>•005111 că se poate 
prezența cadrelor 

in unități, 
reparațiilor și

re- 
se 
in 
de 

s-a

vortul ti n risc
■ M

relativ 
jumă- 

naș- 
i se-

La o natalitate 
constanta in prima 
ta a anuiui cu 
teri, fața de 957 
me->trul 1 198'9 
o creștere 
a întreruperilor 
la cerere. 
liberalizai e 
cie.it in 
o totală 
de 
de 
de 
tei 
(accidente de chiuretaj, in
fecții genitale, sterilitate, 
inferlilitatc). Deși, cu o- 
cazia eh iui etajelor sau la 
consiilta'ia din policlinică 
efectuată la solicitarea fe
rm ii pentru a se depista 
starea gostatinnală, se ex
plică i is urile avortului, se 
d iu sfat iri contraceptive 
( ■ noi i modalităților de 
rvjt ire a sarcinii, adică 
mili/.ii ea prezervativului, 
a t iblotelor nn'i'oncepțio- 
nale etc), se constată o

969 
in 

se constată 
ingrijorăto.n e 

de sarcină 
Cadrul legal, de 

1 a avortului, a 
rindul populației 

indiferență 
propi ia siniătate, 
viitorul n.ițiumi, 
riscul inerent al 
manopere terapeutice 

?identc de chiuretaj, 
genitale.

țața 
față 
față 

aces-

mare lipsă de receptivita
te a populației feminine. 
Deși au trecut doar 6 luni 
de la liberalizarea avortu
lui, suit multe femei caic 
au venit a doua și a treia 
oară pentru întreruperea 
sarcinii. Acest lucru deno
tă o lipsă de preocupaie 
față de propria sănătate, o 
comoditate periculoasă și, 
de ce să nu o spunem, un 
grad oarecare de incon
știență.

Ca rezultat al tuturor da
telor conjuncturale (so
ciale, familiale, morale și 
legislative), frecventa în
treruperilor de sarcină la 

a cres- 
la sută, 
primu- 
anului 

Și
mtiui- 
iivnr- 
antil 

urc it 
de 

din

cercre 
Cllt cu
A tfel, In perioada 
lui scmcstiii al 
1989 ,iii fost aprobate 
c'.nriita'e in întrec 
cipitil Petroșani 238 
turi autorizate. In 
1990, ,|.-cis1ă cifră 
In 3051 razuri, a In ă 
peste 10 ori, o parte

(.Hitorizat A) 
peste 1000

a

îr> 
parte

acestea cfcctuîndu-se 
Petroșani — 2206, o 
în Vulcan — 675 și la Lu- 
peni — 1070.

Dacă la aceste cifre e- 
norme adăugăm și avortu
rile incomplete care tota- . 
lizează pe municipiu 30G 
cazuri (203 în Petroșani 
58 Lupeni și 45 Vulcan),4 
comparativ cu cele 425*' 
de avorturi incomplete re-* 
zolvate in 1989, vom 
stata că se realizează 
total pe semestrul I 1990j, 
de 4261 întreruperi de 
sarcină. Avînd în 
structura de populație 
municipiului Petroșani, da-'j 
că se păstrează același 
ritm de întreruperi de sar- j 

,>
Dr. Septimiu BOGDAN, 

medic primar, șef secție 
obstetrică-ginecologie. Spi
talul municipal Petroșani

con
țin*

de’ 
vedere , 

a
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DRUMURI. Continuă lu
crurile la finalizare» asfal
tării șoselei in zona Sala- 
truc, precum și plombările 
in znm E îrănc?ti — Petro
șani. (J problemă presant 1 
este starea drumului 
spre cabana Rusii, ale că
rui lucrări de betonare sint 
m r l;bil de lente.

TI RISTICA. Vine. :, sîm- 
bâta și dumini ă, deci timp 
de 3 zile, cab'.na Pietrele 
a fost g.izdâ pentru un 
grup de 50 tineri de la 
1UMP. Sejurul, organizat 

de sinJicatul tinere ului din 
cadrul uzinei, a prilejuit 
part * punților o instructi
vă drumeție pe traseul 
montan Vale i Stânisoarei, 
Virful Retezat. I acul Bu li
ra, Valea Pietrele. Multe a- 
precieri au fost pentru se
rile de cabină...

EDITUP V TEHNIC V ofe
ră specialiștilor în mecani
zarea lucrărilor miniere din 
subteran o carte utilă. „Ex
ploatarea, întreținerea și 
repararea combinelor mi
niere de abataj". Autorul 
este un specialist în dome
niu conf. dr. ing. Koronka 
Francisc, de Ia Institutul de 
mine Petroșani.

TABARA SALVAMONT. 
incepind de ieri, pe locul 
tradițional de la lacul Bu
cura din Retezat, s-a inau
gurat noua ediție a tal erei 
do vară a formației S dva- 
mont din Lupeni. In cadrul 
ei funcționează și un post 
de prim-ajutor, sprijin va
loros pentru turiștii care 
asaltează in sezonul estival 
crestele Retezatului.

O NOI A ADRESA — me
moriu a fost Înaintată de 
către primăria orașului U- 

ricani către TAC’M Hu- 
nedoara-Deva, prin care se 
reclam'i ritmul lent al lu
crărilor de amenajare a 
căilor £- a ‘' S și a zonelor 
verzi, montarea dalelor de 
protecție din cartierul 

Bucura. Spațiile dintre 
blocuri continuă să aibă 
înfățișarea unor maidane, 
motiv care provoacă, pe 
bună dreptate, nemulțu
miri?! locuitorilor.

FURTUL PRESEI pe re
paus <!■' difuzare, de la 
tipografi la cititori, conti
nuă să se resimtă și la 
Petroșani. Lunar, în cite 
35, 14, II, 1.» zile nu ajung 
la n a marile cotidiene cen
trale Alxinații reclamă, 
« hioșcarii și poșta reclamă... 
R,amine de văzut ce efecte 
vor acea recentele „demer
suri-' ale Poliției din Capi
tală

O INIMA I. ,te forma 
br i u'ui găsit, împreună 
cu trei alici, de un binc- 
vo.tor. L«-a adus la redac
ție. Păgubașul se poate a- 
dr< a administrației ziaru
lui.

IN ' l I'IML'L I IMP au
tobuzele AUTL-ului nu 
mai < rrculă pe traseul Pe
troșani — Uricani după o- 
ra 22. In lf> iulie, aproxi- 
m itiv 30 de oameni au aș
teptat zadarnic de la ora 

22 piuă la 23,30. Trenul es- 
b o varianta doar pentru 
unu, deoarece, după cum 

știe, are cap de linie în 
P Irbăfcnl. Oare să R fie 
șoferilor f:. i do întuneric? 
(I’.M.)

Rubrică realizată <le
loan Dl III K

Scrisori de la cititori

Din nou despre promisiuni vechi
Odată cu schimbările pe 

care revoluția le-a declan
șat în toate domeniile de 
activitate, împreună cu 
mulți cetățeni ai î’etroșa- 
niului, am sperat că și in 
gospodărirea orașului nos
tru vor interveni schimbări 
în bine.

Deși lunile trec, vara a 
venit, schimbările aștepta
te întîrzie. Dintre multe 
probleme care preocupă 
cetățenii orașului, mai pre
cis la cîtcva doleanțe ale 
lor care de mult trebuiau 
satisfăcute aș dori să mă 
refer, să insist pentru so
luționarea lor.

() problemă devenită 
din nou acută, in aceste 
zile călduroase de vară, 
este lipsa unor surse de 
apă atît pe artera princi
pală, cit și pe întreaga zo
nă centrală a Petroșaniu- 
lui. Cetățenii cil mic, cu 
mare, umplu bulevardul 
pînă seara tirziu și nici
unde orașul nostru nu are 
cișmea, o fintînâ țișnitoare 
pentru a-ți astimpăra se
tea. Vin străini, turiști, 
întreabă în dreapta ?i în 
stingă de o sursă de apă, 
și trebuie 5â ridici din 
umeri „nu, n-avem", ,,nix 
wasser", „niet vodă". Dar 
de ce nu avem ?! Sîntem 
de rîs I

In atec iși măsură du
cem lipsa altor amenajări 
care țin tot de civilizația 
urbană, de cerințele igie
nice ale unei așezări ptl-

O lume marginalizată
Cl cugetare sună cam 

așa; „Numai cel aflat In 
grea suferință poate înțe
lege, pe deplin, necazurile 
și suferințele celor din ju
rul său".

Preocupată de necazuri
le celor năpăstuiți de soar
tă, de ușurarea crucii gre
le a destinului pe care și-l 
duce fiecare handicapat, A- 
sociația de sprijin a handi
cap, iților din Petroșani nu 
încetează să spere că va 
veni și ziua cînd i se va 
acorda spațiul mult pro
mis... Dar, cînd va veni a- 
ceastă zi?

Din <30 mai a.c. avem o 
cerere l i Primăria munici
piului Petroșani pentru e- 
libcrnrea (cedarea) unul 
spațiu. Chiar mai lătural
nic, dar strict necesar. Să 
ne dea țxrsibilitatea să ne 
desfășuram activitatea. Din 
luna mal a.c., a fost în
ființată Asociația de sprl- 

blice. Este vorba de WC- 
uriie publice care lipsesc 
cu desuvîrșire dc-a lungul 
străzii principale. Or, sînt 
mulți copii, oameni bol
navi, bătrini, chiar și să
nătoși, care au... nevoie. 
După ce sc închid localu
rile, copiii, chiar și oame
nii maturi, mai ales cei 
buuți, se folosesc, în văzul 
lumii, de colțurile blocu
rilor, de gardurile vii. Fru
mos ne șade 1

Și încă o propunere aș 
face in numele celor tre- 
cuți de tinerețe. De fapt, 
e o propunere mai veche: 
de mult se așteaptă finali
zarea promisiunilor făcu
te de gospodarii orașu
lui, dar întîrzie. Este vor
ba de construirea unei 
case mortuare pe lingă 
cimitir, pentru a sc evita 
deranjarea vecinilor de 
bloc, cauzată Ia fiecare 
înmormlntarc, greutăți
le cu care trebuie să se 
confrunte familiile dcce- 
daților.

Noi, pensionarii am aju
ta cu dragă irimâ la con
struita urci nsemcnca 
case mortuare care in al
te or?.șe r.u nti c o pro

blemă, dar la noi e igno
rată. De ce perpetuează a- 
ceastă mentalitate de ig
norate a cerințelor civili
zației, a omului și a pro
blemelor lui ?

losif MAIOR, 
pensionar Petroșani

jin a handicapaților din 
Petroșani, legalizată sub 
numărul de înregistrare 
73/26 mai 1990 la Judecă
toria din Petroșani. Dc a- 
tunci sîntem purtați pe 
drumuri, cu promisiuni. 
Oare să nu se găsească un 
spațiu șl pentru această a- 
sociațic?

...Sc spune că făptura o- 
mcncască, atunci cînd arc 
milă și suflet, mai face și 
minuni. Am dori ca aceas
tă minune să fie accca dc 
a fi înțeleși șl ajutați pen
tru a obține minimul ne
cesar, un sediu, desfășură
rii activității noastre coti
diene în sprijinul celor 
handicapați. Sint oameni, 
Aproape 400, caro au npvoic 
de ajutor.

Birou] Asociației dc sprijin 
a handicapaților Petroșani

Concert 
religios

In parcurile teatrului și 
cel de lingă hotelul din 
Petroșani au avut loc, luni, 
miniconcerte de muzică re
ligioasă oferite de un grup 
de membri ai corului Bise
ricii penticostale din San 
Juan Capitano (SUA). Mi- 
niconcertele au cuprins lu
crări muzicale ale compo
zitorilor americani șl au 
fost urmărite de un nume
ros public. Așa cum ne-a 
declarat domnul Craig Stir- 
ling, conducătorul grupu
lui, formația corală între
prinde un turneu prin mai 
multe localități din Româ
nia. Din cor fac parte și 
persoane originare din țara 
noastră. (Al. II.)

(Urmare din pag I)

cină, probabil, că în anii 
următori vom avea un gol 
de populație tînără, vom 
închide creșe, grădinițe, 
școli, populația va „îmbă- 
trîni“.

Trist este faptul că din 
aceste avorturi incomple
te, internate în anul 1990, 
se prezintă încă multe ca
zuri de avort provocat cri
minal, cu complicațiile cu
noscute. Există încă mul
te persoane care, în locul 
unei prestații medicale ci
vilizate, efectuate cu pro
fesionalism, în condiții de 
spital, preferă manopere 
empirice, riscante, deși ca-

Polifîa >i ordinea de drept
GOANA DUPĂ 
CHILIPIRURI

Jfoca Rovinei, din Lupeni 
este un tînăr care dc-abla 
a împlinit 19 ani. O vîrstă 
cînd cei de-o seamă cu el 
muncesc cu spor și sc bu
cură din plin dc viață. Nu
mai că Hoca Rovinei nu 
a vrut să fio și el în rîn- 
dul acestora și a ales ca
lea infracțiunii. In data de 
15 mai, fiind dc serviciu în 
schimbul III, la bala mi
nerilor de la mina Lupenl- 
sud, unde se angajase nu
mai din 2 februarie, a tă
iat cu o pînză de bonfaicr 
lacătul de la ușa dulăplo- 
rului care aparțlncn mi
nerului S.M. șl a furat tin

Din presa străină

Cehoslovacia
program de

,,Le Mondc" — Fran
Cchosloiaii.i este gata 

să se lanseze in reforme 
economice de anvergură. 
O recentă dezbatere cam 
a opus partizanii „gradua- 
lismului" celor ai „refor
melor rapide", s-a încheiat 
înainte de scrutinul pre
zidențial.

Chiar dacă unii condu
cători, ca vicc-priministru) 
ales, dl. Valtr Komare și 
reprezentanții Partidului 
crești n-democrat continuă 
să atace graba prea mare 
a colegilor lor, vor trebui 
luate măsuri importante 
înainte de sfîrșitul anului 
sau la începutul lui 1991. 
Reforma prețurilor anun
țată luna trecută s-a reali
zat. Ea se va finaliza prin- 
tr-o puternică creștere a 
prețurilor cu amănuntul și 
va trebui continuată în 
cursul lunilor următoare. 
După dl. Nicolaj Ordnung, 
de la Institutul de econo
mie al Academiei de știin
țe din Fraga, guvernul în
țelege „să corijeze în a- 
cest an principalele distor
siuni de prețuri", ceea ce 
înseamnă „o masivă re
ducere a subvențiilor, în
soțită de diminuarea taxă
rii excesive a anumitor 
produse".

Cehoslovacia dorește li
beralizarea importurilor 
pentru a se ajunge în ia
nuarie viitor la o conver
tibilitate internă a rublei, 
întreprinderile stimulate 
sâ-și valorifice bunurile în 
monede convertibile, își 
vor vedea garantat accesul 
liber al devizelor. Alte 
măsuri, ca de exemplu, 
crearea agențiilor dc schimb 

Avortul — un
drul legal și tariful minim 
este la îndemîna tuturor. 
Mai grav e faptul că mai 
există persoane care se o- 
cupă încă cu această înde
letnicire criminală — a- 
matoare de venituri ilicite 
— nenorocind aceste fe
mei credule care Lși riscă 
viața și banii, apelind la 
provocarea clandestină de 
avort. Această situație este 
complet ilogică și sperăm 
că legislația noastră va 
avea u.n cuvînt de spus în 
privința acestor persoane 
abjecte ce se mai ocupă 
de provocarea de avort, 
atît timp cît cadrul legal 
nu ridică nici o restricție 

pantalon, o cămașă din ma
terial dc blue-gcans și un 
trening. Valoarea obiecte
lor furate — 4350 de lei. 
Cămașa a vîndut-o pentru 
suma de 1200 de lei. Restul 
obiectelor n-a mai apucat 
să le înstrăineze intrucit a 
fost prins.

Ce a favorizat infracțiu
nea? Concluziile se des
prind din declarațiile date 
de făptaș, de cel ce a cum
părat cămașa, precum șl 
din caracterizarea anexată 
la dosarul infractorului, e- 
liberată la cererea Poliției 
de I.M. Lupeni. Din aceste 
documente rezultă că Hora 
Rovinei, deși nu are ante
cedente penale, a mal fost

— ti ii vast 
privatizare 

ța

sint în curs de a fi reali
zate.

Guvernul d_' la Prag.i a 
întreprins deja multe de
mersuri pentru reintegra
rea Cehoslovaciei in comu
nitatea comercială și finan
ciară internațională. Străi
nii pot de acum să reali
zeze investiții în țară, să 
achiziționeze active indus
triale și bunuri imobiliare. 
Țara va trebui să figureze 
in curînd printre membre
le noi ale Fondului Mone
tar Internațional.

Ca și în alte țări din 
Est, problema majora că
mine trecerea marilor în
treprinderi de stat în sec
torul liberei concurențe. 
S-a proiectat transforma
rea centralelor industria
le în societăți anonime. Dar 
creșterea economiei dispo
nibile, afectată de cumpă
rarea acțiunilor, este ac
tualmente foarte slabă. Va 
trebui ca statul să distri
buie acțiuni gratuite sala- 
riaților. Procesul de pri
vatizare trebuie, după dl. 
Ordnung, să intervină cît 
mai curînd posibil, eVel 
„dacă liberalizăm prețn- 
rile fără să plasăm agcnț’l 
economici în postura da 
concurenți, ne vom afla 
foarte rapid în situația de 
hiper-inflație". Pînă a- 
tuncî, guvernul contează 
pe dezvoltarea întreprin
derilor mici șl mijlocii, ■ 
căror înființare este liberă 
de la 1 mai, pehtru a a- 
morsa concurența și a 
dezvolta sectorul hiper- 
atrofiat aî serviciilor.

Traducere de 
Ionica MUSTAȚA /

risc
la libera opțiune a femeii 
de a păstra sau nu sarcina.

In condițiile actuale, de 
avort liber, cîteva persoa
ne încr lmțîndu-.i viața 
acestor persoane crimina
le, au plătit tributul capi
tal, decedînd prin compli
cațiile avortului. Astfel, 
3 femei au decedat Ia a- 
ccst an, lâsînd familia în
doliată, copii mici fără în
grijire maternă, deși pu
teau foarte bine, contra 
a 55 lei și a 30 de minute 
de așteptare în spital, să 
rezolve civilizat și fără 
complicație avortul.

Facem un apel la logică, 
la bun simț, pentru a e- 
vita aceste situații com
plet anormale, antisociale.

prins în ziua de 17 mal 
1989, cînd lucra la mina 
Lupeni, cu chel potrivite 
pentru dulapurile din ba
ia minerilor, faptă pentru 
care l-a fost desfăcut con
tractul de muncă. A fost 
reangajat la mina I.upenl- 
Sud, pentru că nu s-a știut 
ce „trecut" are. De aseme
nea, rezultă că îi plac Jo
curile de noroc, că a făcut 
repetate „nemotivate", că 
în ziua de 14 aprilie a fu
rat tot din bale, de la O 
altă persoană, 400 de Iei 
pe care i-a restituit, la in
tervenția șefilor dlrecți fă
ră a sc lua nici o altă mă
sură.
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Calitate, bun gust, promptitudine
Privat izare-inițiativă

Binom cu elemente
(încă) necunoscute

Trecerea la economia <le piață, impune in activi
tatea de prestări servicii către populație privatizare ?i 
inițiativă pe toate planurile. Cum silit ințelese aces
te noțiuni la Cooperativa meșteșugărească „Unirea" 
din Petroșani și care sini efectele acțiunii lor asu
pra calității serviciilor — iată tema dialogului nos
tru cu domnul ing. IO IX 1(1 S, președintele co
operativei.

Din luna mai, am înce
put trecerea spre noi forme 
de organizare. Schimbarea 
din temerii a activității co
operativei va avea, fără 
Îndoială, efecte pozitive a- 
supra calității serviciilor 
noastre către populație. Co
operatorii sînt cu adevărat 
ftimulați. Clienții noștri 
trebuie să fie totdeauna 
mulțumiți, să apeleze clnd 
au nevoie, cu încredere la 
serviciile noastre. Aceasta 
Implică o luptă pcrmancn. 
lă pentrir calitate, pentru 
diversificarea ofertei !n 
funcție de solicitări, prom
ptitudine în executarea co
menzilor.

Prima dintre noile forme 
este trecerea unităților la 
activități pe bază de man- 
datariat. Peste 30 de uni
tăți de-ale noastre, din Pe- 
trila și Petroșani, au trecut 
deja la noua formă de or
ganizare. Este vorba de 
unități de cizmărie, fond 
plastic, croitorie, reparații 
radio-tv, foto, ceasornică
rie, Înregistrări mjzicale 
șa.

— < e avantaje au man
datarii?

— Toate drepturile de 
angajat în muncă; salariu, 
concedii, beneficii ș.a. Se 
adaugă spațiul adecvat ac
tivității, utilaje și unelte 
de lucru, materii prime, 
prioritate în aprovizionare. 
Mandatarii nu au „proble
me" cu fiscul și cu eviden
ța contabilă. Cîștigurile lor 
sînt sensibil mai mari dc- 
cit plnă acum, dacă mun
cesc bine și unitatea este 
rentabilă. Și încă un as
pect: pentru mandatari fa
limentul este exclus.

— Alte forme noi de or
ganizare ?

— Persoane angajate in 
alte unități de stat sau par
ticulare pot presta, pe ba
ză de contract, în secțiile 
noastre, activități de pro
ducție. Un fel de „al doilea 
serviciu". Spre exemplu, 
un lăcătuș din industrie, 
să spunem, poate lucra in 
secția noastră de instala
ții sanitare, in afara orelor 
de program, fiind plătit 
corespunzător muncii și ca

lificării. De asemenea, pu
tem angaja în secții sau în 
cadrul TESA pensionari, 
studenți, personal angajat 
în alte întreprinderi, care, 
muncind în cadrul coope
rativei. în afara activității 
de bază, pot obține câștiguri 
importante fără a le fi a- 
fectat venitul principal.

Se pot afilia- și unități 
particulare, asigurînd un 
beneficiu cooperativei, în 
schimbul sprijinului subs
tanțial In aprovizionare.

— Despre prețuri?
— Liberalizarea prețu

rilor, în curîncl, va deveni 
o realitate. Așadar, noi po- 
posibilități de cîstig pentru 
întreprinzători.

II. AI.EX AXDRESCU

în sprijinul
întreprinzătorilor

• Pentru o cît mai bună 
dotare tehnică a ateliere
lor, cooperativa achizițio
nează, de la unitățile de 
stat, bunuri de folosință în
delungată, mijloace fixe 
uzate sau defecte pentru 
recondiționarca și revalori
ficarea lor;

• Se asigură avantaje 
multiple, mai ales în ceea 
ce privește aprovizionarea 
cu materii prime, pentru 
întreprinzătorii particulari 
care doresc să devină mem
bri cooperatori. De exem
plu; un taximetrist parti
cular, dacă devine membru

Studioul de înregistrări muzicale din Petroșani, u- 
nitate care ființează in re gim de mandat.

cooperator, beneficiază de 
un larg sprijin în asigura
rea pieselor de schimb, a 
reparațiilor autoturismului, 
a carburanților și lubrifi- 
anților;

• In orice moment co
operativa asigură dotarea 
necesară pen'ru cei care 
doresc să deschidă noi uni
tăți dc prestări de servicii, 
îndeosebi se urmărește des
chiderea unor unități de 
marochinărie, tîmpiărie, 
mecanică fină, servicii de 
igienă la domiciliu, insta
lații, construcții și reparații 
de locuințe, artizanat, pla- 
pumerie.

Se caută 
executant I
Contract 

avantajos
Cooperativei i-a fost 

oferit un contract avan
tajos: executarea a
1 0(111 000 de linguri din 
lemn pentru o firmă i- 
ta liană. Se caută unul 
sau mai mulți execu- 

tanți. Condițiile contrac
tului sint deosebit de 
tentante!

REȚINEȚI!
Cooperativa „Unirea4* asigura

Servicii la nivel ridicat de exigență
IMPORTANT! Pentru lucrări la domiciliu 

și servicii către populație care depășesc ca 
valoare suma de 3000 de Iei, beneficiarii pot 
plăti costul lucrării in rate! Un avantaj pen

tru fiecare dintre dumneavoastră!

Grupaj publicitar realizat 
la cererea Cooperativei „Unirea"

Programul turului div. A Ia fotbal — ediția a 73-a 1990-1991
LI A PA I (12 august 1990)

Farul Constanța — „Poli" Timișoara 
Rapid București — SC Bacău 
Dinamo București — Pțtrolul Ploiești 
Univ. Craiova — Steaua București 
FC Bihor — Corvinul Hunedoara 
Progresul Brăila — Sportul studențesi 
FCM Brașov — Inter Sibiu 
Gloria B. .trița — FC Argeș 
„U" Cluj — Jiul Petroșani

ETAPA A II-A (18 august 1990)*
„Poli" Timișoara — Rapid București 
SC Bacău — Dinamo București 
Petrolul Ploiești — Univ. Craiova 
Steaua București — Progresul Brăila 
Corvinul Hunedoara — FCM Brașov 
Sportul studențesc — FC Bihor 
Inter Sibiu — Gloria Bistrița 
FC Argeș — „U" Cluj 
fiul Petroșani — Farul Constanța

ETAPA A III-A (22 august 1990)
Farul Constanța — FC Argeș 
Rapid București — Jiul Petroșani 
Dinamo București — „Poli" Timișoara 
FC B'hor — Steaua București 
Progresul Brăila — Univ. Craiova 
FCM Brașov — Sportul studențesc 
Gloria Bistrița — Corvinul Hunedoata 
„U" Cluj — Inter Sibiu
SO Bacău — Petrolul Ploiești

FT APA A IV-A (2 septembrie 1990)
Univ. Craiova — FC Bihor 
„Poli* Timișoara — SC Bacău 
Petrolul Ploiești — Progresul Brăjlu 
Steaua București — FCM Brașov 
Corvinul Hunedoara — „U“ Cluj 
Sportul studențesc — Gloria Bistrița 
Inter Sibiu — Farul Constanța 
FC Argeș — Rapid București 
Jiul Petroșani — Dinamo București

I I APA A V-A (5 septembrie 1990)
Farul Constanța — Corvinul ÎTurr <1jar.. 
Rapid București — Inter Sibiu

Dinamo București — FC Argeș 
FC Bdior — Progresul Brăila 
FCM Brașov — Univ. Craiova 
Gloria Bistrița — Steaua București 
,,U" Cluj — Sportul studențesc 
„Poli" Timișoara — Petrolul Ploiești 
SC Bacău — Jiul Petroșani
ETAPA A A 1-A (15/1G septembrie 1990)
Univ. Craiova — Gloria Bistrița 
Progresul Brăila — FCM Brașov 
Petrolul Ploiești — FC Bihor 
Steaua București — „U“ Cluj 
Corvinul Hunedoara — Rapid București 
Sportul studențesc — Farul Constanța 
Inter Sibiu — Dinamo București 
FC Argeș — SC Bacău
Jiul Petroșani — „Poli" Timișoara

ETAPA A VII A (23 septembrie 1990)
Farul Constanța — Steaua București 
Rapid București — Sportul studențesc 
Dinamo București — Corvinul Hunedoara 
FCM Brașov — FC Bihor
Gloria Bistrița — Progresul Brăila 
„U" Cluj — Univ. Craiova 
„Poli" Timișoara — FC Argeș 
SC Bacău — Inter Sibiu
Jiul Petroșani — Petrolul Ploiești
ETAPA A VIII- A (29/30 septembrie 1990)
Univ. Craiova — Farul Constanța 
FC Bihor — Gloria Bistrița 
Progresul Brăila — „U“ Cluj 
Petrolul Ploiești — FCM Brașov 
Steaua București — Rapid Bucurc.,(i 
Corvinul Hunedoara — SC Bacău 
Sportul studențesc — Dinamo B'ictiie ti 
Inter Sibiu — „Poli" Timișoara
I ( Argeș — Jiul Petroșani

ETAPA A IX-A (7 octombrie 1990)
Farul Constanți — Progresul Brăila 
IU.pili București — Univ. Craiova 
Dinamo București — Sfăatl.i București 
Gloria BP'iita — FCM Bi.t.ov 
,.U" Cluj FC Bihor 

„Poli" Timișoara — Corvinul Ilunrii > 
SC Bacău — Sportul studențesc 
FC Argeș — Petrolul Ploiești
Jiul Petroșani — Inter Sibiu

ETAPA A X A (10 octombrie 1990)
Univ. Craiova — Dinamo București 
FC Bihor — Farul Constanța
Progresul Brăila — Rapid București 
FCM Brașov — „U" Cluj
Petrolul Ploiești — Gloria Bistrița 
Steaua București — SC Bacău
(. orvinul Hunedoara — Jiul Petroșani 
Sportul studențesc — „Poli” Timișoara 
Inter Sibiu — FC Argeș

ETAPA A XI-A (20/21 octombrie 1990)
Farul Constanța — FC Brașov 
Rapid București — FC Bihor 
Dinamo București — Progresul Brăila 
„U“ Cluj — Gloria Bistrița 
„Poli" Timișoara — Steaua București 
SC Bacău — Univ. Craiova 
Inter Sibiu — l’eti-olul Ploiești 
FC Argeș — Corvinul Hunedoara 
Jilll Petroșani — Sportul studențesc

ETAPA A XII-A (28 octombrie 1990)
Univ. Craiova — „Poli" Timișoara 
IC Bilior — Dinamo București 
l’rc ic al Brăila — SC Bacău 
FCM Brașov — Rapid București 
Gloria Bistrița — Farul Constanța 
Petrolul Ploiești — „U" Cluj
Steaua București — Jiul Petroșani 
Corvinul Hunedoara — Inter Sibiu 
Sportul sludcnțesc - FC Argeș

ETAPA -A XIII A (3/1 noiembrie 1990)
Farul Con t inia — „U“ Cluj 
Rapid București — Gloria Bistuț.i 
Dinanvi București — FCM Brașov 
,,PoU' l'imișoara — Pi ogresul Brăila 
SC Bnăii — FC Bihor
Corviri’i! Iltn.'k.n i - Pe'mlul Ploapi 
Inter Sibiu Sportul -tu.lențvsc

FC Argeș — Steaua Bu urești
.liul Petroșani — Unii’, Craioia

ETAPA A X.IV-A (11 noiembrie 1990)
Farul Constanța — Petrolul l’toi.-șli 
Univ. Craiosa — FC Argeș
FC Bihor — „Poli" Timișoara 
Progresul Brăila — Jiul Petroșani 
101 Brașov — SC Bacău
Gloria Bistrița — Dinumo Bueurcf., 
„U“ Ciuj — Rapid București
Steaua București — Inter Sibiu
Sportul studențesc — Corvinul Hunedoara

ETAPA A XV- 1 (17 noiembrie 1900)
Rapid București — Farul Constanța 
Dinamo București — „U‘‘ Cluj 
„Poli" Timișoara — FCM Brașov 
SC Bacău — Gloria Bistrița 
Petrolul Ploiești — Sportul studențesc 
Corvinul Hunedoara — Steaua București 
Inter Sibiu — Univ Craiova 
FC Argeș — Progresul Brăila
Jiul Petroșani — FC nihor
ETAPA A XA 1-A (21/25 noiembrie 1990)
Farul Constanța — Dinamo București 
Rapid București — Petrolul Ploiești 
Univ. Craiova — Corvirril Hunedoara 
FC Bihor — FC Argeș 
Progresul Brăila — Inter Sibiu 
I'( Al Brașov — Jiul Petroșani 
Gloria Bistrița — „Poli" Timișoara 
„U" Cluj — SC Ba. ău 
Steaua Bi'Urcști — Sportul studențesc 
ETAPA A XVII A («9 decembrie 1990)
Dinamo București — Il.ipi I Bucure,ti 
„Boli" Timișoara — „U" (. lu| 
SC Bacăil — Farul Constanța
Petrolul Ploiești — Steaua București 
Corvinul Hunedoara — Progrc-.nl Braila 
S[x»rtul studeiițrnr — Univ Cr.iioia 
Inter S hiu — l’C t> hor
I-''' Argeș — 1 CM Brasos
Jilll Petroșani — Gloria Bistrița
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Ucraina — stat suveran
Deputății Sovietului Su

prem al Ucrainei au adop
tat declarația privind su
veranitatea de stat a repu
blicii. Documentul pro
clamă suveranitatea de 
stat a Ucrainei ca „supre
mația, independența, pleni
tudinea și indivizibilitatea 
autorității republicii în 
limitele teritoriului său, 
precum și independența și 
egalitatea în drepturi pe 
plan extern". Declarația re
levă că Ucraina este suve
rană în domeniul dezvol
tării culturale și spirituale 
a națiunii ucrainene, ea 
stabilind folosirea resurse
lor naturale și avînd drept 
de a cere daune pentru de
poluarea ecologică a repu
blicii pricinuite de activi
tățile organelor unionale. 
Documentul proclamă drep
tul ucrainienilor de a dis-t 
pune de forțe armate, tiu- 
pe de interne și organe de 
securitate proprii și subli

Majorări de prețuri în Ungaria
Potrivit unui comuni

cat al Ministerului Finan
țelor al Ungariei, ca urma
re a majorării prețurilor 
de producție și a impozitu
lui pe consum, cresc pre
turile carburanților. Ast
fel, benz na se scumpește 
în medie cu 20 la sută (cu 
5,50—G,60 forinți per li
tru) .și motorina cu 30 la 
sută. Printr-o hotărire a 
gur ci nulul, înccpînd de la 

niază că „cetățenii RSS U- 
crainene își vor efectua sta
giul militar activ pe teri
toriul republicii și nu vor 
putea fi folosiți în scopuri 
militare în afara granițe
lor ei fără acordul Sovie
tului Suprem al republicii. 
De asemenea, se proclamă 
solemn că republica doreș
te să devină în viitor „stat 
pcrmanent-ncutru care nu 
va face parte din blocuri
le militare și va respecta 
cele trei principii nenuclea
re — de a nu produce, a 
nu poseda și a nu folosi 
arme nucleare.

Majoritatea vorbitorilor 
au subliniat că, în fapt, 
concepția de suveranitate 
nu trebuie orientată spre 
separarea de URSS, iar re
lațiile Ucrainei cu celelal
te republici unionale să se 
bazeze pe tratatele încheia
te pe baza principiilor de 
egalitate în drepturi, res
pect reciproc și neamestec 
în treburile interne.

16 iulie se majorează im
pozitul pe consumul de 
produse din tutun și bău
turi alcoolice. Ca urmare, 
prețurile acestor mărfuri 
cresc în medie cu 25 la 
sută. In magazinele pe va
lută sc va introduce im
pozitul pe consum, în ur
ma căruia cuantumul ma
jorării prețurilor va fi aici 
mai mare.

Pregătiri în Coreea de Nord 
în vederea reunificării

Coreea de Nord a înce
put pregătiri în vederea 
reunificării, anunță AP. A- 
genția de presă nord-co- 
reeană a anunțat că un co. 
mitet pregătitor pentru pa
ce și rcunificarea țării s-a 
întrunit pentru a disjsta 
alegerea delegațiilor și e- 
xaminarea documentului 
care va fi adoptat în au
gust la Simpozionul pen
tru pace și reunificare. De 
asemenea, Corcea de Nord 
este pregătită să deschidă 
o parte a frontierelor ci cu 
Coreea de Sud, care apre
ciază acest plan drept pro- 
pagandă. Oficialitățile sud- 
coreene sînt îngrijorate și 
pentru faptul că anunțata 
Conferință a tineretului pen
tru reunificare urmărește 

Escaladarea conflictelor dintre 
kirghizi și uzbeci

în regiunea Oș, din Kir- 
ghizia, situația s-a dete
riorat brusc, a anunțat mi
nistrul de interne al repu
blicii, Viktor Gonciarov. 
In pofida stării excepțio
nale, decretată cu cîtva - 
timp în urmă, în orășel» < 
Oș, Uzghcn și în satele li
mitrofe au izbucnit din nou 
conflictele între kirghizi și 
uzbeci, culminînd cu po
gromuri și incendii de lo
cuințe. In ultimele două 
zile, în aceste ciocniri au 
fost rănite 30 de persoane, 
din care 15 au fost spitali
zate.

Agenția TASS citează de.

să încurajeze dizidența in 
sud.

Coreea de Nord a fixat 
data de 15 august ca ziua 
în care tinerii din ambele 
țări să fie prezenți într-un 
sat de frontieră pentru a 
manifesta în cadrul unui 
măre miting consacrat reu

nificării, la care au fost in
vitați dizidenții sud-coreeni 
și studenții radicali.

Guvernele celor două țări 
au hotărît să amîne pentru 
septembrie istoricele con
vorbiri între premierii lor, 
urmînd ca a doua sesiune 
să trateze îmbunătățirea as
pectelor politice și militare 
tensionate dintre părți, in
formează Agenția Associa- 
ted Prcss într-o telegramă 
din Tokio.

clarațiile făcute in cursul 
celui de-al XlX-lea Con
gres al PC din Kirghizia 
potrivit cărora aceste cioc
niri sînt cauzate de situa
ția socială dificilă din su
dul republicii, unde există 
peste 50 000 de șomeri, o 
criză acută de locuințe, de 
grădinițe, spitale. Potrivit 
ultimelor informații, cita
te de agenție, orașul Oș es
te survolat de elicoptere, 
magazinele au fost închise, 
a fost suspendat transpor
tul urban, iar pe străzi 
șl-au făcut apariția blinda
tele.

FILME
PETROȘANI — Fa rin

gul: Transamerîca 8x- 
press; Victoria: Iancu
Jianu haiducul; Unirea: 
Omul din Rio.

LUPENI: Incoruptibi-
Iul de la etajul XIX.

VULCAN Starman.
LONF >.,Fiul căpitanu

lui Blood. «wS'-'1-
URICANI: Intercepția.
PETRILA: Miss Ari- 

zona.
ANINOASA: împăca

rea.

T.V.
10,00 Actualități.
10.10 Preuniversitaria
11,15 Teatru TV. (reluare)
12,50 Desene animate.
13.10 Actualități.
15,00 Muzică populară.

STATIA C.F.R. PETROȘANI’ *
angajează 

bărbați între 20—40 am 
minim 8 clase, 

pentru calificare la locul de muncă în 
meseria de 

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

salariu de 2043.
DUPĂ CALIFICARE SE ASIGURA:

— Ciștig mediu lunar 3500 lei
— Uniforme gratuite
— Permise de călătorie gratuite pe CFR 

pentru salariat și membrii de familie 
înscrieri și informații la Stația CFR Pe

troșani.

15.20 Notați în agenda dv.
15,40 Documentar științi

fic).
16,05 Video non-stop, vi

deo...
16,25 Reflector.
16,55 Teleșcoală (reluare).
17.20 Dominantele stagi

unii muzicale 1989—
' 1990.

17,45 Am fost șî-om fi! 
Producție a Studi
oului de Film TV.

18,05 Memento coregrafic.
18,35 Limba noastră.
19,05 Anunțuri... Anun

țuri... Anunțuri...
19,10 Desene animate.
19,30 Actualități.
20.15 Memoria culturii.
20.50 Telccinemateca.

Deșertul roșu.
22.50 Reflector.
23.15 Actualități.

MINISTRUL educației 
din Israel, Zevulun Ham- 
mer, a propus înființarea 
unei emisiuni radiofonice, 
r.c>n stop, pcnt’u emigran
ta evrei sovietici și etio
pieni. Acest plan, care va 

urezentat spre aprobare 
guvernului, urmărește fa
miliarizarea noilor veniți 
in Israel cu cultura evre
iască și sprijinirea lor în 
găsirea de locuri de mun
că, a precizat ministrul is- 
raelian, citat de agenția 
Așsociated Press.

CONSILIUL Suprem li
tuanian a lansat un apel 
în vederea „întăririi co
operării" cu Federația Ru- 
să, cu prilejul celei de-? 
70-a aniversări a tratatu
lui d« pace semnat între 
Lituania șl Rusia leninistă 
— transmite agenția Fran
ce Press». în document, 
parlamentul lituanian a- 
mintește că Moscova, sem- 
nlnd acest tratat de pace.
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VlND video „Funai", sta
re perfectă. Petroșani, stra- 
ii Viitorului 36/10, telefon 
JII92. (1779)

\IND tasă. strada Maleia 
i ■■ 16, Petroșani. Solicit
f irsonieră sau apartament, 
leiefon 42933. (1778)

VIND proteză picior drept 
pentru fenv.j'. Petrila, stra
da Traian Vuia nr. 43. 
<1775)

VIND Op >| „Carn ival" 
Die'cJ, stare perfectă. Pe

SCURTE ȘTIRI ■ SCURTE ȘTIRI
la 12 iulie 1920, „a recunos
cut independența statului 
lituanian și a renunțat 
pentru totdeauna la aceas
tă revendicare privind su
veranitatea poporului Litua
niei și a teritoriului ei“. 
„Principiile de bază" ' ale 
acestui tratat „nu și-au 
pierdut importanța nici 
pină în prezent".

GRECIA a început să-și 
conccn’rcze trupe la gra
nița cu Albania pe motivul 
posibilității unor acțiuni 
„imprevizibile" din partea 
Tiranei, a anunțat presa 
greacă de vineri, citind 
surse informate, potrivit 
agenției TASS. Anterior, 
reprezentantul oficial al 
guvernului grec, Viorna 
I’olidoras a calificat si
tuația din Albania drept 
„tragică", exprimîndu-și 

troșani, strada Independen
ței bloc 24/9, telefon 41120. 
(1770)

VIND Fiat 850 Paroșeni, 
strada Aleea Lăcrimioare
lor, bloc D, sc. 3, ap. 15, 
după ora 14 (1771)

S( IIIMIII R1 LOC î INȚA

SCHIMB apartament, 2 
camere, l’-tr-ișnm, Aviato
rilor, bloc 15C, ap. 16, cu 

3 camere, de |.< Dacia in- 
spre cenți n. (1753)

C A U I' p< i o. mă in tei i,â 
p'-utru jngi ijn c Lmi t 

îngrijorarea față ds soarta 
cetățenilor albanezi de na
ționalitate greacă, dar a 
negat existența unei așa- 
zise regrupări de trupe 
grecești la granița cu Al
bania.

PURTĂTORUL de cu- 
xînt sovietic, Ghcnnadi 
Gherasimov, a dezmințit 
cu hotărîre informațiile 
din presă referitoare la 
depozitele de gaze toxice 
sovietice din RDG. „Infor
mațiile cu referire ta une
le cercuri guvernamenta
le, că pe teritoriul RDG 
sînt depozitate pînă la 
30 000 tone material de 
luptă sovietice, sînt știri 
false, provocatoare", a de
clarat Gherasimov, adău
gind că și reprezentanți o- 

navă și menaj, strada Ma- 
ieia nr. 16, telefon 42933. 
(1778)

PIERDERI

PIERDUT tichet butelie 
seria A nr. 1142, eliberat 
de PECO — Vulcan. II de
clar nul (1777)

PIERDUI’ contract de In- 
cbiiiere pe numele Raita 
Inan. eliberat de EGCL Vul
can II declar nul. (1776)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe rmmi'le Vas Ma

ficiali al guvernului RDG 
au dezmințit aceste știri.

IN ZONELE carbonife
re ale URSS, unde au avut 
loc greve politice și mitin
guri ale minerilor, situația 
se normalizează — reia- 
tează agenția TASS. Toate 
minele din regiunea Do- 
ncțk și-au reluat activita
tea într-un ritm normal. 
De asemenea, colectivele 
tuturor celor 11 mine din 
Vorkutn, care au participat 
la 11 iulie la greva politi
că, au reluat în mod orga
nizat lucrul menționează 
sursa citată.

RFG se situează pe pri
mul loc în rîndul celor 
mai mari importatori de 
produse agricole, depășind 
Statele Unite și Japonia. 
In 1989, RFG a importat 
produse agricole avînd va
loarea de 56 000 milioane 
mărci vest-germane (31000 
milioane dolari).

I.C.S. ALIMENTARA SI
A.P. PETROȘANI 

angajează direct sau prin transfer 
următorul personal i

— fochist autorizat pentru cazane de 
joasă presiune

Retribuția se face conform Legii 57/1974.

întreprinderea de tricotaje 
Petroșani

9

angajează de urgență următorul personal:

— contabil șef

— 2 electricieni, categoria a 3-,-> și cate
goria a 5-a.

încadrarea și salarizarea se vor face con
form Legii nr. 12/1971 și a Legii nr. 57/1974.

na, eliberată de Uzina de 
preparare a cărbunelui U- 
ricani. O declar nulă. (1772)

decis

( U DURERE in suflet 
deplmg moartea fulgeră
toare a celui mai bun 
prieten

MARC 1OAN 
iubit și stimat pentru 
sufletul cald și carnete 
rul frumos ce l-a avut.

il voi păstra mereu 
in amintire, liota Petru. 
(1771)

I.l.l Jîscoza" lupeni
angajează de urgență :

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

și Legii nr. 57/1974.
Se acordă grupa a Il-a de muncă și spor 

de 5 la sulă din salariul tarifar.
Relații suplimentare la biioul PIS al uni 

lății ; telefon 60451, 60452. . I
_________ 1

Itc'l ii țiu ț| administrația : Petroșani str Neolae Hlliescli nr 
I ipflrtil : 1 ipogr Petroșani, slr. If FI' lonn» t tecrelariat ■ 4 16 62 | »ecțil t 4 18 63, 4 24 M.

NicoLv IIAIrretcu. nr. 2. telefon I 4 11 M. s


