
NEVOIA DE
UNITATE SINDICALĂ
dar si de mai

Ee dezbărăm cu mari 
♦forturi ți dureri, aidoma 
-»nol nașteri, de obiceiuri 
inculcate timp de zeci și 
(teci de ani. Dar, dacă re
flectăm la acest fenomen 
«ie psihologie socială, este 
jo re-naștere. Aceste gin- 
'fluri îmi treceau, simbătă, 
prin minte înainte de a 
începe conferința extraor
dinară a Ligii sindicatelor 
miniere libere „Valea Jiu
lui". Cei care au partici
pat au băut la cafele și 
au tot fuma: pînă și-au 
pierdut răbdarea: hai,
domnule, nu mai începe ? 
Intirzicrea, de aproape o 
oră, am aflat de ce s-a 
produs: s-a încercat să se 
facă rost de o stație de 
amplificare. Și nu s-a gă
sit. Insă oamenii s-au înțe
les și fără microfon.

Intr-adevăr au fost ana
lizate lucruri de mare inte
res pentru toți minerii și 
celelalte sindicate afiliate 
la Ligă, care cuprinde 31 
de sindicate (in sală erau 
doar 2C I) in care sint 
36 098 membri. Conform 
normei de reprezentare 
in sală trebuiau să fie 361 
de oameni. Dar au fost 
doar 143. Ceea ce este 
semnificativ nu pentru 
unitatea sindicala, ci pen
tru lip.-a de încredere In 
liderii lor. O lipsă de în
credere, ața cum au spus 
Iar mineri de la minele 

Petrila-Sud și Faroșeni, În
treținută, pe dc o parte.de 
lideri care ni au prestigiu 
moral și profesional, iar 
pe de altă parte dc o cri
za acută dc in
formare a • u t u r o r 
minerilor cu privire la c« 
șe petrece Iu toate struc
turile sindicale, t-’onomice 
șl administrative. Pentru 
că Se petrec multe lucruri 
Importante, te ar trebui să 
Siringă rîndurile mineri
lor, In sindicate, care să 
aibă forță, așa cum sînt 
in orițe țara democrată 
unde au loc negocieri In
tre administrație . nd:- 
«ate.

Adtvăr.itu; .-op al con 
ferinței l-am dedus mai pc 
la mijlocul Întrunirii, l’ină 
s-a spus limpede că va 
trebui convocată conferin
ța Federației sindicatelor 
miniere Ișfcere, pentru 21 
august, li Deva, clnd se 
va romanei și conducerea 
federației. Și iată care sînt 
motivele : in biroul res
pectivei fec*?rațll sînt 19

multă muncă
membri, din care cei n» i. 
mulți au fost preocupați 
de rezolvarea unor proble
me, „presante", de natură 
personală. Cum sînt apar
tamente și buletin de 
București, bilete de odih
nă In fel și fel de stați
uni. De aceea negocierile, 
dificile și permanente, cu 
Guvernul și ministerele au 
ioc cu participarea ne
mijlocită a liderului Ligii 
sindicatelor miniere libe
re „Valea Jiului". In felul 
acesta federația se auto- 
scurtcircuitează. Idcea a- 
legerii unui nou birou al 
Federației, compus doar 
din 7 membri, a fost sus
ținută de participanți care 
au respins propunerile a- 
vansate, ca fiind nedemo- 
cratice și amintind de me
todele și practicile vechiu
lui și defunctului regim.

Și tot ca-n vremurile pc 
care toți ne străduim să le 
uităm, dar ne urmăresc 
obsesiv, oamenii au fost 
reținuți. Doar la început 
deoarece apoi și-au dat 
drumul la gînduri. Au 
destule pentru că, in între
prinderile miniere în care 
muncesc, văd și aud multe 
lucruri, făcîndu-i temători. 
Toți Optii au experiența în 
tras sforile, seamănă în 
mod deliberat tot felul de 
z vor uri a căror consecin
ță se răsfrînge asupra u- 
nității sindicale. Este o cri
ză de informare. Liderii 
din întreprinderi și institu
ții sînt preocupați dc o 
mulțime de treburi, dar 
uită ce este mai impor
tant: a informa oamenii 
în mod corect și în spiri
tul adevărului. Numai așa 
se va munci cu tragere de 
inimă, altfel se tot lungeș
te starea agonică d n mi
nerit, cu consecințe cîtu.și 
de puțin optimiste asupra 
salariilor. Oamenii pri
vesc cu ochi nepărtinitor 
tendințele existente in do
meniul Întreprinzătorilor 
particulari. Au spus-o lim- 
ped1: cei care au avut 
bani ir. linte, au ți mai 
mulți acum. Ciad wir fi 
luați la rost ți de . arte 
cine ?

In condițiile economiei 
libere, de piață, este nevo
ie acută atit de unitate 
sindicală, cît și de muncă 
onestă. Este idcea pc care 
am desprins-o din însufle
țită întrunire.

Tiberiu Sl’.Vl tltl
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Ne furăm căciula
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ln aceste zile s-au dat 
publicității principalii in
dicatori cconomico-finan- 
ciari realizați în primul 
semestru al anului. Așa 
cum a reieșit d n ședința 
Guvernului, rezultatele 
sînt un adevărat semnal dc 
alarmă: producția continuă 
să scadă. Față de prima 
Jumătate a anului trecut, 
industria republicană a 
produs cu 20 la .sulă mai 
puțin.

Semnalul de alarmă este 
cu atît mai justificat pen
tru Valea Jiului, cu cît. 
prin restanțele înregistra
te, am contribuit nemijlo
cit la situația precară pc 
ansamblul economiei. re
combinatul minier, pro
ducția marfă programată 
jx? primul semestru a fost 
realizată doar în proporție 
dc j.1,1 la sută, iar la 
cărbune brut de 92 la sută. 

Cele mai mari rămîncri în 
urmă se înregistrează la 
minele I.ivezeni, Aninoa- 
sa, Vulcan, Lupan: (72 000 
tone minus !), Bârbâteni. 
In condițiile restanțcloi 
mari l i cSrbunel.- brut 
extras, este firesc -.ă fie 
rămîncri în urmă și la 
producția finită — la huila 
pentru cocs dc 120 000 to
ne. iar la huila energetică 
dc 19 500 tone. Cu restan
țe la producția marfă au 
încheiat semestrul și 
IPSRLEEM și LACMM.

Rezultatele sul mediocre 
îndeamnă la reflecții, stîr- 
nesc explicații. Se lucrea
ză cu efective mai puține; 
au plecat militarii șl de- 
tașații și s-au pensionat 
numeroase cadre cu vechi 
mc șl experiență. Dar nive
lul producției stabilite la 
începutul anului s-a făcut 
pe baza potențialului real 
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al fiecărei unități. Pentru 
stimularea și cointercsa- 
rea forței de muncă din 
minerit s-au acordat o sca
mă dc sporuri la salarii, 
s-au satisfăcut de către gu
vern revendicările mine
rilor. Mai precis, salariile 
au crescut cu aproape 30 
la sută, sporurile dc noap
te au fost majorate la 25 
la sulă, iar cele dc pericu
lozitate Se ridică la 1000 
lci/lună. In totalitate, spo
rurile față de salariile de 
dinainte de revoluție sînt 
de peste 60 la sută.

întrebarea este ce au 
dat minerii în schimbul a- 
cestor tmbunătățiri ? Cu 
ce se acoperă cheltuielile 
pentru salariile majorate? 
Răspunsul l-ar putea da 
doar indicatorii de bază ai
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(Continuare In pag a 2-a) I

Undo

nu o chef 
de muncă...
In urma unui apel tele 

fonic, ne-am deplasat in 
strada l’etru Maior din 
Petroșani, unde Brigada 
60 instalații a ACM a de
marat lucrările in vederea 
montării unor conducte 
pentru termoficare. Lc-a 
demarat mai de multișor, 
apreciind după aspectul te
renului din curtea biseri
cii. unde s-a reușit, după 
multe insistențe, sî ec a- 
copere șanțul care bloca 
accesul o imanilor la res
pectivul lăcaș de cult. Ele 
au fost reluate, dc vreo 
t-ei săptâmini, cu un nou 
avînt: excavatorul a prins 
să muște cu furie din pă- 
mînt și să depună materi
alul excavat pînă-n gar
duri și peste ele, nelăsînd 
măcar o poteca de acces. 
Și nu numai atit. I-a 
lăsat pe unii locatari și 
fără apă, de;i lucratorii 
au fost sesizați asupra lo
curilor unde sînt îngropa
te conductele și rugați sâ 
facă săpăturile manual, 
în zonele respective. Ei au 
motivat că săpatul manual 
nu se plătește și, invocînd 
urgența lucrării, și-au vă
zut de... lucru. După ce 
au rupt conductele — din 
plumb, material deficitar, 
pe care ei nu-1 au, ca să 
facă o reparație corcspun 
zătoare — au „rezolvat" 
problema la nr. 12 și 14, 
intercalînd cite o bucată de 
furtun, cîrpit cu bandă i- 
zolatoare. La nr. 16 însă 
abia acum, după trei săp- 
tămini și în urma inter-

Șt. CIMPOI

(«outinuare in pag. a S-a)

Primarul a dat, primarul a
Noroc... t-a iris in mai 

tic, cînd a aflat că i s-a 
repartizat- un apartament 
In blocul 68. Numai că 
bucuria lui Ovidiu Porcița- t 
nu, lucrător la EGCL Lu
pani, a fost de scurtă du
rată. Tot intercsîndu-se la 
spațiul locativ. a primit r> 
veste care I a doborît mo
ral: apartamentul a fost 
luat dc primar. Neînțelc- 
gînd cum dc 9-a ajuns la 
așa ceva — pc unde a um
blat, nîmvn- n?i I a putut 
I imuri — omul s a arin 
vi! red.Ș-’ției sollcitînd pr - 
i n. îndrumare .

Dc un lu< rtl ni-am lă
murit încă d> la început 
în garsoniera din scara a 
incca a Iilor ului 200, o 

familie — soț, soție și 
doi copil — trăiește ln 
condiții deloc de invidiat. 
Pe un perete a Înflorit I- 
grasia. I’înă mai Ieri, nici 
In instalația sanitară nu 
puteai să ai Încredere. La 
sediul compartimentului 
spațiu locativ încerc să 
aflu rl" la domn i Adela 

Dmoltci. agent prestai i 
servicii, cc s-a intîmplat cu 
apartamentul repartizat 
d-lui Porci, nu. Dum
neaei îmi zice întreaga p 
veste. In martie, l'.GCI 
ul a fost anunțat fă i s-au 
repartizat două apar'.a 
mente. Erau dc iczolvat

L U PENI
două ■ ereri urgente: cea a 
familiei Fizcșr.n, cu rmri 
cop... și a celui caro ma 
Însoțea, l’iriă aief tonte l.xi 
no. Lovitura de grație in
tervine ceva mai tiiziti. 
cînd, la o întrevedere eu 
primarul, acesta ii spune 
, ă a luat un apartament 
din cota EGCL și l-a dat 
minei I.upenl. Motivația 
era cum că Porcișanil or 
mai fi avut apartament In 
blocul 200. Treabă nici pe 
departe adevărată, cum de
altfel ml-a mărturisit d-na 
A’irPa Snmson, fostă agent 

prestări s-, vicii In cartie
rul respectiv. hi acel a- 
p.irt.iinent Porcișanil lo
cui- , cînd era flăcău, lin- 
pruni u mama și fratele 
...u l’.neva, căruia nu-i 
pi î i -lă o Ir lui l’orcî- 
șan'l, .i p’r< I i. I t:-

lui, chesti.i -i pi ii.s, iar 
omul a r un i- lai i Spar- 
V<mcnt. In atare condiții, 
chiar și dl. llobert Dara 
dics, șeful compartimen
tului, in afară de conso
lări n-aven ce să-l ofere 
fostului coleg de școală, 
Porcișanil.

Popasul final îl fac la 
primărie. Domnul primar 
Ion Păcurarii mă lasă si 
înțeleg că apatamcntul cu 
pricina l-a luat, cu acoi- 
dul conducerii EGCL. pen
tru a rezolva o rugăminte 
a s>ndir-a’iilui IM Lnpeni

luat...
(?!). Nu-mi c-te greu să-mi 
dau seama de ce dumnta- 
lui a găsit de cuviință „să 
rupă" tocmai din cota a- 
ccstei firme: fusese inginer 
șef acolo. Ii zic că, după 
părerea mea, procedeul 
nu-i prea corect. Reparti
zarea unor apartamente 
n ii pentru salariații de la 
EGCL constituie eveni
mente deosebit d< rare. 
Prilej de adevărata săr
bătoare. Dc ce n a hiat din 
repartiția IM Bărbătenl 
(I I apartamente), a stației 
CI R (două apartamente) 
sau a fabricii de piinc (un 
apartament)? Mai mult ca 
sigur că și-ar fi aprins 
paie n capi Sînt argumen
te care, observ, il pun pc 
gînduri. Promite că, in 
ce-l privește pe Ikircișanii, 
va rezolva cît mal grăim < 
pioblema. Așa să fie! Dr 
oarece nu-i drept să iei de 
la col care arc puțin pen
tru a da celui care are 
șan-o dc a primi mii 
mult.

ffliemtllif Ol TI W

parte.de
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La E.G.C.L. Vulcan
Cîteva semne

Sint m în plină vară. 
E cald. Cine se gîndește 
a» uni la zilele friguroase 
ce vor veni ? Poate doar 
cei care iarna trecută au 
avut de suferit din cauza 
proastei funcționări a insta
lației de termoficare. Cu 
gîndul la aceștia am trecut 
pragul EGCL Vulcan.

— Domnule director 
Ghcorghe Albescu, ce lu
crări se efectuează la punc
tele termice din oraș

— S-a terminat repara
ția capitală a PT 7. Pînă 
la ăfîrșitul lunii august vor 
fi terminate lucrările de 
schimbare a rețelei termi
ce exterioare la PT 0. In 
■10 din cele 18 puncte ter- 

* mice. reviziile unt înche
iate.

— Am observat un lucru. 
In timp ce unele puncte 
termice suit spațioase de 
poți parca înăuntru o ma
șină. altele, cum este cel 
din cartierul Brazi, suit 
atit de înghesuite că per
sonalul abia se strecoară 
prin instalație. Din cauza 
suprasolicitării acesteia, 
locuitorii din zonă au a-

Unde nu e chef de muncă...
l (Urmare -din pag. I)

venției z arului s-1 bran
șat apa. Omul in cauză — 
> el care n-avea ip i — a 
plătit pe cineva .■ sap.'1 ca 
să descopere capetele rup
te ale Conductei și a pus 
acolo niște dopuri, pe lin
gă care apa «• scurgea to
tuși, inundind „lucrarea" 
oamenilor n« b-i. Ne am 
întrebat și noi a - i dl. ing. 
•Ștefan M'itiiș, . 1 de șan
tier, jrc nu ■ uno ,î.;,i pro
blema „de ce nu i ; vul
va', că doar, sudor avem 
și e vorba de o lib-rarcde 
o or.. Mu putem d ■ it 
să bănuim lip- i chefului 
de mun. ă iu anumite (le
fii irnțe organ iz-a ‘ ori e — 
aceleași care fas'.i i ra la 
ora J0.45, cînd am picJtit 
noi. 7 mum itori să ișt'’pte 
mașina progr.im.1M să 
transporte materialul ex
cavat, mașină care — ni 
s-a spus — n-are baterie și 
nu .ponte porni. Echipa de 
lucru stătea și păzea uti
lajul, cp trona maiestuos și 
nemi.,rjt in mijlocul stră
zii. Nemișcate stăteau si 
niște lopeți aruncate in 
șanț, lîngă cupa acestuia 
și nimănui nu i dădea prin 
gînd că ar putea Ii folosite 
la degajarea unei căi de 
acces pe lîngă gardurile 
oam -nilor. D-- fapt, ne-a 
șoptit un muncitor, care >e 
bronza, dezbrăcat din pri
cina căldurii, totul se re
zolva repede dacă nu era

Răspunsuri 
ia scrisori

GHEORGIIE NOLIl. p. . 
triLi: Va ruf.im să icve- 
niți s-i ne 'omonimii 
J.i '<• ni na ați Iu rat și la 
'<■ se,-tor — ti april nu- 
meă- șefului de e'tor —, 
dala cin | -au ;r . :d iit.it. 

dacă v—iți pu/eri'it la 

medic, Ja ' ai -i la < l!e zi

le de l.i i id- nt S< l ieți 

care sînt a .■ „luai<r mul

te împrejui. ri“ și < uie v-,i 

Îndemnat a nu I.'Garați 
incidentul. țSP)

vut de suferit in privința 
apei calde și a căldurii.

— Este vorba de punc
tul nr. 12. Ar fi două 
variante. Ori se extinde, 
ori se construiește unul 
nou, care să preia o par
te din sarcina celui exis
tent. In funcție de hoturî- 
rea IGCL Petroșani, unde 
se discută aceasta proble
mă, ne vom apuca de trea
bă. O situație asemănătoa
re avem și in cartierul 
Micro 3B.

— Cum stați cil repara
țiile la fondul locativ 2

— I ucrăm în prezent la 
blocurile nr. 1 și 3 de pe 
\ i Viitorului. Xici s-au 
■himbat pînă în prezent 

aproximativ 100 de metri 
de coloană agent termic. 
Avem in vedere înlocuirea 
țevilor sparte din subso
luri, precum și a rețelei, 
de la punctele termice la 
blocuri — acolo unde este 
cazul — pentru că sînt 
pierderi mari.

— fiindcă a venit vorba 
de Aleea A iilorului. Nici o 
stradă din Vulcan nu se 
află intr-o situație mai 
jalnică.

atitudinea necuviincioasă 
.i locatarilor, care au venit 
„Hi drăcuieli" și cu învi
nuirea <ă ci, lucrătorii, ar 
fi primit țuică de la unii, 
a să nu pună pămîntul pe 

partea lor. Trecem iu ve
derea acest aspect, deși 
am constatat o coinciden
tă : sur-a de țuică, la 100 
lei litrul, se află pe partea 
rama<i liberă, iar stilpii fi 
firele alimentare cu
energie electri. a se aflu
pe part.-.i unde s-a pus
molozul. „Și-apoi să mai 
aibă labdare, nune unul 
dintre ci, abii am irneput 
’uci area !".

Intr adevăi, rccunoaș 
‘i m și noi că c nevoie de 
rabdare, d ică numai înce
putul a durat.. trei săptă- 
mîni. I’ămîntul va fi luat 
1" •> olo după terminarea 

stiduiii și a probelor, deci 
-e poate conta pe ini ă 
rol p ițin trei săptămîni, 
da ă totul merge bine. Dar 
nu m’i-ge. înțelegem a- 
cum resemnarea omului 
rare, sprijinit în baston, 
escalada anevoie munții de 
moloz din fața porții sale: 
..A fost aici și cineva de 
la Primăria municipiului 
Petroșani și directorul lor 
dar, vedeți și dumneavoas
tră, apa curge în continua
re pe canal. E democrație 
si indurarea a luat-o Dum
nezeu in cer. Ieri și astăzi 
am făcut mincare cu apă 
minerală dar nici arta nu 
se prea găsește".

Cind nu e chef A • mun
ca, c clar c,i nu ne putem 
aștepta la minuni. Să a- 
Vem rilb'l ire .

Ecouri la semnalele ziarului
D n partea Laboratorului 

d' epidemiologie din ca
drul Spitalului municipal 
Petroșani primim un răs
puns în legătură cu sem
nalele mitice cupi inse in 
arte olul „Saluți,. comodă, 
dar neurliaiiâ", publicata 
în ziarul nostru din 29 iu
nie 1)10 Pentru remedie
rea defi. iențelor semna
late in materialul respec
tiv, i întreprins urmâ- 
'oaielr. masuri : II A „Vis- 
coza" I upeiii a sistat de
punerile de deșeuri m

bune
— După terminarea lu

crărilor de pe Bulevardul 
Victoriei, unde am ajuns 
cu asfaltatul la jumătate, 
vom trece pe Aleea Viito
rului. Dacă vom li apro
vizionați ritmic de stația 
„Reiser" — din Petroșani, 
•țn.n. — care nu prea pro
duce în ultimul timp), lu
crul acesta se va petrece 
cît mai curînd. Oricum, 
pînă la finele lunii sep
tembrie, Aleea Viitorului 
va li practicabilă pentru 
autovehicule. Am reparat 
si drumul spre Dealul Ba- 
bii.

— S-ar părea că sint 
semne bune.

— S-ar părea. Dar a- 
vem și probleme. Cu pom
pele pentru hidrofoare, cu 
motoarele de 13 000 de 
turații, cu carbidul. Nici 
personal calificat nu avem 
suficient. Cu toate acestea, 
sperăm ca la 15 octombrie 
sa fim pregătiți pentru a 
livra agent termic în regim 
de iarnă.

Paul MCI I.ESCU

I ude nu m- muncește corect, nu este iii primul rin<l organizare. Aspect de 
pe șantierul dm str. I*. Maior — Petroșani. loto: Sorin OI'RÎ A

Uitatii din deal ?
Cu re or f. greșit tata de 

AU’J'LP, cetățenii din Dea
lul Babii ? Nici ci nu
știu. Cert este că. de la 
o vreme-n coace, cam de 
multișor n-au mai văzut 
pripășit pe la ei autobuzul 
de Coroești — Dealul Ba
bii. Di fapt, de ce atitea 
întrebări. In lina), nici 
cel de pe ruta Corocșli — 
( rividia nu a fost văzut 
la culoare de cine știe 
cînd. In aceste „condiții 
noi", oamenii o iau pe jos 
și se întreabă : „Cu ce am 
greșit, Doamne ?“. (P.N.)

Dar vinovății ?!
9

rani|ia respectivă, I G( I 
Lupeni a inecpill acoperirea 
rampei cu pămint fertil 
(parțial) și a sistat depozi- 
tarea in conlintlarc a gu
noiului; operațiil( de com
postare și închidere a 
rampei se vor încheia pi
uă la sfirșilill lunii iulie 
ac., uimind ca, in conti
nuare, terenul să fie mier- 
bat și astfel *,â redevină

Ne furăm căciula
(l rmarc din pag. 1)

producției, respectiv, pro
ductivitatea muncii, pro
ducția obținută. Or, pro
ductivitatea fizică a ajuns 
la 0,832 tone pe post... sub 
nivelul programat, și la 
aproape jumătate față de 
cea realizată în perioada 
corespunzătore a anului 
trecut. Și, pe măsura pro
ductivității, nivelul pro
ducției a scăzut similar.

Care e xplicația ? E una 
singură: se muncește pu
țin. Vorba unui tînăr dar 
apreciat lider sindical: a- 
nul trecut nu am avut 
nici slănină, iar anul a- 
cesta avem produse în
destulătoare dar nu se lu
crează nici pe jumătate. 
Țara a importat pînă a- 
cum produse de aproape 
2-181 milioane lei. Deci, sta
tul a făcut eforturi consi
derabile de care am bene
ficiat cu toții. S-a trăit mai 
bine. Dar în schimb nu s-a 
muncit...

Și iată încă un paradox. 
Deși s-a introdus progra
mul de lucru redus de 6 
ore a 5 zile, deși nemoti- 
vatele se mențin la cifre 
considerabile, deși mulți

Non-stop muzical nocturn
Domnul Ghcorghe Gro- 

su, miner la IM Livezeni, 
ne roagă în numele locata
rilor blocului 54 A din 
strada Aviatorilor — Pe
troșani să intervenim pen
tru a se curma perpetua
rea unei situații anormale, 
contrară ordinii de drept 
și oricăror norme sociale 
de conviețuire civilizată. 
Nopți la rînd, după ora 
22, din căminul de nefami- 
lișli de peste drum răsu
nă, cu belșug de decibeli, 
acordurile stridente ale 
unei muzici de un gust 
personal. Să fim bine în
țeleg: nu c vorba de o

ceea ce trebuie — un spa
țiu urban curat

Ne bucură răspunsul La
boratorului de cpirlcmio- 
logic, mai ales că criticile 
din articolul mai sus 
menționat au avut efec
tul scontat Dar, nc-am fi 
bucurat și mai mult clacă 
im fi fost informați și 

despre sancționare i, res
pectiv, aminzile aplicate 
ccloi vinovați de tr.m-.for- 

nu folosesc nici progra
mul de 6 ore, pe 10—11 
fiind deja în rampa puțu
rilor și, deși, s-a ajuns la 
unele mine la o situație 
mai gravă: unii se pon
tează și își ridică lampa, 
fără să intre cel puțin în 
mină. Deci, cu toate aceste 
dovezi că „nu se omoară 
lumea cu munca.„con
sumul" de haine de pro
tecție este mai mare cu 
vreo C000 față de prima 
jumătate a anului trecut, 
iar la cisme „consumul"!?!) 
a fost mult mai maro... 
Deci nu se lucrează..., dar 
se uzează salopetele și 
cizmele. Cine poate crede?! 
Adevărul e că se risipește 
și chiar se înstrăinează 
mult. Dispar și lămpile de 
mină; se distrug, se risi
pesc sau se fură scule și 
materiale. Și toate din 
cauză că... unii confundă 
democrația cu anarhia, nu 
se gîndesc că procesul in
flaționist va determina ca 
revendicările obținute, dar 
neasigurate prin produse, 
prin muncă, să rămînă fă
ră acoperire.

A consuma, fără a mun
ci înseamnă a-ți fura sin
gur căciula...

audiție în surdină sau de 
o excepție, intr o zi de 
plată, scuzabilă intr-o oa
recare măsură. Boxele sînt 
puse pe geam, cu volumul 
dat la maximum, la orc 
cît se poate de nepotrivite, 
cînd un om norma] doar
me, dacă nu e la lucru. 
Oamenii nu vor să-și facă 
singuri dreptate, dar înțe- 
Icgînd că democrație nu 
înseamnă dreptul unora 
de a călca în picioare 
drepturile celorlalți, aș
teaptă intervenția poliției, 
pentru că trebuie să exis
te o patrulă și în această 
zonă. (Șt. C.)

marea unui teri i v ii in de 
pe lingă o artei a publica 
și zonă lo< uita, iuti o ram
pa de gunoi — sursa de 
poluare, do infectare a
naturii. Spunem .ice.ista, 
mtrucîl. trucarea cu vede
rea la infinit a abaterilor 
grave prin care se degra
dează mediul înconjurător 
va perpetua sfidarea le
gii, actele de iresponsabi
litate față de Sănătatea 
publică și a naturii în ca
re trăim. (I. DIL\G AN)

MENTALITĂȚI. O plfn- 
gere pe care am auzit-o 
întîmplător, dar pe care 
am ținut să o consemnez: 
la etajul patru al blocului 
M2 din. Lupeni nu ajunge 
fir de apă la robinet. Ele
na Ncdelcu — locatara 
apartamentului 59 din 
scara a treia a blocului 
respectiv, care și-a luat 
inima în dinți și bate la 
ușile primăriei și EGCL- 
ului pentru a vedea din ce 
cauză se petrece asta — 
este plimbată de la Ana 
la Caiafa. S-au schimbat 
multe, dar pare-.se că men
talitățile unora au rămas 
aceleași 1

DOLARI DIN DULĂ
PIOARE. Legăturile con
tractuale dintre secția de 
mobilă din Livezeni și 
firma „EVIDENCE" — 
Franța durează de doi ani. 
In această perioadă, de la 
Livezeni au plocat lunar 
spre meleagurile franceze 
300 dulăpioare pentru pan
tofi. Ținînd scamă că 
partenerul extern plăteș
te 30 de dolari per bucată, 
înseamnă că, în acest timp,

personalul secției a reali
zat aproape o jumătate de 
milion de dolari. N-ar fi 
rău ca, din această valută 
forte, o parte să fie înmî- 
nată și celor ,care transpi
ră la realizarea produsu
lui respectiv. Cu altă tra
gere de inimă s-ar munci!

DECI, SE POATE ! 
N-am mai auzit aceste 
expresii de mult timp.
„Mă numesc Maria Vuia, 
am peste șaizeci de ani, 
Am rămas plăcut impresi
onată cînd, intrînd în ma
gazinul nr. 10 din cartierul 
Aeroport, am fost întîm- 
pinată cu „Bună ziua", iar 
la plecare mi s-a spus: 
„Vă rugăm să mai poftiți 
pe la noi". Iată că se 
poate ! (P.N )

TOCMAI I.A E.G.C.L.? 
Greu de descris condițiile 
în care își desfășoară acti
vitatea funcționarele din 
compartimentul „Spațiu 
locativ" al EGCL Lupeni. 
Cînd plouă, birourile, si
tuate la parterul imobilu
lui, sînt inundate. Și, în 
plus, îmi spunea una din 
doamnele de acolo, aici 
avem de toate. Rozătoare
le și-au găsit adăpost chiar 
în dulapurile cu acte. Am 
văzut mai multe dosare : 
toate erau roase de șoa
reci și șobolani. Parchetul 
este, din cauza infiltrați
ilor de apă, precum valu
rile mării. Multe altele 
pot fi văzute și auzite da
că cineva din conducerea 
firmei ar asculta păsul ce
lor de la spațiul locativ.

NIJ-I CU CUC 1 Este 
electric. Sperăm, in sfîr- 
șit, că, pe ceasul instalat 
recent pe clădirea Oficiu
lui poștal din V ulcan, vom 
putea citi ora exactă. Asta 
pentru ră prea mult nc-am 
pus speranțele în promisi
unile di^arte ale edililor 
de ieri de a repara orni
cul instalat la intersecția 
Bulevardului Victoriei cn 
strada V, torului. Pană de 
curent sil nu fie I (P.N.)

Rubrică realizată de 
Ghrorgbi Ol TI INII
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Jiul într-o mare pasă neagră
Noul campionat națio

nal de fotbal divizia A 
Late la ușă. A mai rămas 
puțin timp și rezultatele 
cu siguianțâ vor depinde 
de modul în care s-au 
efectuat pregătirile și mai 
ales s-au rezolvat proble
mele echipelor.

Pentru Jiul Petroșani, 
noul campionat creează în
grijorări deosebite. Primul 
meci, din. programul de 
pregătire, cel cu Dinamo, 
de simbătă, pierdut de 
Jiul cu 0—6 este ncconclu- 
dent. De fapt nici n-ar 
avea ce concluzie să se 
tragă, jucjtorii în majori
tate nou veniți s-au intil- 
nit pentru prima dată. Așa 
că noului cuplu de antre
nori, Petre Libardi și Ca
rul Crăiniceanu, nu-i ră- 
mîne decît să intensifice 
pregătirile.

Zilele acestea lotul plea
că în cantonament la Că- 
ciulata, unde se speră să 
se închege totuși o echipă, 
din ce a mai rămas din 
fiul și din ce a venit. Să 
radem in reușită, 

cum ? Căci situația 
lui este alarmantă,
plecat sau sînt în curs 
plecare: Ilenzel, la Dunay- 
varos (Ungaria), Negrilă, 
nu s-a prezentat
anunțind că se retrage, Bî- 

u. Mih iilă, Udrieă, P. Lu-

cian, Moromcte, plecați în 
direcții necunoscute. \ arga 
și Cristea încă nu se știe 
dacă vor rămine, ridicînd 
unele probleme.

Deci cam aceștia au pic
at. De venit, au venit pu

țini și nu prea nume so
nore : Cirlan și Stanciu, de 
Ta Tehnometal București, 
Ciocan de la Rimnicu Vil-

In pregătirea 
noului

cam pionat 
de fotbal

Dar 
Iotu-

Au 
de

cea, Radu și Popoviciu de 
la Minerul Vulcan și Ne- 
delcu de la Montana Sina
ia. Mai sînt în lot și cu 
documentele de transfer în
că nerezolvate Buruntia 
(Tg. Jiu), Miiitaru (Hațeg), 
Cornea (Strungul 
Tudorache (Minerul 
peni) și Burebel, de 
Sportul studențesc.

Așa că grijile domnului 
Petre Libardi sînt justifica
te. Dar nu sînt numai a- 
cestea răci, încă nu există

Arad),
I.u- 

“ la

echipament suficient 
pentru o echipă dc divizia 

iar condițiile de la com
plexul sportiv Jiul, după 
.spusele domnului Homan 
sînt mai mult decît preca
re. In primul rînd comple
xului Jiul nu i s-a mai fă
cut în perioada de după 
campionatul anterior nici 
o reparație. Prin urmare, 
băile și vestiarele sînt 
distruse. Se duce o lipsă 
•acută de vopsea, becuri, 
detergenți, dc alte m iteria- 
le absolut necesare. Nu 
mai sînt oameni care să 
lucreze la stadion. Stadio
nul nu are nici un anga
jat care să lucreze la ora 
actuală la întreținerea 
complexului. Și in aceste 
condiții ajutorul, indiferent 
de unde ar veni, ar fi ca 
o gură de aer. Facem un 
apel pe care îl dorim și 
înțeles, către firmele care 
au reclame la stadion. E 
vremea să si le revopscas- 
că. E vremea să punem 
umărul cu toții pentru a 
scoate din impas echipa 
Jiul pe care am dorit-o cu 
'oții din nou în divizia A. 
Haideți dragi iubitori ai 
fotbalului s-o ajutăm. Să 
fie intr-adevăr o echipă de 
divizia A. Timp prea mult 
nu este la dispoziție.

Retezat. Popas la Roi (Iul l'onni. i oto: Aurel DI LA

Ghcorglw c rum \S.A

Turism „FI o a r e a r(‘giuei“

Lotul ac arbitri un lot a! nimănui?
Zilele trecute a mit loc 

o primă intilnire a arbj- 
trilor din Valea Jiului, au
re la fel ca și echipele de 
fotbal au nevoie de o 
in‘ensă pregătire teoroti- 
■ .i și practică. DL Ștefan 
Mai ș, pn wâdintele cole
giului de arbitri din Petro- 

mi (n n — mai exista in- 
ă un colegiu la l.upcni, 
tuație .absolut anieroni- 

ă) are mari nemulțumiri 
fața de modul in care este 
privit arbitrajul din muni- 
ipiul nostru. In acest co

legiu intră 25 de arbitri, 
din care unul I Danciu, di
vizionar A, și doi divizio
nari C: Pușcaș și Lixan- 
dru. In lotul B nu este ni
meni deocamdată și se aș
teaptă un concurs de pro
movare. Teama d-lui Ma- 
riș este ca acest lot să nu 
fie luat de Deva, deși este 
al nostru, fiind eliberat 
prin promovarea în A a 
lui I. Danciu. Dc fapt, toa
te nemulțumirile pleacă 
dc la relația directă cu 
colegiul județean dc arbl-

t i. Di-puta \ alea
— I>-va nu e nouă

Jiului 
și nici 

nu se referă numai la 
fotbal. Ea s a accentuat și 
mai mult (in arbitraj, bine
înțeles) i. u prilejul exa
menului de promovare în 
divizia C, cînd, spune dl. 
Mariș au fost măsluite no
tele, pentru a se asigura 
promovarea unor arbitri. 
Din Valea Jiului a promo
vat, totuși, Nicu Lixandru, 
care împreună cu alții au 
onrurat pentru doua 

locuri, care, de fapt, au 
fost trei. O altă problemă 
este cea a delegărilor ar
bitrilor, făcută dc regulă 
preferențial, dar nu în fa
voarea arbitrilor din Va
lea Jiului. Ne referim, bi
neînțeles, la arbitrajul din 
campionatul județean, în 
care activează majoritatea 
arbitrilor din colegiul mu
nicipal. Probleme sînt mai 
multe. Spre exemplu, lo
tul de arbitri nu are se
diu în care să-și desfășoa-

re activitățile teoretice. O 
sală, cîte două orc pe săp- 
tămînă, pusă la dispoziție 
în Școala sportivă ar fi 
suficientă. Dar unde-i bu
năvoința ?

Este nevoie de1 o reînti
nerire a lotului de arbitri, 
este nevoie de o mai ma
re coeziune între mem
brii colegiului și, mai ales, 
este nevoie dc unificarea 
,‘lor două colegii, dc la 

Petroșani și I.upeni, caic 
să formeze un colegiu dc 
arbitri reprezentativ pen
tru Valea Jiului. Modul în 
care este privit arbitrajul 
in momentul dc față, 
face să credem 
nu interesează pe nimeni, 
iar acești oameni pasionați, 
valoroși și necesari, con
stituie Un lot de arbitri 
care, totuși, nu este 
nimănui. Oare chiar 
meni să nu aibă nevoie 
dc arbitri ? Noi credem că 
fotbalul din Valea Jiului 
arc nevoie.

Gheorghe < IIIRX \S \

In 20, 21 și 22 iulie s-au 
desfășurat la cabana „Ro
tunda" din Retezat zilele 
montanclubului „Floarea re
ginei". A fost prima ac
țiune de anvergură a aso
ciației turiștilor 
din Valea Jiului 
constituirea sa, in 
primăvară, o acțiune 
ținută de peste 100 
iubitori ai munților, 
prezcnlanți ai tuturor 
curilor componente, 
fost prezenți drumeți 
neri și vîrstnici, mineri, 
frezori, lăcătuși, medici, 
profesori, copii școlari și 
pensionari, reprezentind 
cercurile „Amicii I’arîn- 
gului" dc la IUMP, „Ori
zont" I.M. Petrila, „Vil- 
can", „Straja" I.upeni, 
precum și numeroși tu
riști din Deva, afiliați 
montanclubului din Petro
șani, in frunte cu dl. Nico- 
lae Jianu, președintele Co-

montani 
după 

i aceasta 
sus- 

de 
re- 

ccr- 
Au 
ti-

a- 
virs-

hii-

misiei județene de turism, 
sponsorul acțiunii.

Și. pentru reușita acți
unii, ce loc mii potrivit 
se putea alege, în miez de 
vară, decît Retezatul, 
cest munte al tuturor 
telor.

Vara, cînd îmbracă
na multicoloră a florilor, 
cind lacurile și pîraiele 
cristaline eu irizații verzi- 
albăstrui accentuează și 
mai mult căldările glacia
re și văile abrupte, Rete
zatul merită toate impera
tivele. Și din partea par- 
ticipanților la zilele mon- 
tancluhului Floarea 
ginei le-a avut 
sință.

S-a drumețit de-a lungul 
Văii Lăpușnicului 
lingă apele învolburate ce 
coboară vijelios în nume
roase cascade dc pe ver- 
sanții abrtipți si acoperiți 
de pădurile se nlare pînă 
la pitoreasca po; inâ de

Re.
i'.i priso-

Marc

nc
că acesta

al 
iu

SELECȚIE
Pentru completarea lo

tului de fotbal feminin, 
joi, 26 iulie a.c., ora 17, 
la stadionul municipal Jiul, 
va avea loc un concurs de 
selecție. Pol participa ti
nere fete care au împlinit 
vîrsta de 15 ;mi și au 1,65 
m înălțime și bineînțeles 
au aptitudini pentru fot
bal.

După cite «intern infor
mați concursul va consta 
în probă de rezistență fi
zică și jocul cu balonul de 
fotbal. Felele care vor fi 
.selectate vot participi du
pă concurs la primul an
trenament comun eu e. hipa 
dc fotbal feminin Jiul 
Petroșani, (fi C.)

Cui îi este frică de fotbalul feminin ?
sezon
Jiului

la Zăton. De aici a urmat 
escalada pe poteca stîncoa- 

pînă la Lacul Bucura 
obiectiv ce și-a răsplă- 
cu toate frumusețile lui 
ale peisajului inegalabil 
marilor vârfuri ce-1 în-

sa

tit 
si 
al 
conjoara — vizitatorii.

După reușita escaladă
rilor sj a drumețiilor, și 
serile de (ab mă au fost o 
răsplată binemeritată, In
clusiv diplomele și plache
tele ce s-au acordat parti- 
cipanților. Dintre coi mai 
merituoși prin contribuția 
adusă 1 i dezvoltarea turis
mului să reținem numele 
veteranilor Toma IIatagan. 
Corn'-l Morar*, I.ia P ișc.a, 
Louis Jercan, V.lhelm 
Munte mu, Franejst Dobncr, 
Tudor Moctițn. E'rinpi'il 
lor eVe mm d de num 'iod 
tineri, îndrăgostiți ,le
munte. Și a. esta a ' 1 "ii 
cel mii important.

toan DURI K

Din cu isele Coppei del Mondo
l n comentariu ironic al 

selecționerului hraz.l. in 
Sebastiano Lazaroni des
pre jocul „cu mina" al lui 
Maradona. „Pentru mine, 
acest băiat este un feno
men : cu 
marchează 
dreapta i 
pălăria

ruina 
i un 
evită

stin.gă, 
gol Șl 

altul

.">00 
un

Inrepîml din acest 
competițional, Valea 
are o echipă de fotbal fe
minin in divizia A. Unora 
le place, altora nu. Fieca
re cu părerea lui, dar 
pînă una-alta indiferența 
cu care cei in drept pri
vesc această crhipa este 
proverbială. Și, dp fapt, nu 
este de dată recentă, ci 
e te o continuare a atitu
dinii avută anterior țață 
de strădaniile acestor im- 
moas" f te 
toită munca 
pentru a promova 
mul c nlon s-a făcut
* l-lin

are se confruntă 
echipă de fol ba) 

, aflata in prezent, 
i unui campionat

la ușă, 
nu au

o continuare a 
avută anterior 

or
Mai precis,
■ (■stor fote, 

in pri- 
in- 

anonimat totul, fa.i 
ajutor dm partea n mânui. 
Situați.i menține șl în 
pr izent. Drși echipa pon
ta denumirea clubului Jiul, 
ajutorul are-tuia es!<> nul 
Și de piei no izurile mai i

u
r.i < 
nin, 
fața 
bate 
care 
și ambiție, ci au și valoare. 
Discutind despre valoare, 
se pare cii si echipa noas
tră arc Dovadă, Dana 
I itian, fundaș dreapta, a 
fost selecționata pentru 
lotul n.ițion il de fotbal f> 
minin il Romanici, ne va 
întilni 'iecțion il.i 
în dala d" 30 iujip

Dar iala ce

tlnă- 
fi'in i - 

in 
ce

cu 12 echipe, 
numii voință

oi - 
al <■- 

inițiatorul 
fol|>,ilullli fe- 
Valca Fitilul : 

azm i m ii i. 
nu ne ajută. Nu 
lup im uit ade< vat.

Italiei, 
I )9().

ne spunea 
doamna Angola Visau,
gamzator și d< legat 
< hipei, d • t ipt, 
si sufletul 
minin din 
..Avem 
Nimeni
avem

Nu am gă. it un sponsoj 
pînă in prezent și nu a- 
vcm nici antrenor. In pe
rioada care nc-a mai ră
mas pînă la primul meci 
vrem sa folosim eficient 
timpul. I’.ii cm zilnic antre
namente. Noi 
dar da a nu 
late nu știin cum 
dcR 'urca ) ’st prim eam- 
p;onal de fotbal feminin 
ede do tul dc ilifiăîl ■ i 
vrem cu tot d.nadins’.il i 
rozisiam in pianul eșalon 
Și liu’c n 
menii din 
doi i ai ■ .t

D i, a

ne pregătim, 
vom fi aju-

ne vom

n-*

fi d.i. a și oa- 
Vak i li'.iliii .ii

l i i ii"
cep t ni : hi-

Iia dc fotb.il fem;n ,n nu ,ii o 
iuti i nor. (Xiie d n itiția 
m'.i-iiori ' un < uți iii Va
le i Jiul'ii nini'io nu ,i|.- 
ciir.ijiil , o".i|.o •!■' i
■ ''a !E c lupa ? Nu '■ i- '.ă

echipament, 
illi sponsoi, 
un m<di<-, 
bunăvoință 
tru a 
nei 
aducvMtc. C on 
și condu erea 
trebuie -a se 
ser io- dc această 
care, le pla c ui 
place, d ■(> ■ nud i 
poarta numele

S -.poi,un . ă 
' er li lle p mt i n 

pi soare h pa ;| 
r< mm o voi ax o i 
zbiml i si .i |.|a 

l'opi ve||'..l îs i . mu 

vin ■ pa fu m un mi'.il 
b.ib.ilm f. m iu lui i 
'km 11 ă

nu se găsește 
echipa nit are 
nu se 

necesară
asigura 

activități

guseste 
pen- 

condițiile u- 
folbalistice 

adorăm
clubului Jiul 
ocupe i 

cili;
nu 

ită.

C.l

mai 
ipa, 

le 
le

' ■ in

ii' ■ p -
Ini Irit 

■Hll d ’ 

lie V,1

i- .t

Ghpui-iir (imn \s \

Medicul echipei Cameru
nului nu este altul de'ât 
cel care l-a „întremat" pe 
Yannick Noah. Chiar dacă 
practicile sale sint, cel pu
țin surprinzătoare' (se
spune eă 1-a vindecat pe 
tenismen cu ajutorul unei 
cozi de pantera aplicată 
pe genunchiul rănit), delc- 
ția are toată în rederc i 
in el. Do tor s iu vralitor ?

Zr
P litru prima dalii d • la 

15 iunie lt).i_’, siglele CCC P 
nu au figurat pe tricourile 
soviet icilor 
ciulii, lor 
oi

n

o o.azi.i mț 
ontra l’omăni-

■SI.. I It ma (un ■ i'bm) 
„I30 ibr.'olet".

Zr
/..arul l.os Angeles Ti- 

mes a fost cel mai bin-’ re- 
prczm’at dinhc cotijlia- 
nelc americane. Patru tri
miși ;.pe- inii au urmărit e-j 
chipa, în ’.imj. ce alți cinci ’ 
s-au ocupat în exclusivita
te de problemele de hu
ligani- m

Magici.inul itahan Allon- 
so \ iola a indicat numele 
a patru semi-finalistc : 
Republica Federală Ger
mania, Italia. Argentina și 
Camerun.

( h„u d.i. u aprC' iaza 
JMistcle la no isc, jlică'.oi ii 
volumbieni au angajat un 
1 în.îr compatriot ins', dat 
do do; an i la B n i, peni ru 
a le pregăti mim ai i .nd - 
gene

Șticu-I Zixed Hun \1 
NJix.iil a dăruit z> e ■ am - 
le ju<,Corilor Emir ițelor 
\r.il l nilr Probabil pen
tru .i nu se ml i r|e , , • |,i. 
n.il zafi in If ilia.

iot i ■ Ma- 
Diai'o !.'.a

• u li.i'.miil 
, i i f. i

D.ii i ooib.iir*
i <!<■
. I \ I \

fotb.il
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ACTUALITATEA INTERNAȚIONALĂ
UNIFICAREA, PE IONDUL UNEI VIZIBILE 

CRIZE ECONOMICE A R.D.G.
BEN BELA, DIN NOU PE SCENA 

POLITICA A ALGERIEI

sută dintre 
est-germani 
locurile de 

fost afectați

Nouă la 
muncitorii 
și-au pierdut 
muncă sau au 
de neprimirea salariilor sau 
tăierea orelor de muncă, 
ca urmare a trecerii spre 
economia de piață. Unul 
număr de aproximativ 
500 000 muncitori le-au 
(ost reduse orele de lucru, 
cu Începere de la 1 iulie, 
cînd a început unificarea 
economiei germane, a de
clarat minhtrul 
nun al muncii, 
Hildebrandt. In 

est-ger- 
Regine 

virtutea
unui program finanțat de 
RFG, un număr de 220 00C 
muncitori, care altf I ar fi 
fost dați afară, slnt acum 
plătiți cu 60 la sută din 
salariu, pentru a rămlne 
1- Întreprinderi, unde pri

JAPONIA, DE LA CON 1 ROLUL. ASUPRA 
CAPITALULUI LA INFLUENȚA POLITICA

Ministrul francez de in
terne, Picrre Joxe, a evo
cat vineri ..amenințarea" pe 
care Japonia este suscep
tibilă să o reprezinte dato
rită „puterii sale econo
mice". IrJ.r-o declarație 
făcută in momentul în 
care la Tckio se afla pre
mierul fram-cz Midiei Ro- 
card. el a subliniat că 
„din mom.ritul in care o 
țară controlează mișcările 
intc ra'.lcm.alc fie cap'tal, 
este ' • a de o putere e-

O COMISiE a Scnu'.ului 
i i.n i c-.iborut un pro

iect d . are prevede 
r - l i -i ‘ -.ului mili- 
t >r de ; i 12 li 10 1 mi la 
o sar.e mc și nstitu-
irea se’v.ciului militar 
„benevol" entnj femei.
Pro - ’ul Ie lege urme.iză 
să fie pu in dezbaterea
Sm: uai i iptumina vi-
i'crii rl . care va fi a-

«hz . ,i de Camera de- 
I Jtațil C'omentînd fi
cși pro. ; de lege, unii 
.■natori i.ilieni au opinat 

■< apar.ți., lui a fost po
sibilă uataiită reducerii 
încordării pe plan militar, 
opl iod că „evenimentele 
d n Euru i de est schimbă 
complet situația internați
onala"

SOVlEilL Suprem al 
RSS IUcioru <■ a adoptat 
noua redactare a articolului 
VI d n constituția republi
cii, prin care se anulează 
rolul condu ator Al Parti
dului coinurfUt, perml-

M I < A P U B I I ( I T A T E
V IN'Z 'Itl

VINI) vili'i player Au
tomatic ți casete înregistra
te. Inform iții la telefon 
l.i07C (l’dîb

VINI) l)i 11 i:;io Pctro- 
ini, -.1.1 1 , Zorilor, blocul 

I. S'-fir 1 11. ip. 11. Petre
Dor . I. rele 18 — ’0 
(1811)

VINI) .)
grădin i. P ir.i. P, tru
Maior, 1:r - 4 1 H 1. (11! 17)

Vii 1) a'ă și grădina cu 
pomi Luctifori, .l.e-ț, nr. 
77. (1815) 

mesc o altă calificare. Gu
vernul est-german a a- 
nunțat că șomerii repre
zintă 2,7 la sută din cei 8 
milioane de muncitori, șo
merii și cei incluși In pro
grame de recalificare a- 
jungînd la 724 000. Econo
miștii slnt de părere că 
numărul celor fără locuri 
de munca se va ridica tn 
decurs de un an Ia trei 
milioane, in condițiile In 
care companiile est-germa- 
ne necompetitive, incapa
bile să treacă de Ia econo
mia centralizată la cea 
de piață, vor da faliment. 
Guvernul a afirmat că 
2 400 din cele 8 000 de com
panii din țară sînt in pre
zent incapabile să-și achite 
notele de plată.

conomica ce ar (iuțea avea 
o influență politică, iar 
intr-o bună zi chiar mili
tai ă și care poate repre
zenta o amenințare". A 
ceste cuvinte — notează 
agenția France Prosse —• 
au fost exprimate după 
ce, la 8 iulie, n. nistrul 
francez al afacerilor euro
pene, f’dith C.esson le-a 
cerut n.lustriașilor francezi 
și din CEE „o strategic de 
luptă" Impo'riva strategi
ci cionomice japoneze.

SCURTE ȘTIRI s SCURTE ȘTIRI
♦ «t

țînd, tottxiaeă, existența 
mai multor formațiuni po
litice — transmite agenția 
1 ăSS.

PARI’I A cehoslovacă va 
solicita de-păgubiri pc*n- 
tiu ni-respectarea terme
nelor de livrare u petro
lului sovietic, a informat o 
oficialitate cehoslovacă. 
S-a mai pretizut că sanc
țiunile sînt aplicate In 
conformitate cu condițiile 
activității CAER, Iar so
ma va fi percepută tn 
ruble — tran mite agenția 
CTK

AGENȚIA C.T.K. a dat 
publicității o declurațir 4 
miniștrilor dc interne ai 
Cehoslovaciei, ai Republi
cii Cehe și al Republicii 
Slovace In rare, intre alte
le, sînt diemați pentru ser
viciu în cadrul organelor 
securității publice toți

M III.MIH Rl

•S( IIIMB g.ir«oniei.i con- 
lort I. Dnnitrov, balcon 
inclus, r.ajul I, cu iparta- 
rnerit două e.mi re aceeași
zon 1 R 1] iții, ifra-Ja 9
M-i, bl 2. v/:>. Pi-
fio - ini (l«lf)

SCHIMB .gi.irtimeiit 18
lin cu iji irtnnn nt in !>,■
ti oșrini (cxchu zona A<-
ropori). Inf'um 'ii IV•' 1 o-
ș.im. : • f"n 11 I.16. (J8I.1)

Pil 1(1)1 Rl

PURI)' I mi' rac t d ■ 
in ■ li 1 1 p- mmvilfc f a

Fostul președinte al Al
geriei, Ahmed Ben Bela, 
care trăiește In exil In El
veția, se va întoarce In 
patrie la „începutul Iu- 
nil septembrie", a declarat 
agenției France Presse 
purtătorul de cuvlnt al par
tidului său, Mișcarea pen
tru Democrație tn Algeria.

Ahmed Ben Bela, ales 
președinte al noii Algerii

LEGALIZAREA PROPRIETĂȚII 
PRIVATE IN MONGOLIA

Mongolia intenționează 
să legalizeze proprietatea 
privată și se așteaptă pu
nerea In vlnzare a unor 
proprietăți ale statului. 
Vicepremicrul Kinayat 
7ardykhan, cea mai im
portantă personalitate a 
aripii reformatoare a
partidului, a afirmat că 
procesul de reforme va fi 
accelerat după primele a- 
legcri libere, prevăzute

COMITET SPECIAL PENTRU 
INTERZICEREA EXPERIENȚELOR 

NUCLEARE
Jiotârirea Conferinței 

pentru dezarmare de la 
Geneva privind înființa
rea unui comitet special 
pentru interzicerea expe
riențelor nucleare este 
„Excepțional de impor
tantă", a declarat primul 
adjunct al Direcției de
Informații a MAE al
HRSS. Vădim Perfil.iev. In 

foștii colaboratori ai orga
nelor Securității statului, 
are au fost verificați. A- 

ceastă declarație a fost 
dictată de creșterea verti
ginoasă a delincventei în 
țară, in condițiile în care e- 
lectivelc Jucrîifbiâlor orga
nelor securității publice au 
fost rrr.ill reduse. în decla
rație se subliniază, tot
odată că mulți rFntrc foș
tii colaboiaton al Securi
tății statului slnt specia
liști cu o bună pregătire.

UN TINAR italian dc 
25 de ani, Marcello Mannn- 
z.io, și-a recăpătat cunoș
tința după ce a rămas 
timp de trei ani Intr-o co
mă profundă în urma unul 
accident rutier. Părinții săi 
au folosit o metodă dc fi
zioterapie recomandată dc 
un profesor din Philadel
phia (SILA) care constă tn

inii) IVilIx'hn, eliberat 
dc IGCI. Lupcn II declar 
nul. (1822)

PIERDUT legitimație de 
serviciu pe numele Dono- 
iu Lumin>țu. eliberată de 
IPSRUEEM Petroșani. () 
declar nulă. (1820)

PIERDUT legitimație hi 
bliotecă șl periodice m 
2078 eliberate dc Institu
tul de miri" Petroșani ’ 
ieclar nule (1819)

PIERDUI’ contrari dc 
'nchhkiv p(. nuu>"li Roșu 
Elena, elibei it rle EGGJ. 
V ii’can. II d<" I ir n il. 
(181 1)

PIERDUT .irii':.i j.i eon- 
fiart d>? incli 1 1 pe ni1
ui'-' ■ Mm gu Emil. eliberat 

în 1962, a fost Înlăturat de 
la putere, In 1965, de că
tre colonelul Houarl Bou- 
medienne. El trăiește in e- 
xil din 1981 după 14 ani 
de detenție. Ben Bela se 
reîntoarce In țară „pentru 
a întări mișcarea democra
tică" — a specificat pur
tătorul dc cuvînt al fostu
lui președinte.

pentru 29 iulie. Parlamen
tul va adopta în luna sep
tembrie o lege asupra pro
prietății. El a adăugat că 
dorește o dezvoltare a ac
țiunilor de cooperare, Mon- 
gol ia avind In vedere tre
cerea sub contiolut unor 
companii din străinătate a 
ramurilor industriei care 
funcționează defectuos în 
prezent.

acest context, el a confir
mat disponibilitatea Uni
unii Sovietice de a înche
ia cit mai curfnd un a- 
cord internațional pri
vind interzicerea totală șl 
generală a exploziilor ato
mice, acord care să poată 
fi supus unul control si
gur — relatează agenția 
TASS.

plasarea lîngă patul de 
spital al bolnavului a unui 
tobogan pe care era de
plasat trupul celui acciden
tat. După experiențe repe
tate, bolnavul și-a recăpă
tat treptat simțurile, iar 
in cursul săptămînii trecute 
a mlneat și a dat semne 
că înțelege ceea ce i se 
spune.

DEPUTATUL In Seimul 
polonez Tozef Salata a a- 
dresrit ministrului aface
rilor externe al Republicii 
Polone, Krzysztof Slcu- 
biszewdti, o scrisoare în 
care solicită examinarea 
posibilităților Juridice pe 
baza cărora să fie retrase 
distincțiile poloneze acor
date unor personalități ce 
s-au făcut vinovate de 
crime împotriva popoarelor 
lor. Este vorba despre foști 
conducători, între care Lcn- 
nid Brcjnev, Nlcolae Ceau- 
V*«cti, Erich Ilonecker, 
precizează agenția PAP.

de EGCL Vulcan II declar 
nul (1808)

PIERDUT contract închi
riere pe numele Pluțeraș 
Ghcorghe, eliberat de 
EGCL Aii,iw,i«i. H declar 
nul. (1810)

di :< 1 s

COLECTIVUL Labo
ratorului «le Epidemio
logie Petroșani este a- 

liîturi de familia dr. 
Gogn Vasile in durerea 
pricinuită <1c deecsill 
tatălui și-i transmite pe 
această cale sincere 
condoleanțe. (1821)

FILME
PETROȘANI — Ta-- 

ringul: Războiul stele
lor; Victoria: Lanțul a- 
mintirilor; Unirea: 20 000 
de leghe sub mări, I—IL 

LUPENI: Lovo Story 
pe ring.

VULCAN: Intercep
ția.

LONEA : In curînd se 
întorc frații.

URICANI: Omul din 
Rio.

PETRTLA : Steaua Su
dului.

ANINOASA: Johan
Straus» regele neîncoro
nat al valsului.

T.V.
10,00 Actualități.

10,10 Preuniversitaria.
11,15 Roman-foileton (re

luare).
12,00 Uverturi, rapsodii. 
12,25 Desene animate. 
12,45 Actualități.
15,30 Tarafuri tradițio

nale.

PO L I Ț I A 
Municipiului Petroșani 

recrutează
tineri în vîrstă de 25—30 ani, 

absolvenți de liceu, cu stagiul militar 
satisfăcut, 

pentru încadrare directă ca subofițeri 
de poliție.

Relații suplimentare la sedial Poliției 
Municipiului Petroșani.

I.C.S. ALIMENTARA SI 
A.P. PETROȘANI

V

angajează direct sau prin transfer 
următorul personal 1

— fochist autorizat pentru cazane de 
joasă presiune

Retribuția se face conform Legii 57/1974.

întreprinderea de utilaj minier 
Petroșani

oferă unităților economice de stat, coopera
tiste și întreprinzătorilor particulari prin 
vînzare «

FONDURI FIXE de natura mașinilor u- 
neltc, utilaje energetice, mașini de trans
portat și ridicat pe orizontală șt pe vertica
lă din grupele IIL, IV, V, VI, IX.

Listele cuprinzind fondurile fixe dispo
nibile, precum și condițiile de plată, pot fi 
consultate la biroul MECANO-ENERGETIC 
al întreprinderii.

Relații pot fi obținute la telefon 42820, 
interior 193.

întreprinderea de reparații 
auto Craiova

cu sediul in Craiova, strada Caracal nr 126. 
e x c c n t ă

♦ reparații capitale Ia autovehiculele 
din familia RABA, SAVIEN, SRD

♦ reparații generale de agregate sin
gulare (motoare, cutii viteze, punți fa|â și 
spate specifice tipurilor de mai sus).

Relații suplimentare, la sediul unității.

15,50 Patrimoniu.
16.15 Intilnire cu basul 

Constantin Gabor.
16,45 Medicina pe înțele

sul tuturor.
17.10 Teleșcoală (relua

re).
17,35 Premiero muzicalo 

TV.
18,00 Calendarul agri

cultorului român.
18.30 Muzică ușoară in

strumentală.
18.40 Sociologia Militans. 
19,05 Anurțuri...
19.10 Desene animate.
19.30 Actualități.
20.15 Sindicatele în dia

log.
20.40 Teatru TV.

Koraeo ți Juieta.„ 
la sfîrșit de noiem
brie.
(Prima parte).

22.10 Reflector.
23.30 Teatru TV.

Romco și .Tulicta... 
la sfîrțit dc noiem
brie.
(Ultima parte).

23.40 Actualități.
23,55 Bun găsit, tinerețe I
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