
URSS vinde aur pentru grlu
MOSCOVA 1 (Romprcs). URSS va recurge la vîn- 

rarea de aur și diamante pentru finanțarea impor
turilor sale de cereale, a anunțai televiziunea sovii 
tică, citată de agenția \l I’. Comentatorul, care nu 
a precizaf valoarea vinzărilor de aur și diamante, a 
adăugat că țara sa a fost nevoită să recurgă la a- 
ccst lucru in urma refuzului Statelor Unite rfe a 
acorda noi facilități de achiziții. După cum se știe, 
Statele l’nite vind de cițiva ani Uniunii Sovietice 
importante cantități de griu. Din pricina dificultăți
lor sale economice. URSS a ajuns să acumuleze o 
datorie externă cifrată la peste 34 miliarde ruble 
(54,4 miliarde dolari). I.a rindul lor. Statele Unite, 
au sistat acordarea de noi facilități din pricina unei 
mtiizieri a restituirii sumei de 100 milioane dolari.

Vestita bancă elvețiană „Credit Suissc" a anun
țat că Uniunea Sovietică a vindut din ianuarie pină 
in mai anul acesta o cantitate de 300 de tone de aur.
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Pe fondul grijilor ce se nasc zi de zi din 

pricini mai mult sau mai puțin întemeiate, 
consemnăm din neliniștita istorie a Văii 
Jiului că astăzi se împlinesc 13 ani de la 
greva minerilor care preț de două zile a 
întrerupt respirația calmă a dictatorului 
de tristă amintire, Nicolae Ceaușescu. Este 
prima aniversare a acestui eveniment plin 
de învățăminte. Incepînd cu riposta față 
de noua lege a pensiilor — lege antimun- 
cilorească, cum a fost denumită în comisia 
specializată a MAN — minerii au fMcut 
o listă de revendicări pe care au înscris 
multe alte dureri ale vieții: aproviziona
rea cu produse alimentare de bază, locuri 
dc muncă pentru femei, școli pentru copii, 
transportul urban, echipamentul de pro
tecție. timpul dc lucru și condițiile de 
muncă, odihna la sfîrșit de săptămînă ș.a. 
Goana după cărbune a făcut ca majoritatea 
lucrătorilor din minele Văii Jiului — dc 
la mun .‘.or la inginer — să ajungă la 
presta’i lunare dc cîte 30 de posturi, fără 
compen ația bănească ce se cuvenea, cu 
implicații directe asupra gradului de uzu
ră a forței de muncă. Minerii nu aveau 
răgazul necesar pentru întreținerea utila
jelor, instalațiilor și căilor de acces. ac
cidente! se înmulțeau.

Nu vom rememora, acuma, filmul gre
vei. Cer* este că minerii s-au revoltat îm
potriva ooliticii de dezumanizare promo
vată m o abilitate rar întîlnită de dicta
tor. Ei au întrerupt lucrul, au ocupat mi
nele — chiar orașul Lupeni s-a aflat timp 
de două zile in stăpinirca lor — și au 
cerut t luiâtorului să vină la fața lo

S.U.T. IȘCRONI
Je la stația dc u- 
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cului. Intîmpinat cu huiduieli, Ceaușescu 
a primit cea mai usturătoare palmă toc
mai din partea cui nu se aștepta, și toc
mai cînd se credea că strălucește dc înțe
lepciune în fața întregii lumi. In semn de 
dispreț, minerii au aruncat cu nisip * în 
obrazul „celui mai iubit fiu al poporului"...

Greva minerilor din 2—3 august 1977, 
adevărat seism social in viața țării, aspiră 
ca prim eveniment în cronica împotrivi
rilor la adresa dictaturii ceau.șiste. Din 
păcate, în gîndirea sa putredă, paranoicul 
conducător nu a înțeles nimic din esența 
unui eveniment atît dc grav, și nici din 
„particularitățile" lui: huiduielile, nisi
pul... In schimb, Ceaușescu s-a dovedit a- 
bil să aplaneze conflictul.

Liderii greviști an avut de suferit, dar 
nu numai ei. In scurt timp, planul dc 
cărbune s-a transformat într-o adevărată 
pedeapsă pentru colectivele miniere, cu 
repercusiuni asuprti vieții sociale, in 
general, in Valea Jiului. Restanțele I a
cărbune aduceau după sine penalizări, 
sancțiuni, tot ele au condus la accidente, 
au creat și întreținut deznădejdea ca sta
re- dc spirit sub care au mocnit în tăcere, 
resentimentele minerilor.

Rana suferită de mineri, asupra cărora 
planul aberant la cărbune a acționat ca 
un blestem, nu este nici acum vindecată. 
In plus, cînd au mai dat glas mîniei lor, 
au fost admonestați cu violența unor 
vorbe dureroase. Vor urma oare, și de 
acum incolo, represalii ?

Ion MUSTAȚA

semnale de alarma pe adresa

O>wald Meldberg, directo
rul comercial al IACMM — 
dar, după îndelungi insis
tențe aceștia abia pot smul
ge cîte 10—15 anvelope dc 
la fali-icilc din București 
si Zalău.

Situația din parcul de 
mașini și utilaje începe să 
fie disperată, dacă vom con- 

’.tnua să nu putem satisfa
ce măcar două treimi 
necesarul de anvelope, 
ne vom putea realiza 
lumul de venituri și bene
ficii planificat. Iar aceasta 
va avea consecințe econo
mice care vor.fi resimțite 
de toți salariații".

Adevărul este că numai

din 
nu 

vo-

Viorel STRAUȚ

(Continuorg in pag. o 2o)

Stației C. F. R. Petroșani
La stația CER Petroșani 

s-a tras semnalul de alar
mă. Do ce ? In condițiile 
în care transportul de măr
furi s-a redus la aproape 
70 la sută din volumul a- 
nului trecut, cînd încasări
le din transportul dc per
soane au scăzut, se pun 
mari întrebări privind ba
lanța financiară Mai con
cret, se pune problema în
casării salariilor întregi sau 
dim.nuate. O precizare. 
Transportul de persoane nu 
s-a redus. Numai încasă
rile Pentru că unii — și 
se va vedea că sînt destui 
— au înțeles altfel liberta
tea 
sînt 
fără

acest

Ei consideră că acum 
liberi să călătorească 
bilet. Avînd în vedere 
aspect, s-a luat hotă-

Petroșani, 1990.

loto: Sorin OPREA

rîrca dc a efectua un con
trol, pe ruta Petroșani — 
Bnrbăteni, control ce va fi 
extins și pe alte rute și re
petat. în continuare.

In data dc 27 iulie s-au 
format două echipe compu
se din: operator șef RCM 
Viorel Svichiu și sg. maj. 
Ion Jula — prima și a doua, 
operator RCM Andronic 
Muntcanu și plt. Ilie Sub- 
țirclu. La ora 9,55 se plea
că în control pe cursa dc 
persoane 2736 Petroșani — 
Bărbăteni. I.a caprițul liniei 
se face bilanțul. Cincizeci 
dc persoane găsite fără 
bilet. Unii dintre aceștia

Paul NICULESCU

(Continuare în pag a 2-a)

La uzioji de preparare Petrila

Doare. Sii cosi mult
Cei de la preparația Pc- 

trila sînt cunoscuți ca se
rioși și priccpuți. Dovadi 
stă și luna recent încheiată, 
cînd indicele de extracție 
în cărbunele special pentru 
semicocs a fost de 41 la 
sută față de 38,9 la sută, 
în care recuperare globală 
a fost de 67,5 față de 66 
cît s-a stabilit prin pro
gram, iar la netă globală 
71,6 față de 70 preliminat. 
Și consumul energetic a 
fost redus cu aproape 
20 000 kW. Adică extracția 
de substanță utilă din ma
sa minieră supusă spălării 
a fost depășită la toți in
dicatorii. Tocmai pe seama 
creșterii indicilor de recu
perare s-a reușit asigurarea 
cantităților de cărbune spă
lat destinat atît siderurgiei 
cît și energeticii, cu toate 
că cele două mine care 
vînd cărbunele preparației 
au rămas restante. Lonea 
cu peste 5000 de tone șl 
Petrii!) cu aproape 10 000 
de tone. Evident, rezulta
tele sînt și efectul funcțio
nării normale a 
instalației, a Între

ținerii ei corespunzătoare? 
S-a confirmat încă o dată 
că soluția adoptată de con
siliul de administrație de 
a se executa cîte 2—3 ore 
reparații în instalații di
mineața. Aceasta asigură 
funcționarea fără întreru
peri accidentale pe 
tot cursul săptămî- 
nii. Sînt rezultate bune și 
în ceea ce privește calita
tea producției. I.a sorti
mentul 0—80 mm s-a rea
lizat un coeficient de 80,6 
față dc 7G programat. A- 
ceasta în condițiile in care 
mina Lonea a redus con
ținutul dc cenușă în căr
bune de la 40,7. puncte, sta
bilit, la 30,2, în vreme ce 
I’etrila a dat cu 1,8 puncte 
mai multă piatfă dccît era 
prevăzut. Sînt evidente e- 
foiturile colectivului pre
parației de a-și realiza in
dicatorii stabiliți, prepara
torii fiind conștienți că 
nuptai pe această cale se 
pot realiza și salarii bune.

Simion POP

(Continuare in pag. a 3-a)
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sa era aceeași ca in mo
mentul internării. Pe la 10, 
solicită unei surori un cal
mant ca să-i aline durerea. 
Primește, în jurul orei 12,30, 
patru fiole de algocalmin și

p di ii jjastilt cle di izep.im.
Ilația pe 1 un zile, 23 și 24
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algocalmine și un d.azepam, 
la stocul de urgență. Punct 
de vedere împărtășit, de 
altfel, și de directorul spi
talului. Dar, deh, ritualul 
notării și scoaterii medica
mentelor rămîne sacru. Si
tuația ia o altă turnură in 
25 iulie. La vizita de dimi
neață. bolnavul îi spune 
medicului că medicamen
tele de calmare nu-și mai 
fac efectul. IV Ghiță pre
scrie. atunci, fenobarbital. 
Pacientu' vroia altceva. Și 
dc aici dandanaua. După 
vizită. Ion l.ovaș merge la 
cabinetul medicului si-i zice 
>a-l exte: neze Nu știu e- 
xa t cum a decurs d.alogtl) 
purtat in fața ușii. Ceea ce

Gheorghe Ol.TEANU

(Coiilmuare in pag • £•■)
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SALUBRIZAREA I
Pe străzi, dar și in 

conștiințe
I Curațen a unui oraș nil depinde numai dc Sec

torul de salubrizare al EGCL Cu atît mai mult cu 
cit zestrea tehnică și numărul de personal sînt me
reu insuficiente. Astfel la Vulcan, salubrizarea dis
pune de doar două autocontainere in funcțiune, ce- 

Ilelal'.c două fiind nefolosibile datorită lipsei de pie
se de schimb, a cauciucurilor, a bateriilor, uleiului. 
Mașinile de mfi urat și stropitoarele au fost, casate.

I Cu toate acestea s-au făcut cfoituri care, să fim 
■ obiectivi, se wtd materializate In aspectul acestui 
I oraș. S-au plantat, dc la începutul anului, 890 arbori 
I foioase. 1305 fire trandafiri, covoare florale. Munci- 
I terii salubrității cu vestele lor portocalii fosforcscen- 
I *e pot fi văzuți zilnic pe străzile orașului. Dar cine 
I e de vină că gunoiul mai este „pierdut" pc drumul 
• »pre containere, de unele persoane mai comode din 
I fire ? Că prin oraș hîrtiile ți alte ambalaje sc a-run- 
I că Ia intimplare ? Și florile — cine lc rupe ? Asta 
■ nu mai ține de salubrizare ci de buna creștere a 
| fiecăruia. Unii, mai umblați prin lume, ne povestesc 

printre altele, invariabil, ți despre starea de curățe- 
Inie aflată pc acolo. De ce nemții, de exemplu, sînt 

m d civilizați ? Ața se nasc ? Nu. E vorba dc edu- 
| cație ți de legi respectate. O hîrtie aruncată pe jos 
I „costă" 5 mărci. O mașină abandonată, cîteva sute.

Dacă nu ai buzunare fără fund, vrînd-nevrind te 
înveți ți cu civilizația.

| Revenind la ale noastre, nu trebuie omis faptul 
Icâ mai sînt blocuri cu subsolurile inundate. Cei de 

la EGCL au spus că se ocupă ți de problema aceas
ta, dacă primesc comandă de la asociația de locatari 
respectivă.

Situația salubrizării e Un subiect niciodată epui
zat Deocamdată, avem încredere în spusele maistru
lui Avăsiioaiei, țeful sectorului, cum că se va face 
tot ceea ce depinde de ei pentru curățenia șl pros
pețimea orașului. Dar, așa cum am mai arătat, asta 
depinde și dc felul rum noi respectăm munca aces
tor oameni

Paul NKUEESCU

SEMNALE DE ALARMĂ PE ADRESA...
...S.U.T, ISCROMl

(Urmare din pag. I) 

utilajele din grupa a Il-a 
de >a SCT h rom rulează 
cu 3000 de anvelope. Ce 
înseamnă 10—20 anvelope 
pruru’e lunar pen'.ru a je 
înlocui pe cele uzate ?

Ceea ce provoacă o îngri
jorare -.pontă și credem că 
trebu.e ,â cunetituie un a- 
d« vărul semnal dc alarmă 
pentru sindicatul acestei 
unități, este stare* discipli
nară „Aven» șoferi care au 
adunat la activ abateri in
admisibile și repetate de 
la disciplină — nc-a spus 
dl. Petrică Șau.-A, inginerul 
șef al SUT Iscroni. Prin
tre cele mai notorii cazuri 
de indisciplină, pot fi enu
merate cazurile șoferilor 
Dumitru Szekely, și Tibcriu 
Tomuș. Cum înțelege de
mocrația dL Dumitru Sze
kely ? Ruptnd foi de par
curs și registrul dc eviden
ță al autovechiculelor care 
ies în cursă pe poarta uni

(Urmate «fio pag. I) 

motivau că au ajuns Ia 
tren In ultimul moment ți 
nu au avut timp să cumpe
re bilet O altă parte moti
vau că In punctele de o- 
|>rire a trenului nu sînt 
case de bilete Aici, trebuie 
făcute două precizări. Punc
tele de oprire s-au făcut 
la cererea navetiștilor, una 
la mină. A doua : pentru 
P.O. Lunca Jiului, există 
o casă de bilete în cadrul 
Complexului comercial Pa- 
rlnguL Atitudinea celor gă
siți fără bilet a fost diferi
tă. Unii au scos banii ți au 
plătit, țtlindu- ~e cu musca 
pe căciulă. Alții au comert- 
tet că e prea scump; ei știu 
că In tren prețul c dublu, 

mal mult. Penlaj cei

I

I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I

tății ! Or, astfel de acte nu 
pot fi tolerate. Nu putem 
tolera tendința care *e ma
nifestă la unii șoferi de a 
se considera adevărațj pro
prietari ai mașinilor pe 
care lc conduc, ințelegînd 
în mod greșit că le pot 
utiliza chiar șl In interes 
personal. Așa a prucedut ți 
dl. Tiberiu Tomu.ș, care a 
fost surprins de un con
trol al p diției cu un trans
port ilegal de plaiă de str- 
mă, neavind foaie de par
curs pină in GorJ, unde un 
indiVid oarecare intențio
na să transporte și să vin- 
dă plasa de slrmă sustrasă 
de la IM Petrila. Pentru 
faptele lor, celor doi li s-au 
propus măsuri disciplina
re aspre. Pentru abateri si
milare au fost sancționați 
disciplinar ți alți șoferi, 
cum sînt Florin Căbue, Ca- 
rof Makai, Petru îonescu 
și Ion Bulgaru".

De ce ridicăm aceste 
probleme ? Fiindcă anali- 

...Stației C.F.R. Petroșani
care nu știu, tn Mersul tre
nurilor, la pagina 42 se 
găsește tariful biletelor în 
tren, pe zone kilometrice. 
Șl încă o precizare: Decre
tul 329/68 n’i s-a abrogat. 
Acesta prevede că neachi- 
tarea taxelor de călătorie șl 
suprataxa tarifară, după 
tabelele de taxare In tren, 
se consideră infracțiune ți 
se pedepsește cu închisoa
re Intre 15 ți 30 de zile.

La întoarcere, pe ruta 
Dărbătenl — Petroșani au 
mai fost găsite încă 20 de 
persoane fără bilet. Deci, In 
total 70. Făclnd un calcul, 
la șapte perechi dc curse ar 
rezulta o pierdere de apro
ximativ 4000 lei pc zi. Ce
feriștii trăiesc ți ei din 
salar țl ar vrea să-l prl- 
meast 5 întreg Dar tot ce

Dacă ai „mină bună", 
poți face chiar și un 
„jolly jos".

foto : Gh. OI.TEANU

CURIOZITATE
Ieri ne-a vizitat 

la redacție domnul 
loan Munteanu din Petrila, 
care ne-a relatat faptul că 
taxatoarea de pe autobu
sul 31 UD 6786, Lonea — 
Petroșani, profitînd de a- 
glomerație Incasa de la că
lători trei lei — indiferent 
de distanță — și emitea bi
lete de 2,50 Iei. Restul In
tra în buzunarul ei. Cine-i 
face numărătoarea? (S.P )< 

zind activitatea pe șase 
luni ale acestui an, în lu
mina adevărului, la nive- 
ln’ SUT Iscroni, trebuie 
pus că salariile au cres

cut, ca urmare a satisface
rii unor revendicări. Desi
gur că revendicările au 
fost justificate ți este bine 
că s-au satisfăcut. Dar 
ceea ce trebuie să se știe 
este că in primul semestru 
al anului trecut, cu același 
număr de mașini, personal 
și utilaje s-au realizat be
neficii <lc peste un milion 
de Iei, iar IN SEMESTRUL 
I DIN 1990. S-AIJ ÎNRE
GISTRAT PIERDERI CARE 
ÎNSUMEAZĂ UN MILION 
DE LEI. Iată un subiect de 
reflecție pentru șoferii șl 
-indicatul liber dc la SUT 
Iscroni. Fiindcă nu există 
și nu va exista In viitor 
nici o resursă de sprijin 
din afară, decît activitatea 
proprie, care trebuie să fie 
eficientă pentru a asigura 
viabilitatea unității I 

feriști sini ți urni „nași" de 
tren, care preferă să nu 
taie bilet, băgînd în pro
priul buzunar banii primiți 
de la clandestini. Un ah 
aspect legat de problemă 
ne-a fost relatat de Poliția 
TF Petroșani. însoțitorul de 
la vagonul de bagaje al 
trenului personal Cralova 
— Simcria, Ion B. Bănescu, 
a încărcat mal multe co
let e fără a elibera docu
mente de transport cetățe
nilor respectivi, lnsușin- 
du-țj diferite sume de bani. 
A fost depistat de sergenții 
majori I. Jula țl I. Ilolu. 
Ca dovadă că CFR-ul arc 
multe „rufe de spălat în 
familie". Șl dc aici trebuie 
pornit In procesul de ren
tabilizare I

Vorba dulce...
(Urmare din pagina t)

zice unul se bate în cap cu 
spusele celuilalt. Dl. Locaș 
spune că doctorul a trîntit 
ușa „că, dacă mă prindea, 
mă nenorocea'*. Ascult și 
punctul de vedere al dr. 
Florian Ghiță: „Mi-a lăsat 
ușa deschisă, iar eu, pur și t 
simplu, am Împins-o. Eu 
știu că u.ța se deschide și 
se închide de către cel care 

intră. Dacă mă rx lama pen
tru salon, pentru medica- 
mentație, poate avea drep
tate. Dar, pentru ușă, e 
ridicoL Efectul unui trata
ment nu se observă după 
o zi".

Că nu pacientul este a- 
cela care impune terapeu
tica medicală, ci omul în 
halat alb face asta este un 
punct de vedere cu care 
sînt întru totul de acord. 
Dar cred că nici corect nu 
este ca medicul să-și țese 
din fire cînd Intîlneștc a- 
semenea cazuri. „Atunci, îți 
dau morfină'', îmi zice dl. 
Lovaș că l-ar fi spus medi
cul în salba. Și asta a pus 
capac la toate.

„Ilomo homini lupus" ! Deei, avem nevoie de pă
zitori Ia „st în a" omeniei. Foto: Sorin OPREA

Sifoane și zgomot
La parterul blocului 29, str. Muncii din Uricanl, 

funcționează o sifonărie. Nemulțumirile locatarilor 
au Început chiar din prima zi de funcționare a a- 
cestei sifonării, din cauza zgomotului produs. Neflind 
nici un fel de antifonare Intre sifonărie ți aparta
mente, trepidațiile utilajelor In funcțiune se trans
mit In interior. De cttva timp, Îngrijorarea locatari
lor n ajuns la apogeu. Gestionarul vrea să privati
zeze sifonăria. Or, asta, după spusele locatarilor în
seamnă orar prelungit de funcționare ț> zgomot pre
lungit, uneori pfnâ la ore Urzii din noapte. Dorința 
locatarilor este să se dea acestei sifonării unul din 
spațiile libere din oraș care nu sînt la parterul blo
curilor de locuințe. Poate aude cinevn această dorin
ță țl cine știe, tn numele omenleâ, scapă acești oa
meni dc zgomot. (G.O.)

Vorba dulce mult alină. 
Mai ales cînd vine de la 
cel care te tratează. Vor
bele aparțin domnului doc
tor Ion Păpădie, directorul 
spitalului. Și de aceea, cre
de dumnealui, asemenea 
situații sînt de ncuceeptat. 
Cunoaște cazul care mă in
teresează. Ultimul episod, 
eind dl. Lovaș fugise cu 
umbrela în mină după dr. 
Ghiță, s-a consumat chiar 
la dumnealui în birou. O 
scenă penibilă de care mă 
disociez, dar care nu poate 
fi trecută cu vederea...

Intre timp, dl. Lovaș a 
obținut, de la policlinica 
din Petroșani, bilet de tri
mitere ia spitalul psihia
tric din Găiaia. îmi zice că 
poate va sta acolo vreo 
două luni. Apoi, dacă nu 
chiar înainte de asta, se 
va adresa Ministerului Să
nătății. Face bine ? Face 
rău ? E treaba dumnealui. 
Ce-mi stăruie în minte sînt 
cuvintele doctorului Păpă
die, un om care-și păstrea
ză calmul în ciuda nume
roaselor probleme cu care 
se confruntă spitalul: „Vor
ba dulce mult alină".

DE PROMISIUNI... I.i 
Lupeni, constructorii au 
prezentat, ieri, la recepție 
20 de apartamente In blo
cul D3. Din păcate. deși 
urmează să fie date în fo
losință aici un nurbăr des
tul dc însemnat de aparta
mente, blocul nu are ter
minată fațada. Constructo
rii promit că vor începe 
tencuirca fațadei după 15 
august. Viitorilor locatari 
nu Ie rămine decît speran
ța că lucrările la fațadă 
vor fi efectuate conform 
promisiunilor constructori
lor. (V.S.)

RABD ARE A se măsoa
ră diferit. Depinde pe cine 
sau ce aștepți. Dacă este 
vorba de vreun serviciu pe 
care trebuie să ți-1 preste
ze EGC'T^ul, atunci aștepți 
de la o săptămîna tn sus. 
Așa se prezintă lucurile ți 
In cazul lucrătoarelor de 
la cantina Paroșeni a 
IACCVJ. Din cauza „pastei" 
formate din apa amesteca
tă cu grâs mc, canalul de- 
cantor s-a înfundat. Există 
comenzi făcute Ia EGCL-ul 
din Vulcan ți cel din Paro- 
șeni prin care se soliciți 
autospeciala necesară re
medierii defecțiunii. Aceas
ta însă intirzie să sosească. 
Și, In acest timp, apa ca 
țfșnește din subsolul can
tinei se adună In l>Aiți, care 
bălți vor forma.. lacuri 
șa.md.

SPERANȚE In ultimele 
zile, personalul de la stați
ile de benzină a șomat 
Printre picături, cu puțin 
noroc, s-a mai putut „prin
de" ceva benzină, de CO75. 
lată însă o rază dc speran
ță. Din surse sigure am 
auzit că- azi bazinelor sta
țiilor din Livezeni ți Vul
can li se va face plinul. 
Așa că, răbdători, să ne 
așezăm la coadă, pentru 
că — experiență verificată 
— nu țtii <fnd se mai a- 
ducc.

PIN A CÎND ? Un amic 
a făcut deunăzi (luni, 30 
iulie), un experiment: A
stat, răbdător, preț de rfte- 
va ore, pe lingă clădirea 
centrului de schimbare a 
buteliilor din Vulcan. Și a 
avut ce vedea: inși care in
trau cu „goala", pentru ca, 
după o oră-douĂ, să revină, 
ieșind cu butelia plină. In 
acest timp, alțl cetățeni ve
neau, priveau numărul de 
distribuire Ja care „s-a a- 
Juns", se uitau la cel în
scris pe tichetul scos din 
buzunar, oftau ți plecau. 
Deci, pcr-ul (pile, cunoștin
țe, relații), încă funcționea
ză I

SPECULA. Venind în 
Valea Jiului cu 26 de ma
șini pentru confecționat 
tăițel de casă și 14C pache
te de piper (a 54) ți 106 gr), 
Ion Negrea, din comuna 
Blrsana, județul Maramu
reș, a zis că se face om. 
CA pleacă de alei cu punga 
plină. Numai că zeița For
tuna era plecată tn conce
diu, în momentul In caro 
șl-a așternut marfa In pia
ța din Vulcan. Au apărut 
trei polițiști, Lau Iscodit 
ce ți cum șl l-au „felicitat" 
cu o sancțiune conform Le
gii ar. 3/1972. Asta deoa
rece soiul dc comerț pe 
care îl practica era. în de
finitiv. ipcculă în toată re
tro Li

Rubrică realizată de 
Ghcorghe OI.TEANU
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Criza de locuințe — tot un fenomen moștenit
încă din 1937, casa in care locuiește dl. Dorin 

Lftiran, str. Victoriei, nr. 6, din Lupeni a fost ex
propriată. Victima acestui act săvîrșit în numele 
goanei după „cărbunele" aflat într-o fostă haldă de 
steril de pe vremuri, a primit, de bine de rău, o 
indemnizație, în locul valorii reale a locuinței Dar 
odată cu aceasta. Dorin Lauran a mai primit ceva : 
promisiunea că îi va fi repartizată o locuință în 
bloc. V remea a trecut, casa expropriată a devenit o 
ruină în care se poate locui cu riscul permanent al 
prăbușirii ei. Dar Dorin Lauran n-a mai primit a- 
partamentul promis la bloc. /X rămas în buzunar cu 
repartiția nr. 5297, eliberată, intr-un tirziu, abia 
In septembrie 1989, după îndelungatele ți neluatcle 
In scamă plîngeri către fostul prim secretar — pri
marul orașului Lupeni.

Au trecut și evenimentele din decembrie '39. 
Omul, perseverînd în rezolvarea necazului său, s-a 
adresat In contmuare primăriei. Insă lucrul pe șan
tierele locuințelor din Lupeni a avut sincope. D< 
unde să-i dea noul primar locuința promisă, din 
moment ce la nivelul orașului sînt peste 1000 de 
cereri pentru apartamente ?

Istă, deci, care sint dimensiunile sociale ale cri
zei de loc'iințe moștenite la Lupeni, direct din „e- 
poca ii rr".

Aceasta pune o întrebare de artualitate: ce fac 
constructorii ? De construcția locuințelor răspundeau 
— și mai răspund încă — formații detașate de 
TAGCM Deva de pe șantierele de pe Valea Mureșu
lui — nr. 1 Deva ți nr. 2 Orăș'.<e. După revoluție 
s-au schimbat multe și in viața, și în munca construc
torilor. Ei nu mai lucrează cîte 12 ore zilnic, ci 
doar 8 ore. Au acum și două zile de odihnă Ia sfir- 
șit de săptămină. \Veek-end, ce mai I Ca toată lu
mea... Efectivele de constructori s-au redus însă, 
din diferite motive în mod considerabil, la obiective
le de investiții sociale, aflate în planul de locuințe 
din Lupeni. Luni de z.le au rămas neacoperite cu 
efective multe din punctele ik. lucru. TAGCM Deva

a hotărlt ca lucrările de construcții de locuințe din 
Lupeni să fie preluate de Antrepriza de construcții 
montaje Pe’roșani. Ce se întîmplă, însă cu locuințele 
aflate în faze avansate de construcție, unele din 
ele necesitând doar citeva finisaje în interior și la 
fațade, în condițiile în care, practic, s-au retras con
structorii din Deva și Orăștie ?

De citeva zile, conducerea Trustului dă dovezi 
că se implică în rezolvarea acestor probleme. Dl. 
ing. Marcel R.nder, șeful brigăzii 1 Deva a venit în 
Lupeni să urnească treaba din loc. Efectele încep’ 
să se vadă: au fost predate beneficiarului 40 de 
garsoniere în blocul G6. La 1 august a fost prezentat 
la recepție și blocul D5. în care are repartiție asigu
rată și dl. Dorin Lauran, după cum ne-a informat 
primarul orașului. Urmează să fie predate alte 40 
de garsoniere în blocul G5. Pe Ia mijlocul lunii 
august. Iar pînă la finele anului se mai pot estima 
alte 90 de apartamente în blocurile H2, C și în li
nele din cele 3 de tip A-Vîscoza. Pînă acum, ACM 
Petroșani a preluat doar lucrările la structurile ce
lor trei blocuri, din cartierul Vîscoza. Rămîn, însă, 
să fie finalizate lucrările restante ale brigăzilor 
Deva și Orăștie. Blocul 112 nu poate fi dat In folo
sință, deși e gata, deoarece constructorii n-au în
ceput lucru) la postul de transformator, considerat, 
probabil un fel de mizilic. Mai sînt de tcncuit fața
dele la blocul D5, III ți F3, precum și de continuat 
lucrările la blocurile 62, 56, la cele 3A Vîscoza. Ră- 
mîne să stabilească ce și cît să fie repartizat din 
volumul construcțiilor de locuințe de la Lupeni, de 
către Trustul de antrepriză generală construcții mon
taje județean. Obiectivul principal îl constituie, con
tinuarea, isprăvirea Intr-un fel sau altul a tuturor 
lucrărilor, precum ți asigurarea frontului pentru a- 
nul viitor. Spre deosebire de Petrila și Petroșani, 
unde se resimte lipsa frontului de lucru, orașul Lu
peni are un însemnat front de lucru pe amplasamen
te eliberate în anii trecuți, prin acțiunile de demo
lare.

Viorel STRAUȚ

Doare. Și costă 
mult

(t rmare din pag. I-a)

Iată însă că preparatori) 
au o problemă care-i doa
re, îi costă bani mulți. Ni
meni nu vrea să-i bage în 
seamă. „Trimitem, zilnic 
la haldă 300—400 tone pia
tră curată care ne vine de 
la Petrila — ne spunea in
ginerul Gheorghe Stăncu- 
lescu, inginer șef cu pro
bleme de producție. De 
cind s-a pus în funcțiune 
noua separație, mina nu 
mai are posibilitatea să c- 
xecute claubajul. Cu alte 
cuvinte, aruncăm cel puțin 
300 tone de piatră pe zi și. 
care-i plătită drept cărbu
ne. Dar nu este orice fel 
de piatră, ci una care a 
.cîștigat" o încărcătură foari 
te serioasă de cheltuieli cu 
transportul din subteran 
la ziuă, cu prelucrarea în 
instalația de preparare — 
pe care o distruge, ca și 
benzile de transportoare — 
ți cu transportul din pre- 
parație Ia haldă. Desigur, 
o parte din cheltuieli le 
suportă mina, dar pe cele 
mai mari preparația. Aces
ta este un aspect. Mai este 
unul: dacă ne referim la 
luna iulie, au fost aruncate

aproxima’.:'. 6.Î00 tone de 
piatră intrată in uzjnă 
drept cărbune — ne maj 
spunea inginerul șef —. 
cărbune din care s-ar ti 
putut realiza 2500 de tone 
cărbune pentru semicocs. 
Numai nerealizind această 
producție — deși instala
țiile au prelucrat masa 
minieră — s-au pierdut pes
te 1 400 000 lei. Dai ia a- 
ceastă pierdere de produc
ție se mai adaugi și instul 
celor 300—400 tone de „căr
bune" (piatră) pe care pre
parația îl plătește minei 
cu peste 3 milioane lei. Iată 
că sînt mult prea mulți
bani și avem prea puțin 
cărbune ca să lipsim eco
nomia națională de 2500 
de tone cărbune spălat 
pentru semicocs. Există ț' 
o soluție: o instalație de 
claubaj a minei, între puțul 
cu schip și cîntarul de 
bandă. Se poate realiza în- 
tr-un timp scurt cu apor
tul compartimentului de 
investiții din CJIl'J și cu 
sprijinul domnului director 
Ghcorghc Davidescu. Ar 
avea de cîștigat toată lu
mea, inclusiv combinatul 
care este „judecat" după 
cantitatea și calitatea căr
bunelui pe carc-1 vinde.

Vom avea lapte, carne, pline?
Deși cu oarecare întârzie

re din pricina meandrelor 
procedurale, hotărîrea gu
vernului, privind trecerea 
unor unități din subordinea 
comerțului, In subordinea 
industriei începe să prindă 
contur. Zilele trecute s-au 
întocmit prot/xoalcle și 
unele au fost transferate, 
a țiunea uimind să se în
cheie In cursul zilei de azi.

Doamna Lucia Găman, 
director adjunct al Direc- 
ți < comerciale a municipiu
lui ne oferă citeva deta
lii ale ac. stei acțiuni 
„Ti an.ferul unităților se 
fa e in idcca mai bunei a- 
p.vvizionări a populației 
cu produse alimentare. în
treprinderile care au pre
luat unitățile noastre s-au 
angajat că vor real.za o 
aprovizionare substanțial 
îmbunătățită. Și programul 
de funcționare va fi puțin 
modificat, pentru a crea 
posibilitatea cumpărării ți. 
In afara programului uni
tăților comerciale, mai a-

les In zilele de simbătă ți 
duminică. Au fost multe 
discuții legate de această 
transferare, datorită com
plexității situației unor u- 
nități. In fine, s-a ajuns La 
concluzia că raioanele de 
pline, lapte, brfnze'urî, 
mezeluri d’n magazinele a- 
limentare să rumînă în 
subordinea comerțului, 
transferindu-se numai cele 
de lapte, carne și pline cu 
gestiune de line stătătoare. 
I Irmcle sub care vor func
ționa, incepind din această 
tună, unitățile respective 
vor fi cele ale întreprinde
rii de industrializarea lap
telui, întreprinderii de in
dustrializarea cărnii și în
treprinderii de morărit ți 
panificație Petroșani".

— Care sint unitățile din 
Prtrnșani de rare comer
țul s-a dispensat prin apli
carea acestei hotăriri a 
guvernului ?

— Să Le luăm la ordine: 
de IIC vor aparține măce
lăriile din Aeroport, Car-

pați ți spitalul vecin de 
IMP — centrele de pline 
din Aeroport (de lingă Au- 
to-moto) magazinul 12 Pa- 
rîngul, centrul de pe stra
da Aviatorilor, unitatea 132. 
Problema e cu unitățile de 
lapte-pîine care au aceeași 
gestiune. Dar IIC și IMP 
vor găsi soluția potrivită. 
Importantă nu e subordona
rea, ci aprovizionarea. 
Precizez că în toate locali
tățile Văii Jiului s-au făcut 
astfel de transferări. Cind 
se va finaliza acțiunea vom 
face cunoscute cetățenilor 
toate aceste unități care 
nu mai aparțin de comerț.

O vorbă din bătrlni zice: 
„La pomul lăudat să nu te 
duci cu sacul". Ce mult am 
dori ca aplicarea acestei 
măsuri să contrazică vechiul 
proverb românesc. Adică 
Să avem lapte, să avem 
carne, să avem pline.

Vom trăi și vom vedea. 
Deocamdată promisiuni e- 
xistă.

Ghcorghc CTIIRVASA

— ( tini să fie scump ? Nu știți iă acum prețui se stabilește in funcție «le 
cerere și ofertă ?

Zoltan SZ\fM>

UN ÎNCEPUT
PROMIT A TOR

la jurul „căzuiui" Denic- 
ter — patronul cofetăriei 
„S|/ortui“ din Petroșani — 
s-au țesut atîtea cabale In
cit, e greu de separat ade
vărul de blrffc. Dar dacă 
vrei, poți. Poți, adică, să 
faci ca adevărul să iasă 
la iveală. Și asta ascultînd 
o mie de păreri (quod ca- 
pito tot sensus).

Să Începem cu... începu
tul. Domnul Petre Roman 
a cerul insistent populației 
să nu cumpere produse a- 
ii menta re In cantități mari 
din comerțul de stat, În
trucât situația aprovizionă
rii este, pe ansamblul țării, 
destul de critică. Excepție 
fac, a spus domnia sa, cel 
care posedă autorizații de 
întreprinzători, care tre
buie ajutați, în limita pr 
s.bilităților, ifi-șl desfășoa
re activitatea. Sună frumc.., 
nu-i ață ? Dar să vedem 
cum se aplică In practică. 
Pentiu că practica. știm 
npi '.logamjl

După cum citim Intr-un 
document, ce poartă ante
tul Direcției comerc.ate a 
județului Hunedoara, nr. 
741 din 15 mai 1990, „uni
tățile particulare se pot •- 
proviziona cu mărfuri ali
mentare dia puncte de li
vrare organizate distinct, 
ta subordinea ICR A No
menclatorul de produse ți 
cantitățile lunare se stabi
lesc de Direcția comercială, 
iar desfacerea se va face la 
prețul cu amănuntul" A- 
șadar, primul pas a fost 
făcut I Dar următorul? Au 
trecut două luni ți jum 'ita- 
tv ți totul e ca... înainte.

Ml-IM f’JERDl T UN 
PRIETEN

Ce face înlrcprinzutoi ul 
a să supraviețuiască? Ia- 

Ui ce ne d< Iară domnul 
Constantin Cc.i'.ircanu șeful 
unității 24 Alimentara : 
,.1-am dat o dată lui De- 
me’.er 50 de sticle de strop 
de \ șine. A doua oară, 
cînd • venit, l-am spus 
ilar: „Inii pare rău dar nu 
pol ifi m» las raftnrde goa

le pentru dumneata". A- 
tunci, e] ce-a făcut? A gă
sit clțiva oameni de bine, 
pe care L-a convins să-i la 
fiecare cîte 3—5 sticle. Și, 
uite-așa, marfa tot la el

99 la suta transpira fie
a ajuns, iar cu mi-am pier
dut ua prieten. Părerea 
mea este că trebuie -ă se 
urgenteze stabilirea punc
telor de unde se pot apro
viziona particularii, pentru 
că nu e In Interesul nimă
nui ca a est sector, care a 
început R.H mcirgă frumos, 
să dispaiă dc pe firma
ment". z

BENEI If IUL NI T . 
5000 DI I l.l

II inlrebum pe domnul 
Dcmctci de ce n procedat 
așa „Am douăzeci de an 
gajnți" Și pune pe masă 
statul dc retribuții, pe luna 
nime purtlnd numărul 
252/11 iuiie 1990 și jUim;)) 

la Băncii. Total retribuții 
plătite : 78 782 lei. Nimeni 
din cei care au lucrat luna 
întreagă, a 8 ora pe zi, nu 
are sub 4000. Inclusiv cei 
nccalificați. Remarcăm și 

o rubrică: 2,5 Ia sută pen
tru constituirea ajutorului 
de șomaj. „Cine spunea că 
privatizarea va lăsa Oame
nii pc drumuri 7 Eu am 
luat 20 de oameni „din 
drum" și acum toți sint me
seriași de primă mină. E 
drept, una din fete a ple- 

’* cat la Iftimle, care i-a pro
mis bani mal mulți. Eu nu 
pot să dau declt cit iese. 
In luna iunie, beneficiul a 
fost de 9000 de lei din carr 
10(70 am plătit Impozit. Nu 
vă mirați In condițiile In 
cai o iau materia prună <4c 
pe piață, cu tuprfcpreț, ca 
-ă mențin prețui uroduxe-
Inr fmitc pierd ribatul eo
ni. r i ii rot'l-.i -> in i< i's’e 

condiții, prețurile trec rar 
peste limita stabilită In 
nomenclatorul prețurilor 
dc stat, pentru un local de 
categoria I, după care mă 
orientez".

INTRE NUCI DE COCOS 
ȘI MĂIESTRIE

Intr-o zi, cineva — nu s-a 
recomandat —, nc Informa 
la telefon că a văzut cu 
ochii lui cum Demeter a 
cărat din vagonul de za
hăr din gară, cu trei ma
șini, 27 de sad de zahăr. 
„Omul ăsta are acasă de
pozit, domnule, de zahăr, 
u’« cacao, de nud de eo- 
cos

Mai puțin Interesați de 
nucile de cocos dar fră- 
mîntați de lipsa zahărului 
din comerț, am intrat „pe 
fir", fn registrul de intrări 
al cofetăriei „Sportul", din 
luna Iunie, găsim o singură 
dată menționat zahărul : 
150 kg In data de 26 mai, 
1990 k la IACC VJ — Can
tul i Feti ii i.

„Tin la el ca la ochii 
din cap. îmi trebuie pentru 
pudrat". Și începe să ne 
explice cum se fac dulciu 
rile. Dacă n-ai zahăr. Sint 
bineînțeles, secrete ale me
seriei care nu ?e pot face 
publice. Dar merită, cre
dem, reamintită zicala că 
„maestrul se recunoaște 
după ceea ce poate face 
din lucruri puține (n a. — 
și să nu neglijăm antrena
mentul din regimul tre
cut)". lată materia primă 
pe care o folosește: miere, 
sirop, tăițel, ouă, brfnză, 
smlntlnă, lapte praf, semin
țe de mac dc Ia Plafar. 
.Am ajuns pînă acolo că 
g’.ascz cu Jeleu-. cumpăr 
fructe din piață, le fierb 
șl... Dar muncesc. Dacă 
fetele vin la lucru la 5, eu 
sint acolo la 4. „Nebunul 
ăsta n-are somn" ziceau 
oamenii care au lucrat cu 
mine, înainte. Dar la mine, 
un cîștigat bani I".

Ștefan CIMPOI
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Literatura, cultura națională și presa

unu ms ‘i
l.a 31 iulie, președintele ton lliescu s-a intijnit 

la Palatul Cotroccni cu conducerea Uniunii Scriito
rilor și unii membri ai Consiliului Director și aj 
Consiliului Uniunii.

Președintele Uniunii Scriitorilor, domnul Mircca 
Dinescu, a solicitat domnului Ion lliescu adoptarea 
unor măsuri eficiente și rapide pentru protejarea li
teraturii și culturii naționale.

Au fost discutate și alte probleme legate de ac
tivitatea scriitorilor, dc relațiile edituri-tipografii, ti- 
pografii-publicații literar-culturale și modalități de 
depășire a greutăților din sistemul de difuzare a 
presei. Au mai fost dezbătute aspecte ale climatului 
din presă, stăruindu-se asupra necesității unei res
ponsabilități sporite și a unei atitudini civice, con
structive în dezbaterile privind procesul de democra
tizare a societății românești. A fost blamat atacul la 
persoană care tinde să înlocuiască, în unele publica
ții, polemica de idei și atitudinea constructiva atît 
de necesară renașterii structurilor românești.

(llompres)

Senatul României a intrat in vacanța
Senatul României, alc3 

prin vot democratic la 20 
mai, și-a încheiat prima 
sa sesiune, marți, 31 iulie.

După aproape două luni 
d<- activitate, în ultima șe
dință, domnul Vacile Moiș,

vicepreședinte al Senatu
lui, înainte dc a declara 
închise lucrările în plen — 
senatorii intrind în vacan
ță parlamentară pînă 
3 septembrie a.c. 
tit o alocuțiune.

a
la

ros-

Medierea unor divergențe intre 
Cameră și

Adunarea Deputaților a 
mai aprobat rapoartele a- 
»upta rezultatelor comisi
ilor de mediere, între Ca
meră și Senat, privind di
vergențele apărute în legă
tură cu ultimele proiecte 
de legi adoptate săptâmîna 
aceasta.

A urmat, apoi, ultimul 
punct de pe ordinea dc zi 
— „Diverse", la care an 
luat cuvîntul mai mulți dc- 
putați. A fost un moment 
dc evaluare și apreciere a 
activității depusă pînu 6- 
cum de Adunarea Deputa
ților, dar șl de propuneri 
concrete pentru IhibUnătă- 
țirea muncii fn aceîț 
frwtan» for legislativ,
«JbHniat, îndeosebi, njRe- 
Gttatea ea Xitanara^ Dop®, 
taților tA doar
primire^ jentru â-
probarea satt dezaprobarea 
1°' <ă-și formeze și o 

. oprle în ee pri-

tlB-
S-a

M I C
I.ItSARE

orn n<-,Lta,
> tub loresc 

m i'iK din

Ște- 
celal 

hun», 
i Iu in, astăzi, |a 

i." lor 60 de ani, 
i trăiască mulți, 

pentru noi
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cel

Senat

majore 
țării în 
de tran- 

In

< I vil- \R V It I

C i MPAIt uimii 1 auto- 
luri.in Dacia și \KO 243— 
214 noi sau puțin rulate. 
I’etriia, str. Republicii 297. 
(1877)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SGHIMB apartament două 
camere (lingă casa de cul- 
tară) ca apartament patru 

‘camere. Telefon 41271, după 
>9ra 16.

ACTUALITATEA INTERNAȚIONALA România — Franța. 
Transmisiune direc
tă de la Constanța. 
Studioul „E".
Desene animate. 
Cultura în lume. 
Recital Auictian Oc- 
tav Popa.
Democrația și drep
turile omului.
Tele-discul muzicii 
populare.
Publicitate. 
Actualități, 
film artistic.
Vise pierdute, vise 
regăsite.
Premieră pe țară. 
Opinia sportivă. 
Nocturnă.
Actualități.

Horoscopul zilei. 
Actualități. 
Prcuniversitaria. 
Curs de limba 
glezâ.
Roman-foileton 
Moștenirea familiei 
Guldcnburg. 
Episodul 11. 
Ora de muzică. 
Teatru TV.
Arhipelagul Lenoir.
Video-satelit 
Actualități. 
Teleșcoală. 
Gurs de limba 
niolă.
Muzica pentru toți. 
Trofeul „Tomls" la 
volei feminin :

9,50
10,00
10,10

18,35
19,no
19,15
19,45

Jivkov vrea să fie audiat în parlament
care va fi întrerupt, 
pune din nou problema in- 
tîlnirii cu deputății sau 
voi găsi o modalitate de a 
mă întîlni cu poporul". 
Jivkov susține că organele 
de procuratură încearcă 
să formuleze învinuiri care, 
la o confruntare cu fapte
le, cad de la sine. El și-a 
asumat răspunderea pentru 
tot ceea ce a făcut în tim
pul cît a fost la conducerea 
țării, inclusiv pentru gre
șeli.

Deputății parlamentului 
bulgar au hotărît să-l au
dieze în parlament pe To
dor Jivkov, iar forțele po
litice prezente în forul 
legislativ au fost de acord 
cu transmiterea la radio 
și televiziune a acestor 
dințe.

SOFIA (Romprcs). Intr-o 
scrisoare deschisă adresată 
Marii Adunări Populare a 
Bulgariei, fostul lider Todor 
Jivkov a declarat că în a- 
cest moment de escaladare 
a încordării în țară este 
oportun ca el să fie audiat 
în parlament „O serie de 
împrejurări mă fac să cred 
că anumiți oameni vor să 
mă transforme într-un mij
loc de atingere a interese
lor și ambițiilor lor politi
ce", a arătat Jivkov, rele- 
vînd că declarația sa în 
parlament va fi de „o ma
re răspundere pentru popo
rul bulgar și pentru opinia 
publică mondială". El a 
adăugat că va răspunde la 
orice întrebări ce i se 

parlament sau „la 
intentat, dacă 

loc, iar în cazul în

pune în 
procesul 
va avea

vor

el

Retragerea trupelor sovietice din Ungaria
BUDAPESTA (Romprcs). 

In cadrul acțiunii de re
tragere a trupelor sovietice 
de pe teritoriul Ungariei, 
pînă acum au părăsit a- 
ceastă țară 29 460 de cetă
țeni sovietici, a anunțat un 
purtător dc cuvînt al Mi
nisterului ungar al Apără
rii, citat de agenția MTI. 
Pînă în prezent, au fost re-
»***»H**»*llH***»*******H****lr*l**»******OI

voi

șc-

trase 6800 de mașini 
luptă și 147 800 tone de 
verse materiale militare. 
Conform graficului stabi
lit de retragere a trupelor 
sovietice din Ungaria, pînă 
la sfirșitul acestei luni ar 
urma să fie retrase 428 de 
eșaloane dc militari și teh
nică de luptă.

ele 
di-

cn-

11,15
20,00

20,20
12,00
13,00

14,20
16,00
16,10

16,35
17,00

spa-

20,50
21,00
22,00

23,50
0,20
0,50

ÎNTREPRINDEREA
ELECTROCENTRALE PAROȘENI

încadrează direct sau prin transfer :

vește problemele 
care stau in fața 
actuala perioadă 
zitie spre democrație, 
a st context au fost suge
rate o serie de 
legislative care ar 
să pornească din 
Adunării Deputațiîor 
probleme economice, 
ciale, de învățămînt, 
turale etc.

In încheierea lucrărilor 
Adunării Dcpulaților, pre
ședintele acesteia, dL Dan 
Marțian, a apreciat ca bună 
această primă perioada de 
„Introducere" a parlamen
tarilor români în activita
tea de legiferare a unor 
acta normative importan
te, subliniind necesitatea 
de a se continua în aceeași 
atmosferă de largă conlu
crare între toat» grupările 
parlamentare și în etapa 
viitoare.

inițiative 
urma 

partea 
In 

so- 
, cul

SCURTE ȘTIRI ■ SCURTE ȘTIRI
Jelio Jelev, președinte al 

Consiliului de coordonare 
a Uniunii Forțelor Demo
cratice, de opoziție a fost 
ales președinte al Republi
cii Bulgaria — informează 
agenția TASS.

Cehoslovacia a stabilit re
lații diplomatice cu NATO. 
Ambasadorul cehoslovac la 
Bruxelles a fost însărcinat 
să reprezinte interesele țării 
sale și în cadrul NATO.

Agenția PAP transmite 
că, de la 1 august, intră în 
circulație bancnota de 
500 000 zloți pe care este
reprodus portretul marelui 
scriitor polonez H. 
kicwicz. Aceasta este
ma bancnotă pe care 6Înt 
înscrise noua denumire șl

Sien- 
pri-

A P U
PIERDERI

B

PIERDUT contract 
Petroșani pe numele 
eiunescu Adrian. II 
nul. (1903)

PIERDUT contract 
riere pe numele Crăciunes- 

cu Adrian, eliberat de EGCE 
Petroșani. II declar nul. 
(1902)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Trăistaru 
Gabriel Gicu, eliberată de 
IM Bărbăteni. O declar 
nulă. (1906)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Kork Eli- 
sabeta. eliberată de ICS 
Mixtă Lupcni. O declar 
nulă. (1907)

PIERDUT contract inchi- 
rlcre pe numele Sandnher 
Elisabeta, eliberat de 
EGCIs Petroșani. II declar 
nul. (1909)

IR 14
Cră- 

declar

închi-

stema statului 
ca Polonia șl 
coroană.

— Republi- 
vulturul CU

instalațiilor
Popu-

Inspectarea
Armatei Naționale 
lare a RDG, de către o c- 
chipă de experți a Armatei 
RFG, a arătat că în RDG 
nu au fost depozitate arme 
chimice, a anunțat delega
ția RDG Ia Conferința pen
tru dezarmare de la Gene
va. Ambasadorul est-ger- 
man, Peter Dictze, a arătat 
că guvernul RDG a invitat 
o echipă de inspecție din 
RFG, imediat după apari
ția zvonurilor asupra exis
tenței armelor chimice în 
RDG.

LICITATE
PIERDUT tichet 

nr. 254, eliberat de 
de preschimbare a buteli
ilor Aeroport. II declar nul. 
(1905)

PIERDUT foaie matrico
lă de absolvire a 8 clase pe 
numele Căpuci Ion, elibe
rată de Școala generală nr. 
5 Petroșani O declar nulă. 
(1913)

PIERDUT legitimație ser
viciu pe numele Feldman 
Gabriel. eliberată de KJM

buteLie 
Centrul

Petroșani. O declar nulă. 
(1914)

PIERDUT adeverință nr. 
45 din 5 mai 1990 pe nu
mele Maftei Mihai, elibera
tă de Primăria orașului 
Vulcan, starea civilă. O 
declar nulă. (1915)

COMEMORARE

I

DECES

COLECTIVUL Între
prinderii de Tricotaje 
Pelioșaiii deplinge 
pariția prematură 
lui care a fost un 
coleg de muncă

ȘTEI AN TEODOR
Condoleanțe familiei 

(19OH)

dis
a co

bim

SOTUL Iuliu Miclea, 
cu inima îndoliată, adu
ce aminte rudelor și cu- 
noscuților că s-au scurs 
șase luni de la dispariția 
scumpei lor soție, mamă 
soră, soacră șt bunică 

MARTHA
Pomenirea ate loc 

4 august, 
serica Sf 
șam

Ve^ni.-rt

tn
ora 10, la Bi 
Treime Petro

— lăcătuși
— electricieni
— sudori
— zidari șamotori
— șef manevră
— operatori cazane
— operatori turbine
— mecanici L.D.E.
— mecanici ajutori L.D.E.
— manevranti
Unitatea noastră beneficiază de gratui

tăți conform HCM 168371957.
încadrarea se face conform Legii 12/1971 

și Legii 57/1974. Pentru informații suplimen
tare vă rugăm să vă adresați serviciului plan 
—OPIS, din cadrul unității noastre.

AUTOBAZA TRANSPORTURI 
AUTO PETROȘANI

str. Livezeni nr. 12 
încadrează direct sau prin transfer, 

următorul personal :
— șoferi — categorii de conducere 

G, D, E
— mecanici auto
— fochlști
— electrician auto
— muncitori necalificați (spălători) 
—- paznici (bărbați)
încadrarea se face conform Legii 

57/1974.
or.

T.A.G.C.M.M. București 
Stația utilaj transporturi 

producție industrială 
Garajul ISC ROM

In conformitate cu prevederile Decre* 
tului nj. 50z1990 se aduce la cunoștința ce
lor interesați că se pun în vînzare, prin li
citație publică, mijloace fixe casate din 
grupa aulo.

Mijloacele de mai sus pol fi văzute de 
cei interesați, 1“ ‘ ' —" " "
croni (Drumul spre Depozitul IFET).

Licitația va avea loc in dala de 10 au
gust 1990, ora 8,00, la adresa menționată mai 
sus, cu respectarea prevederilor legale.

la garajul TCMM din Is-

Redacția ți admlnUfraț!, . Petro,Mioolae OSICCSCU, nr t I .-Irt-Mnr . »ecr, tarla» i 4 J« <2 l «ecțll I < l« 63, » 14 U 
________ "farul . lipnerafin l’»frO«inJ. *(r. Nionla. Il.>|anfc#u n, t <rt»fon i 4 I) Unr


