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Sindicatul „Sanitas" cheamă la grevă generală
Ieri, între orele 10—14, a avut 

loc o grevă de avertisment, fără 
încetarea lucrului, a personalului 
mediu sanitar din cadrul Spita
lului municipal Petroșani.*

Greva de avertisment a avut 
loc în virtutea conflictului de 
muncă, declanșat încă din luna 
mai a.c., care, în pofida negocie
rilor purtate între Federația sin
dicală a personalului medical 
„Sanitas" din România și, respec
tiv, Ministerul Sănătății. Ministe
rul Muncii și Protecției Sociale 
și Guvernul României, nu a fost 
dezamorsat nici în această săp- 
tămîna, cînd s-au reluat negoci
erile. Acesta este motivul pen
tru care Federația sindicală „Sa- 
nitas“ a validat declanșarea gre
vei generale începînd de luni, 29 
iunie a.c., ora 8.

In adunarea membrilor sindi
catului „Sanitas" din cadrul Spi
talului municipal Petroșani, s-a 
hotărit susținerea grevei ge

nerale de către întregul 
personal medical. „Dacă piuă du
minică seara, la emisiunea «Ac
tualități» a Televiziunii nu se 
va anunța dezamorsarea conflic
tului. începînd de luni, 29 iunie, 
ora 8, aproximativ 550 de lucră
tori din rîndul personalului me
dical al Spitalului municipal Pe
troșani vor înceta lucrul, conform 
Legii conflictelor colective de 
muncă, ne-a declarat d-na VIC
TORIA VINȚAN, asist, medical, 
liderul sindicatului „Sanitas" din 
cadrul Spitalului municipal Pe
troșani. Precizez, totodată, că se 
va asigura o treime din activi
tate, adică se va lucra cu per- 
somi integral în serviciile de ur
gență sălj de operații, comparti
mentele și secțiile ATI, pedia
tre, săli de nașteri și iioq năs- 
cuți, respectiv, cu o treime din 
personalul celorlalte secții. De 
ascmtnea, se va lucra duminica".

Lista de revendicări, nesoluțio- 
narca cărora a determinat de
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clanșarea grevei generale cuprin- ■ 
de 8 puncte dintre care reținem J 
următoarele : • majorarea buge- . 
tului Ministerului Sănătății pînă I 
la acoperirea necesităților reale ' 
ale rețelei sanitare ; • aprobarea ! 
de către Ministerul Șănătății și • 
Guvernul României a Statutului Ș 
și Ordinului Asistenților Medi- J 
caii • • elaborarea de urgență a j 
noii legi sanitare; • elaborarea Ș 
de urgență a uhui sistem de a si- . 
gurâri do boală ; • aplicarea u- J 
nul sistem de salarizare cores- ” 
punzător principiilor stipulate în J 
contractul colectiv de muncă al f 
Federației „Sanitas" ; ■ prelua- j
rea de către Ministerul Sanătă- J 
ții a unităților sanitare cu pro- 
fii bancar. t

...Deci, grevă. O perspectivă ' 
care nu ne bucură deloc. ! 
Dar, pînă luni, negocierile, la ni- ■ 
vel central vor da, probabil, roa- j 
de. Să sperăm. Vom reveni cu 
amănunte. (I.D.). I

starea
națiunii

Pe fondul sărăciei, corupției 
și lipsei de speranță care ca
racterizează viața socială, con
tinuă să se manifeste o adevă
rată stare de bîlci în cele două 
camere legislative. Transparen
ța limitată a dezbaterilor dițj 
perioada scurtă care a mai ră
mas pînă la intrarea în vacan
ță a parlamentarilor, lasă să se 

BilciuS deșertăciunilor
întrevadă manifestări care ne 
produc un gust amar, nouă, a- 
legătorilor. Legile supuse dezba
terii trec prin furcile caudine ale 
aprobării in condițiile absente
ismului. Dezbateri furtunoase, 
dominate de luări de poziții 
contra în legătură cu proicte de 
legi se încheie cu paradoxale a- 
probări cvasiunanime ale res
pectivelor proiecte, care i^evin, 
astfel, legi. In mod evident, mulți 
parlamentari care și-au atins 
scopurile personale de a mai pe
trece un concediu de vară în 
calitate de aleși bine remune
rați de la buget, se străduiesc să 
reci.știge ceva din prestigiul și
fonat în urma penibilelor dezba
teri soldate cu amînarea alege
rilor generale. Dar prețul plătit 
de țară pentru amînarea alege
rilor e prea mare pentru ca 

electoratul să poată uita cum 
a fost tras pe sfoară. Guvernul 
Stolojan a mai primit un mandat 
de cîteva luni să poată continua 
gestionarea haosului și sărăciei. 
Populației majoritare a țării care 
se simte amenințată direct cu 
spectrul șomajului i se flutură 
pe la nas posibilitatea de a in
tra în rîndul proprietarilor de 
active prin distribuirea certifi
catelor de proprietate. Intre 
timp, insă, în mod oficial se 
vinci activele de care profită în 

pi unui rinei puținii îmbogățiți d« 
ultimă oră. Străinilor li sa ofe
ră șanse mai mari dectt autoh
tonilor, datorită degradării fări 
oprire a raportului de paritate 
dintre vigurosul dolar american 
și leul bolnav. De la 21 lei pen
tru un dolar, s-a ajuns după nu
mai 2 ani și ceva la 295 lei 
pentru un dolar. La ora cînd vov 
fi citite aceste rînduri, nu-i exclus 
ca, la schimbul oferit oficial de 
Banca Națională să se depășeas
că 300 lei pentru un dolar. Spe
ranța întilnirii undeva Intre 300 
și 40 lei a parității leu-dolar, a- 
tît la schimbul oficial, cît și la 
băncile particulare este încă 
îndepărtată. Dar de această spe
ranță se leagă -multe intenții bu
ne pe plan economic și financiar.

In spatele actualei stări de 
fapt, din ce în ce mai îngrijoră

toare din domeniul economiei șl 
finanțelor, continuii să se de
ruleze diverse jocuri politice. In 
jurul candidaturii la președinție 
se conturează două tendințe dis
tincte. Una de centru-stînga, es
te grupată pe lingă actualul pre
ședinte al României. Iar alta es
te situată spre dreapta, în le
gătură mai mult sau mai puțin 
fățișă cu Convenția Democratică. 
Celelalte ferțe politice, reprezen
tate de puzderia de manifestări 
ale pluripartidismului nu intră 
în calcul decît în măsura în ca
re se aliază uneia din cele două 
grupări majore.

Limitarea accesului deputaților 
în Senat și Camera Deputaților 
la viitoarele alege; i, prin anumi
te procente, în urma aprobării 
legilor cu privire la alegerile 

generale din toamnă a turnat gaz 
peste focul patimilor poli
tice. Ne aflăm, de fapt în 
plină campanie electorală, în 
fața unui act de decizie electo
rală de importanță majoră pen
tru națiune. Unde se va situa, 
în acest ccntext, cea de-a treia 
forță care se anunță a fi Parti
da Națională? Este o întrebare 
grea, ia care rămîne să răspun
dă viitoarele alianțe sau dezbi
nări ale forțelor partidelor de 
pe eșichierul politic, în lunga 
vară fierbinte premergătoare a- 
legerilor din toamna acestui an

Viorcl STRÂUȚ

EPILOG L A... EPILOG
In urma prezentării pe postul național de televiziune a emi

siunii „EPILOG LA NAVETIȘTII HUILEI", am primit la redac
ție o scrisoare de protest. Din emisiunea prezentata în ziua de 23 
iunie, la televiziune, pe programul 1, ca o concluzie finală la cele 
cîteva emisiuni similare, pe tema ultimei mineriade s-au desprins 
și lucruri neadevărate. Este regretabil că în fața întregii națiuni, 
la o oră de maximă audiență, se încearcă să se prezinte, prin 
manipularea imaginilor-cadru, o concluzie deformată despre mi
neri. In timp ce o parte a minerilor au fost la București cu pri
lejul mineriadei din septembrie 1991, mulți alți mineri s-au aflat 
acasă, in localitățile municipiului nostru. Printre aceștia din 
u.^mâ.s? n,lmără și dl. ing. Alexandru Blaj, directorul Exploată
rii miniere Lupcni, autorul scrisorii de protest pe care nc-a șo- 
licitat s-o dăm publicității in coloanele ziarului nostru.

Viorcl STRAUȚ

Căfre TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ
pentru easiunsa „Actualități"

în virtutea unui drept constituțional, vă rog respectuos să 
prezentați pe post următorul'protest :

„în emisiunea TV din 23 iunie 1992, intitulată «Epilog la na
vetiștii huilei» s-a făcut afirmația că in luna septembrie a anulji 
trecut m-am aflat într-unul din trenurile care au transportat mi
nerii din Valea Jiului la București, afirmație, total neadevărală și 
denigratoare pentru persoana mea.

Cu mulțumiri, 
Ing. Alexandru BLAJ, 

d.rectorul Minei Lupcni

(Continuare iii pagina a Ii-a) (Continuare in pagina a 6-a)
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Epitaf
A fost sub Dej,
Sub Ccaușescu 
și sub Emanai.
I I a trăi <lc toate: 
Comunism, Senat,
Și colectivizare, și Rula

LA DRUMUL 
MARE

Insă acum, cînd, 
s-ar părea că pleacă 
Lasă in urmă i 
numai un toiag...

Spicul S. A. 
0 noua fabrică 

do plina
In abeasla săptâinina, con - 

semnam la Petroșani im eveni
ment deosebit, cu putere de sim
bol, pentru grija fața de o.i- 
meni. A intrat in folosință o no
uă secție a fabricii de piine din 
Petroșani sau, mai bine zis, a 
Sbcietății Comerciale Spicul 
S.A. Conceputa după cea îrni 
modernă cerință a funcționali- , 
tații, noua secție, cu sediul în 
hala agroalimenlară clin orașul 
l’elrc,ani a început să producă, 
deocamdată in ritmul de probă, 
doar specialități do piine. Sec
ția este dotata cu un cuptor tur-
ccsc, foarte • 1: o ■ rn și foarte
rentai.’!', culiV po , 1 • acoperi o
producție r■e 1 > 1 i i j iini in 24
<1.- «re. D. ;•>■cr.’i nea, secția
este dotata cu un alt cuptor de
capacitate in.ii mi' ■lî. montat
pentru pi'Ci l'J.fC c i unor s| li-
tați de pailufi .di .■ Aci ur-
menzâ să intre in producție in 
perioada Imediat următoare.

Ace-ast.i invc lJi’, reușita d > 
conducerea fabricii do |. une din 
Petro uni, prin eforturi s'.rțmu- 
t<- C'-'e apreciată de specialiștii 
din miir-ter, drept cea mai ren
tabila de acest gen și putem a- 
fnmia cu certitudine că este uni

cornei CAI.IOFOL

(Continuare in pag. a 6-a)
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21,10
21,40

luni. 29 II ME 1992 15,30 Teleșcoală.
1 .Ou l meri interpreți de n uzi-

11,00 Actualități. ca populară. 12,15
14,10 Calendarul zilei. 10.20 Lumea sportului. 12,50
14,20 Bună ziua. America I l(>.5u Trage rea Pronoexpi es. 1340
1 .20 Avanpremiera săptăminii. 17,00 Actualități. 14,00
15,40 Copiii noștri — viitori mu- 1 7.05 Arte vizuale. 14.20

zicieni. 17,30 15, 16, 17, 13. 
Reflector.

14,40
Iii.ou Magazin agricol. 18,00 15,10
1 >,.io Muzică pentru toți. 18,30 Studioul muzicii ușoare.
17,00 Actualități. 19.00 Studioul economic. 15,25
1 uă Emisiunea in limba ma- 19,30 Desene animate. Casa zbu- 16,1)0

ghiară. rătoare. 10,20
18 35 1 ro Patria. Program reali- 20,00 Actualități. 16,50

zat de Redacția Emisiuni- 20.35 Sport. 17,00
lor Militare RTV din Mi- 20,45 Film serial. 17,05
nisterul Apărării Națio- Virginic iși face dc cap !

18.05nale. înregistrare CI 1. Ep 3.
in,20 Desene animate. Casa zbu- 21,45 In fata națiunii. 18,30

rătoare. 22,15 Pro musica.
2v.J5 ...Această poartă a crești- 22,50 Universul cunoașterii. 20.00

nătății. Episodul al Vl-lca; 
Fascinații nobiliare.

20,35
20,45

22.40
23,10
23,35

0,05

Studioul economic.
Teatru TV.
Berlhe.
După Guy de Maupassant 
(Franța, 1986)
America la ea acasă (I). 
Actualitatea sportivă. 
Cronica Parlamentului.
— Actualități.

Confluențe.

iunie 5 21,45

23,20

23,5d

Cronica Parlamentului.
— Actualități.
Lumea ideilor.

24,00
0,10

(Coproducție Franța - 
mania, 1"39).
Bună ziua, America I 
Descoperirea Planetei. 
Ora de muzică.
Actualități Met. o. 
Mondomuzica.
Medicina pentru toți.
Arii din opere cu
Lela C'incu. 
Preuniversitaria. 
Muzică pentru toți. 
Limba noastră. ' 
Tragerea Loto. 
Actualități.
Emisiunea în limba germa
nă.
Viața parlamentară.
Magazin TV. Toți pentru

1 / 4 pentru toți.. Partea I. 
Actualități.
Sport.
Film serial.
Destinul familiei Iloward.
(Anglia. 1987)
Episodul 28.
Magazin TV. Toți pentru
I / 4 pentru toti. Partea a
II a.

Actualități.
Intîlnirea de la miezul 
ții.

SIMBATA. 4 1UL1E
MARȚI, 30 IUNIE

JOI, 2 IULIE 9,00
7,00

10,00
10,20
10,30

11,00
12,10
13,00
13.30
14,00
14,20
14.50
14,55
15.30
16,00
16.35
17,00
17,05
17.35
18,00
19.00
19.30

20.00
20.35
20,45

2°.45
23,15

23,15

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal. 
Actualități. Meteo.
Calendarul zilei. 
Ecran de vacanță.
Blackstar.
Hună ziua, America ! 
Ora de muzică.
Interferențe.
Muzică pentru părinți. 
Actualități.
Tradiții. 
Avanpremiera TV. 
Preuniversitaria.
Tele.școală.
Muzica pentru toți. 
Conviețuiri.
Actualități.
Repere Transilvane. 
Vară, vară, primăvară I 
Salut, prieteni I
Studioul economic.
Desene animate. Casa zbu
rătoare.
Actualități.
•Sport. 
Telecinemateca.
C’. rano de Rergerac. 
(SUA, 1950)

Cultura în lume.
Cron’ca Parlamentului.
— Actualități.

Jazz-Fan.

7,00

10.00
10,20
10,30
11,00

13,00
13.30
14,00
14,20
14,50
15.30
■16,00
16.30
17,00
17,05
17,35

MIERCURI, 1 IULIE

7,00

r. 
Iu

1

Programul Televiziunii 
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal. 
Actualități. Meteo. 
Calendarul zilei.
Film serial.
Veterinarul.
înregistrare CFL Ep.

Bună ziua, America I
Ora <!'■ muzică. 
Familii p< ntru copii. 
Documentar artistic, 
Actualități. M.tco. 
Civil izați a mon' ană. 
A van premieră TV. 
lTiunivers.taria.

Na-

5.

1 li n: 
•r <

■ H
a f
: <•>

9,50 
10,00 
10,10

de

17,55

18.15
19.00
19,30

20,00
20,35
20,45

21,40
21.'>5
22,25

22,10
23, IU

2.'.,40

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.
Actualități. Meteo. 
Calendarul zilei.
Bună ziua, America I 
Transmisiune directă
la Putna : canonizarea lui 
Ștefan cel Mare și Sfînt. 

Oameni de lingă noi. 
Jazz-Magazin 
Actualități. Meteo. 
Conviețuiri. 
Preuniversitaria. 
Teleșcoală.
Agenda muzicală. 
Televiziunea vă ascultă I 
Actualități.
Repere Moldave.
Tele discul muzicii popu
lare.

Ștefan, Ștefan, Domn 
Mare.

Simpozion.
Studioul economic.
Desene animate. Casa 
rătoare. 
Actualități.
Sport.
Film serial.
Dallas.
Episodul 141.

i Reflecții rutiere, 
i In fața națiunii.
i Microrecital. Chris Nor- 

man.
America la ca acasă (II).

) Cronica Parlamentului.
— Actualități.

i Gong I

VINERI, 3 IULIE

7,00

a .

• • •
:.;j

cel

zbu-

4

Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.
Actualități. Meteo.
Calendarul zilei.
Film artistic.
Și s a făcut lumină !

a• •• ■ ■ ta m

r * \ F

in-

I 
I
I
I
i
I 
ț

11,10
12,00
12.30
13.30

14,00
14,10
14,20

14,45
10,00

17,00
17,30

21,05

22,00
22,20
23,05
23,20

1.0(1

Cine vrea presă 
cu botniță?

inimaNu pot, nu-i lasă 
onorabilii noștri aleși din Par
lament să plece in vacanță fără 
să lase un suvenir presei, 
maldărul de proiecte de legi ca
re așteaptă, de luni de zile, să 
fie discutate în Cameră — legi 
de altfel, necesare —, vajnicii 
parlamentari au găsit de cuvi
ință că Proiectul de Lege a 
Presei trebuie dezbătut și scos 
cit mai repede pe piață. Ba. să 
nu uităm. Au mai clocit un pro
iect de lege : cel de reintegra
re socială al celor care actual
mente moțăiesc, in stilul clasic 
pecerist. în fotoliile Parlamen
tului și care — de nu vor mai fi 
aleșii neamului — vor 
să meargă la meseria 
au învățat-o. Probabil 
ghicit domniile lor că 
vor fi deloc primiți 
bună pe acolo de 
plecat.

Dar să revenim la 
lege menit să-i facă 
să scrie in gind (sau 
veste și copii) ceea ce doresc și 
să transforme gazetele periodice 
într-un fel de afișierc. Articolul 
38 al proiectului amintit preci
zează, bunăoară, că : „Orice
ziar este obligat să publice docu
mentele oficiale primite în a- 
cest scop de la Parlament, de 
la Președintele României, de la 
Guvern, de la Administrația pu
blică centrală și locală, de la 
instanțele judecătorești. Minis
terul Public, și Curtea Constitu
ționala. Publicarea documentelor 
oficiale se face gratuit, în priinul 
număr ce urmează datei primi
rii documentelor sau în ediția 
specială dacă apare asemenea 
ediție, pe prima pagină și în con
diții de maximă sesizare de că
tre cititori". Cu alte cuvinte, 
se dorește ca ziarele să includă, 
la loc de cinste, pe prima pagi
nă, tot ce emană de sus : decre
te, legi, vizite de lucru ș.a.m.d. 
Și asta pe gratis. Ce mai tura- 
vura : nostalgia a început, înce-

pe

Din

tul cu încetul, să cuprindă cape* 
tele înfierbintate ale mai mari* 
lor de azi, ei crezind — cu ade- 

«1
In

vnrat — că alții mar buni 
mat deștepți nu se vor găsi 
veci.

Mai este tnsă articolul 45 
proiectului in care se 
..Ziarele șl revistele 
sînt obligate să trimită clte un 
exemplar, înainte de difuzare. 
Prefecturii județului șl Inspec
toratului județean de poliție în 
a căror rază teritorială 
sediile și se difuzează", 
frumos nici că se putea: 
și vedem pe curierii de 
re alergind cu veselie Ia 
țiile menționate pentru a obține 
viza de difuzare Ce bucurie, ce 
vHirații în sufletele cenzorilor de 
odinioară cărora Ii se vestește 
prin asta posibilitatea de a re
veni pe posturile gras plătite

Sînt încă destule articole în 
legea resnectivă cnre-ți taie pof
ta de a te mai îndeletnici cu 
scrisul. Totuși, o minte lucidă 
din Parlament a avertizat că, 
derfeamdată, trecerea prin Ca
meră a proiectului de lege po
menit este inoportună. Se pare 
că motivația invocată a fost 
oarecum însușită. Și-așa, proiec
tul a slîrnit mii de proteste din 
partea S7R și AZR, a gazetelor, 
în general. Acestea, scormonind, 
au aflat și cui aparțin aberați
ile la care ne-am referit : d Iul 
senator îl io Vidovici Plătlcă, 
sistat de Ia fel fie cunoscutul se
nator Vasile Moiș. Că Parlamen
tului i s-a înmînat cu mult timp 
în urmă un proiect de lege a 
Presei conceput chiar de ziariști 
și exporti în materie, 
se mai știe. Nici nu 
Mai mult ca sigur că 
tul stă uitat și prăfuit 
fi.șet. Dacă nu cumva 
la coșul 
rentul că 
una mai

al 
spune: 

periodice
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grup do copii intre care elevi 
la Școala general;! nr. 1 din Pe
troșani — au plecat într o ta
băra, pe litoral. Părinții an
plătit bani grei. Copiilor li s-a 
spus ca vor merge „ca n sinul 
lui Avram", cu autocare de 
ultimul „răcnet". In fapt cele 
două „autocare'" an fost dună 
liii buri de aatobu.c care de al ia 
iși trag sufletul pe defileul Jiu
lui. Aniict, Srchl -I rtc rlrmillt 
făliri am, cu motoare clrpilc și.., 

lițîo iaio. Dezarnîjiro-a 
lor a fo'-.l 'etala. Mai al 'S

i iuții pi ițiseră bani înnlți 
11.■șii .-a in mașină li s a

!•; ut tui mi.’ilic dc cîlova
■ •ntru că s • scumpise. . nu 
■. In fine. Copiii au fo.t
ii in jurul orei 6, in di-

fi nevoi ți 
pe 
au 

unii
cu 

unde

fșl au
Mal 

parcă-l 
Ia »la- 
Instltu-

nop-

Buna dimineața 1 
Calendarul zilei.

Șahul de la A la Z. 
Actualități. Meteo.
Ecran de vacanță.
7 pitici și o poveste. 
Alfa și omega.
Itinerarii spirituale. 
Ora de muzică.
7x7. Evenimentele interne 
ale săptămînii.
Actualități. Meteo. 
Reflecții rutiere.
Ecran de vacanță. Desene 
animate.

Buna ziua. America I
Magazin cinematografic: 
Virstele peliculei.
Al doilea război mondial. 
Festivalul de teatru — 
Avignon. 
Mapamond.
De dragoste și dor. 
Tcleenciclopedia. 
Actualități.
Vedete americane in 
cort.
J’ilm serial. 
Tivin Peaks. 
Episodul 7.

Săplâmina sportivă. 
Trio „Tele-.Show".
Actualități.
Film artistic.
Dreptul omului.
(SUA, 1986) 
Video Discoteca.

con-

DUMINICA, 5 IULIE
i

8,30 Hună dimineața ! 
Calendarul zilei.

9,30 Ecran dc vacanța.
Intreaba-ma I 
l’ram.
Episodul 3.
Actualități. Meteo. 
Lumină din lumină. 
Viața satului.
Actualități. Meteo. 
Atlas.
Video- Magazin.
Știință și imaginație.
Tenis — Wimblcdon '92: 
finala masculină, 
misiune dirc'-lă dc 
dra. Comentează 
Țopescu.
Film serial.
Dallus.
Episodul 14'!. 

Act jalil iți. 
Film artislie.
I’i-.eidi le (;> ilui.
(.SUA. l'!i:|)
lliow iil dc duminică.

Act rdH’țl
Domini • s' ori ivi.

10,50
1 1,00
12,00
14,00
14,10
14,30

15,55

20.1/1
20,35

care 
cam 

nu 
voie 

au

proiectul de 
pe ziariști 
pentru ne-

asta nu 
contează. 
documerU 
printr ur» 
a ajun* 
conside-de gunoi pe

..lasă că le facem noi 
bună". Aferim •

Ghrorghp Of TEANW

STUDENȚII Șl PRACTICA
In perioada 6—24 iulie studenții Universității Tehnice din 

Petroșani vor efectua practica in producție. Despre aceasta.
avut o scurtă convorbire cu di. conf. univ. dr. mg. Dumitru Badu- 
le.icu, prodecan al Facultății de Mine.

— A fost o vreme, de.acum veche, cind studenții aveau posi
bilitatea să se angajeze. Se vinau, 
studenții cîștigau și ei ceva bani, 
minele la fel, deoarece se muncea 
mice actuale care-i situația?

— Convențiile pentru practică

dintr-un singur foc. trei iepuri: 
facultatea era mulțumită ți 
efectiv. Dar in condițiile ccono-

sînt semnate cu exploatări mi
niere din țară și am intilnit receptivitate și bunăvoința, peste lot, 
asigurindu-nc și posibilități de cazare și masă. Evidenț, contra cost.

— I’raclica, îndeosebi in invățămiiitul universitar, înseamnă 
cunoaștere. ( um es(c organizată in acest an?

— Se va ci .făștira, conform unei tematici, pe ani de studii 
și specializări. or participa 1727 de studenți (1157 — cursuri de 
zi; 570 — cursul serale). lata exemple: anul I subteran (zi) și II 
(seral) vor cunoaș e nemijlocit minele, Cîmpulung Muscel, Horezu. 
Berbrști, Rovinari, Jilț, Filipești, Voivozi. Cei din anii R vor fi 
in ramura minereurilor, deci la Brad, Deva, Hunedoara, Cavnic, 
Baia Mare, Șuior, Săsar, Ilerja. Studenții din anii III vor fi în 
exploatările de huila, deci in Valea Jiului, iar cei din anii terminali 
(anii IV, cursuri do zi și V — seral) vor face practică de cercetare 
și product ■ în unitățile miniere pentru care optează și de la care 
iși vor lua teme pentru proiectul de diplomă.

Trans
la T.on- 
Crislian

(

O
I

l

„I iu.- Dai 1.". L’ t ,i -Ilar iplvui’h , A0 «J viata Inchinil- rocond
il.l).A > . 1,, fii.it p. frtai Ratitânln >1 l;i i iu i 4 pr1. ini'tl

» i pui
ti ■ ■ pro i 1 .* iiul

I» hi •cjl'* tlrlr la
il. i n

0. ; rir ( f rin 1 > m nU* • ii ii i»»*r i
ah li ■ H 1 1)1 rc/crv.l Mit:’. |

1 ■ i |- ”i i ■ ••iu i u»»c !<• mo- ■ . in 1 ‘
io <1 l . i ..!<• : j O'’ «i lui. i

taberele școlare 
minciița zilei amintite, în 
Casei de culturii, adică 
unde au fost convoi ați. „ 
nclc" veniseră ceva mai 
vreme. Surpriza, ii va... 
iniei an mers cu acel.ziși 
șini, tot la... „marc". Urmare, 
copiii ;.u plecat cit-' 3 pe O 
banca de 2 li», uri. Rețineți, așa 
au călătorit pini la destinație. 
C i e de sute de kilometri. Pe 
defileu, unora le putea fi rău. 
Copiii sint copii. Mai mult, au 
fost așezați in s| > '-'■? mașinii, 
in vreme ce locurile din față c- 
ran ocupate de., mămica lu’... 
știm noi cine, care oste soția 
unui alt... știm noi cine, persoa
na în-omnat.î. Sce 'arin perfect.
Cine profila in urina acestor, 

s.i le zicem, tub.e c ? Și pe bu- 
zuna ui cui? (Calin 1IOI.BAN)

fața 
acolo 

.Trăși- 
dc- 

mă- 
nia-
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S. C. DEV1L S. A. DEVA |
i iliala Petroșani

Partener ideal
LA FIECARE MASA

Fabrica de lapte din Petroșani a fost >i cămine pentru fiecare 
locuitor al Văii Jiului, indiferent de virstă, prietenul cel mai apro
piat. Produsele sale oferite în stare proaspăta, la un nivel calitativ 
de excepție, ay un conținut foarte bogat in calorii și pol constitui 
pentru oricare dintre noi o hrană zilnică.

Deși nu e nici un secret că filiala din . Petroșani întîinpină 
mari greutăți in asigurarea cu materie primă — laptele — stră
daniile acestui colectiv, bine pregătit profesional, cu multiple ca. 
lificări și specializări în domeniul produselor lactate, reușește să 
se descurce și să ne descurce pe fiecare dintre noi și nu oricum, 
ci in fiecare zi.

Partener ideal de afaceri, filiala din Petroșani a SC. ,.DEVIL“ 
S,A. Deva aduce pentru toți beneficiarii un plus de bucurie.

Achiziții de la populație
Fabrica de lapte din Petroșani, achiziționează, in condiții 

avantajoase orice cantitate de fapte proaspăt ce provine din gos
podăriile populației.

Achiziționarea se face prin centrele de achiziții tradiționale, 
existente in fiecare localitate și care funcționează zilnic. Laptele 
se achiziționează la următoarele prețuri: lapte de vacă 3,5% gră
sime, 25 lei 1; lapte de oaie 7% grăsime — 50 lei; lapte bivoliță, 
7% grăsime — 41 lei; smintină 35% grăsime — 160 lei.

Rețineți și faptul câ persoanele care predau lapte către fabrica 
din Petroșani primesc și furaje pentru creșterea animalelor.

Pentru 100 1 lapte predat se atribuie 30 kg târițe la prețul de 
numai 7 lei kg.

Doriți o piață sigură de desfacere pentru lapte?
Nimic mai simplu. Centrele de achiziție ale Fabricii de lapte 

vă stau zilnic la dispoziție.

Fabrica oferă
Fabrica de lapte Petroșani o- 

feră tuturor celor interesați o 
largă paletă sortimentală de 
produse, numai In stare proas
pătă ți la cele mai avantajoase 
prețuri: lapte consum, sminti
ră, iaurt, frișca, biînzâ proaspă
tă.

Produse complementare: ba
toane cu lapte și miere, savari
ne, prăjitură Laura, cremă Laura..

Rețineți 1
Toate aceste produse se oferă 

numai în stare proaspătă, cu

Extindere
Producția de înghețată a cu

noscut in ultimul timp o mare 
diversificare. Fabrica de lapte 
oferă înghețată, in cantitățile 
solicitate, cu fistic, cu cacao, cu 
migdale, cu banane, cu vanilie, 
cu vișine, cu cireșe.

In curind fabrica va finaliza 
punerea in funcțiune a cuptoru
lui propriu de producere a va- 
felor pentru înghețată. Nu ui
tați : fabrica oferă persoanelor 
privatizate sau societăților co
merciale. orice cantitate de în
ghețată, la cele mai mici pre
țuri.

o calitate ireproșabilă șl, cel 
mai important lucru, la cele 
mai avantajoase prețuri.

Toate produsele sînt garantate 
calitativ de către laboratorul pro
priu de analize fizice, chimice și 
bacteriologice.

Important : Pentru toate pro
dusele oferite de fabrica de 
lapte, indiferent de beneficiar, 
fabrica oferă și transportul a- 
cestora in condiții corespunză
toare.

j Magazine 
proprii

. Vizitați cu încredere magazi- 
' nele proprii de desfacere a pro- 
* duselor lactate. Numai aici veți 
Igăsi orice produs lactat în 

stare proaspăta, garantat calita- 
Itiv ți la cele mai avantajoase 

prețuri.

I Magazinele din Petroșani, 
Vulcan, I tipeni și Uricani vă

. stau zilnic la dispoziție, oCcrin- 
I du-vâ produsele de care aveți ne- 
* voie , cu multa solicitudine și 
I promptitudine.
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SOCIETATEA COMERCIALĂ 
AGROCOM S. A. PETROȘANI

slr. 1 Decembrie nr. 90, telefon 935/12112, 
scoate la licitație publică pentru vînzare conf. Legii nr. 58 și 

H.G.R. 631/1991, in data de 15 iulie 1992, următoarele active pentru faza a doua,
etapa 1.

Nr. UNITATEA
crt.

Preț de pornire 
a licitației

Taxă de 
participare pe 

activ

1. Depozit nr. 2 Lupeni + șopron și 
rampă cart. Bărbăteni 28.985.500 15.000

2. Depozit Petroșani, str. Oltului 
nr. 8 (colonie Petroșani) 
capacitate 500 tone 6.531.500 5.000

3. Unitatea nr. 28 Legume-Fructe 
Petroșani, str. Păcii nr. 1 
cartier Aeroport 2.100.000 10.000

4. Unitatea nr. 14 Lupeni b-dul Păcii 
(Hala Agroalimentaiă corp C) 9.968.000 10.000

5. Unitatea nr. 22 Legume-Fructe 
Lupeni, b-dul Păcii 
cartier Bărbăteni 6.023.400 6.000

6. Chioșc Legume-Fructe nr. 21 
Dărănești 56400 500

7. Chioșc Legume-Fructe nr. 53 
Vulcan (demontabil), complex 
„Mercur** 29.000 500

8. Unitatea nr. 40 Petroșani, 
str. Plopilor nr. 15 744.000 5000

9. Chioșc Legume-Fructe nr. 31 
Livezeni 42.500 500

Terenul ocupat de active va fi supus reglementărilor legale.
— pentru selecționare ofertanții vor depune cu 4 zile înainte de ținerea licita

ției, respectiv pînă în data de 10.07.1992, ora 15, la secretariatul societății urmă
toarele acte:

— dovada existenței legale pentru persoanele juridice și cazierul judiciar 
pentru persoanele fizice;

— modalitatea de îndeplinire a criteriilor specifice;
— dovada achitării, în contul societății 30.84.34.301 deschis la BCR Petroșani 

sau casieria societății, a taxei de participare pentru activul la care dorește să liciteze 
și a garanției de 10% din prețul de pornire a licitațioi activului in cauză;

— dovada bonității pc bază de recomandări bancare;
Lista cu ofertanții acceptați se afișează la sediul societății cu trei zile înainte 

de începerea licitației.
Dosarele activelor supuse licitației și alte informații suplimentare se pot 

obține la sediul societății, d-nul Rădoni Lăscuț, telefon 935/42112, zilnic între orele 
8,00—14,00.

Vinzarca se va face prin licitație publică deschisă cu strigare care va as ea 
loc in data de 15 iulie 1992, ora 10, la Casa de cultură a sindicatelor din Petroșani 
— Sala Artelor —.

In caz de ncadjudecare in totalitate, pentru activele ncsindutc se va repeta 
licitația pc le 5 (cinci) zile, respectiv, in data de 20.07.1992, ora 10, în aceeași sala.

’ 1 (l-act. nr. 729).

important i I
ERVA

Fabrica d u lapte Petroșani, anunță persoanele fizice 
și soți tățile comerciale câ are disponibile spații fijgorifice 
pentru depozitarea oiicăror piotlu e.

Spațiile se găsesc in incinta făliri ii, deci in deplina 
siguranță, și pol fi înclini te, in <c) mai. scurt tii.p persoa
nelor fizice sau juridice, la prețuri negociate, pe bază <lc 
cantinei de închiriere.

Și dumneavoastră puteți dtveni c'ni-'.șul irn-i aseme
ne.i s a'iiu care va va scuti de to te' necazul ile legale de 
depozitarea mărfurilor perisabile!

I '-2. ii

S. C. DLVIL S. A. DEVA
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SOCIETATEA COMERCIALĂ DE
COiîSTRuCIil „CC,Peî“ SA PETROȘANI 

cu sediul in Petroșani str, 1 Dcrcit.htie nr '-‘0, tp»cf*»rt 
12450, telex 72526. (ax 41152.

LXECUlA

in io . ..(u ., .. .e i lei iDCrtC g3l ani..kg

— (UirAli de con irucții nioutii j;

— ren.i
— pic! .ib» i-t’le;
— In Huri;
— betoane.
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E. M. Valea de Brazi
DE LA DILEMĂ

RETROSPECTIVA Redresarea sau
Cu doi ini in urmă inseram în coloa

nei' ziarului nostiu un serial sub un ge
neric anume : .Paradoxul exploatării mi
niere Valea de Brazi — 1N FAȚA DILE
MEI: A FI SAU A NU FI‘. Realitățile 
justificau intru totul genericul. „Fruct“ al 
unei nașteri precoce și forțate, inaugurată 
triumfalist, după abia trei ani de la în
ceperea lucrărilor de deschidere, mina 
Valea de Brazi, după marea promisiune 
de a fi o unitate etalon pentru întregul 
minerit al Văii Jiului, ajunsese în fața 
dramaticei dileme de a fi sau a nu fl. 
Dilemă de asemenea justificată, intrucît 
noua mină modernă ajunsese după alți 
trei ani de la deschiderea prematură a 
primului abataj la stadiul pe care un spe
cialist in economie nu l-ar fi putut diag
nostica altfel decit cu calificativul de 
absurd.

Mina Valea de Brazi ajunsese să pro
ducă mai multă pagubă decit cărbune. 
Mai concret : la 1 000 lei producție marfă 
mina cheltuia peste 7 000 iei. Deci un ra
port de 1 la 7... un raport pentru care 
calificativul de absui'd nu era deloc exa
gerat.

Ilar aceasta a fost cu 2 ani in urmă.
Din statisticile realizărilor minei pe a- 

c: st an reținem citeva date care, mai a- 
b’S în comparație cu perioada corespun
zătoare a anului trecut, spun multe. Dir 
iată datele :
• I’e primele cinci luni ale anului, pro

ducția netă suplimentară extrasă la Valea 
de Brazi este de peste 11 000 tone de căr
bune. Este „plusul" cel mai substanțial 
realizat de cele trei unități miniere din 
Valea Jiului care și-au depășit produc
ția programată pe cinci luni.

Q Față de perioada corespunzătoare a 
anului trecut, producția extrasă în pri
mele cinci luni ale acestui an este mai 
mare cu 67 700 tone de cărbune.
• In aceeași perioadă, productivitatea 

muncii a crescut în abataje de la 3,3 la 
6,2 tone/post iar pe unitate de la 0,60 la 
1,04 tone pe post.

9 Intr-un ritm similar a crescut și vo
lumul lucrărilor miniere executate la pre
gătiri de la 460 la 900 ml, iar la deschi
deri de la 519 Ia 940 ml.
• Chintesența revirimentului înregis

trat în ultimul timp în activitatea produc
tivă a E. M. Valea de Brazi este expri
mată de cheltuielile de producție. Cheltu
ielile programate la 1000 lei producție 
marfă, pe primele patru luni ale anului 
s-au redus cu 97,4 lei. Aceasta înseamnă 
o reducere a subvențiilor prevuzute dc la 
buget cu peste 22 milioane lei.

O Reducerea cu 97,4 lei a cheltuieliiV 
la 1 000 lei producție marfă provine în 
cea mai mare parte de la reducerea cu 
14 lci/1 000 Iei a cheltuielilor materi-ale 
și cu 83 lci/1 000 lei producție marfă a 
cheltuielilor cu munca vie. Tată expresii 
valorică a saltului înregistrat la indica
torul productivitatea muncii.

„saltui“ responsabilității
Nu mai discutăm cauzele care au dus cu doi ani in urmă mina 

Valea de Brazi in pragul colapsului. In general, cauzele se cu
nosc. Ceea ce interesează, ca experiență umană, este revenirea 
minei la starea de normalitate și, pe această bază, la certitudi
nea supraviețuirii. Liderul sindicatului minei, ing. Iulian Nțitra- 
che, a insistat în acest sens pe o idee : „Știți, ca peste tot. omul 
sfințește locul". Precizarea lui viza un om concret, de numele și. 
mai ales de capacitatea managerială și fermitatea căruia se lea
gă de fapt redresarea unității. Este directorul minei, ing IOS1F 
BOCAN, care se află în fruntea unității din martie 1991.

Evoluția minei s-a înscris în răstimp pe o traiectorie net as
cendentă. De la o producție medie zilnică de 300—400 tone în ’90, 
de 1 500—1 800 tone in prezent, perspectivele minei pentru tri
mestrul IV sint de 2 200—2 500 tone. In ultimul an productivitatea 
muncii s-a dublat. Cheltuielile de la media de 5 000 lei la 1 000 
lei producție marfă în ’90. au ajuns la 3 000 lei în ’91 și Ia sub 
2 000 lei în perioada trecută din acest an. Și aceasta în condi
țiile cînd prețul ertergiei a săltat de 25 de-ori, iar media pretu
rilor la diferite materiale de 7—8 ori. In pofida acestei realități 
crude, sînt perspective ca în ultimul trimestru al anului cheltu
ielile la 1 000 lei producție marfă să se reducă la 1 350 lei.

Pe ce căi ? Evident, pe seama creșterii producției, ne răspun
de directorul minei. In curînd, vor intra în funcție capacități 
noi — două abataje frontale cu susținere Individuali ; de la 1 
septembrie se va deschide un orizont nou Ș> noul frontal — pa
noul 3 sud va fi dotat cu complex mecanizat. Tot creșterii pro
ducției este consacrat programul de retehnologizare, aprobat de 
curînd, și a cărui derulare va începe din trimestrul I 1993. se 
pune accent pe utilizarea intensivă a utilajelor, pe creșterea coefi
cientului de prezență...

Acestea sînt căile — coordonatele redresării. Chestiunea car. 
incită este însă alta. Redresarea intr-un timp relativ scurt a mi
nei denotă un adevărat salt în destinul ci. Ce a stat la baza 
acestui salt ?

ABATAJELE
locul unde se hotărăște totul...

Ritmul depind© de oameni
„Di, tumul depind’ de oameni, 

Beii» a dL p.flî ,ion diainul și de 
b- i i-i/.t ilej-lor. Or, ]d noi in sec
tor, - ini o imem coinpctcnți, iar 
J-_- liicfat sc burează cu senozi- 
l-i AtuTn.iți.i aparține tînâru- 
fii uijiin: r ȘTEFAN BCLENYESI, 

d sectorului I, bc tor a căi ui 
i :i e i epiczlnlii 2/3 din totalul 
iducip-i minei. în ’piijinid a- 
’>iiri.:c-i wfe, cifiele constituie 
r i’.cntc vijbdc. In r-un an.

. ți,a zdru'u a sectorului s-a 
\i-'t, cie’.cind de la 200 la 600

I 
i ■
I.
il 
l'‘ 
li

pmducti iiuii ,i pa foi, fiind 
i*i Uni de 15—16 tone [>p post.

!:■ ’și le, snllmilc, sC hotărăsc 
In Mrsv.j.ș, Interlocutorul ne vor- 
U t-- d„ .p: • frontalele dotat;- cu 
i'uiuplr-.e mccviizate de ruarC ca
pi >| il.Ue C MA 5 II, Primul p în 
luni țiiinc, iar al doilea a fost de 
.-•irind ti.m-montat din panoul 2 
S i I in panoul 3 Sud. (Jn adevă
rat ruroid minerise, Ccle 50 de 
■>”i. ții ale complexului au fost 
Ir.insmontafc de biigudn mineru
lui Vasile GavriloJia in numai 
30 >lc zile. Acum panou] este e- 
’hipat, urmează montare,i trans
portorului de mare capacitate 
J'R—7 și apoi a rombinei,

Sc urmărește corelarea judicioa
să a capacităților dc producție, 
n cîteva luni se va termina pa- 
loul 2 Nord, dar v(1 intra în 
funcțiune panoul 3 Sud. Deci 
Jerspcctiva e asigurată inclusiv 
>e anul 1993. Pînă la terminarea 
lanoului 3 Sud, va fi pregătit, 
tata de atac, un alt abataj tron
ai de mare capacitate — 4 Nord, 
n acest scop acționează cele 6 
irlgăzl de pregătiri. Tn fiecare 
bnnațfa se lucrează serios; în 
Jtlmul an nemotiv.itclc s-e.u rc- 

dus cu două treimi, chiar dacă 
acc-.t progres a necesitat deduce
rea contractelor dc munca la peste 
iul) dc inadaptabili la disciplina 
muncii, la exigențele subteranului.

Se pune accent pc folosirea in
tegrala a timpului de lucru, pe 
promovaila unui control perse
verent asupra calității lucrărilor. 
Problema degehi-u raminc cali
tate i cărbunelui. Dar nu pentru 
mult timp. 6e lucrează in prșzcnt 
la reprofila rea unor galerii de 
la orizontul 3U0, a cărui deschi
dere a fost grăbită și dccj dală 
peste cap. După ce se vor termina 
ace le lucrări, dc unde rezultă o 
marc cantitate dc st<ril, calitatea 
masei miniere se va îmbunătăți 
snnțitor. Dar, și piuă alunei, pen
tru ca producția netă să fie la 
nivelul cerințelor, se di pun stră
danii pentru o producție brută cît 
mai mare. Și 
scontul: plusul 
pe 5 luni este

VOINȚA

nu fără efectul 
set torului ia brut 
de 18 000 tone.
DE A I I TU

ÎNSUȚI...
Omul zilei la mina 

Brazi est? brigadierul 
GAVRILOAIA, despre 
mai pomenit. El și brigada com
plexă pe care o conduce, formată 
din 40 de tineri — mineri, elec- 
trolăcătuși și hidraulicicni — au 
realizat performanta de a trans- 
monta cele 50 de secții ale com
plexului mecanizat CMA—511 din- 
tr.un panou în altul, la 200 metri 
distanță, intr-o singură lună. 
Abatajul va deveni principala ca
pacitate de producție a minei — 
unde productivitatea dc 18—20 
tone/post va asigura o producție 
zilnică de 800—1000 tone.

Valca de 
VASILE 

ca Ce am

Conșlii nți dc 
chiderii noului 
tinerii brigăzii 
taie tot ce au

însemnutaț. a des- 
abataj m ’canizat, 
și-au pus la bă- 

nvul mai bun. C< 

«
C-3

N' -pine Iii.n tinărulanume? 
brigadier:

— Ce altceva docil priceperea 
și voința dc a ne afirma, price
perea de a ne demonstra nouă 
înșine că sîntem o brigadă omo
genă, buni meseriași. Deși sîntem 
tineri, de 25—30 de ani, deși sîn
tem de diferite specialități și pro
filați pe diverse operații, reușim 
să ne organizăm astfel ca activi
tatea brigăzii să se desfășoare în 
ordine, ritmic, iar rezultatele să 
fie cele scontate.

.... DOAIt PRIN MUNCA 
SE POATE SUPRAVIEȚUI*

...Afirmația aparține unui nit 
linfir inginer TEODOR BE.TAN,

— Nu altceva dccît potențialul de muncă 
lorificarea acestui potențial, ne-a răspuns la 
torul nostru, directorul minei Spunînd potențial de muncă, am 
în vedere competența profesională, în pthmul rînd. Valorificarea 
acestui potențial a mai însemnat și normalizarea, pe baza corec
titudinii, a relațiilor interpcrsonale între membrii colectivului. Or, 
corectitudine nu există dccît dacii se bazează .pe răspundere, pe 
conștiința răspunderii. Și dacă producția- a înregistrat un salt, 
cu spun că aceasta își are sorgintea tocmai în acest salt în con
științe, în saltul răspunderii. Acest salt s-a produs la toate nive
lele, inclusiv la formațiile de lucru, pentru realizarea integra'ă 
a tuturor obiectivelor ti?hnice și organizatorice, clar d finite în 
timp și spațiu, ce vizau redresarea producției. Nu a fc t ușor, 
dar am rcu.it, ceea ce ne dă certitudinea că vom reuși' și în viitor...

șeful celui de-al doilea sector 
producție al minei. Deși încă 
năr, are o vechime la mină de 11 
ani, timp suficient pentru expe
riență, pentru învățăminte, pen
tru foitmarea convingerilor și de
prinderilor necesare coordonării 
unui colectiv mineresc.

în ultimul an, și în abatajele 
sectorului II productivitatea a 
crescut dc 3 ori, iar producția pe 
măsură. Nota dominantă a nivelu
lui și ritmurilor extracției o dă 
în sector formația... „lupului de 
mină", cum îl spune șeful secto
rului brigadierului Iile Amoră- 
riței. un om cu vechi state de 
serviciu, specialist dc clasă în 

al colectivului, va- 
întrebare interlocu-

noi 
op- 
din 
ca,

exploatarea complexelor meca
nizate. De la o producție netă lu
nară de 16 000 tone, sectorul va 
sălta în viitorul an la cel puțin 
22 000 tone. Pină atunci, se va 
contura panoul 2 Vest și vor fi 
echipate în blocul estic abataje 
cu susținere individuală.
‘Eforturile pentru menținerea ca

pacităților șl deschiderea de 
capacități, climatul de muncă 
tim din formațiile de lucru, 
întregul sector, sînt premise 
în pofida greutăților cauzate de 
o aprovizionare tehnico.materialâ 
deficitară, sectorul să se afirme 
și în viitor cu noi creșteri de 
producție/’ . • ».*■- - ,



PUBL1C1TATB

A CERTITUDINE
■

Reflecții pe teme deloc minore
ech libre, șocuri și ziua de mîine...

Discutăm despre redresarea 
nunei Valea de Brazi la comite
tul sindicatului. Interlocutorii dl. 
ing. IULIAN MITRACHE. liderul 
și dl. IOAN VĂDUVĂ, secretarul 
sindicatului minier, explică re
dresarea exploatării prin perse
verența și fermitatea cu care s-a 
urmărit finalizarea progra ' :i 
de normalizare a activității ; ,-j- 
ductive de către conducerea ’.i: - 
lății. Normalizare care înseamnă, 
nici mai mult nici m ii puțin de- 
cît întronări a ordinii și disi rdi- 
n' i. la toate nivelele, la toate 
Lacurile d muncă.

Sindicatul, in nu d firesc, a 
su it ai . ste eftiri.iii i ale eon
ii i' ?rii minei, pentru că firesc. 

a ‘teaal a fost și scopul a-".stor
> turi: .. ,111rai ca unui echili- 

i , u între nr.in n și v niturile sa- 
lar/iiPor. Acest ■-■cbilib.-u a E4t 
rcin'.ron .t cu succes tocmai pi >- 
bu -â necesit 'tea lui a fost în- 
ț< ' -ă și u ținută de m '.JUrita- 
tca ‘.'imrsilor minei, pun efor
tul ci iv.

D i.zur, un a’ 'menea A nu rs 
nu a f<j t u'-ar de realizat. Gr 1-

să-și facă datoria de salariați — 
mina s-a despărțit. Dar mai sînt... 
Ceea ce e trist e faptul că unora 
le lipsește responsabilitatea 
pe care orice om rațional trebuie 
să o "aibă față de sine, față de fa
miliile pe care le au de întreți
nut. Pentru că. in condițiile de 
azi, rămînind pe drumuri pot a- 
junge muritori de foame: nu-i 
angajează nimeni. Sint mulți care 
nu ințeleg, iar cind e pr a tîr- 
ziu, vin la sindicat. Sir> licatul 

are menirea să apere drepturile 
salariaților in limitele legii, ale 
contractului colectiv de muncă. 

Or, a apăra interesele acelora 
care nu-și respectă îndatoririle 
stipulate în contractul colectiv, 
față de unitatea în care lucrează 
e împotriva legii, a rațiunii.

Scopul e comun, atît pentru 
conducerea minei, cît și pentru 
sindicat: să asigure loc de mun
că, salarii, ca familiile salariați
lor să poată trăi decent. Dar. 
pentru aceasta, mina trebuie să

lucreze eficient, să aibă rezultate. 
Acesta e scopul comun care nu 
poate fi atins decit împreună, 
într-un climat de echilibru între 
patronat și sindicat, respectiv, ad
ministrație și salariați. Este un 
echilibru strict necesar, cu atît 
mai mult cu cît criza economică 
pe care o traversează țara oferă 
șocuri puternice, greu de supor
tat deja la ora actuală și impre
vizibile pentru ziua de mîine.

E-tc vorba de supraviețuirea 
mineritului în condițiile dramati
ce ale inflației galopante, ale 
falimentarii unor unități indus
triale printre care unele sînt 
beneficiarele sectorului extractiv. 
Realitățile sînt prea grave în 
opinia liderilor sindicali p^ ntrti 
a fi neglijate și trecute sub tă
cere. Or, în fața șocurilor, a ne
siguranței zilei de mîine, echi
librul între muncă și eficiență, 
între larii și răspunderea pro- 
fe tonală sc impune cu nec ,.i- 
tate.

••t i ■ au constat tocmai în ir r- 
i,a și obtuzitatea «n* părți a 

salariaților care nu înțeleg să se i 
ir!‘.?,-<TC*se în ritmul ;i efortul co- | 
Ic-" tiv — fac nemotivate, pără- , 
•?-c ll&il de muncă înainte J
pr'" '’im, rr ii dn-m în timpul
s i’id'ii, ■••'m la nviciu cyb in-
fiu i‘a alsr, dubii etc. Dr-^:ir.

•.!' m ;lți .lin cri incap.ib
-. ’ ■ li;.;âplinoi mi::>.Hi — s-j

c.;ramul de ll.K'rU,

Pnru.â rc?! i’-ali de
i ill K

inițiative
Timpul liber al salariaților reprezintă 

o pier tipare a sindicatului minier. Pen
tru prima oară, deci, în primă ediție, în 
cadrul E. M. Va-Ua de Brazi s-a desfășu
rat o competiție de fotbal, cu caracter le 
mo-'ă, dotată cu ,Cupa priinăv vii". Com
petiția a cuprins opt ccbip ■, reprezinți 1 
tinerii sportivi din sectoarele minei. După 
o luptă strins.i, piimole trei 1 icuri in cla- 
s.m.enij.l gener il iu fo ,t ocupate de echi
pele sectoarelor VI si HI. Odată cil
diplomele și trofeele oferite, echiptl.‘

• sindicale
. fruntașe au fost premiate cu anumite su

me d» bani care au totalizat 1)0 000 lei.
O altă inițiativă sindicală constă în or

ii mizarea de excursii cu autocarul pe li-' 
tor ,1. Prima excursie, în luna mai, a f? t 
de trei zile la Mamaia și a cuprins 55 dt 
amatori, iar a două, tot la Mamaia, cu 
tot atit. a p rso ine. a fost de patru z.ile

Încă o nout.de : la recenta competiție 
națională de alpini .m, disfă .uraă la ITer- 

» ctilano, echipajul tinerilor cățărători de
la Valea de Brazi a ocupat un prestigios 

! loc III.

Protecția AG.i d 

utiiaj o. jr
l’ou I a producției cx’.ix...ă me

canizat reprczinlu 80 la suta din 
totalul p.ouucției minei. De aici 
al. nț d deos.b, ,i ce se acordă 
funcționarii m cunuipi de secu
ritate a utib-tj ;or și ecnipumente- 
lor, cu accent pe caracitrui hn.- 
tiarizulos al dC'rS'.oia. Utilajele, 
aht cele din ab iaje, cit și cele 
din fiu ul de transport, sînt rc- 
Vi rii;c cu î ,, ii i, iialc cu pri
lejul rcvi.il. r i ri ;.. jrri. ca
ii. a o, n • a u di. i >g. iG. .rlb

INTId | II 
pîcM lor n

■O f
A—

.1 riv.\ zii
mtă in:

im-

I ■ i ritm: î a pi ogi .un'ibii de 
i.,i Jc, in condiții <’■ normalii ite și e- 
fieiciijă, presupune preocupai i constante 
p ntiii asigurarea .stării, de sccuiilate a 
imnei. Un obiectiv prioritar in acest do
meniu este realizarea unui acr.ij optim, 
condiție hotai itoarc pentru prevenirea și 
combaterea concentrațiilor rle metan, a 
«acumulărilor de praf do căi bune. In a- 
_ ’“st scop se acordă toată atenția realiză
rii debitului de aer necesar prin cele 
două stații principale de ventilatoare, pre
cum și asigurării condițiilor pentru un 
acraj parțial corespunzător.

Printre noutățile ele ultimă ora in do
meniul aerajulul, dl. ing. IL1E NANAU. 
inspector șef — ’APMM, ne-a vorbit des
pre punerea în funcțiune a stației prin
cipale de ventilatoare VAD-2 100, o rea
lizare de mare importanță în asigurarea 
debitului de aer necesar marilor capaci
tăți de producție, ca abatajul frontal 1 
.Vest dotat cu CMA-5 H și deschiderea a 
încă două abataje cu susținere individu
ală în stratul 18, zona estică. Punerea în

funcțiune a nou stații prin; juilr de ven
iri doare a iiisi.ninat triplarea debilului de 
at’i în subteran, c ea ee asigură prm uni
re* acumulărilor p ri-uloas.? de Cil I, a- 
cumulări care la or.i actuală sint doar 
accidentale și cb ar li lir i ări în fund de 
sac. Tot în scopul îmbunătățirii aerajuliii 
s-au luat măsuri d intensificare a lucră
rilor miniere, care vor constitui princi
pala cale de acraj :.prc puțul 8, puț ce 
va fi dotat dc asemenea cu un ventilator 
VAD-2 100.

Pe linia combaterii acumulărilor 'le 
praf dc cărbune se asigură, pe fiecare 
schimb, șistificarca locurilor dc muncă 
predispuse acumulărilor dc praf de căr
bune. In vederea combaterii depunerilor 
de praf pe fluxul de benzi de la orizon
tul 400 s-a întreprins spălarea galeriei cu 
apă, se procedează la reșistificarca cu re
gularitate, în zilele de repaus, a magistra
lei de transport și se urmărește funcțio
narea în permanență a pulverizatoarclor 
aer-apă la punctele dc deversare alo trans
portoarelor cu raclate și benzilor ■ trans
portoare. _ .<...:

— VERII 
liidr aulic;

ntulill

— CONTROLUL <shnuilui de 
blocare >î rotnandu;

— REVIZUIRE \ luiiiroi- p'inctrlnr dc mlbi- 
. mire a suban* amblelor de la steNi, prreum și 
ale transportorului cu raclele.

»

RIA IZIA ȘI REPARAREA ECilII’AMENTU- 
Ll I ELECTRIC cu protecție auligrizutoasă și 
antiexpiozivă se va efcchia cn respectam strictă 
a normelor in vigoare și numai după ce s-a asi
gurat o CONCENTRAȚIE DE Ml.TAN NEI’ERI- 
( I I.OASA ia locul de muncă respectiv.

I IVI l’ O R T A N Ti

Revizia, 

combină se
reparația sau schimbarea cuțitelor la 

vor face mimai după ce s-a efectuat:

D IILOCARF A COMBINEI

■ ÎNTRERUP!’REA CURENTULUI

■ U'IȘAREA PLACI TEI AVERTIZOARE, 
sau asigurarea pazei împotriva pornirii acciden
tale a combinei sau a transportorului cu racle te.

................. •

BOZDOG, d,n cnmjjji t niul
,,t .. 1 ul auV .. ■ :.os

al fiec. ■ Ui U!:i j, c pi mă
cu c' nu n • j: n, n
ini .a io. irini lJ. i • >iul,
vei ilic Hv i a ■ - ’a ■-» ■ 1‘- e de
cu .ionii cei ir : i (Miu. i din
1.1 Iul pers: na'ului t; hnic

in cond.țiile cin.l gi lui
1'T-i: mizare ' a (: ■- 4e, x i J C»i‘. .1 ti
dica c'ii.’K'nți1 d n .-'biie in pii mț.i
c.a lrelor, a cil itiiții p.’Of . ian ale
a at'Cdc'd. Su ct r c.adrr compc-
tente, bir,? pro ililo. In pi i vința
‘"•'lCi.'I.'i. < nd ■ fee an .ijări, a-
cras*a ac fac."' cu toată e ■ tența.
In continuare, ceea ce ramine șa 
se realizez ■ vș? aulopu-fecționa- 
rea: fiecare să învețe, sa țină 
pasul eu nmil, să-și ridice pi adu) 
de profesional itatc.

C<i in privințe calității profe
sionale a e idrelor la Valea dc 
Brazi nu sint probleme — o con
firmă rezultatele, redresarea mi
nei. Tolusi, de ce 'int accidente? 
Pentru că sint. Pe cinci luni s-au 
înregistrat 75 accidente, doar 
unul cu Invaliditate și 71 cu in
capacitate temporară. Deci, ușoare. 
Totuși, sînt ■accidente. Ele au fost 
favorizate do neglijență, indisci
plină, ncrespectarea normelor 
tehnologice do protecție a muncii, 
a monografiilor de armare. Pen
tru diferite abateri și neglijențe 1 
s-au aplieat de la începutul anului 
celor vinovați amenzi., de peste*. 
250 mii lei. Or" fi prea puțini l

nout.de
rcvi.il
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Societatea Comercială 
„POLIDAVA“ S.A.

TIPOGRAFIA PETROȘANI
EXECUTA prompt lucrări de tipărire, în condiții 

i Jiice deosebite: <
— imprimate administrative;
— imprimate cu regim special;
— ziare, broșuri, afișe, programe;
— invitații de nuntă, orice tip, la solicitarea clientului;

— cărți de vizită;
— chenare la coli pentru proiecte de diplomă;
— coperți pentru proiecte;
Cele mai avantajoase prețuri prin SOCIETATEA 

COMERCIALA „POL1DAVA“ S.A. — TIPOGRAFIA 
PETROȘANI.

Societatea Comercială 
„MARIACOM" SRL Vulcan

PERMANENT LA DISPOZIȚIA OLMNEAVOASTRA!
• Locatarii n.au fost uitați • Intr-un spațiu redus, deocam

dată — abundență de produse • Servire civilizată, promptă • 
deschis ți duminica • „Dorim sa facem ți mai mult pentru cetă
țenii de aici".

Ceea ce n-a reușit statul au făcut trei întreprinzători particu
lari : domnii Mihai Anghel, Florin Mocanu și Cezar Mocanu. 
Intr-un răstimp scurt, d-lor au redeschis. în cartierul de lingă 
Parcul Octogon — Vulcan, un aprozar, aprovizionat din abundență 
cu fructe și legume. în permanență, de aici pot fi procurate roții, 
cartofi, ceapă, varză, cireșe, căpșuni ș.a. Unitatea mai oferă, pen
tru consumul la domiciliu, vinuri alese și bere la sticlă, adusă de 
la Hațeg, Arad și Alba. Nu lipsesc nici brînza — telemea sau to
pită —, diferite sortimente de băuturi fine, ness.uri, ciocolată, ouă, 
orez și chiar zahăr. Toate servite ireproșabil de doamna Garofița 
Dumitrescu, vinzăloare cu o experiență de 18 ani în comerț. Pro
gramul unității zilnic între orele 7—20, iar duminica între 7—12.

Patronii firmei Societatea Comercială „MARIACOM” SRL 
au o surpriză pe care iată, o desconspiră : in curînd. vor des
chide un aprozar și în cartierul Micro 3B (Dallas). Apelați cu 
încredere la Societatea Comeicială „MARIACOM” SRL V'ulcan ! 
Veți găsi, întotdeauna, mărfuri de calitate !

(2990)

Primăria municipiului 
Petroșani

I ANUNȚA
Scoaterea la licitație publică în ziua ele 15 iulie 1992, 

a anexelor aferente fostului sediu al Primăriei Banița.
Documentația de licitație poate fi consultată la sediul 

I '■ ariei inuni- ipiului Petroșani — compartimentul Aulo- 
liz ii ■ ini<iali\ă particulară, CAMERA 0.

l'r ■filele dc iu (hitate pentru caic se organizează licita
ția ini:

— ce .eiț ab nentar, comerț nealimentpr, prestări -.ci
li i ii

E de lu it, nu de dat !
Iomhi) |i ,* | j Proprietății

Friv.e ș cil sediul in clădiri 
Pr u.i n ici n11 n 11.1,1 ilui | >i, o 
șirii, invita, m, j o dată, cetățe
nii în dript s- preziua.' I.i

'iii' de efisti ib'iiie pentru a 
Intra in pocsia c ertifi- al< lor de 
proprietate. Indiferent cit de 
rr btdonsă apare in momentul de 
față perspectiva unui cîșlig prin 
Intermediul aresfei „tn u i afa

ceri”, e bine ca rc pe-tivele do- 
■ mnente >.u se ga-.cască „la 
purălor”. In funcție de dosfa u- 
raica evenimentelor, fiecare va 
adi'p a tactica pe caic o consi
deră iei mai nporlun.ă. A. idar, 
uz, ti cu toata încrederea pe 
care o (ma) aveți, de (liepllil de 
a deveni propri-tarii certifica
ți lor de... proprietate. (I.’.N.)

0 nouă fabrică i
de piine <

(Urmare din pag. I) J

ca investiție de acest gen din • 
țară. Secția este organizată in 
flux tehnologio, piinea proaspâ- | 
tă fiind desfăcută prin magazi- • 
nul propriu situat la capătul | 
fluxului de producție, dar in 
plin vad comercial. 6u alte cu
vinte, populația Petroșaniului șl * 
a Văii Jiului poate cumpăra pil- I 
ne caldă și de la secția din pia- I 
ța Petroșani, pe lingă celelalte | 
puncte de desfacere de acest fel | 
existente în Vale. *

După cum ne spunea directo- I 
rul S.G. Spicul Petroșani, dl. 
ing. Gigi Marc, peste puțin timp I 
va intra în producție și noua 
fabrică de piine din Petrila, lu- I 
cru ce va crea posibilitatea im- I 
bunâtâțirii parametrilor teh- I 
nologici ai secțiilor vechi, pro- | 
ducția de piine necesară consu- • 
mului fiind asigurată permanent 
indiferent de reparațiile curente I 
sau capitale existente la vreuna I 
din capacități.

Și, încă un lucru demn de | 
remarcat : noua secție de pani- g 
ficație produce la cel mal înalt I 
nivel calitativ, lucru pentru ca- . 
re cele 15 lucrătoare ale secției, I 
precum și conducerea societății * 
merită toate felicitările. I

Pocher-pocheraș
Cind e zi de bani, fiecare cau- J 

tă sa ajungă cit mai repede ia 
casierie și, de-acoio, la o bere. * 
Mai ales daca ziua respectiva I
cade intr-o vineri. I

Așa a fost și in 12 iunie, la | 
mina Paroșeni. Autoduba-inter- | 
venție s-a făcut repede „full“ ți , 
a plecat spre Vulcan. Era ora I 
17,30. Printre cei înghesuiți ca ’ 
intr-o conservă se afla ți Lingu- I 
rar Marin, de 19 ani. Cum a fă- • 
cut, cum n-a făcut, numai «1 I 
știe. Cert e că l-a „ușurat" pe | 
Sarbu Grigore, angajat al acele- ■ 
iași mine, de suma de 41 000 lei, | 
pe care acesta o avea în geantă. | 
După asta, a coborit din dubă la i 
stația Dincă-Morișoara, de unde 
a luat-o la picior spre oraș. S-a * 
oprit glonț la jocurile mecanice I 
de la Complexul de alimentație I 
publică. Acoio, dă-i cu pochera- I 
șui mecanic pina a făcut praf | 
vreo 17 mii lei. Ar fi dorit el ■ 
să forțeze, in continuare, norocul. I 
să f;tca o royala, numai că nu a . 
mai avut timp. Pe la opt seara. I 
cineva l-a bătut pe umăr. A tre- • 
sărit cind a văzut că respectiv >1 l 
e in uniformă de polițist. Dus l 
la spovedanie, a luat, mai intîi. i 
Pe „nu“ in brațe. Dar l-a aban- ( 
donat repede.

Suma furată a fost recuperată. 
Acum Lingurar așteaptă decizii 
„arbitrilor".

Gheorghc OLTEANU J

Epilog la... epilog
(Urmare din pag. I)

„Neadevărul în legătură cu persoana mea — ne scrie dl. ing. 
Alexandru Siaj — susținut in emisiunea •Epilog la navetiștii 
huilei- m-a nemulțumit foarte mult. Sint directorul E, M. Lupeni 
și am o vechime in minerit de 20 de ani, băștinaș din Valea Jiu
lui. Raportul Comisiei parlamentare, e afirm cu toată răspunderea, 
cu privire la evenimentele din septembrie 1991, dovedește că o- 
norații parlamentari, aleșii noștri care au mandatul de a repre
zenta interesele alegătorilor și nu o prea fac, tratează problemele 
ce privsec soarta acestei țări cu multă superficialitate dacă nu 
chiar cu neseriozitate. Oare pentru a cita oară ? Cu ce scop ?

Afirm încă o dată ceea ce am afirmat și in fața reprezentan
ților comisiei parlamentare care a anchetat cauzele evenimentelor 
din septembrie 1991, că, in intervalul de timp 24—27 septembrie 
1991, nu am fost la București și nu am participat cu nimic la cele 
intîmplate. Obligațiile mele ca director al minei, dată fiind situa
ția gravă a întreruperii lucrului in subteran, au fost onorate în 
perioada respectivă. Împreună cu mai mulți coleqi și subordoniți 
am asigurat paza și securitatea minei pe întreaga perioadă cit mi
nerii au fost la București.

Cu toate că nu am fost la București, în •Epilog la navetiștii 
huilei-, unul din mineri, pe care nu-l cunosc, a fost prezentat în 
prim-plan și a afirmat că m-a văzut, că aș fi fost în tren, printre 
mineri, pe o locomotivă, chiar.

Superficialitatea cu care a fost întocmit raportul și emisiunea 
In cauză, cel puțin in ceea ce mă privește, mi-a adus prejudicii 
tn fața milioanelor de telespectatori. Ca atare, îmi rezerv dreptul 
nu numai de a publica in ziarul nostru local acest protest, ci și 
de a mă adresa justiției, chemînd in fața instanțelor de judecată 
pe cei ce au afirmat în mod mincinos că aș fi mers cu minerii 
la București în septembrie 1991.

Ca om al acestei țări mă întreb cu îngrijorare pînă cînd va 
mai continua la nivelul parlamentului și la cel al televiziunii de
nigrarea realității, dezinformarea și atacul la persoană

Din respect pentru adevăr șl în spiritul democrației care a- 
nlmă întreaga activitate a colectivului nostru redacțional, supu
nem judecății cititorilor noștri penibila situație în care se află 
cei ce n-an respectat elementara -îndatorire de a nu accepta cu 
nici un preț mistificarea unor realități de dragul cine știe cărui 
joc politic murdar.

Către
Televiziunea Română

(Urmare dla pag t)

Ca director al Exploatării miniere Lupcni, în zilele de 23—29 
septembrie 1991, am avut ca preocupare să asigur protecția ți 
securitatea minei, sarcină pe care am îndeplinit-o împreună «u 
un mare număr de colaboratori — ingineri, maiștri și chiar mi
neri — care în acele zile nu au plecat din localitate

Doresc să încredințez televiziunea și întreaga presă de burij 
credință că nici un director de mină nu ar părăsi unitatea In 
astfel de împrejurări, lăsînd fără supraveghere tehnică lucrările »l 
instalațiile din subteranul unei mine grizutoase, cu grad pronunțai 
de periculozitate. Spre știința dv., menționez că numai valorile 
tehnologice ale minei Lupeni depășesc in prezent cifra de patru 
miliarde lei, la care, pentru a avea o imagine mai convingătoare, 
poate fi adăugată și valoarea imensă a zăcămîntului de cărbune, 
estimată la sute de miliarde lei.

Doresc să se'ințelcagă că în timpul tuturor mineriadelor — 
cînd locurile de muncă din subteran au fost părăsite, riseîndu-sa 
intrarea lor în presiune, autoaprinderii și acumulării de metan — 
aceste valori au constituit grijile directorilor de mină din Valea 
Jiului și ale cadrelor tehnico-inginerești, ca și ale multor mineri 
devotați, și nicidecum plimbările pe ruta Petroșani — București.

Mă îngrijorează ușurința cu care uncie informații nereale- 
denigratoare sint prezentate, încă, pe postul național de telev,,. 
une, fapt cc-mi amintește de perioada tristă a dezinformării din 
primele luni care au urmat după Revoluția din decembrie 1989.

Din respect față de adevăr — despre care doresc din inimă să 
devină unicul criteriu de raportare etica al televiziunii — solicit 
să sc transmită pe post în cadrul emisiunii de “Actualități» a- 
ccastă precizare, pentru repararea unei dezinformări.

•rr,r

\ POLITIE
* Starea infracțională din 

Valea .Jiului se afla la cote a- 
larmanle. l’oliția municipiului 
Petroșani inregistn.-. i 893
di- infracțiuni con» t.de și re
zolvate (in perioada corcspiin- 
z iloar din anul trecut erau 61 -).
* l’e’o mai multe .iii fost in 1 e- 
troșani — 107, urmat de Lupi ni 
— 1/2, Vuh-.iri — 155, Petrila — 
Bll, Uricnni — W, Aninoa a — 
23. * Au fo-.t constatate 12 o- 
morliri, 7 tentative (I omor, 16 
infracțiuni roim e cit vatamafi 
corporale grave, 15 violuri, 131 
tilli.irii, 150 furturi din avutul 
public și a|;j din q, l pm-ticul ir, 
25 cazuri de mită, l'l delapid u'i, 
I ’ abuzuri in s< rvieiu, 15 ne
glijențe in serviciu, 0 infracți
uni la r<";imul arm 'Io,-, substan
țelor toxisc «i explozibililor, 10 
infracțiuni la J.r jos nr. 10/1990 
(vinzarc cit sitpraprcț sau ne- 
ii'.pect.ii' a adaosului comorii d).
* S-au ptlrecul 66 infracțiuni in

domeniul circulației cure s-au 
încheiat cu 6 morți și 11 răniți, 
înrcgislrindu-se și 128 accidente 
auto ușoare. * Au fost cercetate 
518 de persoane (118 tineri intre 
18—30 ani și 55 minori), un nu
măr de 110 fiind anchetați în 
stare de arest. * Mai sint in di
ferite stadii de depistare a au
torilor 370 dc lucrări și cauze 
penale. * S-au aplicat -1328 a- 
liicnzi a căror valoare este <1- 
pro.xiinata la 13 milioane 1< i. 
Daca amenzile, aplicate pentru 
inculcarea legilor 12 și 61, nu se 
achită in 30 d< zile de la data 
luării la cunoștință, respective
le amenzi se transformă in In
dii' oare pentru cei în culpă.

In în hcicrc dl. maibr loan 
David, .șeful poliției murii ipiu
lui Petroșani ne a mai spus; 
„Dotarea tehnică este tot mo
destă, mai ales auto, și îngreu
nează intervențiile noastre ra
pide și eficiente peniru 1 depista

rea operativă a celor care încal
că legea. Deoarece prin primării 
se mai află mentalități vechi, 
este bine să se știe că poliția nu 
trebuie sâ însoțească neapărat 
un funcționar ori altul, deoarece 
in temeiul art. 7 din J.egea nr. 
61'1991 contravențiile se consta
ta dc primar ori împuternici1,ii 
lor, care aplica și măsura cores- 
pun,- ătoare".

Tibc.iu SPATARUV

□ literatei: \ porno. sa 
nn fiți mirați de titlu, in Pe
tro .ani, a.a-z.iși vinzalori de zia
re corn i ializeazâ nonșalant,, 
picbliiații porno. Acwnsta este 
coiiclllzia la care s-a ajuns in ; 
urma unui raid efectuat de hi- ’ 
cr. ‘ori ai Poliției municipale în 
ziua de 25 iunie. „Marfa” a 
fost confiscata. rcnomcnuluî 
„porno” — nc sponca domnul 
maior Dumitru Rădnh seu, ofițer 
al 1‘oliției municipale — î s-a 
declarat „război”. Vom reveni 
în ziarul do marți cu amănunte 
dc>prc ceea ca sa intîmplâ, sub’ 
acoperirea banală a autorizației 
do „comerciant autorizat pentru 
vinzarca ziarelor”. (C. HOLBAM)

t.de
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WttK'END
In memoriatn 
GICU POPA

1 9

I
l'lllillll (I) AURUL CERBULUI

— Să tune dracu’-n ăl de te-o 
uita, domnu’ profesor Gicu Po
pa. că doară de la dumneata 
știu zice in fluieră „fără git" !...

Trecuse apa Voievodului Pe- 
trilei peste pietre mari și ne 
ținea în rriiini aspre, bătucjte la 
coasă Răspindea bucurie since
ră, ochii in privire caldă lumi
nau și înseninau, căntînd 
verde crud din olo de 
•nari a!e profesorului, 
de pălărie. Aces.a se 
de umbrela sa mare și 
scormonind trecu’ul.

— Tare arăți bine. Petre, că in 
copilărie erai cam. Mă bucur insă 
c i te găsesc bucuros și sănătos, 
toata tineața aia din prelucă e 
a ta ? Să ai parte cu toți 
tai de sănătate bună!

fain, domnu’ pro- 
e a noa'tră. adică
Muriri, nesastă- 
Drui, de cînd ne-

cu
lentilele 

umbrit 
spminea 
de timp.

țat / c-ăsta nu e tîrg de boi/ 
asta-i soartă pentru doi / chiar 
de-o zice careva / nimeni n-o 
poate schimba !*', da, ai drepta
te, Petre !

Se suci către mine, fâcind cu 
ochiul, adincindu și curios cră
păturile din obraji, cele de zîm- 
tet continuu, bonom. Stătea 
înalt în cărare ușor adus de

Sălișteanu și 
toți fluierașii 
la nedeie. E 
pe Mărie la 
și o meriți...
clin nou miș-

„Eu știu că veșnicia 
s a născut la sat"

ai

sp„te, tema vuliureasră, aproa
pe tinăr. Era stirnit, știam că 
va urma .

— Parca Mărie era cam zvăpă
iată, iute foc, iar tu... acum 
arați a om harnic, dar-ar domnu* 
sa te tina.
ne așezam 
aveți ?

— Avem

Oricum, trebuie să 
bine in viață... Copii

— Mulțam 
fesor. fmeata 
e din zestrea 
mc.i. de-a lui
am luat am înmulțit și oi și alte 
vite, am cumpărat și păniiut cit 
pentru trei clăni mari de fin... 
Și-apoi „fost-am fost cioban la 
oi / da’ n-am dormit pc mușu
roi / am dormit numai in bila 
ți cu ochii... tăt la mindră !".

Profesorul iși potrivi pălăria i 
intru in joc :

— Asta așa r. că „la-nsural, 
a marital / nti-i nimic de uivă-

uii fecior fain, anu’ 
ăsla-i de școală, domn’ Popa.

— Să vă trăiască și să vă 
bucurați de el. Cu rine seamă
nă ?

Tinărul clatină din cap.
— Tot glumeț ai rămas, domn’ 

profesor, cu mine seamănă, hai 
sa l vezi ’

— I.asă, Pc’, astăzi trebuie 
să trecem și |W la ai lui Bitcair

și Moian, Dobre, 
alții, să adunăm 
pentru duminică, 
bine c-ai prins-o 
locul ei, ești bun

Momîrlanul rîse
cînd dopul pe cîrlionții negri :

— I.a locul ei pe dracii’, domn’ 
Popa, adică tot aici sus, pe 
f înoată 1

— I-auzi. măi ! Văd cu bucurie 
ești vrednic de tot ; dar Mărie e 
cuminte după măritiș, nu se 
uilă la alții ?

Era o atmosferă ca la între
bările de perspicacitate, pe care 
cel tînăr o primi deschis și dă
du răspunsul nud :

— I.a alții ? Nu prea-i las eu 
timp pentru așa ceva, mulțam 
lui Dumnezeu, foatc-s bune 
domn' profesor, zău așa, că doar 
înțeleg eu ce vrei să spui dum
neata !

Rîsnl Iui sănătos ne-a molip
sit, aproape fără voie, 
strins miinile în urări 
fie spor și voie buna, 
făcea deja umbra cam 
gimea nc.’stră și Bilele 
bur albastru deasupra 
■Ș' rpilor, prevestind...

(Va urma)
loan Dan HA LAN

Așadar a început. Brașovenii 
nu s.au dezmințit. Mai frumos 
ca niciodată, măreț — așa cum 
îi șacLe bine — „Cerbul" strălu
cește din nou pe afișul muzicii 
contemporane. Comparativ cu 
„consignația muzicală” a Iul 
Constantin Duțu, românul ame
ricanizat și superinfatuat — ne 
referim la așa-zisul „festival” 
chipurile muzical organizat la 
București, anul trecut și reeditat 
in acest an. semn de „pingări- 
re“ a Sălii Palatului, Festiva
lul, adevăratul Festival „Cerbul 
de aur” de Ia Brașov este o 
bijuterie. Chiar dacă fantomati
ca firmă „Festival Show” a 
dispărut in ceață, punind mari 
semne de întrebare în fața or
ganizatorilor. ,„Cerbul de aur” 
nu a putut fi îngropat. Și nici 
nu va fi pentru că acest su
perb simbol — corbul carpatin 
— nu poate dispare din conștl-

ă 
tnța artei muzicale internațfo 
nale. Mari vedete ii cinstesw^ j 
Concurenși din Liban, Japonia^ | 
Rusia, Irlanda, România, Elve-’fl 
ția, Republica Dominicanul 
Statele Unite, China, Australia/ 
Austria, Ungaria, din alte (âjl 
îl cinstesc prin arta lor. „SeibuJ 
de aur" a renăscut din propria 
cenușă, ca o pasăre Phoeniji, Q1 
astăzi și-a reluat strălucirea. Ka 
ora cînd scriem aceste rîndurl, 
ne pregătim să audiem cel din 
urmă conctironți 
Video-clip. Ceilalți au 
Juriul este in dilemă.
pină mîinc 
persista, 
bravo brașovenilor. Iar la anul, 
și mai bine, și mai frumos I 
„Cerbul de aur" ? Nu. In aceste 
zile, la Brașov ni s-a arătat 
aurul cerbului „Neprețuitul atw” 
al Carpaților.

la secțiunea 
evoluai. 
Oricum, 

seară dilemele vof 
Dincolo de concurs,

DF. KISI.L IA MU

Istoria epijți’ii mei
Capul ce sc picura,

pair.șui nu-1 taie 
O adev.iru-accstu

nrulți se i-ani îndoaie 
ca au dreptate,

na i nu se discuta :
Capul ce Se pleacă...

poate că salută

Urarea mea cred c-o sa ți piaca 
<n viața asta cam pestrița
Sa fii de a pururea „boboar â
Și niciodată giseulița

i

Nedei, nedei,
Dumin.iă, 28 iunie, nedeie Ja Tulipan. 

niului și Aninoasej va fi la nedeie. in ziua 
la Merișor. Zi dc sărbătoare. Zi de bucurie, 
mai < i vor da < > p bubviielor 
harnici.

înțelepții
printre noi

Vrei sa dormi (ara ouihnă,
cu împrumutare.

_ * _

împrumuta pe cel 
prieten sa 1 dobînde li.

_ * _
cine vrei să-l faci vrăj- 

lui hani cu imprumu-

Ne-am 
sincere, 
Soarele 
de lun- 
lăs.ni a- 
Pirîti 1 ui

n e d e i
Toată suflarea L.cro- 
rle Sin’ Petru, nedeie 
Momirlanii și nu nil- 

Și \or aduce laudă ccl>r

rar.i

Ți-af.u .i.

(Ștefan TROPCEA)

i—

Ojnr Cju«<^
Cu Xl 

tWo»*v» * î

(Al. CLLNClI )

Naiviluh*.
Ck>^

Desen <lc Zolfan SZABO

Arc o pohli țe 
n-ndnnin.i 

■Iu tc dă pc ii
Tr amină.

* _
Cind îm|>riinuili pc cel n 

mare, hotărăște c ai pierdut.

gogit
— Ne oi la se teh oapc 1". Infinitul 

tub .1 il ituri rlc noi.

— Ciști/'i ’ii.iț; cheltuind viață.

— M imnt i și maimuțoiul. I’c cînd 
dizoiț p' ,i' i r | strivire I cm ,< !■ i ?

mai, cea mai...
* Cea mai mare construc|ie 

umană de pe Terra : Marele Zid 
Chinezesc, 5000 km lungime, 
înălțime intre 5 și 16,5 m.

* Cea mai înaltă și mai lungă 
scară din lume. In China, pe 
Muntele Sfînt (Tai-Sang). 1810 
m pe verticală. Lungime — 26 
km. 6000 de trepte.

* Cel mai mare palat din lu
me. Tot în China. Palatul im
perial din „Orașul interzis".

720 000 metri pătrați. 22 
construcții interioare.

do

lume. In Mexic. Piramida Soa
relui. (Quetzaicoall), aflată Ia 
101 km S—E de Ciudad de Me- 
xico. Suprafața la bază. 182 115 
m p. înălțime, 54 de metri. Vo
lum 6 378 000 m.c. Mai mare de- 
cîl piramida Kcops din Egipt.

* Cea mai înaltă construcție 
din lume. Antena radio din Plock 
-- Polonia 656 m.

* Cea mai înaltă clădire — 
Centrul administrativ din Chi
cago — S.L’.A. 442 m. Are 109 
etaje și înglobează 76 000 tene 
a rmături, 
18 benzi rulante.

103 lifturi rapide ți

imprumulâ, pentru bi- 
f.ice aude sudalma.

* Cea mai mare piramidei din

i

co

</)

CQ

Ui

Qi
—

Indivizi cu aceleași 
a scoarței unde nuș- 
l'ormai lanțul munți- 
Iui Rhadames ; 3. O- 

I. Prefix

O, E R G O
se

un

i 
i

I

ORIZONTAL : 1.
interese ; 2. Regiune 
cările tectonice au 
lor cutați — Fluviu) 
bligat sa restituie cc-a primit ; 
auditiv — I’ral și pulbere ; 5. Ai ritură — 
Riu, așa cum spune Ilagi 
iiiujia in folosința, contra 
mc m. culjn Expresie 
rul vid ții ; 9. Soare tot in 
dames — Rod al unui emitent 
10. A luat o forma rotunda — E 
Eniinr si n.

acum ; 6. Dată 
foloase ; 7. Nil- 
canina ; H. Fi 
patria lui Itli.i-

(|. in.) , 
ni. i I ii

VERTICAL: 1. I’.î'ari harnicuțe ; 2 
Vorbăreți cu scop anume — O farima din 
vi nii.i timpului; 3. Vehicul „periculo-." 
dc fabricație brașovean.i ; 4. Prenumele
unui mure |.u>. t italian — Chestie giudo.i -ă 
xiitiezfi; 5. Piroman clasic — A iubi; 
6. Riu european — Țărm — Cal ; 7. Pană

Ins lă ; 8. Legat Ia margine — An
ii Tunase ; 9. Exclamație —• Litiu (eh )

Etape in achit uca 'datoriei ; 10. A fa
brica o chestie — Cățeii noștri.

Ilorațiu AI I XANDRESt (J

P i 1 ii 1
Șantaj casnic.

— Din ă renunți la 
promit că te scutesc 
vasele.

S U M

CQ

OJ
QC.

e

fumul, iți
de s. .kl.it

aveam cu-

— Drc a>t.i. Libiia noastră cu vederi 
dc st inpa.

•— Griul, (’e tată galben pentru nopțile 
albe I

Eugen CIJCU

il n patru
„prada vacnpțci", 

dc atotștiutori, de 
pățiți in <dc spm- 

siipoi’terii cei mai înf. i- 
ii echipelor

Lăsiți in 
cu aureola 
palimași și 
t u I ui, 
cărați ai echipelor noastre 
vi?:ion.irc vor căuta, în 
disputelor, in primul rînd, 
marii, cu care să se spele 
nemții!,urnirile proprii 
voriților Ier.

O ieșire pe stradă fără un 
anume seamănă, parcă, cu 
(lebusolnre în fața unui 
care sc desparte, la un moment 
dat, în cele patru violuri, fură 
a avea însemnele distanței 
nici numele destinației, 
totuși, la capătul acestei aț ita- 
te „stagiuni", cea mai Lună re
compensă (rccrccrc) este libcrta- 
le.a de a nu fi atras dc nici un a-

și ale

Dez.Iogarea careului apărut in numărul 
trecut: ORIZONIWL : Parabolică — Așe
zate — Om — RCA — Neguri — Aula 
— Tipic — Sla — Mif — Da — Ut — 
Latei.il — Tai — Nero — A — Ițarj — 
A1 a — Socotitori — Traducător.
0VMW • «MB» •- 9VMTt ►

v î n t ii r î
fiș, dc nici un efort, dc nici o 
f, aduința.

Singunilatea sp. stătu, ului în- 
docirinat cu toi ce cup-'iude 
sleia imagimițifi și a imposibi
lului, va ua însă culoare zone
lor de vacanța in care costume
le comune 
ta plăceri'or, 
pului salul , i 
lui pcnirii iiv-a 
pf”, căci a. " l 
nu cslc dacii 
pentru a porni 
ca și «uprcnn 
loșuri, fiți g m, plecați”, 
mîinc, cu sufleli.l șl pasul spre 
noeunoscuLUl șl cunoscutul tu

lim al cclar patru vintiui.

di- 
lipsa 
apa 

de 
fa-

lei 
o 

drum

51
Și,

uniformizează» vîrs- 
iar goliciimcn tril-

. căile ■ pirilu- 
o viiica e „cta- 

pUilou dc lini.lc 
loruț de adunare 
di i nou, In uni- 
comnnd.î, „pa 

chiar

Doi ci NK AMȚU

Latei.il
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internațională
MOLDOVA Șl CLUBUL

De la orice întîlnire de nivel 
înalt, cum a fost și cea de la 
Istanbul, nu ne putem aștepta 
decît la declarații rciterind 
cunoscutul principiu al soluțio
nării tuturor conflictelor ex
clusiv pe cale politică, prin ne
gocieri bi sau multilaterale. A- 
vînd în vedere că focarele con- 
flictuale au pătruns de doi ani 
în zona balcanică, unde fosta 
lu’goslavie s-a libanizat, că 
s-au deplasat în interiorul CSI 
și de puțin timp Geho-Slovacia 
este în pragul disoluției și con
stituirii a două state distincte, 
sînt suficiente temeiuri pentru 
a suspecta că autorii acestor 
stări dramatice sînt, ca altăda
tă, în alt timp istoric, Ribben- 
trop și Molotov, președintele a- 
merican Bush și Gorbaciov. Pro
babil vor trece mulți ani și din 
mileniul trei pînă cînd se va 
accede în arhivele secrete și se 
.va ști adevărul gol-goluț.

Geea ce se petrece în stînga 
Nistrului susține aceeași politi
că de forță caracteristică ar
matei roșii care a rămas tot ro
șie. In Transnistria au murit

și mor basarabeni, oameni paș
nici care trăiesc și muncesc din 
moși strămoși in acele locuri, 
sint majoritari, s-au înțeles fără 
tensiuni cu rușii și ucrainienii 
înainte de a apărea rusul Igor 
Smirnov, el însuși activist al 
fostului partid comunist. Ca, de 
altfel, și Elțîn sau Kravciuk, a- 
junși campioni ai democrației 
și cultivînd naționalismul, prin
cipala sursă a războiului civil 
de lingă Nistru, din Nagorno 
Karabach, transformat în tea
tru de luptă între Azerbaidjan 
și Armenia, în Osetia de Sud 
unde iarăși sînt lupte între Gru- 
zia și osetieni cărora tot Rusia 
le ia apărarea precum că sînt 
pe-acolo cîțiva ruși care trebuie 
protejați. Mentalitatea imperi
ală rusă este vinovată de esca
ladarea conflictelor violente, sîn- 
geroase din Transnistria. Este 
puțin probabil că președinții I- 
liescu, Snegur, Kravciuk și El
țîn au ajuns, la Istanbul unde 
s-a semnat Declarația de coope
rare dintre țările riverane la 
Marea Neagră, la o înțelegere 
care să nu mai necesite prezen-

DE LA MAASTRICHT
zone fierbinți din lume,ța experților și observatorilor 

ONU în zonă. Ce se petrece în 
stingă Nistrului amintește de si
tuația de acum doi ani din Li
tuania, unde beretele negre au 
pornit la asalt dar Gorbaciov 
„nu știa". Acum situația este 
mult mai gravă, întrucît a fost 
o avalanșă de amenințări pre
cedată de incitări naționaliste ale 
lui Ruțkoi, prin primăvară. Chiar 
și Leonid Kravciuk, în conflio- 
te personale mai vechi cu Elțîn, 
a trecut dincolo de baricada 
neutralității și s-a declarat că 
va fi „garant" al nistrenilor.

Cînd a fost vorba să fie sanc
ționată Serbia și să se instituie 
embargo-ul au fost toți de a- 
cord, CSCE, Piața Comună, 
Germania, ONU, cu toate orga
nismele sale, Statele Unite, etc. 
Iar cînd Ghișinăul atrage aten
ția lumii că rușii întrețin în 
mod deliberat conflictul, că ar
mata 14-a a ieșit din neutrali
tate și a trecut la operațiuni 
dușmănoase, parcă nimeni nu aude 
deși urmăresc evenimentele 
doar secretarul general al ONU 
a afirmat, preocupat de atîtea

I
l

din •

ț HOROSCOP
RAO

(72 iunie — 22 iulie)

Veți profita din plin de zilele 
sfîr.șitului de săptămînă, pentru 
o odihnă binemeritată.

Cambodgia trecînd prin Caucaz j 
pînă în Bosnia și Herțegovina, ; 

că va trimite observatori. '
Zidul de la Berlin s-a dârî- ’ 

mat însă casa europeană conți- | 
nuă a fi un-club select apărat! 
nu de un zid, ci de acordul de I 
la Maastricht. Reacția danezilor | 
care au respins, prin referen- ■ 
dum, aderarea la acest tratat,cel 
ar urma să intre în vigoare la, 
1 ianuarie 1993, a stîrnit panică I 
și derută, fiind necesare, proba- • 
bil, alte runde de negocieri. I 
Cînd la Nistru mor oameni, a- î 
goniseala lor de o viață fiind I 
distrusă și pleacă, precum pe | 
vremea hoardelor tătărăști, în ■ 
bejenie, toate organismele elitis- | 
te europene nu condamnă jan- | 
darmul rus care țipă după a- 1 
jutor economic, pe care îl pri-1 
mește, în timp ce pune cizma a 
pe pămîntul unui stat suveran. | 
Așa-i clădită lumea asta mo- i 
dernă... |

Tiberiu SPATARU

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Numărul este atit de mare și 
alil de abstract, scria Suddcuts- 
che Zeitung din Munchen, îneît 
el nu mai ilustrează drama ce
lor peste 1 250 000 de locuitori 
din fosta Iugoslavie care și-au 
părăsit căminele și au luat 
drumul pribegiei. Doar marile 
orașe germane au o asemenea 
populație. O mulțime de oameni, 
cchivalînd locuitorii regiunii 
Munchen, a fost izgonită de 
bombele și obuzele din zonă Iar 
ei au mai putut lua din agoni
seala de o viață doar ce a încă
put în doi saci din plastic. Eu
ropa este confruntată cu cea mai 
mare mișcare a refugiaților du
pă al doilea război mondial.

Rcfugiații bosniaci au plecat 
spre „casa europeană", însă au 
bătut doar la ușile Germaniei, 
Italiei, Elveției și Austriei, adi

Drama refugiaților
că cele mai apropiate. Dar uși
le nu se deschid ca și cînd n-ar 
fi nimeni acasă. In Italia, care 
are experiența afluxului de al
banezi, sint multe lamentări 
după venirea la Triest a cîtor- 
va sute de bosniaci. In Elveția 
se spune că, din nefericire, țara 
nu poate primi refugiați dar e 
gata să dea ajutoare financiare. 
Piața Comună zice că Germania 
ar trebui să se angajeze de 
bună voie în sprijinul refugia
ților. Dar, prudentă, a închis 
granițele pentru bosniaci, puțini 
sînt cei care au primit viza de 
intrare.

Cam peste tot politicienii dau 
un singur răspuns problemelor

refugiaților din lume: „E prefe
rabil să-i ajutăm pe oameni la 
ci acasă". O comisie europeană 
a deliberat două zile, la Viena, 
despre refugiați și a luat pînă 
la urmă o decizie „generoasă": 
Groația va fi dotată cu corturi 
pentru 100 000 persoane.

Dar experții în gestionarea 
situațiilor de criză n-au dat a- 
tenție faptului că în Groația, 
unde încă se mai trage, se află 
cea mai mare parte a bosniaci
lor. Acum, 5 milioane de croați 
sînt nevoiți să adăpostească și 
alte cîteva sute de mii de refu
giați.

Se spune că barca de salvare 
e plină. Dar nu e barcă ci ba

loane pline cu sfaturi. Poate că 
se va vorbi mai tirziu de o a 
doua culpabilizare a Europei (se 
știe cum a pornit al doilea răz
boi mondial) pentru criza din 
Balcani. Eșuînd la nivel politic, 
Europa pierde și în umanitarism.

Refugiații iugoslavi știu cu ce 
seamănă această casă europeană: 
cu o masă îmbelșugată la care 
se înfruptă și se văietă germani, 
francezi, elvețieni, italieni. Nu e 
loo pentru sărmani, nici măcar 
în pivniță. Din cînd în cînd se 
ridică un mesean, întredeschide 
o fereastră și aruncă firimituri 
de pîine. In fața ușii alți euro
peni așteaptă un ajutor care nu 
mai vine.

Este drama populației din fos
ta Iugoslavie și nu numai a ei.

Tiberiu SPATARU
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MICA PUBLICITATE
VINZARI

Jl.,-)I;£-™nvcnubil 11,1 050> st;irc bun;'‘. P^sc schimb. Telefon 

, h.hi^n^afV'f dcm!Idbilfl V, tcrcn aferent. Petroșani, str. Deă- 
i lului, nr. 33. Informații : str. Bucegi, nr. 37. (3010).

VIND loc casă în strada Rovinei, nr. 20, cu fundație sl cle- 
mrnLtUmnat),’rraC0»1?t:.‘-.Ia c,an/'lizare apă potabilă, acces’drum 

îmf? -)e.ton- Relații, telefon 4l0fc, după ora 20. (2981)
VIND autoturism Renault 10, motor 1 300, necesită reparații 

caroserie, 125 000 l< i. Telefon 41799. (3001). necesna leparațtt
1 fon T1,?i3C;(30lI).''tr‘>>:i,li “ str- Mureșului, nr. 1. Te-

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
13/5SSor r°nf0,t 11 Petl0*an’- ^'ada Aviatorilor,
13/a, (bloc Auto-Moto), cu apartament 2—3 camere. (3009).

diverse
5532, din 16 septembrie 1991, eliberată 

in Petroșani, str. Angliei Sa- 
familiala „Lovc Internațional"

1.' BAZ4 
de Prefectura I, . Hunedoara, 
hgny nr. 10, funcționează Asociația 
(Agenție matrimonială). (3000).

. 1. A 1. Ui Petroșani convoacă membrii si simpatl- 
' ’’ Jl' !t 1;' da mica a Ca ,oi dc cultură, ora 17.

(Agenție matrimonială). (3000)
I’ N 1. -A.T. - I 

zantii In da 
(2985).

1*OSED
42032, după i

firma
,n Ungaria, 
60697. (2903).

ora3!?. P<?"lrU bar' Q'Ut a‘-ocii,t-

’':SPAJ 0I ,-'ini. cază I i preț convmabf
joi, 2 tulii- 1993. Informații’ siii>lim, nt„„„ .
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ECIIIPA DE SERVIC iu
Secretar dc redacție 

Paul NICULESCU 
Responsabil de număr : 

Paul NICULESCU
Corrctvra :

AcHIPII Vmrii.i lll.rULESCU

t- ■ |

PIERDUT permis de călătorie pe CFR, pe numele Abordcoaie 
Ioan, eliberat de IUGCCF București. 11 declar nul. (3002).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Simco Victor, 
eliberată de UMIROM S.A. Petroșani. O declar nulă. (3003).

PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Chiriac Viorica, 
eliberată de UI’SRUEIÎMP S.A. O declar nula. (3008).

DECESE

SOȚIA Pai-ascliiva, surorile Vica și Mia, cumnații Romtilus și 
I’ctre, nepoții Lța, Bogdan și Miliaela anunță cu profundă durere 
dispariția iubitului lor

LUNGU VASILE (zugrav)
și mulțumesc vecinilor și celor care le sînt alături la greaua sufe
rință.

Inmormîntarea azi, ora 1G, de la domiciliu — Pctiila. (300G).

EAMII.IA Radul.v — Ștefan, Maria, Kuki, Beni, Evi, Bobi, 
Islvănuț și I,enu|a — aduc un ultim omagiu celui care a fost un 
bun vecin

I-UNGU V ASILE
și transmite condoleanțe familiei (300G).

COMEMORARE

S-AU SCURS șapte ani dc la trecerea în neființă a scumpei 
noastre mama și bunică

NAVRADI IIII.DA
Nu o vor uita niciodată, copiii Robcrt, Etica, nora Mary, gi

nerele Ionel și nepoții llonelarc și Cristi.
Odihnea ,< a m m pace I (2982).

Cotidianul dc opinie șl Informație nl 
Văii Jiului „ZORI NOI- este realizat de 

SOCIETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A. 

înființată conform De 
cizici nr. 208/12.1)6 1991 
n Prefecturii județului 
Hunedoara.

Dlreclor 
M1RCEA BUJORESCU

ir.tHii

Riali i ialele nccomandalc șl ncpubTicale 

nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și jm idii.3 a'Upra corectitudinii datejor 
cupi inse in articole aparține, in excluși. 
Vitale autorilor.
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Încă o zi agitată...

FECIOARA |
(23 august — 22 septembrie)

Veți găsi înțelegere deplină în 
rîndul celor ce se-nchină zeului 
Bachus. Sentimentul va fi reci
proc.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Vă confruntați cu reminiscențe 
ale unei epoci revolute.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie)

„Pisica" dv. blindă știe și să 
zgîrie în anumite împrejurări.

săgetător
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Raporturi bune cu cei apro- 
piați dv.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Tendințe de autoabandon... la 
voia întîmplării.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Nu vă precipitați ! Timpul va 
decide în locul dv.

PEȘTI ,
(19 februarie — 20 martie)

Ar fi o greșeală să mutați lu
crările Parlamentului in „tere
nul" dv.

BERBEC
(21 martie — 20 nprille)

•...Ca și cînd ai vrea să por
nești o mașină fără să ai baterie.

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Planul dv. pentru week-cnd va 
fi „torpilat" sistematic.

GEMENI 
(21 mai — 21 iunie)

Veți avea unele lămuriri de 
situație, imposibil de amînat.

Programul TV.
9,00 Bună dimineața ! /
9,50 Șahul de A la Z.

10,00 Actualități. Meteo.
10.10 Universal-șotron.
11.10 Alfa și Omega.
12,00 Itinerarii spirituale.
12,30* Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Reflecții rutiere.
14,20 Ecran de vacanță.
14.45 Magazin cinematografic.
15.45 Campionatele internațio

nale dc atletism ale Iio- 
mâr-iei.

16,15 Al doilea război mondial.
16.45 Agenda Concursului șl 

Festivalului Internațional 
„Cerbul de Aur".

17,00 Gong I
17.30 Mapamond.
18,00 Concursul și Festivului In

ternațional „Cerbul de
Aur".

18.45 Telcenciclopcdi.i. t 1
19.30 Film serial. ' 1

Twin Peaks.
20,20 Actualități.
20,50 Concursul și Festivalul In

ternațional „Cerbul de Aur"' 
23,00 Actualități.
23,10 Săptămina sportivă.
23,30 „Cerbul de Aur"

REDACȚIA Șl ADMINISTRA] IA: 2675
Petroșani, str, Nicolae Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 41662 (dirccfor-redaclor șe()l 
416G3, 42101 (secții).
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