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In mineritul Văii Jiului
Un pas înainte înapoi!

Din nou se recurge la
GKEVA POAMEI

Mai greu pentru unii, sau mai ușor pentru alții, 
s-a încheiat prima jumătate a anului. Prilej de 
bilanț, de retrospectivă, asupra cărora statistici
enii și analiștii au, și vor avea, desigur, multe 
de spus. Pentru mineritul Văii Jiului (din care 
trăiesc majoritatea oamenilor acestei zone) bi
lanțul ar putea fi socotit pozitiv. Comparind 
producția de cărbune extras pe semestrul 1 cu 
perioada corespunzătoare a anului trecut, re
zultă un plus de 136 000 tone. A crescut și pro
ducția medie zilnică. In prima jumătate a aces
tui an s-a extras zilnic cu 1 000 tone mai mult 
cărbune dccit in semestrul I ’91. Comparația,

Șl
pentru 
indicatori.
s-a - -
cute ? Or, Ia productivitatea muncii, bunăoară, 
unde din ’90 încoace inregistrăm o scădere con
tinuă, comparația nu oferă deloc satisfacții. Me
dia pe cinci luni la acest indicator este mai mică 
față de ’90. Îngrijorează tocmai această tendin
ță, de regres, la indicatorul care exprimă cei 
mai elocvent nivelul Intensității muncii. Dar. 
să lăsăm comparația cu anul trecut, sfi insistăm ] 
asupra prezentului.

Incepînd de luni, 6 iulie, ora 
8, doamna Stroescu Maria, ges
tionara magazinului nr. 2 Petro
șani aparținînd fostului UJCM, 
metamorfozat post-revoluționar 
în bizara firmă ATCOM, se află 
în greva foamei. Greva a fost 
anunțată atît forului care tute
lează magazinul și care își are 
sediul la Deva, cît și la Petro
șani, Poliției și Administrației 
locale. T a locul grevei s-au de
plasat în cursul zilei de 6 iulie 
atît reprezentanți ai Primăriei 
Petroșani cît și organele de a- 
sistență sanitară care acordă, în 
aceste situații tot sprijinul pen
tru apărarea omului. Gestul dis
perat al doamnei Stroescu este 
motivat prin faptul că ATCOM-ul 
a refuzat, în repetate rînduri, 
trecerea magazinului în locație 
de gestiune sau închirierea lui, 
ceea ce 
nare cu 
gențelor 
fectează
trei salariate care au totuși aici 
un loc de muncă. In momentul 
declanșării grevei una dintre sa- 
lariate 
odihnă 
flă în 
măcar
are. Aprovizionarea

împiedică o aprovizio- 
marfă la nivelul 
pieții și, implicit, 
grav veniturile

exî- 
a- 

celor

alția fi valabilă, trebuie făcută și la
Cu ce randamente, cu ce cheltuieli 

realizat producția față de perioadele tre- intrase în concediu de 
iar cea de-a doua se a- 
concediu fără plată. Nici 
dreptul de șomaj nu îl 

magazinu-

Știri

Luna cea mai slabă

Luna iunie, mai ales că a fost 
destul de rece, nu înseamnă ne
apărat sezon de concedii. Nici 
cositul nu a demarat. Totuși, fără 
a avea o determinare cauzală de
osebită, in abatajele Văii Jiului, 
Luna iunie a însemnat un regres 
e-, ident — cu rezultate mal slabe 
chiar decit in luna aprilie, luna 
sărbătorilor de primăvară ?i so
cotită, dintotdeauna. ca luna cu 
rezultatele... neconcludente. Len- 
toarca ritmurilor din iunie este 
pe cît de nejustificată pe atît de 
pronunțată. Producția programată 
de huilă netă a fost realizată doar 
intr-o proporție de 88,6 la sută. 
Restanța se ridică la 54 600 tone, 
fiind dublă față de luna mai, 
cinci producția programată s-a 
îndeplinit în proporție dc 94,7 la 
sută. Încă un argument al pa
sului înapoi : față de o medie a 
producției zilnice dc 20 892 tone 
in mai, în iunie s a atins un ni- 
v?l d numai 19 274 tone Din 13

unități, doar trei — minele I’a- 
roșeni, Valea de Brazi și Livezeni 
— și-au depășit producția pro
gramată. Celelalte bat pasul pe 
loc. Uncie chiar Împotmolite rău.

Cauze și efecte

întrebarea se impune : de ce 
fost iunie luna cea mai slabă 
anului ? Răspunsul este simplu ; 
pentru că nu so muncește serios. 
Datele statistice, mai ales în ceea 
ce privește prezența la lucru, sînt 
concludente. In luna lun’a au 
crescut toate genurile do absențe. 
In total, lipsesc de la lucru peste 
7 000 de oameni, din care aproape 
2 000 au certificate medicale, daci 
cu foaie de boală. Alți 675 a’i 
lipsit nemotivat, iar 261 cu... în
voire. Absențe nemotivate sînt 
în fiecare zi, dar cele mai multe, 
exagerat de multe, se înregistrea
ză in zilele dc plată și avans. Ni 
s-au d it și exemple. Dacă înain
te de începerea plăților, respec
tiv, in 9 iunie s-au prestat 5 156

a 
a

posturi în cărbune, ceea ce este i 
aproape normal, zilele următoa- 1 
re prezența la lucru a fost dij- | 
muită cu cîte 141 posturi în cur- « 
bune și 551 pe subteran, ca apoi I 
nemotivatele să salte, iar postu
rile ncplasate să se ridice la I 
272 în cărbune și 1 052 pe sub- I 
teran, atingînd apogeul în 15 iu- I 
nie — deci în zi de luni, după I 
două zile dc repaos ! — cind s-atl ■ 
plasat cu 686 mai puține posturi g 
în cărbune și cu 2 190 mai puține . 
în subteran.

Ce înseamnă neplasarea aces- . 
tor posturi, absențele ? Nu altceva 1 
dccit dezorganizarea producției . 
— ne răspunde dl. ing. Emilia» | 
Ncagoc, șeful serviciului produc- ■ 
ție în R.A.II. Mai precis, ncasigu- | 
rarea „formațiilor tip“ la frontu- I 
rilo de lucru cu mineri ; viteze ! 
scăzute dc avansare, stagnarea |
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Intîlnire
r 
U

Li l’iuriăi ia muiiH ipiului Pe- 
troțum a avut Joc o intilnire a 
1 Lprezentanplor administrați»! 
locale cu picș; dinții organizați
ilor partidelor politice. InliJni- 
rc.i — puma din actuala legisla
tura — a prii juil un ling schimb 
d parerj prii md demararea 
c impani' i electorale pentru ale. 
g'Til» legislative și prezidențial» 
din septembrie. S au 
probb rnc privind 
secțiile! dc votare, 
J izi» repi< zenl :rițij 
pcntiu corni .iile elcetoi al 
ori ita, s-a stabilit ca 
♦ iția legii cler toi alo, 
c imparu t cl»r turale 
cirauta'e în comun, 
soluționarea treburilor curente să 
fie organiza te ,T ' inui' a îrililniri 
în piiiTu sapi întina a f'< ărei 
luru.

abordat 
organizai' .

S~au nomina- 
parlirli lor 

Tol- 
tlilpă ap i. 
problemele 
s i fie i |- 
iar penii u

Cumpărătorii, intre cauză și efect
C.'riz.i mare ele benzină in mai multe județe. Intre cauze (pol 

fi și uncie c itizc „locale", pe care nu le cunoaștem) dou.i suit mai 
inipoi lante. Prima c> te determinată rl(; corn țul iliga] pe circ 1 
fac linii „turiști", grfibiți să intre in Europa mai repede ducii ic 
tul tm ii ; sc spune că zilni'- un asemenea bișnițar vinde cil( 
plin" piin transfer peste graniță (in Ungaria mai freci nl, in Ser
bia mai rar, din motive de sărăcie). Fenomenul a luat ampl >are 
din lipsa unor reiJemcntăi i legislative. A doua cauză este mii 
grava p< litru noi. Se semnal''.iză că unele depozite jndețen nu au 
aehitat Picturile către furnizorul gener.il. Urc lini te vorbii eh 
pre facturi care priv ;e alte livrări decii b uzina pi nlru autotu 
rismcle propriei >t(, personali Noi. cumpărătorii, am ahital c i 
știincios fiecare litiu do bi n, in i cumiiar.il. iar stațiile I 's() u 
depus zilnic incasiirile. N»d ont u •» fictin ilor le ol ’ I i 
țidor comerciale cu înlutii.i i este miin Iii ci din r.in si I ir 
sa ofere cumpărătorii pai ticul ui

Deci, efectul prin ricrp.i ii d unui lilni j fin ne im ! Do pr 
bbina nu este insolubilă. Nu ar li mai cor: < ,i | n ' u p» ■'!-
Iuți', relațiile de ciimpiir.il e-vinzal i' ■ i li (.virl.-iili.it. •■•pirat •’ hi 
ace'te relații este exclus ori' bloeai din c auza n .iidă.ii 1

lui se face de la Deva. Se aduc, 
așa cum am constatat și noi la 
fața locului, mărfuri de calitate 
mediocră, greu vandabile și 
prețuri mari, 
Rafturile sînt
Marfa existentă în stoc 
ce“, nu este cerută 
produsele de îmbrăcăminte și în
călțăminte fiind inferioare ce
lor existente în alte magazine. 
Marfa stocată afectează și ea, în 
sens negativ, eficiența magazi
nului. Protestul doamnei Stro- 
escu este, la prima vedere, jus
tificat. ATCOM Deva împiedică, 
practic, privatizarea unității. O 
mentalitate păguboasă, mai ales 
în condițiile în care meșteșuga
rii din județ activează în ma
joritate, în regim de privatizare 
sau locație de gestiune. Magazi
nul are un vad comercial bun. 
Să fi pus oare „ochii" cineva pe 
spațiu, pentru a face aici cine 
știe ce „birt" ? Nu știm. „Bețe
le în roate" puse de conducerea 
ATCOM Deva personalului ma
gazinului, împiedicat să aducă 
marfă de calitate și din alte sur
se, fără a se schimba profilul u- 
nității, sînt nejustificate. Greva 
foamei continuă.

:a 
necompetitive, 

aproape goale, 
„nu tro- 

pe piață,

Ilorațiu AI.EXANDRESCU

spor tive...
• 15 IULIE, ZIUA 

ROPENE. Pentru cele 
putere. Universitatea Craiova și Poli Timișoara, participante in 
Cupele Europene Ia fotbal, ziua de 15 iulie este aproape. Cu ochii 
pe tabloul posibililor adversari, antrenorii își fac calcule. în timp 
ce jucătorii execută ultimele „tratamente" pe litoral sau Ia munte.

Pregătirile vor începe, invariabil, in aceeași dată, la toate e- 
chipele : 14 iulie. (D.N.).

TRAGERII LA SORȚI A CUPELOR EU- 
cinci echipe — Dinamo, Steaua, Electro

■ 16 AUGUST, DATA ÎNCE
PERII NOULUI CAMPIONAT 
NAȚIONAL DE FOTBAL. FRF, 
sectorul competiții, a definitivat 
data începerii noului campionat 

’ ................... . _ fi-
duminică, 16 august.

de fotbal, ediția 1992—1993,
XinJ ziua de

pentru toate cele trei divizii: di. 
vizia națională, divizia A, divi
zia B,

Ceea ce nu știm încă, este ora 
la care se vor disputa partidele, 
evitîndu-se sau nu concurența 
intre cele trei eșaloane. (D.N.)

.♦♦șî turistice
Se anunța un sfirșit de săptă- 

mină bogat in evenimente tu
ristice. In locurile atit de pito, 
iești de 1;| Groapa Seaca, unde 
brazii rezervației „Mija" săgetea
ză cerul, iar clipocitul Jiețului 
îndeamnă la drumeție, membrii 
cercului de turism „.Amicii l’a- 
ringului" organizează un con
curs pe teme alpine. Alături de 
tradiționala piobă de orientare 
turistică sînt prevăzute o mulți
me de surprize. Cum în imedia
ta apropieri' a zonei de concurs, 
prin grija unui intreprinzâtor 
particular iubitor de munte, de

natura, de frumos, 
te o cabană care, 
dat liind pitorescul 
tra foarte repede in circuitul tu
ristic național, Sfntem convin-i 
că acest concurs se va desfășura 
in cele mai bune condiții. Nu 
vor lipsi lintccele, vo,d bună, ti
nerețea. Și-au anunțat partici
parea mai multe cercuri de tu
rism din țară. Tabăra concureti- 
ților și... supoi terilor fideli va fi 
instalata chiar pe platoul de la 
Groapa S'-aca, înccpînd de 
ncri, 10 iulie. Vreme bună 
fii ! ( M. HOP Vi IU)

se construieș- 
fără îndoială, 
zonei, va in-

vi. 
să

Drumurile Ciupercile
arc

i i -

m u 
l'ari
m o

,1 l.lll il'; M

I

gener.il
cumiiar.il
ciimpiir.il
iili.it
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EPIDEMIA '
CONSTRUCȚIILOR ABUZIVE

ZIARUL MI E MOAȘA 
COMUNALĂ!

Printre „bincfaccrile“ emanate de Revo
luția din decembrie, la loc de cinste se 
află lipsa respectului față de lege. Din 
dorința de negare a trecutului, societatea 
contestă, cu vehemența (și aproape fără 
disccrnămînt) totul și pe toată lumea.

Demolarea vechilor structuri se confun
dă de cele mai multe ori cu demolarea ce
lor noi. Legile însă, chiar daca apar in 
ritm mai lent și nu corespund întotdeauna 
intereselor fie>ăruia, trebS’ie respectate. 
Statul de drept, civilizația însăși se bazea
ză pe respectarea riguroasă a legilor. Ni
meni și nimic nu n ■ dă dreptul să ne fa
cem noi singuri „legi" în funcție de pro
priile noastre interese.

Nevoile acestui popor, greu încercat, 
sini multe. Avem nevoie de bani, de hra
na, de locuințe, de butelii, de garaje și de 

multe, multe altele.
Necesitatea de-a avea un garaj este un 

lucru firesc. Nifiiesc este însă faptul că, 
mulți dintre.cei ce vor să aibă un garaj, 
sfidind legile în vigoare, au hotărît, așa 
cum au vrut și unde au vrut ei, să cons
truiască fără să posede autorizația ne
cesară oricărei construcții. Exemplele sînt 
numeroase și le vom lua în ordine. D ir 
mai întîi să vedem curentul de opinii pe 
car, 1 a creat în lîndul oamenilor epide
mia construcțiilor abuzive.

Scr/’soare deschisă
Onorați consilieri si

Stimate domnule primar

Un important crup de cetă
țeni clin zona cartierului Carpați 
și respectiv strada 9 Mai sîntem 
indignați de abuzurile comise de 
alli concetățeni din aceeași zo
na, care ignoră total legile țării, 
prin a se autoimproprietări cu 
terenuri din domeniul public 
al municipiului.

Sintem siguri că dv. cunoașteți 
starea de fapt și anume că in 
urmă cu circa 5—6 luni pe cor
nișa din strada 9 Mai s au con
struit șase garaje din tablă în 
mod abuziv, de către cetățeni 
care fac afront la le ile țării.

Din cele constatate pină in 
prezent numai un singur garaj 
a fost dislocat de către un cetă
țean care este muncitor dar cu 
mai mult bun simț și conștient 
ca a comis o abatere, ceilalți 
sint cu funcții mai înalte care 
probabil cred că pol încălca le
ge?

i- ntru ca situația a perpetuat 
s-au găsit acum și alti domni cu 
funcții și au hotărit să constru- 
M ca și ei dependinc sau garate 
c doi- au mai mult drpt clo
cit alții șă înalce !e'’ca.

Acea'ta îndrăzneală a făcut ca 
Sntrea: a zona să fie bornată în 
vederea construirii abuzive pro
ducând chiar alterca'ii m acapa
rarea de parcele.

im și ne intrebam de ce 
este atit de timida intervenția 
consulului primăriei, știut fiind 
ca cetățenii și-au pus încrede
rea in membrii acestuia uînd 
i-au votat în scopul aj licării și 
respectării legalit.itii

Nu considerați c i, | io aceasta 
pasivitate, irnuaj iți comiterea 
la scară mai mare a abuz.mijor 
și ilegalității?

Acești cetățeni abuzivi cred 
că ci sint singurii indic plății i •..! 

se înfrupte din averea statul ii '!
‘-i noi care va a lucein la 

efino liniă aceste rin . ui am li 
fost interesați sa concesionam 
spații pentru garaj? sau alte a. - 
tivitați mai utile p ntru n. mi- 
cipiu dar nu cu prețul abil ului 
și al încălcării flagrante a le: ii.

Stimați domni, rdili ai ace .tui 
municipiu, lă'.ind ia o parte cele 
relatate pînă acum, nu cons’dc- 
riți că această zona central i ar 
putea fi urbanizat folo.ul
întregii populații? Crr ni i 
< ’.te singurul spațiu caro s ar 
îi pretat la o zonă coi , - ia,'.i i 
de predări servicii caic să 
aducă un p us de urbanizare a 
municipiului, salisfă-ind orori
le justificate ale populați, i.

I ,i ora actuala și încă de a- 
proape ur. an pxista -j cadru le- 
1 islativ bine definit privind con- 
cesionarea și autorizarea con
strucțiilor și totodată măsurile 
ce tri buie luate împotriva celor 
care incalcă legea.

Cine este îndrituit să aplice 
legea ? Oare nu dv. ?

Deocamdată nu va facem mari 
re| coșuri pentru că nu știm ce 
masuri ati preconizat, dar in 
cazul cind aceste pe -.oanc conti
nua f ,r i a fi impi dicate con
form actelor noi n olive să fim 
scuzați de masur.i ce ne am pro
pus s o luăm i noi.

I ața de co|e de sns y.j
re am sa procedați m limitele 
legal itat ii, prin:

— a sancționa contravențional 
și a dispune demolare i construc
țiilor abuzive ;

— si* tomat izarea zonei in sen
sul urbanizării azc’leia prin am
plasarea d' construcții utile in
ii",ii populații și nu a unui nu
ri.ir rcslrîns de cetățeni, care 
tind să tensioneze situația prin 
in- >it tc-i r.ue vor o '.tatueze;

— popularizai''a p'in presa lo
cala a < el ați n ilor are prin a- 
Luz și afront la respectarea le
fii au lon'.ij ut abuziv, întrie-ît, 
din c ite șt iei, sini lomni cu 
funcții dc i <ispunilei e, nu oa- 

m ui simpli care să nu fie in 
contact cu prevederile legale ;

identificarea unor zone în 
afara perimetrului urbanistic al 
orașului care să fie concesiona
te celor care vor sa și constru
iască garaje, cotețe ele., pentru a 
evita poluarea orașului. (Ce s-ar 
întîmpla claca in marile orașe 
deținătorii a zeci și sute de mii 
de antorisme și-ar construi gara
je in oraș ?).

In concluzie avem încredere că 
v ți întreprinde măsurile legale 
și veți pbrscvcra și in continua
re in aplicarea și respectarea le
gilor, dinei riposta cuvenită ce
lor caro tind să creadă ca în 
l’etro.nni a descălecat l’apură 
Vodă și pol să-și facă de cap.

Noi înercăm să nu credem, 
deși este posibil, ca aceste abu
zuri au fo-t încura pi'-’ de unele 
oficialități care se află printre 
cei carora ne adresăm clar vor
ba provei bullii : „Nu-i pădure 
fara uscături'1 și continuam să 
credem ea ussăliirile tot uscaturi 
ramin. Și nu vor putea domina 
întreaga pădure și ca masurile 
Ic ale nu vor infu zia sa se c< n- 
cis'lizi'z.e punînd stop celor care 
continua sa creadă că legea se 
aplii a numai unora, iar alții 
sini scutiți de a se supune in 
mod egal normelor de drept.

Cn '.lima, avem încredere în 
autoritatea și cothjjclența dv.

„Sub mnatul Brute Ghcorghe, 
angajat la E. M. Livezeni in 
funcția de miner la sectorul 
transport din anul 19U7. prin pre
zenta vă rog să prez ntați prin 
intermediul ziarului dv. urmă
toarele fapte care au contribuit 
la actuala situație în care, nu am 
unde sa locuiesc împreună cu 
soția - i fetița mea.

In anul 1989 am primit locuin
ță o garsonieră situata in Petro
șani. str. Aviatorilor, bloc 27 A, 
ap. 24, împreună cu fratele meu. 
Ulterior m-am căsătorit si depu- 
ninH cerere la întrepmdert pen
tru locuință am găsit un aparta
ment liber, datorita ,faptului că 
cetățeanul caro a locuit în apar
tament a venit la E. M. Livezeni 
la corni ia de locuințe și a spus 
că estix dispus să ce leze aparta
mentul din str. Independenței, 
bloc 19 sc. III, ap. 13. situat D 
parter în schimbul sumei de zece 
mii li-i sumă ca recompi nsă pen
tru apart iment. Totodată, mai 
menționez că pi ntru a putea lo
cui în apartament am mai chel
tuit 7 0i)0 b i pentru in talația sa
nitară și zugrăveală. Cetățeanul 
se numește Nicolac Ion și a fost 
angajat |a ACMM Petroșani și a 
plecat din localitate. După ce 
am achitat suma de zece mii lei, 
cetăț'anul Nicol.ae Ion a făcut 
actele de cedare condiționată in 
schimbul unei garsoniere de la 
E. M. Livezeni către AC.’MM Pe
troșani, uimind sa mă prezint la 
EGCI. Am fost impri ună cu ju
ristul întreprinderii și am obți
nut și iprobarea pentru intrarea 
dos.irului in comisie intrucit a- 
veam și repartiție. După ce s-a 
aprobat dosarul in luna decem
brie IT’t). deși înainte se mai ți
nuseră două comis i, am fost de 
neirini.irate oii la EGCL la d-na

N.H. I’< ntru a nu exista suspiciuni, iată și părerea ■! Iui Virgil 
Sortan responsabil cu probleme de locuințe la K. M. Livezeni 1 
„Apartamentul a fost al 1ACMM și s-a obținut cedare în schim
bul garsonierei clin bl. 27 A/24, pe care dl. Brațe nu a vrut s-6 
cedeze, lăsînd-o fratelui său. Neprimind garsoniera. 1ACTWM 8 
revenit asupra cedării și. in acest caz, dl Brațe a ocupat abuziv 
apartamentul. Eu, personal, am moștenit această situație. în le
gătură cu celelalte afirm Ții, con .ider <ă nu hint rond.de". Stimați 
domni, nu uitați, există și instanță. Ea stabilește adevărul, și nil 
ziarul. Ziai ul nu e moașa comunala, sa rezolv Io it< ițele incîl- 
cite ale IiiMksrației... democrației !

^scurtissimeV,
[< i dimineața, m jurul orei 8. in plin centrul orașului, rr> 

pectiv în zona din fața Primăriei municipale, cam in <ln piui .ze
brei". i i să fie calcat... nu un trecător, ci un guzgan de către 
trecător. Temerarul care a înnoptat in sediul Primăriei, avind pro
babil o „misiune" importanta de Îndeplinit, odată cu începerea 
programului de lucru a personalii lui din administrația locală, a 
preferat să treacă strada la Casa de cultură. Aici e mai liniște, 
pină seara, cinci inccpe discoteca, fiind destul de somnoros, guz
ganul a scăpat cil greu printre pi< ioarelc trecătorilor. I n tînăr, 
ieșit de la Casa de cultura a tresărit, în i.iltimul moment scăpîncl 
o înjurătură printre dinți, a mai adăugat: „A ciracului lighioană, 
era să Ic urci pe mine" ' Eveniment ? Aș ! O banalitate ! (I DRA
GAM).

II n pas
(Urmare din pagina I)

fronturilor, neasigurarc a cores
punzătoare a susține rii locui ilor 
dc munca, ceea ce cauzeaza sur
pări și alte nereguli din punct de 
vedere al N.P.M Diluarea efecti
velor de pe fluxurile d(> transport 
afeetcaza, in general, procesul 
extractiv.

Isl'ei'lal ab'-eiitc o mnliii < te pro
ductivitatea scăzuta. I.una tre
cută, productivitate a medie pe 
Valea Jiului la nivelul unităților 
nunicre a fost doar de 0,1133 tone/ 
po,t, mai slabă docil în luna mal. 
Minele cu cele mai slabe produc
tivități sint Anin fa sa (0, lit tone/ 
post). Vulcan (0,67 tonc/posț), 
Dilja (0.70), Dricarii (0,73), pre
cum și Baibătenl i Uric ni.

Au fo'.t diminuate realizările 
și din caii/i foc urilor, noi sau 
reactivate. I..i 1 upeni, focul apă

Sanda pentru eliberarea contrac
tului dar pe care a refuzat să 
nii-1 elibereze pină ce mina Li
vezeni nu-i cedează garsonieră 
unde am locuit. D.ir. fiatelul meu, 
fiind angajat la E. M. Livezeni și 
trecut in contractul verhi, I s-a 
refăcut contractul rare se află 
tot la EGCL dar nu i se elibe
rează nici acum. Am fost 1n trei 
audiențe la Primărie dar rle fie
care dată mi-a spus că mi se va 
rezolva situația.

în luna aprilie ac. am fosi 
căutat de d na Sanda pentru a 
mă soma că dacă nu plătesc chi
ria și asociația mă v.a evacua. In 
cazul cind plătesc chir a îmi va 
face contract. Am plutit chiria la 
E.G C.L. cu toate ca nit avearrt 
contract cu chitanța seria E nr. 
2957 din 13 aprilie 1992 în va
loare de 6 170 lei și la Asociația 
de locatari 5 464 c i chit.antc, în 
regulă, cil toate că aveam gra
tuități.

După toate acestea, altcineva a 
primit antract și eu nu am unde 
să locuiesc cu toate că am ape
lat la toate forurile superioare. 
Dar dl. Sortan Virgil. responsabil 
cu locuințele dc la E. M. T.ive- 
z, ni. în data dp 2 iunie 1991 a 
afirmat în audiența ținută la con
ducerea RAH că am intrat abu
ziv în apartament. Menționez <ă 
atunci cînd am fo^t Ia EGr”BI1 
d-na Sanda l-n rugat pe d). Sor
tau 'ă o ajute în această proble
mă pentru a nu fi dată afară din 
serviciu pentru neregulile săvâr
șite in cazul acestei locuințe. Vă 
miilțume1? și sper ca opinia pu
blică sa fie an înțaia de aceste 
nereguli. Toate acestea și altă 
fapte Ie rlt>cj.ir pc propria mi» 
ra'.pimd'-rc, atit în fața legii cil 
și a opiniei publice".

înainte
rut datorita neasigurăiii ir>n..mo
lii ii zon i de pornire a complexu
lui mecanizat nr. -I a cauzat o- 
prirea pe doua zile a -ctoarelov 
IV și V. I.a Aninoasa .< reapărut 
un foc din lipsa mă urilor dc a- 
sanare pe stratul 5, iar ia Vulcan 
tot focul endogen continuă :.it 
imobilizeze important,' < opacități 
de producție.

1'crspectiv eh?
pc luna iulie

Con lițiilc .sint ;r igur te; bnia 
de front există pentru a atinge 
producția programată Dorigur, 
sânt și greutăți, d ficicrȚe in a- 
provizionarc, dar grent-itca cea 
marc care perturbă producția, 
diminuindu-i efic, nța, < te indis
ciplina absenteismul, rare nU 
promit p ntru viitorul nunelor ni
mic bun.

Nicol.ae
rond.de
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TA! A
IZVORUL NOSTRU 

BINEFACERE

Vineri după amiază, un echi
paj din cadrul Biroului circula
ție al Poliției municipiului Pe
troșani a efectuat un filtru pe 
DN liG.X, ocazie cu care au fost 
depistate persoane aflite la vo
lan sub influența băuturilor al
cool.ce, precum ș i autovehicule 
ce prezentau defecțiuni tehnice, 
deci inapte pentru circulația ru
tiera.

înainte de a prezenta rezulta
tele cu care s-a soldat raidul, 
redăm părerea d-lui locotenent 
maior Constantin lanoși, partici
pant la acțiune : ,,Se conduce
sub influența alcoolului îndeo
sebi în Vub'an și Ltipcni . Pe 
locul întîi in acest sens, este 
orașul Vulcan. Alte constatări : 
nu se utilizează corect lumina de 
Intilnire ; încadrarea pe benzile 
de circulație se face necorespun- 
aător ; efectuarea total necores- 
punzătoare a manevrei de schim
bare a direcției de mers, situa
ții care — după cum se știe — 
pot genera .accidente de circula- 
t*e‘*.

In urma acestui raid, au fost 
re imite — pentru o perioada de 
la una la trei luni — cinci per
mise de conducere, ai căror po
sesori conduceau autoturismele

A veni
Și p« nt:u <ă a venit vara, ne 

facem purtatei ii de cuviul ai 
serviciului circulație din cadrul 
Poliției municipale si wuniin- 
tim conducătorilor auto Că este 
perioada ronccdidor, cu toți co
piii se află in vacanță și trebuie 
avut grijă (nici părinții s ui cei 
care ii supraveghează nu sint 
scutiți de r.e.pun icri■), că, din 
cauza căldurii tic pe te zi, mulți 
condwători auto tircula noaptea

&
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Atentate la sănătate i
Stăm de vorbă cu domnii Emil .Ivi lujer și 

Oclavian Pope,cu, moliei in Poliția sandala a 
numii ipi 'lui. Intr-o completare perfectă <_u ar
gumente și a pe masă, coi doi interlocutori 
devin rînd pe rind purtătorii de cuvint ai legii.

— Domnule doctor Oclavian Popcscu, v-ati 
intor recent de la Ulii urcsli, după mai multe 
zile dc rum intensiv, în care, bănuiesc, au fot 
discutate ma uri la zi, noi reglementari si noi 
modificări de articole dc lege, prii irul situația 
sanintar-veterinară din România.

— Toate norm<J.! s mi tare trebuit’ cunoscute 
de țoală lumea și, mai ales, aplicate. Legea, a- 
ecustă norma cij c iracter obligatoriu aprobată 
și apărată de putui ca de .stat, ies inc in demo
crație lj re tul său și in avantajul populației. 
Convențiile internaționale dc import-export, la 
care a aderat și România, privind produ ele a- 
limcntare au dus la modificarea Legii nr. f>0 
cu Legea nr. 7.> care 'chimLa contravențiile in 
încadrări juridice i penale. S-a prcc ral, și e- te 
bine de știut, oriie tăiere de bovine se face 
doar in abatoare, eliminin I falșii mă’celari și 
posibilitatea apariții-, bolilor. Ini tlf.irc i legii se 
pcih.’pseștc chiar și cu indii .o.ue- La f« 1, există 
posibilitatea. pr văzută de lege, ., cumul irii a- 
m-nzilor, ajungin hi-se pină la suma dr. 120 mii 
h i. Hcglcmentarca privind comercializarea pro
dus lor lac tate, in puni te ni autor izate, prove Ic 
su ,pcndar< a activității , ' an> iion.ir< a c< lor vl- 
nov.iți. Comerțul strai. 1 puia), face numai in 
[iun, iele stabilite, cu aprob.,r< ;i org irmlor sării 
tare, protcjîn l astfel populația.

— Domnule doi tor J. tdujcr, doriți ,v<i inii r- 
vcnili m mod speriat cu completări?

— Vreau sa vă pun că a disp/uut noțiunea 
dc condiții minime obllralorii ei -e merge nu
mai pe id-ea in li plinirii corni iilor maximi, Nu 
mai exista și nu va mai exi la tarabă improvi
zata. Prodi, ele care au termenul dc val.’.bilit.,te
dipașil nu mai pot fi duse |,t uni un laborator 
din țaia p< nlru prelungiiia Leimuiului dc g i-

ranl.ie. Deci, ele nu mal slut consumabile. Pro- { 
blama autorizațiilor. Nici o unitate nu poate . 
funcționa l.ufl autorizație sanitar-vetci inară. El 1 
sc aeoirlj pe o perioada de cinci ani și, după * 
ridicarea ei, se face reactivarea unității, doar ! 
dupr.1 ie e obține o nouă autorizație.

— Dacă ați aplica acum noile reglementări, I 
cum ar urata procentele dini re unitățile de slut » 
— voi ii lățite comerciale — ți cele particulare ? {

— Kaspun- ul nostru este (dl Popcscu) net în i 
defavoarea societăților comerciale. 1'4 ar fi ! 
sancționate in proporție de 50 la sută, in timp j 
ce, firm. le particulare se încadrează între 10—20 , 
la sută. Ceia ce ne doare este că factorii de de- f 
eizie — primărie. HAGC'L — nu se implica în 
deratizarea orașului, iar la iarnă vom construi | 
spitale pi nlru a interna populația bolnavă le' 
triehmoză. Avem coti țc unde tricliinoza este „la 2 
ca acasă". Această măsură de deratizare cs’e t 
urgentă și absolut nccisnă. Vor fi controlate/ 
mijloacele dc transport si, aclo unic se con-ț
tata ncrespei tarea legii, mufa sc va confisca 

si delegații vor fi țrasi la răspund’ re. S au a | 
plical pina acum amenzi minime in culoare de ’ 
pi .te GU0 mii lei, natul fiind „ini x'iiitc" cu | i o- j 
lileme de în irilinare. Dar a trei ut termenul I >r 1
Ic v.-d.iljilit.de i nimic nu ne v.i mai opri sa ; 

aplicam li gca. Am confiscat recent d" la o uni- ! 
t.'ite din l’ctrila-Lnnca mufa in vahiare de p> sl< 
300 mii lei. Atragem ati-nti i tuturor unilâli'or. 
condu, iilor r.ocii taților comei ciabs firim 1 ir 
p, 'ficjl.ire :.ă tracă la igieniziui, reparații, in 
trun cuvint la irri'plinii i oblieațidor Je le re- 
vin. Din cîfc unități s:nl pe îa/a o- 
roșelor f’etro' ni Petrii.i. Aninon a. pitim i- , 
prccia doar ci", v.i : cob ii a .. -iportn l' ai'. •- j 
r ie „r”< ntru“ La’ .or U 1 I ■ 11 i i. A . inu n ta: ă 
Pi.iț.î și nr mai li dmiă-trii H-- ' i1 mtr-o pi.i- ■ 
portic d.iiman'ă, nu le nominali e i ac un. iii 
m oi probii me < ii r, • pe t ua i 1 ■ ■ de )a p'-r- 1

ii il pină la ivpun r< p.isr.uo. valii,t, • i J. • |
Iacei' a | i od 1 i ă‘. <■ ; op'il.-iție.

llir.l -.K.V.IIll «

după ce au consumat alcool. 
Au fost aplicate 20 dc sancțiuni 
privind nerespectarea prevede
rilor Decretului nr. 3211/Uliii, re
publicat, unor conduc hori auto 
care au încălcat la^Ulațîa rutie
ra. 9 certificate de înmatricula-

Pă teme rutiere
re au fost reținute pentru că 
autoturismele respective pre
zentau defecțiuni tehnice.

☆

De ctirînd a apărut „Hotărîrea 
guvernamentală nr. 223/1 mai 1992 
privind normele de organizare și 
efectuare a transportului auto 
internațional de persoane și măr
furi, a transportului auto de 
persoane in trafic județean și 
interjudețean, a transporturilor 
auto de mărfuri agabaritice și 
periculoase".

Di. locotenent Fetru Mirza, șe
ful biroului circulație din ca
drul Poliției municipiului Petro
șani, a insistat pe publicarea art. 
fi al acestei hotariri, dat fiind

t vara
sau la orc matinale, ceea ce a- 
duce o stare de oboseala accen
tuată-la volan, că in zonele de- 
presionare intramontane dimi
neața există ceață și de aici, vi
zibilitate redusă, deci pericol 
de coliziune sau de lovire a vreu
nui biciclist, căruță sau autovehi
cul. și ca, pe timp călduros. e- 
fectile distructive ale alcoolului 
sint mult mai puternice și mal 
rapide, la'.a suficiente sen n.ile 
de alarma pi ntru șoferi.

faptul că acesta aduce o serie J 
de rcglcmcnlări ce trebuie ne • j 
parat cunoscute de cei in camă, j 
IJcci, iata articolul respectiv: j 
„Pentru foaie categoriile <lc 
transporturi șoferul trebuie să J 
dețină la bordul autovehiculul ’ 
urniăloarcle documente : foaia 1
de parcurs, scrisoare de Irruis- I 
port, documentele de însoțire a t 
mărfurilor și, după caz, licența ] 
de transport și de execuție. In > 
stopul (ranspotlitrilor internați. 1 
ouăle, a transporturilor agabari- * 
tice și periculoase, la bordul | 
autovcliiiuluhii vor exista și do-* 
eumenide specifice acestor ti- î 
puri de transporturi, prevăzute de I 
legislația internă și iiiternațio- I 
nulă. In caztri transporturilor o- I 
lazionale interjuilețene de că- J 
lâtori, șoferul va deține lista pa- * 
sugerilor, întocmită și parafată 9 
de beneficiar. încălcarea prove- ’ 
derilor de mai sus constituie | 
contravenție in măsura în care, .• potrivit legii, nu sint considera- | 
te infracțiuni, și se sancționează « 
cu amendă de Ia 6000 la 8000 >
Ici. Amenda se aplică conducă- $ 
torului auto în cauză".

Gheoiglie OLTEANU

Alcoolul
și volanul |

Din totalul de 41 de permise | 

de circulație reținute in vederea ■ 
suspendării de polițiștii din Va- | 
lea Jiului în anul 1992, 29 au 1 
fost reținute pentru consum de » 
alcool și conducere sub influen- I 
ța alcoolului. 29 de polcruiale a<- * 
cidcnte de circulație au fost sto- | 
pate la timp. Dar dacă, Doamne . 
ferește... |

Foate că niciodată, mergînd 
pentru prima dată pe 
Cheile Tăii, turistul, 'sau 

oricare alt localnic, nu acordă o 
importanță prea mare celor ce 
vede. Susurul apei te însoțește 
pretutindeni, de-a lungul dru
mului spre Lunca Florii. Doar 
stația de captare și filtrare a 
apei îl oprește pentru o clipă, 
redindu-1 apoi, mai curat, mai 
unduios și mai plin de speranță.

Aici, la stația de captare și 
filtrare a apei de pe Taia, un 
mic grup de oameni muncesc 
non-stop. Priza de apă, ca și 
stația, se află permanent sub o 
supraveghere strictă. De aici apa 
curățată și tratată ia drumul 
caselor noastre. Atît cit ajunge 
și atît cît... nu poate ajunge.

Am ajuns, acum citeva zile, 
la acest punct de preparare a 
apei, Intr-un moment de liniște 
aparentă. Dc citeva săptamîni 
bune plouase intens șl oamenii 
de la stație, conduși de un ma
re specialist și sufletist — l-am 
numit pc maistrul foan Jurca — 

n-ail avut o clipit de odihna.
Ploaia, deși în alic situații cu 

astfel de captări de apă, în
seamnă un cîștig. Pentru stația 
din Taia ploaia produce numai 
supărări. Ea antrenează mari 
cantiiați de aluviuni de pe 
versanții munților și atît priza 
dc apa cit și captarea propriu- 
zisă sini inunoate de-accslea, 
croind mari greutăți. In decursul 
anilor, după cum ne spunea dl. 
Juisa, stația a crescut capacita
tea do f iii rare pina la un grad 
de turbiditatc de IftO mg pe

Pepeni din... Turcia
Printre trufandalele care au 

aparul recrut pe piață se reco
manda in med deose' it pepenii. 
Și nu orhc fel dc pepeni ci dc... 
Tui-' ia. Datorită relațiilor comer
ciale la toate nivelurile româno- 
turii' a intrai în țaiă, deci iți la 
noi, un lot masiv cu produsul a- 
rnmlit, care sc vinde la prețul 

d<- IUD |i-i/kg. Ui 1 care au și gus
tat marfa au apreciat calit.il- a 

i, fai.ndu-i o bună reclamă.
I i. . la apariția pi penilor româ
nești a degustăm, pe propiiul 
b'.rtmn ir, nc.ivînd concurență deo- 
< am' ala, p p iii kurcești ț D.i .i 
mai găsim.

1’1 Afl un că de i< . i, r țul lor 
a 1 .1 stabilit la 100 lei I. , • -m n
c.i la doamna Flori, a Ici’i-a pie
lii i se < uni ,1,'e. 

litru. Cu toate ac .tea, condițiile 
de teren din zonă fac de cele mai 
multe ori ca și acest grad de tur- 
biditate să fie depășit. Atunci 
stația este practic anchilozata, 
recurgîndu-se la soluția extre
mă : oprirea apei.

Cum spuneam, ziua vizitei 
noastre acolo a prins un moment 
in care vremea lăsa posibilitatea 
unei clipe de răgaz. Discutam cu , 
dl. Ioan Grecea, cel mai vechi 
lucrător al stației, care a fos» 
aici încă de la începuturi, adică 
din 14 octombrie r.iîfi. cînd sta- 
ția Taia începea sa reverse pes
te f’etrila și o parte din Petro
șani. binefacerea pe care o adu
ce apa potabilă. Ne spune că a 
avut citeva saptân.ini de calvar. 
Pentru fiecare lucrător, oprirea 
stației din cauza neputinței de 
a filtra apa este cea mai mare 
suferință. Și în toate situațiile, 
ei, Ion Grecea. Al. Stoiculescu, 
Dumitru Jigări ea, Dorel Grecea, 
Jenica Gr ea, Nicolae Tanasctt, 
Gheorghe llircea ori Ion Dănilă, 
sub conducerea pricepută a lui r 
Ion Jurca. reușesc dc regulă să 
facă față. Dar se întîmplă și in
vers și-atunci, din toată frumu
sețea muncii lor, acești oameni 
rămîn doar cu golul sufletesc că 
nu au reușit să ne dea apa. Cu
rată, limpede și bună de băut, 
așa cum de alițin ani, ci ne-o 
dau, cu o farilliă din sufletul Iob 
curat, ca și picătura de apă 
pc care o bem zilnic. Iz? mul
țumim 1

Gliemghe CIIIKV ASA

Vaca la psihiatru'
Secți î dc psihiatric a .Spitalu

lui municipal Petroșani — se
diul vechi — este înconjurat i rle 
o mică oază dc verdeața. Un 
pârcub-ț cu citeva băm i, cîțivă 
arbuști și iarbă. Peisaj liniștitor 
pentru cei cu mintea obosită, 
voniți aici pentru a sc trata. 
Chcslia este că nu num . pacl- 
cmii sini alr.i i dc acel colț 
natură. Tentați do im', a iras i 
din împrejurimii' ?C. ț unu
crescători <1 m...' tb ia aduc
aici v icii • ia p. rut. întrebarea 
care p i ’ c te : Ic-o fj che
mă,,] p,. t le Si e E'cn, de au 
m-.oie de p il iatru. Crod-’in că 

. s1 pinii ior simt ncvoi-i ’ n -i con- 
I siiltații < . ccialitali I (P.N )

d.iljilit.de
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ANIVERSARI DECESE
PENTRU Nadi și Pius, la împlinirea unui an de prietenie. 

Multă fericire ! (3226).
VINZAR1

VlND vilă, grădină, teren arabil, fînaț. Pui, telefon 160, după 
ora 17. (3181).

VlND Dacia 1 300 și casă, str. Gheorghe Barițiu, nr. 22, tele
fon 45826, Petroșani. (3210).

VlND certificate proprietate — 80 000 lei sau 350 DM bucata. 
Strada 1 Iunie, bloc 2, sc. 11/5, între orele 16—20. (3211).

VlND mobilă de dormitor, sufragerie (mahon și trandafir), 
bucătărie și aragaz cu butelie. Informații : Petroșani, str. Timi
șoara (fostă 23 August), nr. 9, între orele 16—19. (3220).

VlND foarte urgent casă, garaj, grădină (1 400 mp), Vulcan, 
Tudor Vladimirescu 11, (lingă Preparația Coroești). (3223).

VlND autoturism Dacia 1 300 cu îmbunătățiri, stare perfectă, 
preț 360 000 lei. Telefon 43074, după-amiaza. (3224).

VlND garaj din tablă, demontabil. Informații : telefon 42251, 
după ora 16. (3233).

VlND Fiat 600 D, telefon 44396, după ora 20. (3234).
VlND Funai color 125 000, Philips color, aparat de filmat, film 

8 mm și videorccorder Akai 22. Telefon 45099.

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament două camere Petrila (lingă club) cu gar

sonieră in Petroșani (exclus Aeroport). Relații : Petroșani, 1 De
cembrie 84/32. (3221).

SOȚIA Livia, copiii Ramona și Gimi, nepoata Edina, cu ini
mile zdrobite de durere, anunță încetarea din viață, în ziua de 
6 iulie, a iubitului lor soț. tată și bunic

CRISNIC GIIEORGIIE (MICU)
Inmormîntarea are loc azi, ora 16. Cortegiul funerar pleacă 

de la Biserica Evanghelică. (3214)

MAMA și sora anunță, cu profundă durere, dispariția fulge
rătoare a celui mai iubit fiu și frate, de o aleasă bunătate 

CRISNIC GHEORGHE
Va rămîne veșnic în inimile noastre. (3215)

MĂTUȘĂ Iți, verișorii Miorița și Costi, nepoata Melinda de- 
pling dispariția prematură a celui ce a fost iubitul lor

CRISNIC GIIEORGIIE
Odihnească în pace. (3216)

FAMILIA Negreanu aduce un ultim omagiu celui ce a fost 
Un minunat prieten

CRISNIC GIIEORGIIE
Nu to vom uita niciodată. (3217)

DIVERSE

FAMILIILE Neamțu, Gavriș, Romanciuc sînt alături de fa
milia îndurerată prin dispariția prematură a omului de aleasă 
simțire

CRISNIC GHEORGHE
și transmit sincere condoleanțe.

Rămii mereu în sufletele noastre. (3218)
PET-PET TRAVEL S.R.L. organizează excursie la Budapesta 

în perioada 9—12 iulie 1992. Înscrieri și relații, la telefon 43846, 
sau la autobuz Maribo. (3203).

PIERDERI

COLEGII din anul T, grupa P.ll, UT Petroșani, sînt alături 
de Crîsnic Gimi in greaua durere pricinuită de decesul tatălui său 

CRISNIC GHEORGHE 
și transmit condoleanțe familiei. (3222)

PIERDUT geantă cu acte î Societatea Comercială „Cocotă 
COMIMPEX S.R.L.“ Lupeni, ștampila societății și acte personale 
pe numele Stoica Cornel. Găsitorului bună recompensă. Relații : 
Lupeni, Aleea Castanilor, bloc 6/14. (3219).

PIERDUT legitimație bibliotecă nr. 8652, eliberată de U. T. 
Petroșani. O declar nulă. (3005).

UN ULTIM omagiu din partea conducerii SC „UMIROM" SA 
Petroșani, celui care a fost 

tehn. CRISNIC GHEORGHE 
și transmite sincere condoleanțe familiei. (3229)

Regia Autonomă de Gospodărie 
Comunală și Locativă 
Petroșani—Aninoasa

Execută lucrări Ia populație și Asociații de locatari 
contracost după cum urmează:

1. Zugrăveli interioare obișnuite 120 lei mp
2, Reparat hidroizolație la terasă 2 straturi carton și 

3 straturi bitum
Desfundare coloană scurgere cu cablu

ADUCEM un ultim omagiu fostului coleg 
tehn. CRISNIC GHEORGHE 

un om deosebit, care a muncit în colectivul nostru peste 15 ani.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Colectivul Serviciului 

Personal și foștii colegi din cadrul SC „UMIROM" SA Petroșani.
(3230)

ASOCIAȚIA SPORTIVA „Utilajul" Petroșani. SC „UMIROM" 
SA Petroșani, aduce un ultim omagiu fostului coleg

CRISNIC GIIEORGIIE
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3231)

COLECTIVUL RAGCL PETROȘANI este alături de colegele 
lor Crîsnic Gcorgeta și Ramona in greaua pierdere pricinuită de 
fulgcrâtoarea dispariție a fratelui și tatălui lor

CRISNIC GIIEORGIIE

3.

4.
5.
6.
7.
8.

Evacuat apă din subsol manual 
înlocuit 
înlocuit 
înlocuit 
înlocuit

(cavă zincată 3/8 — 1 țoii 
țeava P\C 20—10 AI—G 
țeava plumb presiune 
tub P\ C scurgere 50—110 U

929 lei/mp 
manual

885 lei 
lei/mc 
lei/ml 
lei/ml

358
671

888,98
761,50 lei7kg

FIUL Wilhclm și nora, cu adîncă duiere in suflet, anunță 
încetarea din viață, după o lungă și grea suferință, a iubitei ma
me și soacre

ANTFAIS MARIA
Inmormîntarea va avea loc joi, 9 iulie, ora 13,30, Cortegiul fu

nerar pleacă de la Biserica Evanghelică. (3227)

771,80 lci/ml 
înlocuit fitinguri pentru (cavă zincată și PVC 

383,20 lei/buc
10. Curățat depozit mizerie subsol — manual

762,91 Iei Imc
11. Reparații tencuieli drișcuite interioare

556, 09 lei''mp
12. Glet de ipsos pe tencuieli interioare drișcuite

156,50 lei/mp 
Solicitanții se pot adresa prin comandă, cerere sau 

direct imitații noastre IlAGCL Petroșani, str. M. Emincs- 
cu nr. 1.)—17, telefon 11921, 11920, 12293.

Pontul luciaiile de instalații sanitare solicitanții se 
pot adresa PI 11 „DISPECER \T“ — telefon 11861. 
(I act. 710)

9.

CONDUCEREA și cadrele tehnice de la EM Dilja sînt alături 
de colegul ing. Antfais Wilhelm în durerea pricinuită de decesul 
mamei sale

ANTFAIS MARIA
și transmit sincere condoleanțe. (3225)

SOȚIA Maria, fiul Viorel cu familia, fiicele Pctronela, Ro
dită și Cristina cu familiile, anunța cu adîncă durere decesul 
bunului lor soț și tata

DUNA \ IOREI.
Nu-I vom uita niciodată.
Inmormîntarea azi, ora 15, de la domiciliul din Vulcan. (3232)

CU ADINCA durere copiii, împreună cu familiile, anunță 
încetarea din viață a scumpei lor mâine

ZA1IARIE ANA (78 ani)
Inmormîntarea va avea loc azi, ora 11,00 de la domiciliul din 

Lupeni, strada Tudor Vladimirescu, bloc 29, ap. 13.
Nu o vom uita niciodată. ‘ (3212)

FAMIIJA Vulpe N. este alaiuri de d-nill Zaliarie Ion, la 
marea durere pricinuită de pierderea imunei. Sincere condoleanțe. 

(3212)
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HOROSCOP
RAO ,

(22 iunie — 22 iulie) 
„Figuri impuse" la capitolul 

financiar.
LEU 

(23 iulie — 22 august)
In familie — ceva „mișcări 

tectonice". ,
FECIOARA

(23 august — 22 septembrie)
Găutați, pe cit posibil, compai 

nii liniștite, agreabile. Nu răs
pundeți, sub nici o formă, la 
provocări.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

O luptă crîncenă în plan ideo- 
logic.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie) 

Nevoia de tandrețe vă face 
vulnerabil(ă) la tentații...

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Unele mici neînțelegeri în 
grupul dv. de prieteni.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

„Mutarea" în plic, primită da 
la adversarul dv. vă pune în 
situația de a căuta o ieșire din 
„șah",

VĂRSĂTOR 
(20 ianuarie — 18 februarie)

Apar noi probleme care faa 
din ziua aceasta una dintre cele 
mai agitate.

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Pilotaj dificil pe „apele" strîm- 
torii în care ați intrat,

BERBEC 
(21 martie — 20 aprilie)

Mici dificultăți de adaptare la 
o situație nou creată.

TAUR 
(21 aprilie — 20 mal)

Găutați o echipă capabilă să’ 
vă ofere soluții noi.,.

GEMENI 
(21 mai — 21 lanla)

Combinații de conjunctură cu 
un „săgetător".

Programul TV.
7,00 Programul Televiziunii Na

ționale din Republica Mol
dova. Tclcmatinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 Film serial.

Veterinarul. 4
11.30 Ferestre deschise spre Fran

ța-
12,10 Ora de muzică,
13,00 Vîrsta a treia.
13.30 Audio-vizual studio.
14,00 Actualități.
14.20 S.O.S. Natura I
14.50 Avanpremieră TV.
14,55 Televacanța școlară.
15.30 Cursuri dc limbi străine.
16,00 Intcrprcți ai cîntecuiui 

popular.
16.20 Lumea sportului.
16.50 Tragerea Proiwcxpres.
17,00 Actualități.
17,05 Patrimoniu.
17.30 15, 16, 17, 18.
18,00 Reflector,
18.30 Studioul șlagărelor.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Sport
20.45 Film serial.

Virginie își face de cap I 
Episodul 4.

21.45 In fața națiunii.
22.15 Pro musica.
22.45 Lumea ideilor.
23.15 Cronica Parlamentului. Ac

tualități.
23.45 Universul cunoașterii.

0,30 închiderea programului.
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