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în obiectiv 1 Decembrie,
Protecția socială a 

locuitorilor Văii
tuturor
Jiului

însemnări de călătorie

PERESTROIKA
văzută de aproape

care străbat lumea, in lung și in lat 
glasnost. De la care, pornindti-se, cu

sărbătoarea

Ca urmare a frecventelor 
contacte cu reprezentanții 
Guvernului, consiliul de 
coordonare al Ligii sindica
telor miniere libere „Valea 
Jiului" și-a format un punct 
de vedere cuprinzător des
pre aspectele legate de pro
blemele economice și so
ciale ala țării. Din 24 mar
tie, cînd s-a constituit Liga, 
am acționat pentru soluțio
narea întocmai a revendi
cărilor minerilor folosind 
toate mijloacele pentru a 
asigura o viață normală, ci
vilizată tuturor locuitorilor. 
Prin toate formele legale 
am avut în vedere o ac
țiune perseverentă împotri
va speculei, abuzurilor și 
manifestărilor de orice fel, 
chiar politice, care pot a- 
tinge viața normală 
Valea Jiului.

In relațiile dintre 
și Guvern se disting 
clape. Prima, din 
rie pină la alegerile 
20 mai, în care
provizoriu a fost receptiv 
și atent față de problema
tica social-profesională a 
populației din Valea Jiului. 
A doua, de la alegeri și 
pină în 13 iunie, în care 
relațiile au fost staționare, 
d ir cu o tentă de răceală 
d.n partea Guvernului. In 
acest' 
nat majoritatea ' 
cărilor minerilor, 
în nota din 19 
a.c., obținute cu greu, s-ar 
putea spune chiar smulse 
una cîte una deoarece 
derii sindicatelor 
buit să înfrunte 
ale Ministerului 
condus pe atunci 
Nicolae Dicu.

A treia etapă este
16 iunie și pină acum. Fără 
intervenția minerilor la

București, determinată de 
incidentele grave din 13 
iunie, probabil că Guver
nul ar fi căzut a doua 
in 14 iunie, 
că modul 
ționat 
stabilirea 
pitală nu 
cratic, nici legal, nici or
todox. Și asta ca o conse
cință a mai multor aspecte: 
faptele din 13 iunie nu au 
fost nici democratice, nici 
legale, nici ortodoxe, de

zi, 
Este adevărat 
cum au ac- 

i n e r i i în 
ordinii în Ca- 

a fost nici demo
nici legal,

m

națională a
României

Doi termeni 
— perestroika și 
pași timizi sau in salturi spectaculoase, „fața" Euro
pei de Est s-a schimbat. Europa de Est care, pină 
de curind construia „cea mai bună și mai dreaptă 
dintre societăți", din convingere sau silită de dicta
turi nemiloase, a pășit pe drumul democratizării, in. 
tr-un marș care a făcut să zbirmie, 21 de ore din 
21, toate telexurile lumii, a aglomerat calea undelor 
și au transpirat ecranele televizoarelor.

Perestroika și glasnost s-au născut in Uniunea 
Sovietică, al cărui musafir, alături de alți doi colegi 
din conducerea Societății Ziariștilor din România, 
am fost timp de 10 zile. < cea ce am văzut și auzit 
împărtășim și cititorilor ziarului nostru, cil speranța 
că-i interesează felul in care, după mai mult de 70 
de ani de comunism, oamenii înțeleg 
reze destinul pe acest teritoriu care 
din suprafața Pămintului.

să-și rcstructu- 
ocupă o treime

în

Ligă 
’ trei 
ianua- 

din 
Guvernul

partea Guvernului.
etape s-aii soluțio- 

revendi- 
cuprinse 
ianuarie

li- 
au tre- 

obstrucții 
Minelor, 

de dl.

din

ica
Să ai un autoturism dar 

să na dispui de un garaj, 
reprezenta in trecut și 
mai constituie și acum o 
sursă de mari griji și ne
cazuri. Cazurile de furturi 
din autoturismele parcate pc 
străzi sint destul de frec
vente și in localitățile d.n 
municipiul nostru. Cui, cc-i 
păsa, cu un an in urmă, de 
p iguba pe care o poate a- 
vea poseiorul unui auto
turism '! Îmi amintesc de 
un caz semnificativ petre
cut cu cîțiva mi in urmă 
și povestit de un astfel de 
păgubaș In -..uit timp du
pă ce păgubașului i se 
furase din mașina nou
ri ou țâ roata de rezervă, făp
tașii au fost prinși. Păgu
bașul a fost invitat la fosta 
miliție municipală să-și re
cunoască roata de rezervă 
și să și-o ia acasă La mi-

Negocieri cu
Guvernul

de 
de 
de 

ușor

aceea au plecat minerii la 
București: evenimentele din 
13 iunie au fost posibile 
datorită unei slăbiciuni e- 
vidente a Guvernului și 
nici astăzi nu găsim scuze. 
Plecarea minerilor și ac
țiunea din București nu au 
fost organizate. Intr-o ast
fel de acțiune spontană, 
necoordonată, generată 
spaima unei lovituri 
stat, purtată in suflet 
fiecare dintre noi, era
să apară unele abuzuri, im
previzibile, de care tuturor 
ne pare rău. Prin sponta
neitatea ci. a treia plecare 
a minerilor la București 
sublinia că acest Guvern, 
provizoriu apoi stabil prin 
votul țârii, e acceptat de 
noi fără rezerve. Rezultatul 
a fost o campanie de pre
să, internă și internaționa
lă. care a atacat vehement 
și nefondat minerii. Nc-au 
făcut mult râu, unii din

inițiativa»

ce. 
este 
Iată 
gu-

desfiin- 
Minelor, 

într-unul

24 
un 
de

lipsă de informație, și înțe
legere, alții din răutate, al
ții știe Dumnezeu de 
Dar mai importantă 
reacția Guvernului, 
cum : în noua formulă 
vernamentală s-a 
țat Ministerul 
transformîndu-1
din cele 13 departamente 
ale Ministerului Resurse
lor și Industriei. Este o 
măsură echivalentă cu a- 
nularea marelui și omoge
nului colectiv al minerilor, 
a oamenilor care lucrează 
în subteran, înglobîndu-i 
în marea masă a industri
ilor cu activitate de supra
față. Guvernul nu a mai
vrut să negocieze cu re
prezentanții minerilor. Este 
plin de semnificații, în a- 
ceastă privință, modul cum 
a fost obținută ultima re
vendicare: sporul de peri
culozitate pentru intrarea 
în subteran. A fost un film 
în patru scrii.

1. Sfirșitul lui iunie. Bi
roul executiv al Ligii 
deplasat la București,
minister și Guvern, deoarece 
era termenul scadent con
venit, in ianuarie, cu dom
nul Ion Iliescu și domnul 
I’etre Roman Am consta
tat că erau două puncte de 
vedere: al 
perți 
800.
ligii
2400,

Senatul României a votat, 
în unanimitate, marți, 
iulie 1990, ora 12,20, 
proiect de Lege inițiat 
către un grup de senatori
prin care s-a instituit ca 
sărbătoare națională a 
României ziua de 1 Decem
brie, zi în care, în anul 
1918 prin unirea Transilva
niei cu România s-a înche
iat procesul constituirii 
statului național unitar ro
mân.

Din centrul Bucurcștiu- 
lui pină la Otopeni uri taxi 
(de stat) costă 200 de lei. 
Dacă era „Taxi P“ costa 
500. Tocmai se făcuse ben
zina 15 Ici. Aerogara Oto
peni seamănă cu o gară 
de provincie, cu fotolii roa
se și grupuri sanitare im
practicabile. Cu coadă la 
apă minerală, cu mese mur
dare și fără scaune, 
să pierdem cursa 
207. Vameșii sînt 
nu ne caută în
(n-aveau de ce). Ne contro
lează doar de arme. N-a
veam I Armele noastre

Era 
Taroni 

pașnici, 
bagaje

s-a
la

care 
1080. 
care 
2800.

comisiei de ex- 
stabilea nivelele 
1280, 1600: al
cerea 800, 1000, 
A avut loc o

întîinire cu domnul Petre 
Roman care a acceptat ne
gocierile și a numit o co
misie guvernamentală.

llic TORSAN, 
vicepreședinte al Ligii 

sindicatelor miniere libere 
„Valea Jiului"

(Cont. în pag. a 2-a)

face lucruri
liție, în>ă, toate roțile de 
rezervă prezentate păgu
bașilor erau atit de vechi 
și de uzate, îneît păguba
șii renunțau la „recupera
rea" lor .

Cum stăm acum cu pos.-

și din cartierul Aeroport 
— Petroșani. Primăria mu
nicipală are in studiu un 
proiect pentru construcții 
autorizate de garaje și aș. 
teapta tre, crea prin Parla
ment și Senat a regiemen-

L U P E N l
bilitatea 
Un garaj 
sonată ?
t-a
tind 
ticâ 
tr-o optică peisonală, 
luntaristă. mulți 
de autoturisme și-au 
struit și își con truicsc ga
raje amplasate in lot felul 
de locuri, acționind în mod 
abuziv. Sint bine cunoscu
te exemplele din cențiu

de a ne construi 
propi letale per- 
In legislație nu 

modificat nimic Proti
de situația demota- 
dm ultimele luni, din- 

vo- 
posesori 

con-

care să pei- 
constiu li

pi inin- 
I ii â 

ai este 
ontur 

merita
<. e

tarilor legale 
mita in epeica 
ilor Iută insu la 
na orașului Lupcni. 
a se mai a-tepta 
regleinen'ai i a pi in- 
o inițiativa care
să fie cunoscuta. De 
să nu dam oaminiloi teii- 
nu ile solr itate penii u con
strucția de garaje ? — ne-a 
spus domnul Mihai Mav m. 
m-'inbru in con iliul pi i- 
niurici orașului Lupcni. A-

ochii și... pixu- 
în 

punga

rau capul, 
rile. Am urcat ultimul 
avion, mi-ain pus 
la îndemînă și am consta
tat cu tristețe că era defec
tă centura de siguranță. 
Stewardese drăguțe și în
datoritoare. Lîngă mine că
lătorește o familie de evrei. 
Soț, soție, bunic și trei co
pilași gata să intre în joa
că. Ni se servește prînzul. 
Bun: unt, brînz.ă, cașcaval, 
roșii, șuncă presată, ness,
apă minerală, pepsi cola.

(Continuare în pag. a -4-a)

Mi roca HI JORESCU

(Romnres)

I. M.. Dilja
Aglomerație la cofetă

ria „Sportul" din Petro
șani.

Foto: Sorin OPREA

mari
vi-vom destuie terenuri 

rane, unele din ele infesta
te de grop, și gunoaie !“.

Rezultatul acestei 
zii este pozitiv. In 
în zona terenului 
dintre piața ag-oal 
ră și lin.a de cale 
au fost repartizate 
nilor terenuri penti 
je. Cetățenii s-au 
și i*i conAi uiesc aici gara
je t -iimoui», cu aprobări >-i 
a ltor zai i legale. Aprobă
rile pentru consti țfj țiile 
de g i.'ilc se d.m in limi
tele picv.izule in Schițele 
de sistem i!izare a orașului 
și a po .iii 'itâl.ilor de am
pli aincnt, fără să fie a- 
du ,e p ejtii licii iniei estil ai

deci- 
Lupeni, 

viran 
inenta- 
lerată 

cetațe- 
u gara- 
asociat

Viorcl

De ce nu crește producția 
de cărbune!

două 
fiind 
pos- 
pro- 

de
drenuri 
apelor,

Am urmărit în această 
lună îndeaproape dinami
ca producției la mina Dîl- 
ja. Așteptam ca acum, du
pă ce nuna nu se mai con
fruntă cu probleme deose
bite, după ce necazurile 
cu viiturile de apă au fost 
în cea mai mare parte re
zolvate (vom vedea că tot 
au mai rămas unele), prin 
executarea unor 
pentru evacuarea
cînd nici probleme deose
bite de transport n-au fost, 
mina să-și intre pc făgașul 
ei norm.il Pentru că s-a 
apropiat mult de produc
ția zilnică programată — 
1191 de tone: in patru zile 
(două îte două, consc uti- 
vc) s-au extras mai mult 
de 1000 de tone, ,,vii ful" fi
ind de 1019 de tone, deci 
cu cîteva zeci rr i puțin de- 
cit se preliminase Dar. din 
rele 16 zde lir ratoare, in 
12 pro Itr *i i exli.i i a fo<t 
mult nb 1000 de tone, a- 
Jnn ini la 697, med.a pe
rioadei fund do 909 tone 
e-1 rase zilnic C im a- • o ta 
ede situația I r 
trepi .miere. I>..:
di sectone

r.'.< eplind I
cuie s-a iuiii.i «.U.

1*1

In
P

deri doar cu cîteva zeci de 
tone, sectorul I și-a depă
șit cu regularitate prevede
rile înregistrînd un plus 
de 5)8 de tone. Aceasta în 
condițiile în care sectorul 
produce numai cu 
abataje, in 15 zile 
prestate doar 700 de 
turi, finalizate într-o 
ducție totală de 3338
tone. In aceeași perioadă, 
însă, în sectorul III s-au 
prestat 1168 de posturi ex- 
trăgîndu-sc din 5 abataje 
3409 tone, cu numai 71 de 
tone mai mult decît în 
sectorul 1. Dar în vreme ce 
la I productivitatea a fost 
depășită — fiind realizate 
in abataje 4,66 tone pe post 
— la III s-au obținut doar 
2,90 tone pe post, față de 
4 170 cit s-a programat. 
..Contribuția proprie" la in- 
cf plinirea pre butnarului 
este evidentă, productivi- 
ta’?a spune telul.

Se torul II. care a „dus" 
m na o Im -ată de timp se 
confruntă cu o situație și 
mai dificilă In 15 zile, cu 
1117.! ele po-.tun prestate, a

Simion POF

(Ooiilintiire in pag. a 2-a)

norm.il
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IN OBIECTIVZ 511 MU'l.. Tot ma mu'ti 
ițfrn: iv întreabă insis

tent, „de nu se dă rația1* 
de z-ihâr pentru luna iu
nie 7 Noi am merge mai 
d> rte eu întrebarea: de 
cc n i se da zahărul pe 
luna iu!ie ? că a cam tre
cut. Intr-adevăr sint între
bări mai mult decît justi- 
I ate, la care nu noi ci 
conducerea comerțului tre
buie să răspundă public. 
A teptăm și noi ca și cetă
țenii ace t răspuns, dătător 
de .peranțe. (C.G.)

ASE ALTARE. Do Iun: 23 
i i :u d*mar:rt lit-
...ic dc asfaltare a siră- 
. i cart ie termină in pa- 
s-.iui u b. '-ă la CER din 
zona rntrală a Petru-aniu- 
iui. I id> ung așteptată de 

norii auto, tare a-
\eau (k.“ Trăb tut în zona
b ir-\ ••• •••?’ num, ...,e grepi
n ’ : -.Ui■. c de ani dc zile.
lu ■ u i Je aifjltare sc
d A binevijnită și se
puro a va fi terminată in
•’l; Ul •. ■ -.'iptămini.

S )
1 \Ri NET. In ■ iditi] Sta

tale de ilvare mi-
n: râ a fost amenajat un

■ j t? i n et mt-d ‘ăl destinat
•••* p ura i 'or funcționale
r. Giratorii. P at cu apa-
■: •■.p.p'â .medica) modernă,

bl: va asigura
-îaui’. i r; a rapidă a diagr.os-
t? ului îr r.iziirllc unor a-
fv-iț.î uni ri spiratorii spe-
if ~e m .vriei celor ce lu-

creuzâ in sub'- ran. (V.S.)

G MIDI. HI. Ini avut nu 
demu't Ia județ și la mu
nicipiu doi primari care 
av.au i»oala j ledurilor. Să 
nu fi văzut o palmă do 
zonă v de neiniprejmuită 
că fă au al-rgic. S-an on- 
struit fel de fel de gar
duri, cu ,i fără socluri dc 
beton, altoie din ciment alb, 
alt»*;e și cu lanțuri (de par. 
câ-ș garduri de cimitir), 
pin -i strmă ghimpată, 
de-a lungul șoselelor. S-a 
montat un ademenea gard 
metăbe în lungul ș. ?]ci 
cit ține cartierul . Aero
port*1. Și ruginește pentru 
că n-a f.,-,ț protejat prin 
vopsea. Anun trebuie „luat 
la peri-.*1 iar dară n.i, in 
2—3 ani trebuie luat cu 
totul ca... metal minoat de 
rugină. Nu-i păcat de bani?
r.U.m:R.i M vre... Ștran

dul din cartierul Aeroport 
— I’etrc.șani exercită, In 
a.vste zilei, o mare atracție 
asupra publicului. La fel 
de atractivă se dovedește 
și zona dc agrement de la 
PvCera Bun, unde zilnic 
se deplasează zeci de oa
meni pentru a petrece cl- 
teva ore de odihnă Ja iar
bă verde ți aer curat. Dir 
Intre cele două zone de 
agrement c o diferență ma
ro referitoare la ceea cc o- 
feră oamenilor. La șfand 
mai găsești o cafea sau 
ceva răcoritor, dar la ca- 
bana Peștera Bolii nu poți 
cumpăra mei un suc sau o 
tx"e. Asta, zile la rfnd. 
P ••at.izarea poate își va 
s rine fi aici cuvîntiil. (V.S.)

PASARELA Multe pro- 
' ' me a mai pus pa=r< ela 
d n Pi' I, Victoriei, p«s!<-
1 ■ •f- : iile Sf c ger* șl

rul do ,?] ora lilui
P'trr-.ar,;. Bi rir ă rl cînd
■umeri, sa *î ■•u -,tof-
cism multelor .4 de bl-
turn turnat <1 a 1; mgul ni.
Dar cine -,e îngii! •*' t.’ dș
curățenia pisar toi, do .-o, 
pârația »i „•-.urefltA 1 ?

Riihrh 15 rc.ilîz.iî.1 <!<•
Simion 1*01’

Protecția 
locuitorilor

(Urmare din pag. 1)

2. Această comisie oco
lește efectiv negocierile, 
dind Rompresului un co
municat cu altă variantă 
(300, 405, 480, 600), condi
ționată de o majorare a 
productivității cu 30 la su
tă.

3. Biroul executiv al Li
gii elaborează un comuni
cat nepublicat pentru a nu 
rupe puntea unui eventual 
dialog, pentru domnul Ion 
Iliescu și domnul Petre 
Roman. Precizam și măsu
ra extremă: declanșarea li
nei greve generale în Va
lea Jiului.

4. Apare imediat în Va
lea Jiului o comisie guver
namentală, condusă de dom
nul ministru D. I’opescu, 
care nu are în fapt un 
mandat de negociere. A 
venit să ne convingă pen
tru aplicarea hotărîrii pu
blicată prin Rompres. Du
pă două zile de negocieri 
in Valea Jiului și încă do. 
uă la București s-a ajuns la 
rezultatele cunoscute.

In sfîrșit, a treia reacție 
a Guvernului s-a desprins 
d n întilnirile cu consilie
rii primului ministru. Liga 
a înțeles principiul propus 
d - noua formulă guverna
mentală: odată cu trecerea 
la econonna de piață. Gu
vernul nu se va mai impli
ca In problemele economi
ce, oameni urmînd să le 
rezolve cum cred, cum pot 
Principiu cu următoarele 
implicații: apariția unei

De ce nu crește producția de cărbuna!
(I rulare din pas- D

realizat o producție de nu
mai 7024 dc tone, cu o 
pro.l.i.-tivit.ate de iî.GJ tone 
[ e p .At, cu 1030 de kilogra
me mai puțin decît s-a 
program.?:, Nici aici n-au 
fort probleme deosebite 
care n frînezc bunul mers 
al producției. Dacă facem 
o comparație Intre reali
zări și coeficientul dc pre
zență apare clară „contri
buția*1 indisciplinei la ne- 
realizurile sectorului. Am 
putea exemplifica și aceas
tă afirmație, dar am abu
zat destul de limbajul sec 
— dar convingător — al 
cifrelor. Cert este că In a- 
cest sector s-a cuibărit in
disciplina. se discută mult, 
unii șefi de schimb numiți 

de curlnd sînt contestați 
dc ortacii lor. In aceste 
condiții abatajele nu mai 
sînt bine gospodărite (Înțe
legem prin aceasta asigura
rea tuturor condițiilor de 
lucru), fapt cc a făcut ca 
producția sectorului Să nu

SPORT 118 SPORT
SIDNEY 21 (Rompres). A- 

lergătorul Japonez Yasushi 
Hashimoto, care clștigase 
concursul internațional de 
maraton de la Gold Coast 
(Australia), a fost descali
ficat la numai patru ore 
după cc uie ■ p0 podium, 
stabiJindu-se că în ultima 
parte a curiei (5 km) el 
s- i folosit dc o bicicletă. 
Primul loc a fost ocupat de 
australianul Alan Carmen, 
înregistrat jie clasica dis- 
............. .. 42,19 . km In 2 li 
1 >’ 15" Pe locurile urni/i- 
’oare s-au s,ti d co<>< hipie-

socială a 
Văii Jiului
clase de privilegiați, așa- 
numiții „întreprinzători**, 
care dețin capital încă 
din vechiul regim, avînd 
acum posibilități nelimita
te ca prin diverse investi
ții să-și multiplice capita
lul. Și astfel vor ajunge în 
virful piramidei sociale 
românești ți, implicit, la 
conducerea țării. Nu-i greu 
să ne imaginăm nosibilita- 
tea întoarcerii in timp. Mul
te întreprinderi din Valea 
Jiului, în special cele mi
niere, sint nerentabile da
torită modului dezastruos 
de exploatare impus de 
vechiul regim. Nu pot fi 
rentabilizate decît cu spri
jin dc la stat, altfel apare, 
pericolul șomajului în ma
să prin închidorca acestor 
mine. De altfel la ultima 
întîlnire, domnul prim-mi- 
nistru a fost foarte clar 
cind a afirmat: „Știți că 
putem oriclnd închide toa
te minele d n Valea Jiu
lui ?“. Iar un consilier a 
completat: „Dacă minele 
din Valea Jiului s-ar în
chide, statul ar cîștiga 6 
miliarde lei". Ceea ce ne 
dovedește fără nici un fel 
de dubiu că ta nivel gu
vernamental s-a analizat 
serios această alternativă.

Iată de cc considerăm ab
solut necesar să fim uniți, 
să avem sindica e puter
nice in întreprinderi, să 
le epurăm de clemente 
turbulente, inactive profe
sional, indiscip'inatc Nu
mai astfel, prin competen
ță și <mt moral, reușim 
Să asigurăm protecția so
cială a tuturor locuitorilor.

se ridice în nici o zi la 
i a ciul programului stabi- 
dt. Or, abatajul este a] 
brigăzii, cine să vină să 
facă ordine 7 Iar brigăzile 
sint ale se. torului. De cc 
conducerea sectorului nu 
analizează situația creată 
și lasă să treacă zilele în 
ideea că „se împacă ci", în 
loc să intervină cu fermi
tate 7

I-a Dîlja mai sînt și alte 
situații care fac ca nuna să 
nu se ridcc la nivelul pro
gramat, deși nr putea ex
trage ți 1300 de tone pe zi. 
La defecțiunile electrome- 
< mice (mai ales la utilaje
le de transport) sc intervi
ne cu Intîrziere, iar lucră
rile sc execută parcă cu 
încetinitorul, in loc ca, prin- 
tr-o mai bună coordonare 
— In fiece gol de produc
ție, cînd utilajele stau — 
electromecanicii să nu-și 
găsească astîmpărul, să 
pună mina pentru a preve
ni opririle accidentale. Pe 
dc altă parte, în zilele dc 
repaus — slmbăta și dumi
nica — In abataje se adu- 

rli săi Micliael Inwood, și 
Jolm Meaghcr înregistrați 
în 2 h 16'46", respectiv 2 ii 
17'13",

VVELLINGTON 24 (Rom- 
preș). Președintele lui New 
Zceland Rugliy Poolball U- 
nion, Eddie Tonks, a anun
țat că in 1991 a fost per- 
f'.ctat un turneu al repre
zentativei de rugby a 
României In Noua Zeelan- 
dă, Joeui il<< uimind să ai
bă lor îp lunii,, mal șl iu
nie.

A fosi cîndva o cabană in l’arîn".

I <><«: Ion ȘTI I AN' St ÎI
na ap. i. iar Juni, oamcnn 
găsesc totul inundat. D.ir 
în aceste libere nimeni nu 
pornește o pompa măcar 
pentru a evacua apele. C ne 
să vină sa rezolve aceste 
probleme 7 Nu sectorul, nu 
brigada ? Și mai eSte un 
■< t Oamenii de la Dil- 
ja, in marca majoritate, 
muncesc In condiții grele, 
d ,r nu s-au dat bătuți. D<s 
o vreme inroace se face 
mereu apel lti justificări dc 
tot felul țM’ntru a sc dis
culpa de nereabzari. Este 
un flagel care dijmuiește 
producția. Dacă fiecare, la 
locul lui de muncă ar lu
cra pînă vine schimbul, 
dacă nu s-ar arunca me
reu răspunderea ncrealiză- 
rilbr pe seama celuilalt, 
alta ar fi și situația economi
că a minei și n-or mai fi 
nevoie de împrumuturi de 
la stat pentru plata salari
ilor. Pentru că binca ell- 
titrează bani doar pentru 
producția realizată. Acest 
lucru trebuie bine înțe
les și de colectivul de la 
mina Dîlja.

JP o l î | î a
UN ASS(OS) IN BJȘ.mța

Subiectul este și va mai 
fi probabil — din păcate 
— în actualitate In 20 iu
lie a fost depistat în piața 
agroalimentară din Petro
șani, Ghcorghc Apetrei, de 
27 dc ani, cu domiciliul în 
comuna Rccaș, județul Ti
miș, caro oferea sji.e vln- 
zaic țigări AS.SOS. S-a 
conf. al cantit ițea <1. r>(',
f.ntiișe și banii provomți 
din vliiznn i alto; a .'11. ,i> 
ma do 1(1 750 P i it! nițmu] 
a fost sancționat cu amen 
dă contravențională, ,on- 
foi m I egii n i. 3,'72.

Mica inițiativă
(Ti marc diu paj I)

public snu spațiilor verzi 
amenajate de locatari. „In 
patru din principalele car
tiere ale orașului nostru 
ne- un propus să rezolvăm 
pe termen lung cererea 
mare de garaje, ne-a in
format dL Ioan Păcurar 
primarul orașului Lupani' 
în acest scop vor fi con
struite garaje supraetaja
te. După cum am putut 
constata cu prilejul con
strucției garajelor autori
zate în zona pieței agroali- 
mentarc, astfel de lucrări 
pot fi executate pe cheltu
iala celor interesați, cu con
structori organizați într-o 
asociație particulară pro
prie, care să lucreze în 
timnul lib<rr*‘. Tată, deci, că 
mica inițiativă poate rezol, 
va probleme mari I

După cum am aflat dc la 
doamna Doina Macavci, 
contabil șef al primăriei o-

$ i ordine ii
OAIE AI REI, ȘI 

COMPANIA
Numiții Ion Gheonca (21 

de ani), Aurel Oaie (21) 
Mihăița Vrabie (22) și Ni- 
colae Onțeluș (18), munci
tori la IM LivczcnJ, locu
iau In căminul amintitei în
treprinderi de pe strada A- 
Vi itorilor. In 16 iulie, după 
ce s-au „îmbălsămat" b ne 
in licori baehicc, lo-a venit 
i hof Re distracție. Era In 
im ul orei 17,00. In a< el 
moment s- i declanșat scan
dalul. Nicolae Onțeluș, mai 
Inliej hin'.it d<-> ît ceilalți, 
a |His mîim pc o Jiclă, pe 

r.'ițului, in l.upeni ,»înt 
înregistrați oficial 28 de 
mi.-i întreprinzători, cawe 
nu pornit diferite afaceri 
pe cont propriu. Sînt ofe
rite servicii de tot felul. 
De la gogoțerii și „vată de 
zahăr’1, la vînzarca de mă
runțișuri. Au luat ființă 
și unități realmente nece
sare, cum sînt - atelierul 
autoservire, o brutărie și o 
unitate de vînzare a ga- 
blonzurilor. Tn zona de a- 
grement TArăița s-au anun
țat două intenții de con
struire a unor cabane tu
ristice particulare. Un ce
tățean, fost minor, acum 
pensionar, a primit autori
zație de a construi un po
pas turistic, iar primăria 
i-a repartizat teren de am. 
plasament la intrarea în 
orașul l.upeni, lingă Soho- 
dol. Idei valoroase 'sînt. 
Iar ceea cc e bine, consti
tuie faptul că pjimăr’a Ic 
încurajează I

<1 e <1 e |> ț
care a spart-o de Un toc de
nsă, și s-a repezit la Petru 
Ronsan șl Dumitru David, 
cărora le-a aplibat mai 
multe lovituri cu obiectul 
ascuțit. Cei doi au fost spi- 
I.ili7ați In urma rănilor că
pătate. Și, cum fiecare pla
tă Iși are rir-plata. Oaie, 
Gheonca si Vrabie au fost 
sancțion.iți cu amendă con
travențională pentru pro- 
vocare do șiand.d, iar NI-
ol.ur (5nțcli)‘; a fost trimis 

in Inde.’at i Condamnat la 
6 luni Im Iii oare, va exe
cuta pc.leap a In peniten- 
i im (P Nl( I I.ESCU)
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țările est-europene spre economia de piață (UI)
Articole și comentarii din presa străină

Realitatea crudă a fostelor țări „socia
liste" arc in cazul Poloniei unele accep
țiuni specifice. Nil ne referim aici la 

1 latura poiitico-statală n lucrurilor, cum 
ar fi cerința acestei țări de a i se ga
ranta frontierele din ' est, nici la faptul 
că prin „Solidaritatea" polonezii au in- 

j ceput încă din 1980 lungul marș spre o 
| nouă ordine economico-socială.

La un deceniu după primele înccpu- 
I (uri, aflăm prin agenția PAP că, socolc- 
f Iile făcute referitoare la sumele și pc- 
, rinada care-i sini necesare Poloniei pen- 
| iru a deveni o tară dezvoltată din punct 

Ic vedere economic sint deosebit de 
-oeante. Se afirmă de către reprezentan- 

i iii guvernului polonez că este vorba de 
>—30 de ani, timp iii care sini necesare

2—3 trilioane de dolari.
Deși po!onez.ii se bucură de un trata- 

ment preferențial din partea investito
rilor din A’est, aceștia nu ascund dificul
tățile de a face afaceri in Polonia, liste 
invocată, in primul rind problema tele
comunicațiilor, apoi rata de 800 la sută 
a inflației (in 1989). datoria externă de 
peste 10 miliarde dolari ș.a.

Răscolind trecutul nu prea îndepărtat, 
sint cercetate nil numai racilele politico- 
sociale ale vechiului regim, ci ți incris 
dibilele încălcări ale legalității, după 
cum aflăm din numărul din iunie a.c. 
al revistei „Internațional Management".

Zoltan K1R \LY

Polonia - furtul da aur al secolului
I’ o uroru] de stat ii Po.

■ i. Roman Rafalko, i-i
• a ii privirea asupra ti

ni vraf dc documente ră- 
v ite, de o apreciabilă aro

me și vorbește calm des
pre ceea ce s-ar putea să 
fi fort furtul secolului:

„încercăm să determi
nam dacă s-a comis vtco 
. rimă, cind s-ar fi putut 
'omite și cine e responsa
bil" — spune Rafalko, ca 
și cum ar vorbi dc un sim
plu caz de spargere a 
unui magazin. Dar, dc fapt, 
procurorul dc 33 ani con
duce o grupă de tineri in
vestigatori în căutarea au
rului, chipurile dispărut, in 
valoare de mii rde dc do
lari. Cercetările dc a dez- 
gropa misterioasa dispari
ție a cufărului cu tezaur 
■de aur, pietre prețioase și 
bijuterii donate de patrioții 
polonezi in 1936 pentru a 
ajuta la modernizarea ar
matei, au fost subiectul 
multor speculații în presa 
recent liberalizată a țării. 
Cinci naziștii au atacat 
Polonia in 1939, comoara

'. -ați intrelKit vreodată 
aude depozitciiz.ă IGCI.-ul 
guno.ul preluat ritmic — 
in ritm șpecific — din car- 
• <tu1 Aeroport al munic-i- 
piului Petroșani ? Dacă nu 
v-ați întrebat n-are rost s-o 
mai faceți acum, pentru 
că ne-am hotărit să vă o- 
fT'm un răspuns. După ce 
militarii și-au cam înche
iat socotelile cu mineritul 
și au părăsit zona fără să 
privească înapoi, a început

O primărie veche in

tr-lin cartier moilern. 

a fost transportată la Lon
dra și pastrata de guvernul 
polonez, in exil. Investiga
torii știu că aurul a fost 
returnat Poloniei în 19-17, 
dar piuă și simpla estimare 
a cantității merge de la 
■416 la 770 kg. Din acest 
pun t, ceea ce s-a intîmplat 
cu nurul, r.imine un mister 
probabil pierdut sau încu
iat in casele de bani sec
te ale partidului comunist. 
Pi in 1956 cea mai marc 
parte a ..i pare să fi dis
părut.

După opinia lui Rafalko 
există indicii că o 
parte a aurului a fost to
pită in lingouri, iar restul 
a luat drumul tezaurului dc 
stat și al magazinelor de 
an: 1 Uitați. Birourile sale 
încearcă să afle dacă ma
gazinele acestora au rctur- 
nat vreodată profiturile 
guvernului.

Tn timp ce se știe că o- 
ficialitățilc de partid din 
alte țâri est-europene sint 
cunoscute a fi acumulat 
averi secrete, pîr.ă în pre

( u aprobarea cui ?
să S” înalțe, la ceas de 
seara, din zona fostei uni
tăți, de lingă mina l.ive- 
zeni un fum suspect. Din 
a -eca-și sursă vine spre 
>mș, mai intens acum da
torită căldurilor lui cuptor, 
un miros de nu știu ce, ca
re nu numai că nu te lasă 
să deschizi geamurile, dar 
se infiltrează și prin cră
pături. „E ccvn infect”, du
pă expresia doamnei lulia 
Zamora, din Petroșani, care

Poșta redacției
CRT.STEA \ ERONICA, 

Petroșani: Din verificările 
întreprinse la l.M Aninoa- 
sa a reieșit că beneficiați 
de alocație de cărbune pe 
primit! semestru al aces

zent nu există ind.< ii că 
I derii defunctului partid 
comunist polonez ar fi dus 
o viață austeră. întrebat 
dacă ar fi fost posibil ca 
o persoană să se fi asctips 
tu aurul sau cu profiturile 
din vînzarca acestuia, Ra
falko își alege eu grijă cu
vintele: „In 1956 partidul 
comunist avea puteri neli
mitate. Oamenii săi aveau 
pe atunci o autoritate ne- 
indoielnicu".

Rafalko și cei trei pro
curori lucrează exclusiv la 
acest caz de trei luni. Re
cent au apărut cu interviuri 
fa radio solicitînd informa
ții despre aurul dispăru1», 
Trei telefoane de pe biroul 
lui Rafalko sună constant 
cu fiscul și poliția. Ii întreb 
oferind elemente dc legă
tură ce lipsesc în acest 
lanț al aurului dispărut. 
„Aceasta este o problemă 
ce îi face pe polonezi să 
reacționeze emotiv" — spu
ne rbifalko...

Truducerc dc 
Mihai ,MATIU< A

ne-a sunat la redacție. Să 
nu credeți că e vorba de 
„lichidarea" unor stocuri 
de bocanci sau cauciucuri 
dezafectat-o. Nu I E o ram
pă de d pozitare a gunoa
ielor, care nu știm cu ce 
aprobare funcționează atit 
dc aproape de o zonă lo
cuită.

De fapt, n-ar trebui să ne 
mirăm — e doar KJCL-ul 
In cauză — dar o facem, 
poate că ajută la ceva. 
(Șt. C.)

tui an. Pentru clarificarea 
situației dv. viitoare vă ru
găm să vă prezentați la 
serviciu) administrativ al 
l.M. Aninoasn și să vă a- 
drc.sați doamnei Maria 
Zlăgneanu. (S.P.)

Femeile 
în țările 
islamice

„Pernei ucise cu pietre 
in Irak pentru comiterea 
adulterului; altele închise 
în Pakistan, tot pentru a 
dulter dar și pentru viol 
căci în această țară 
consideră că femeile sint 
cele care provoacă agre
siuni...". „Sint profund ne
liniștită dc soarta femeilor 
din unele țari islamice și 
declarațiile recente ale is- 
Jamiștilor din Algeria mă 
fac să mă treacă f orii", a 
declarat la 21 iunie doam
na Michele Andrc, secretar 
de stat cu drepturile fe
meii. Originari din Arlegia, 
unde a făcut numeroase 
vizite înainte de a fi numi
tă ministru, doamna zAndre 
nu a fost mirată de ultime» 
le evenimente: „De cîțiva 
ani asistăm la o recrudes
cență a căsătoriilor forțate 
și, în ultimul timp, tinere 
femei care îndrăznesc să 
se plimbe cu brațele goale

Din presa străină: 
Le Monde — franța

■■■■■■■■■■■■■a
au fost agresate. In curie
rul pe care îl primesc Ia 
minister, există multe ape
luri de ajutor al tinerelor 
femei algeriene și cunosc 
cîteva care au fugit din 
familiile lor. Acest lucru 
nu poate rămine fără gra
ve dificultăți de adaptare 
la societatea franceză. In 
aceste zile, Centrul națio 
nai de informare și docu 
montare asupra femeilor 
și familiilor a primit nr 
meroase cereri de informare 
din partea tinerelor fete 
de origine algeriană pentru 
n-și cunoaște drepturile și 
posibilitățile lor de acțiu
ne în cazul cn vor fi obli
gate să se întoarcă în Al
geria".

Douăzecișișase de aso
ciații se îngrijorează pen
tru „atentatul la drepturi
le femeii” în Algeria. Liga 
drepturilor omului ca și al,- 
te douăzecișicinci dc aso
ciații franceze (printre ca
re Liga dreptului femeii 
și Mișcarea franceză pen
tru familie) se declară „în
grijorate pentru situația 
femeilor din Algeria", în- 
tr-un comunicat publicat 
Ia 22 iunie. „Curentele in- 
tegriste propun, ca singura 
soluție șomajului, trimite
rea femeilor acasă. (...) A- 
ceasta ar însemna să sr 
atenteze deopotrivă Ir 
drepturile femeii ți la de
mocrație (...). Privațiunile 
din lumea modernă nu se 
rezolvă prin soluții arhaice 
și nid prin suprimarea li
bertății", se poate citi în 
acest comunicant.

Traducere de 
Ionica MI S I \’| \

Festivitate la Palatul Cotroceni
I,a Palatul Cotroceni din 

Capitala a avut loc festivi
tatea numirii, prin decrete 
ale președintelui României, 
de Ion Iliescu, a președin
telui și membrilor Curții 
Supreme de Justiție, și a 
Procurorului General a! 
României. In funcția de 
președinte al Curții Supre
me de Justiție a fost nu
mit domnul Teofil Pop, iar 
în funcția de Procuror ge
neral al țării — domnul 
Ghcorghe Robu

(Tonică parlamentară
Luni, la prinz, Senatul 

Romanici și-a reluat lucră
rile în plen, in sala „Om- 
nia".

De-chizînd ședința, dom
nul Alexandru Birlad-.i- 
nu i a informat pe cei 
prezenți despre actele nor
mative ce au fost înainta, 
te Senatului dc către Gu
vern și unele ministere și 
care vor face obiectul dez
baterilor din această săp- 
tămînă. Este voi ba dc pro
iectele de lege pentru ade
rarea României la Organi
zația Europeană de Tele
comunicații prin satelit „Eu- 
telsat" și la Convenția 
privind Organizația inter
națională de telecomunica
ții maritime prin satelit 
„Inmarsat"; pentru comba
terea activităților comer
ciale n 'autorizate: cele pri

în atenția liderilor sindicali 
Întîlnire eu con ducerea 
Ministerului Muncii și 

Protecției Sociale
Agenția de presă „Rom- 

pres" a fost împuternicită 
de către Ministcml Muncii 
și Protecției Sociale să dea 
publicității următorul co
municat:

In ziua de 30 iulie 1990, 
ora 11,00, în sala Confede
rației sindicale „Frăția” din 
strada Angliei Saligny nr. 
2, va avea loc o întîlnire a 
conducerii Ministerului 
Muncii și Protecției Socia
le cu reprezentanții ligilor, 
con federațiilor, federațiilor 
sindicale și sindicatelor in
dependente neafiliate, în 
scopul discutării inițiativei

Evaluarea pagubelor din 
zilele de 13 — 15 iunie a.c.

Din datele provizorii co
municate de serviciile fi- 
nanciar-contabile ale prin
cipalelor instituții afecta
te de evenimentele din 13 
—15 iunie Î990 rezultă că 
pagubele suferite se ridică 
la următoarele sume:

— Televiziunea Română; 
avarii la construcții: 4 mi
lioane lei; mobilier șl o- 
b>ect<’ de inventar: 560 000 
lei; avarii la sistemul de 
evidență al filmotecii : 
450 090; echipament din 
import: 1 milion dolari (< a 
v.iln.nc de înlo-iiirc); alte 
pagube : 3,3 milioane lei : 
Total: 8 310 009 lei și 1 
milion doliri.

— Poliți i <'.ipit.il.’i și 
Servi.-iul Român do Inf.ir 
ni'ilii. H nn'i'siric |i*i i's’i- 

| motiv. 11 -,i> e n ț.i'i ’â
I li! m.l:o re 1.-i ! -'. 'i i-, î ntind

Au fost ■ • >ți lom .a 
Aiex.uidn Birl.Pler >, pre
ședintele .Sviiatni j>. Dan 
M ir’i.-.n, p, ■ -.lini» Adu
nării D :>r.cți . Pv.re Ro
man, prim-mi nistru al gu
vernului, Duru Viorel Uru, 
ministrul dc interne, V >r 
Bubiue, min irul Just pei, 
conții! A prezidențiali.

Vu rasul s,.nte alo uțiuni 
președintele Curții S ipremo 
de Jintiție, procurorul ge
neral și pi lini Româ
nim.

(l’nmprcs)

vind regimui jur ii al a- 
pelor maritim,, int mioare, 
al ma. ii teritoriale și al 
zonei contigui ai Româ
niei; alocații de stat pen
tru copii: ’J pen l.irca tem
porara a vîiiză: dor de te
renuri agricole și el pri
vind iiiLerilc. Totodată, 
după ce va fi supus dez
baterii publice, va fi luat 
în discuție și ITo;< tul de 
lege pentru soi ietațilc co
merciale.

D asemenea, președin
tele Senatului a reiterat 1- 
deea conform căreia nu se 
va lua savantă parlamen
tară decît după dezbaterea 
și aprobarea ace-tor pro
iecte de legi. Toți senatorii 
prezi nți au fost de acord 
<-u problematica (I zbate
rilor. exprimîndu-și apro
barea in privință amintirii 
vacanței parlamentare.

comune a ministerului și a 
unor reprezentanți ni sin
dicatelor privind institui
rea unui moratoriu com
plet asupra salariilor ți 
prețurilor.

Fiind de o marc impor
tanță, adresam pe această 
cale rugămintea a toate 
sindicatele, ligile, i onfede
rațiile, federațiile sindicale 
și sindicatele independente 
neafiliate să-și desemneze 
reprezentanți pentiu aceas
tă întîlnire. Comunicatul 
este semnat de domnul 
Cătălin Zamfir, ministru’ 
mun ii și prob^ției sociale.

contravaloarea chitanțelor 
arse sau sustrase..

— Partidul Național Li
beral: 4 915 900 lei.

— Partidul Național Ță
rănesc — creștin și demo
crat: echipament In valoa
re de 215 100 dolari SUA, 
83 200 franci belgieni ți 
1 17-4 260 lei; numerar în 
casă: 28 000 dolari SUA 
(700 dolari rcstituițl de po
liții), 1000 dolari .ustra- 
lieni, 1109 fram-i francezi, 
■1579 corn me , ie leze, 
10 031 090 lire t. ,! enc 
(35 100 000 lui' r.sti .1;' dc 
pol țin), 5U7 570 lui.

— Ir .titutul de \ i Ir toc
im;! „Ion Mm u" IlUiU. 
ic ti 700 860 lei.

-- l n.'. i t r • ■ B'.i li
re/. ;-;;i .-,|7 h i.

(R.unprcș)
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Demisia opoziției în parlamentul sud-coreean
Toți cei 80 de membri ai 

opoziției din parlamentul 
sud-coreean și-au prezentat 
demisia, în încercarea de a 
determina organizarea de 
alegeri generale anticipa
te — informează din Seul 
agenția Reuter. Un purtă
tor de cuvînt al Partidului 
Liberal Democratic (de gu- 
vernămînt) a declarat că

demisiile sînt ilegale, și că. 
în consecință, nu vor fi 
acceptate, avînd în vedere 
o botărîre anterioară, con
form căreia forul legislativ 
nu poate fi dizolvat înain
te de termenul stabilit — 
și anume anul 199? — cîr.d 
electoratul urmează să fid 
chemat la urne pentru ale
gerea unui nou parlament.

Scumpirea prețurilor la benzină 
și motorină in Bulgaria

Potrivit unei hotărîri 
Consiliului de Miniștri 
Bulgariei, începînd de 
23 iulie a.e., prețurile 
benzină s-au majorat 
aproximativ două ori — 
latează agențiile BTA 
TASS. Astfel, litrul de ben
zină va costa 2,4 leva, iar 
cel de motorină 1,20. Adop
tarea hotărîrii respective a 
fost determinată de difi-

a 
al 
la 
la 
de 
re-

Și

cultățile deosebit de mari 
apărute în procesul de a- 
provizionare cu petrol, le
gate de reducerea expor
tului de țiței sovietic în 
țările Europei răsăritene, 
precum și de situația fi
nanciară a Bulgariei, care 
nu va permite în următo
rii ani achiziționarea 
petrol din alte surse, 
afara celor tradiționale.

de 
în

S
Forțele de stingă chemate să prevină 

un monopol al puterii
Sub deviza unității for

țelor de stînga pentru a- 
părarca drepturilor mun
citorilor, la Varșovia s-au 
deschis lucrările unei reu
niuni a reprezentanților 
partidelor, sindicatelor, clu
burilor politice și ai altor 
organizații cu orientare de 
stînga. Vorbitorii au subli
niat că este necesar să se 
înfăptuiască unitatea stîn- 
»rt în condițiile actuale 
ale înrăutățirii situației e- 
conomice a țării, creșterii 
șomajului și reducerii ni
velului de trai. In lipsa a-

ccstci unități, au relevat 
ei, forțele dc stînga ar pu. 
tea fi înlăturate de pe a- 
rena politică, iar în parla
ment s-ar putea instaura un 
monopol al puterii.

In atenția delegaților 
se află un proiect de docu
ment privind crearea unui 
acord politic între oamenii 
muncii, precum și un apel 
care cheamă, la unitate de 
acțiune. Ei urmează să sta
bilească ți forma pe care 
o va lua mișcarea forțelor 
de stînga.

1

-FILME
PETROȘANI — Parin- 

gul: Războiul stelelor ; 
Victoria: Lanțul aminti
rilor, I-II; Unirea: 20 000 
de leghe sub mări, I-Il.

LUPENI: Love Story 
pe ring.

VULCAN: Intercepția. 
LONEA: Păsările.
URICANI: Incoruptibi

lul de la etajul XIX.
PETRILA: Steaua Su

dului.
ANINOASA: .Tohan

Strauss regele neincoro- 
nat al valsului.

11,15
12,50
13,10
15,00
15,20

15,40

16,10

16,30
17.00
17,25
18.10
18.40
19,05

T.V.
19,10
19,30
20,15

Continuă ciocnirile interetnice din Kirghiziu
In regiunea Oș din sudul 

Kirghiziei continuă ciocni
rile interetnice, situația 
menținîndu-se încordată. 
Mulțimea adunată pe stră
zile orașului alcătuită din 
kirghizi și uzbeci s-a 
zat în grupuri rivale 
se înfruntă violent, 
puțin 14 persoane au

divi- 
care 
Cel 
fost

internate duminică în spi
tal în urma rănilor primi
te. La sfîrșitul săptămînii, 
30 de întreprinderi comer
ciale din regiune nu. au 
funcționat. 122 persoane au 
fost reținute pe motivul 
încălcării restricțiilor im
puse de „starea de urgen
ță".

Conferință pentru constituirea „Forumului 
pentru Europa Centrală și de Est"

10,00 Actualități.
10,10 Preuniversitaria.

Teatru TV. 
Desene animate. 
Actualități. 
Armonii.
Notați în 
dv.
Documentar
nc.
Portativul 
ilor.
Reflector. 
Tcleșcoală. 
Clipa.
Limba noastră. 
Dulce Bucovină. 
Anunțuri... Anun
țuri... Anunțuri... 
Desene animate. 
Actualități.
Tclecinemateca.
America, America. 
Lumină și întuneric. 
Actualități.

agenda

ft-iinți-

melodi-

M 1 C A P U B
VINZARI

capre fără coarne, 
strada M. Emincs- 
1, sc. 2, ap. 18.

Moskwici 408 In

VIND 
Vulcan, 
cu, bloc 
(1830)

VIND
stare perfectă. Vulcan, stra
da Abator nr. 362. (1828)

VIND caroserie 
1300, față avariată 
câni, strada Muncii, 
17, ap. 39. (1826)

' ‘ DIVERSĂ

Dacia
Uri- 
bloc

TIMARUL cu ochi 
b i tri care mi-a cedat 
<nl in au'obuzu] Abrud 
P-'tn»; ..ni, In ziua d«> 22 
liZ’, r-.f rup-it să sune 
teii j 6 197, d mine

al-
lo-

sau 60098, între orele 18—
20, pentru recuperarea u- 
nor obiecte pierdute. (1832)

PIERDERI

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Florca 
Emil, eliberată de IM Băr- 
băteni. O declar nulă. (1823)

PIERDUT diplomă cali
ficare în meseria electrician 
de mină pe numele David 
Guști elilwrată de IM Anj- 
noasa O declar nulă (|P'’t)

PIERDUT legdm.i'ie ser
viciu pc numele Nr. h for 
Zamfir. eliberată di IM J,'>- 
penl O di Iar nu'ă (18 ’7)

PIERDU T t' Ii- t but. li.- 

seria I: p< nuiuele Ci -

La Varșovia se desfășoa
ră lucrările unei conferin
țe internaționale, la care 
participă reprezentanți din 
Ungaria, Lituania, Polonia, 
România și ai altor organi
zații internaționale. Obiec
tivul manifestării constă 
în crearea unui Forum pen
tru Europa Centrală șl de 
Est — informează agenția 
PAP.

Forumul — prima orga
nizație ce va reuni repre-

zentanți ai parlamentelor 
țărilor din regiune — va 
milita pentru integrarea 
tuturor popoarelor din sta
tele foste comuniste, avînd 
ca premisă fundamentală 
unitatda de interese a sta
telor și națiunilor din a- 

ceastă zonă geografică. For
mula definitivă a mișcării 
va depinde de poziția tu
turor părților cointeresate 
în crearea unul astfel de 
forum.

Negocieri in vederea deschiderii frontierei 
Nord-Sud în Coreea

Trei membri ai cabinetu
lui sud-corcean — miniștrii 
justiției, apărării și al pro- 
blemelor unificării națio
nale — au declarat că gu
vernul de la Seul este dis
pus să discute cu repre
zentanți nord-coreeni con-

dițiile cerute de Phenian, 
în vederea deschiderii fron
tierei Nord — Sud, con
form propunerilor avansa
te săptămîna trecută de 
președintele Coreii de Sud, 
Roh Tae Woo. i

L G. C, L» Petroșani
anunță

de 26 iulie 1990, intre 
furnizarea apei

ziua 
întrerupe 
consumatorii industriali și

orele 7— 
potabile 

populație,

In
19 se
pentru
alimentați din sursa Valea de Pești (Vulcan,
Aninoasa, Petroșani — Cartier Aeroport), in 
vederea executării unor lucrări de deviere 
Ia magistrala de apa potabilă.

I.E.F.S. BUCUREȘTI
angajează 

didactică din munții Paring, 
în conformitate cu prevederile 

Legii nr. 12/1971, 
următoarele categorii de personal:
— timplar
— fochist
— paznic de noapte
Relații suplimentare Ia cabana Paring, 

sau căsuța poștală IEFS — Oficiul PTTR Pe
troșani.

pentru Baza

LICIT
dar Elena, eliberat 
trul de îmbuteliere
II declar nul. (1829)

de Cen- 
Petrila.

DECES

FAMILIA anunță în
cetarea din viată a celei 
care a fost o minunată 
soție, inaină, soacră și 
bunică

prof. STOIC AN I I I N 4
Înmoi ininlai ea aie lor 

istăzi, la ora I f, la Deva
4 om păstra ini ieu iii 

ainiiilir- iliipul ci bun 

și luminos. (18:11)

A T E
COLECTIVUL Liceu

lui de matematică-fizi- 
că din Petroșani este a- 
lături de domnul 
sor Stoican Petru 
momentul greu al 
rii in neființă a 
sale

profe- 
in 

trcce- 
soției

prof. STOICAN ELENA

geaman- 
benzi. 

De 
tîrziu.

Toate în costul biletului. 
Chiar și un pahar cu vin.

Zburăm cu 850 km pc 
oră, la 10 000 de metri î- 
nălțime. In două ore vom 
fi la Moscova (mă bate gîn- 
dul că, uneori, facem două 
ore cu AUTL-ul pînă la 
Vulcan). Spectacolul nori
lor, văzut de sus este fan
tastic. Nu eram „cu capul 
în nori", ci călcam parcă 

deasupra lor. Aterizăm. Cum 
o fi ? Așteptăm
tanole care vin pe 
Ale noastre întîrzie. 
ce 7 Am aflat mai 
Colegului de la radio i-au 
fost „subtilizate" două sti
cle cu rom de-al nostru, 
românesc, adus cu sacrifi
cii din provincie. Ducă-se I

Ne întîmpină Irina Juko- 
va, de la secția relații in
ternaționale a Uniunii zia
riștilor, și Eleonora Ciuma- 
kova, doctor în matema
tici, de loc din Odcsa, o 
perfectă vorbitoare a limbii 
lui Eminescu. Amabile. Lu
me pestriță pe aeroportul 
Șeremetiev (al doilea ca 
mărime, după Vnukovo). 
Curat însă, nu precum Oto- 
peniul. Doamna Jukova 
trece repede, cu capul sus, 
prin coridorul verde al 
vamei. Și noi la fel. Ne-am 

simțit mai altfel, într-adevăr 
ziariști.

Moscova ne primește os
til. Plouă mocănește, 
runt, încăpățînat, 
ratura — 12 grade.
ram cu mînecuțe 
Zîmbetul 
guranța doamnei 
(o figură tipic de rusoaică

Eleonorei

mă- 
Tempe- 
Noi e- 
scurte. 
și si- 
Jukova

*— blondă, solidă, nu obeză, 
care știe pc cine reprezin
tă...) ne mai liniștesc. Ne 
preia un autocar rusescî 
cochet, de 7 locuri, cu un 
șofer amabil, Nicolai Ser- 
gheevici, căruia, din prima 
clipă i-am înmînat o sti
cluță de 330 ml tu vin 
Murfatlar, după principiul 
sănătos că întîi trebuie cîș- 
tigată inima celor mici.,.

Hotelul „Ucraina" este 
o clădire monumentală, 
precum actuala „Casă a 
presei", care-i o miniatură. 
Asemenea clădiri sînt în 
număr de 8 la Moscova. U- 
na adăpostește Universita
tea „Lomonosov" (35 000 de 
studer.ți, un oraș în care 
se învață, se locuiește...), 
altele sînt blocuri de lo
cuințe sau sedii de minis
tere. Sălile restaurantului 
unde cinăm sînt înalte, ma
iestuoase. Meniu de recep
ție. Multe salate și foarte 
multe sucuri. Dc vodcă 
n-am întrebat. Cazarea, la 
hotelul Kievskaya. Elegant. 
Apă caldă. Nu sînt țînțari...

Plouă peste Moscova scăl
dată în lumini multicolore. 
„Și ce seri sînt la Mosco- 

zice un eîntec rusesc. 
Ne gîndim la cei de acasă. 
Ciocnim un pahar din ce 
a mai rămas. Pe cele 8 
canale ale televizoarelor 
color, imagini diferite: de 
la Congresul PCUS, cu 
Mihail Gorbaciov în prim- 
plan, de la Congresul 
RSFSR, cu Boris Elțîn în 
prezidiu, filme, muzică, re
clame. Păcat că limba lui 
Pușkin ne este aproape 
străină. Toți trei am ador
mit cu televizoarele porni
te.

I.C.S. ALIMENTARA SI
A.P. PETROȘANI

incadrează 
direct sau prin transfer 

următorul personal : 
— paznici pentru obiective speciale 
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- 
nelte, utilaje energetice, mașini de trans
portat și ridicat pe orizontală și pe vertica
lă din grupele III, 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 
interior 193.

telefon 42820,
A

întreprinderea de reparații 
auto Craiova

cu sediul în Craiova, strada Caracal nr 126, 
execută

* repaialii capitale la autovehiculele 
din familia RABA, SAVIEN, SRD

♦ repar<i|ii generale de agregate sin 
gulare (motoare, cutii viteze, punți fața și 
spate specifice tipurilor de mai sus).

Relații suplimentare, la sediul unității.

Redacția fi administrația t Petroșani, ștr Nirolae ItJIccscn nr. 2. leh fnjrie t yecretarlat t 4 18 42 | ««cili j 4 16 63, 4 24 64.
Tiparul r Tipo-rnfin Petroșani, Ur. Nirolae Hălcesea nr. 2. telefon 1 4 13 63.


