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ÎN COMPETIȚIE PENTRU EXPORT
— Domnule director, ați între

prins în această vară o deplasare 
profesională in Portugalia. Cu ce 
probleme, cu ce rezultate'.'

— Am făcut parte dintr-o de
legație ele circa o sută de direc
tori și reprezentanți ai unor so- 
o'otăți comerciale, de stat și par
ticulare, Inițiată de Camera ele 
Comerț șl Industrie a României, 
cu scopul de a cunoaște activita
tea din această țară și a stabili 
relații, urmate do încheierea u- 
nop precontracte economice. Din 
punctul nostru de vedere rezul
tatele s-au materializat in două 
obiective. Primul, să cunoaștem 
organizarea în economia de piață 
a producătorilor din industria u- 
șoarâ, modul de derulare a rela- 
țdlor comerciale, tehnologiile do 
fabricație și produsele realizate 
de portughezi. Al doilea obiectiv 
s-a materializat în discuții cu 
două firme pentru o treime din 
producția noastră. Dacă vom per
fecta contractele, acestea vor 
contribui substanțial Ia existența 
societății noastre și eventual la 
dezvoltarea activității.

— Ce gamă de produse oferiți 
t"'or două firme?.

— Ni s-au cerut căptușeli cu 
fir de viscoză și poliester pentru

— La ce nivel de fabricație se 
situează partenerii vizitați?

— In general, sînt dotați cu 
linii tehnologice importate din 
Italia și Germania, respectiv, din 
țările Comunității europene cu 
care se află în relații stabile. De 
altfel, acestea le asigură șl finan
țarea pentru ridicarea nivelului 
tehnic al producției. Portughezii 
nu sint constructori de utilaje, ci

Convorbire cu 
dl. NICOLAE VLAD, 

directorul TESMA >— S.A.
Lupeni

imprimeuri ușoare, de vară.

cumpărători. Ca dotare, se si
tuează la nivelul mondial, întru- 
cît furnizorii loi’ — italienii și 
germanii — sînt rccunoscuți ca 
fiind cei mai buni constructori 
de utilaje pen'ru indii tria u- 
șoară.

— Comparativ, la ce nivel ne 
Situăm noi?

Din punct de vedere al țe
săturilor crude le sîntem supe
riori dar ca finisare, nu. Ne lip
sesc tehnologiile de vîrf in pri
vința coloranților. In țara noastră, 
coloranții indigeni nu se situează 
la parametri calitativi corcspun-

Cînd plouă, la blocul 1 A

zători unei competiții europene. 
Dar, avînd in vedere prețul scă
zut al produselor noastre, ele sint 
mult mai cerute pe piața euro
peană. ;

— întrevedeți o relație de du
rata cu partenerii portughezi?

— Dorim să stabilim asemenea 
relații de durată atit cu ei cît și 
cu al ți parteneri, dacă este posi
bil. Industria noastră ușoară a 
înregistrat pierderi in activitatea 
de export în urma desființării 
CAER și în prezent se creează o 
supraproducție pentru care va 
trebui să găsim piață de desfa
cere atît în țările Comunității eu
ropene cît și în fostele țări 
membre ale CAER. Cu ani in 
urmă, această ramură, care are 
deja tradiție, asigura circa 20 la 
sută din exportul țării.

— S-n creat o tradiție a indus
triei ușoare și la Lupeni?

— Se poate spune că da. Forța 
noastră de muncă are experiența 
a zece an! de activitate, este bine 
pregătită și va face față cerințe
lor exportului. Experiența și re
zultatele de pină acum confirmă 
că ne vom descurca chiar în con
dițiile unor exigențe mai mari.

Ion MUSTAȚA

e durere
, Pe strada Vișinilor — cartierul 

Stadion, cum i se spune de către 
toți — exista patru blocuri: do
uă, situate chiar la începutul 
străzii, sînt cu apartamente, iar 
altele două, băgate mai la dos, 
includ garsoniere. Nu pun aici 
problema confortului, ci felul in 
care se prezintă privitorului zo
nele din jurul blocurilor cu pri
cina. Dacă la primele două con- 
slați, fără prea multă osteneală, 
că, în fața scărilor, au fost ame
najate zone verzi, presai ate cu 
tufe de trandafiri, la celelalte 
— la garsoniere, deci — mina de 
gospodar lipsește. ln |Oc de iaib... 
in jurul acestora tronează res
turi de materiale de construcții, 
cîteva conducte sparte, gunoaie.

Prima concluzie cste, așadar, 
ră locatarii „A“-urilor pot da lec
ții celorlalți la niitcria gospodă
rire. A ta nu in .canina în a cu

• » •
nu mai au necazuri. Dl Axeiil»- 
Baciu — care locuiește in blocul 
'IA din august 1988, deci de cînl 
acesta s-a dat în folosință — îmi 
spune că o problemă mare o cu 
canalul principal de scurgere a 
apei pluviale. Acesta e situat 
dc-a lungul străzii Lunca și ne
norocirea a făcut ca el vi se 
înfunde taman lingă blocul IA. 
Cînd plouă, apa inundii totul, 
ajungînd să „înghită" chiar si 
40—30 cm din fundația blocului. 
Locatarii au improvizat ei un 
artificiu, o scurgere dar asta nu 
bice f iții mai ales cînd ropote tin" 
cit' V.-i zile la rind. „Am făcut plin 
l1' ri la li AGO, — zice dl, li iciu 
— dar tingiim că n ei m r.inj

Glieorghc OI.t f'.ANU

(Continuare m pag. a 2 a)

Cin’ se ia cu mine rău
Din surse demne, am aflat că 

1 o anumită parte a presei, respec- 
1 tiv „Zori noi“, se citește pe furate 
j la Primăria municipiului Pctro- 
- șani, da frica domnului primar 
J ăl mai mare democrat, care calcă 
' din nou în străchini, dcclarîn 1 
’ t i.Lu, în numele unei c iudate 
■I transparențe, Ceea ce numise an- 
’ terior. într-un act oficial, bun de 
j folosință publică. Consecvent 
.principiului inconsecvenței, dom- 
. nul fost candidat independent 
împins spre vîrful ierarhici lo- 

,’ cale de cei care au crezut în

tr-adevăr în indepen .en 
lasă acum sa se .nțcleaga a! < ,
joc îl face, uitînd că scaunul p ■ 
care stă devin” astfel, ejcctabil 
Nu cobim, dar asta el In finii.’» 
am dori să-i reamintim domnii''» 
actual primar versurile unui cin- 
tec ce se-aude in vremea coasei 
pină și la Crividia : „C’in’ se ia 
cu mine bine/ Ii dau haina de 
pe mine./ Cin’ sc ia cu mine rău./ 
Să-1 ferească Dumnezeu/ Că sînt 
șarpp de Dudău./ D'ăl galbin ce 
mușcă rău..." măi. dragă...

I N-o băgați în seamă!
In zona de preschimbare a buteliilor de aragaz din Petroșanl- 

. Nord, situată între străzile Constantin Miile și Zorilor se petrec. 
I cam de o lună și jumătate, lucruri ciudate.

IO doamnă, pe nume Luci, se postează, dis-de-dimincață. cu 
un registru, înaintea celor care așteaptă să vină mașini cu butelii 
Iși îi cheamă să se înscrie pentru preschimbare. Pentru acest ser

viciu, dumneaei pretinde fiecăruia cîtc 10 lei. Mai spune că res
pectivii bani nu-i bagă în buzunar, ci ea, pretinzîndu-se reprezen- 

Itanta nu știu cărei organizații, îi varsă în contul copiilor orfani. 
Oamenii miloși nu siluită la cei zece lei. îi dau, se lasă înscriși 

!pe registru, dar dandanaua pornește în momentul în care apare 
mașina cu butelii. Atunci se creează nemulțumiri deoarece, pe a- 

Icelași număr, apare și cel înscris la d-na Luci si persoana care 
s-a înscris la dl. Lucian Ciocîrlan. cel care este, de fapt, autorizat 
oficial al primăriei să facă înscrierile pentru preschimbarea bu-

I feliilor. Așa s-a întîmplat și în 13 iulie, cînd au trebuit să inter
vină doi polițiști pentru ca lumea să nu se încaiere.

SUri martor al celor întîmplate ne-a declarat faptul, rugind ‘ 
fotodată locatarii ca, pentru înscriere în vederea preschimbării 
a buteliei, să apeleze doar la dl. Ciocîrlan, în zilele de marți ioi si 

j sîmbătă, între orele 8—10. Altfel, vor avea loc din nou scerm si
milare celui din ziua menționată.

Gheorghe OLTEANU
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Castravetele gorjean și radiațiile
De pe meleagul apropiat al 

Gorjului ne-a parvenit o infor
mație îngrijorătoare. O legumă 
banală, castravetele, nu ajunge 
să prindă rod. Se ofilește și moa
re tocmai cînd dă în floare. Am 
văzut un astfel de petec de pa- 
mînt, cultivat cu castraveți în 
satul Stănești de sub poalele 
muntelui Straja — Vulcan, nu 
departe de Tg. Jiu. Ogorul cu 
pricina arată ca ars. Eforturile 
depuse de țărani pentru a-și sal
va recolta au fost zadarnice. 
Unii au aplicat tratamente cu 
chimicale pentru combaterea 
manei. Alții au încercat să ude 
ogorul. Dar degeaba.

Fatalist cum a fost românul 
căruia nu-i reușește ceva, culti
vatorul cu care am vorbit pe

această temă zice că așa a dat ( 
Dumnezeu de s-a mânat recolta. 
Alții și-au exprimat părerea că 
de vină ar fi radiațiile nucleare 
de care nu e străină centrala 
atomoelectrică de la Kozlodui 
din Bulgaria, amplasată peste 
Dunăre, dincolo de Bechet.

Trist, dar strict autentic Ră- 
mine, totuși, întrebarea chinui
toare : o fi otravă, or fi radia
ții ? Cine știe 1 în orice caz, iată ’ 
un motiv de meditație și de in
vestigații pentru ecologiști, care 
ar trebui să mai lase politica 
și să-și vadă de cele ale naturii . 
în numele cărora le-au acordat ;■ 
voturi de încredere mtilți alegă
tori și simpatizanți.

Vioiel STKAUȚ *

Concedii forțate
In curtea S.C. STIL S.A. Vulcan, Fabrica do confecții, e 11- i 

niște. Incepind din dala de 13 iulie, aproape tot personalul fir- : 
mei sc află in concediu. Un repaos nu prea lung, doar de trei 
săptămini. Adică, pină în 2 august. După care, cu forțele proa>- , 
pete și regrupate — din nou la muncă. Și dai, și dai 1 Pentru că ' 
— dacă între timp nu intervine „ceva" — din data cu pricina va 
începe derularea unui contract cu o firmă italiană. Concediu 
plăcut, deocamdată... (P.N.). ;

BUTELII,
Scurt dialog cp domnul Ștefan Tecuș 

șeful centrului do butelii din cartierul 
Aeroport din Petroșani.

— Funcționați in regim de...
— ...locație de gestiune. Există o auto

rizație eliberată in acest sens, avînd n i- 
mârul 509.

— Care este st dml aprovizionării eu 
butelii de ar igaz. ?

— In luna iunie, dintr-un ncce ar de 
peste 1500, am putut livra numai 63'!. 
Atîtc<? s-au primit. în luna iulie, numărul 
buteliilor- primite pină în prezent este de 
circa G00. Programul centrului nostru cto 
numai după amiază, pentru a permite si 
celor c ire se află la sofliciu in cursul di
mineții să pe.rl r pi inii butelii pentru ar i- 
gaze. ln continuare, cererea locuitorilor 
din cartierul Aeroport pe < ir.' d d< ser
vim, c'-tc foaite mir.-. Fire c, populații 
este numeroasă, ;< <-i locuiesc familii ca 
mnlți. copii, iii maimil ale încadrați in în
treprind, rl miniere. Și se conuma re'i'i.' 
buteliil dc ar,ie i.< pentru că n.lliv nn n i

B U T E L 11...
au în apartamente apă calda și .ml obli- | 
gat.i sa mcâlzfasca apă.

Colaborarea cu C'ompctrolul, buna. Pon
te fi și mai buna. Dar unde nu este hm i 
de mai bine ? Ritmicitatea in aprovizio
nare este o cerință generală Dar C impe- . 
trolul cum poate asigura ritmiiitate daca 
nu arc livrări, din țară, în mod ritmic 
Ma gindesc dacă o stație de imbutclicre 
la Vulcan nu ar fi mai eficientă. l’arcă 
așa se promisese în campania electorală 
din ianuarie—februarie. Se vede insă ca...

— Cu ce greutăți va mai confruntați ?
— Unele acte de indisciplină din partea 

unor c.tățini. In vreau, firesc, sa-i ai i» 
P toți, dar trebuie sa păstrez o ordin?. O 
evidență exacta a celor ce solicită butelii. 
Acea .ta evidență respectată, elimină d- 
tmcațiile cate mai apar intre cetățeni, 
liste si o problemă de spirit civic.

— In perspectivă ?
— Gr. d rî la sTiieitiil lunii iulie vom 

r, intra iii nunii il

Alexandru I NGl RE\NU
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l UMIROM S.A.I____________________________

PROFESIONIȘTII
' Am pătruns la amiază în hala Mecanic șef 1, a Societății Co-
i mtTiiale UMIROM SA Petroșani. Căldura de-afară te îmbia pu

ternic la un di am de umbra interior, dar zapușeala din hală te 
1 tnmuia precum înghețata la soare. Nici vorbă de răcoare, într-o 

bală industrialii, oUpusă nu doar căldurii exterioare, ci și celei 
• ce se degajă din interior. Priveam cu nostalgie strungurile și 

strungarii ori sti ungurițele, aplecați cu ochi și urechi deasupra 
universalului in viteza ari asupra desenului de execuție. Totul 
părea un singur ocean de mișcare, intr-o armonie deplină, om și 

i mașină, pe care numai un piofesionist o poate realiza și remarca. 
Ici, colo, strungurile aruncau așchii incandescente, celebrul 

șpan, pe care ei, strungarii și numai ei Știu să-1 evite și să-i fe
rească tăieturile, absolut dureroase și greu de evitat. Mașina • 
mașină ți în disputa cu omul, de multe ori, mușca mai mult decît 
ar trebui. Dar ei, profesioniștii, știu să evite astfel de situații, 
cautindu-și sati-fa-.-ția muncii nu în ace.ste evitări, ci în fizionomia 
finală a piesei lustruite și utile ce semnifică motivația unei me
serii și a unei munci pline de neprevăzut.

In cadrul S-eției Mașini și utilaje, a societății amintite, Ate
lierul Ml, ocupă un ioc bine definit, atit ca posibilități de expri
mare a meseriei, cit și ca realbărl profesionale de excepție. Unii 
spun că stabilirea categoriei medii de lucrări la nivelul 3—4 nu 
ar fi cea mai bună reflectare a nivelului profesional al -trungari- 
loi. Căci oricind, pe demonstrate, di»pa cim spunea un tinăr 
strungar, acesl nivel poale fi stabilit la categoria 5—6. Dar asta 
e alta poveste, asupra căreia nu insistam și de regulă, nici el, 
strungarii nu insista. Ei insistă p. nlru cu totul altceva și acel alt- 
cexa este p «cerca de a ți c>.<jrcita meseria cu drag și cu folos.

Chiar daca unora le va păi ea bizar faptul, că în condițiile 
actuale, un colectiv cum e te cel al atelierului amintit insistă 
asupra cali'ății meseriei, vrem să ne facem bine înțeleși : aceasta 
est» realitat’a. Si motive, după cum «m avut posibilitatea să ne 
con ng'-m a f.ița Ioi uliii, silit suficiente pentru a exista această 
moi’. ație.

Dl. Eugen Ar.«di. maistru de schimb in cadrul atelierului res
pect’x. n- ofeia vitei a amănunte, ce s- vor tot atitea argumente 
in .« vi ține plăcerea de a munci a tinerilor pe care ii conduce. 
Schimbul ou, formal din 42 de oameni, toți specializați in prelu
crarea nr. ulcior prin a>chi>-re, are cu ce se mîndri, chiar și după 
decembrie >;9. «ind pentru unu a ți face datoria la locul de muncă 
a rum,as doar o amintire. Oamenii din acest schimb, strungari ți 
sîrtingarițc, ,«u înțeles incâ de l.i început ca singurul lor mijloc 
de e> i'dent.i e*-te tocul de muncă din atelier. Și drept urmare, au 
pr«>< «-«lat m con rcin’a. Adică au muncit și muncesc în continuare.

O perioadă i'.i lucrat pentru exjxn t, dar ac um s-a terminat 
comanda și au început ait"!e. Sintem asigurați că în acest atelier 
se pot prelucra or •«• fel de piese, indiferent ..k gradul lor de corn- 
pic ilatc tehnica. Strungari p»o« uni Ion OJai u, Simion Alila, Lu
cian Eodor, C«i-,iian Zgarbură. Elena Stanciii. Ioan Neicij, Karol 
Farca« și colegii lor sint capabili de orice cînd e vorba de mesei le. 
si marți ul Aradi ne eon’ irige câ tliimbul ; <u arc comenzi p'-utr.i 
t<-t anul, pe cmc le va executa Ia Ce] mai inait n.xc-l calitativ și 
cu cil mii mare atașament. ușa cum stă bine unor profesioniști, 
ca și c, cari ti condiue.

/ C.hemghr ( HIRl ASA

Cinl p'ouă, la blocul 1 A e durere...
(Liniare «lin piigina I)

de d« '.fundat, f'd.ita. pe a crin 
,11.1'tir, au trirni doi o.mv-ni. 
b au reușit in-.i -a desfunde". In 

alte pl Linte, uliu d’- la interlo
cutor, nu pr-a .int moti'.e de 
n «nu! unire. D- i in«l ru '.ciinufi- 
c.iua fost și cal lină, și apî 
«Sihla ii rău e ca .i< um pare s«' 
ca nu r, ai an a'-oci iți« <1«* loca 
lari. ,('”1 ' «.clii, care o linca, ? 
pl< i al c-a zi- ca nu știu cine vroi 
s.i vina in ’ocul lui" D n.i Mi- 
rio.tr.i Scoarță, «ari- la la parte
rul aceluiași bloc no totuși o 
P îngere apa «ari după plo.ik 
s<’ strTnge rlo poli s e; atingi stimi 
la fereastră l’lu-, apa (le l.i .«lb 
sol: „N-am văzut sa m- fi tras 
vrioilila apa do a o)o. Au blo. it 
Uf i. D.«r \ in ținț.-rii roi1'.

Olt? două cord..incte de la

puni iul gospodari-se n au mai 
lo-.t alin--.- cam «I mul! d» mii 
nile lu.rmilor de la viliibri/.i-

i o. I >< chestia asia iți dai seama 
invdi.d, aprc< jiul volumul de 
ri zidului ni na o if.' .dl ib- in ele 
și pi lingA. „Așa e uni confir
ma și Daniel Simon. tiu băiat de 
lf> ani. Gunoiul il iau i-inil -,i 

c,nd“. Aceeași opinie o are și 
d na Camelia Gavru.ș: „Asta cam 
,i-..i o. Gunoaiele caro se ridica 
rar In re t ?“.

In rest, o «menii iși vad «li 
ti - abă. Ci i cu go-podai ii cosesc 
de zor. Iar cei «Ic la bl<n uri gin- 
dosc la ceea ce mai vor a fa .1: 
1111 teren do joaca pentru copii, 
■ă aducă eiti’Va mașini de pa 
mint care 1 1 pic arc in spatele 
blocurilor Ei vor, dar .111 nevoie 
- i de pii jin, Deocamdată acesta 
ni) pr«a se vede.

Pr imăria în
t și oamenii domniei 

plin de liniptil frn- 
mc . j>i n’in a ic.diza ceea <'t: -p an propui. 
Una din acțiunii.- prirn-ipalc pe care sc 
insi-.t.’i in momentul de fața c> con 
reparări a și ci.liimbm. a conductelor 
agent t<im:r.

„După C", .vum o s.iptannna. am 
terminam cb- , aivla!ul can.ih lor

v ial- -, nc m api n ,it 
v ,i-,ta ) aș zii- -, aci ca d

1 ,a Vnl' m, prim, i ul 
sale vor -,;i profite din

ri-u-, it 
piu-

«le o alfa acțiune, 
si liimb.ire a con

dilrl l'u de tr.in-port al agentului termic", 
arii-.i .pus dl. Ovidiu Avr.unesc u, pi im.irul 
orașului, l’iiivlul fii ibinte al acțiunii 
rc-.pcx I i v e -- alî:i, în aceste zne, in carlie-

144 de sindicaliști iși iau adio de la Liga
Domnul Vasile Beldie, vicelider al Fi

lialei nr. 8. Valea Jiului, a Sindicatului 
Șoferilor din România, ne-a vizitat la re
dacție, aducind cu sine un document, 0 
cerere a sindicatului liber de la SC CO- 
MIN SA Petroșani (fostă Bază de aprovl- 
zionare — BTAPS Petroșani), adresată 
Filialei nr. 8, prin care acesta propune 
afilierea la SSH, aparținind Confederației 
.Frăția".

Documentul conține două rînduri da 
tabele, primul avind înscrise 32 de nume 
de angajați, dintre care 45 au semnat 
„pentru", iar al doilea tabel cuprinde nu
mele >i prenumele a 103 angajați, membri 
de sindicat, dintre care au semnat favo
rabil 99 de persoane.

Trebuie menționat că, pină la această 
data, sindicatul de la SC COMIN SA Pe
troșani era afiliat Ligii minerilor din Va
lea Jiului. L-am întrebat pe dl. Beldie 
despre cauzele acestui divorț și doi inia 
celor de la COMIN de a se afilia sindica
tului șoferilor.

„Practic, noi nici n-am insistat pentru 
ca acest sindicat să ni se afilieze. Doar 
ca ne-am pomenit intr-o zi, în urmă cu 
două săptâmini, cu cîțiva lideri al acestui 
sindicat care ne-au solicitat afilierea. De
sigur, I am întrebat de ce doresc acest 
lucru. Dumnealor nc au răspuns că au 
tras concluzia că SSR este un sindicat 
serios, că se ocupă mai îndeaproape ți 
decent de problemele sociale ale salariat!-

DIN ȘANȚ
Caznele la care ne supun ier

nile noastre, mai aspre sau mai 
blindc, le cunoaștem, lc trăim de 
ani de zile. Cunoaștem și cauzele 
lor. Dc'de, frecventele ți veșni
cei" defecțiuni — fie la uzina 
care ne furnizează agentul ter
mic, fie in rețeaua de tei mofica- 
re Așa ca orice șantier pe ca- 
re-1 vedem vara, cînd vajnicii 
noștri RAGCL iști iși sufleca mi- 
necile și se pun pe treabă pentru 
a mai repara, penii u a înlocui 
o conducta sparta sau ei odată, 
ne bucura, ni- da speranțe. I .1 
iarnă vom suferi mai puțin <i« 
frig, (('ine știe ’•)

Ceea ce intriga e altceva. Aco
lo unde reparatorii au .^prăvit, 
in ritmul lor... speii.ie inloi-uirea 
conn.iiti-i spart , canalul de ter- 
mntii aie lâmnii' cu lunile dr ico- 
perit. iar pamintnl excavat de ia 
lix ul iute cențu-i abandonat, ce
ea ce, pentru pustimra cartiere
lor, ch \ inc un teren im dit de 
manif'-'-t.iri- a energici și Iniția
tivei, Efectul e-.te ca de a lungul 
ihscliizăturii, canalul di eoperit 
•,c umple < u lot ce se afla la in- 
demma pii>timii — bolovani, pa- 
mint, stic le, alte obii e tc „recupe
rate" din piiajma re« ipicnților 
do gunoi.

Mai l’rapanl c insa altceva. Du
pă eileva luni, deci după ce ți 
copiii se plictiscsi- aceste
„descoperi c“, — vt.-tii zona stră
zii A. lăncii — puni leii- iniei v_ n- 
țiilor pe rețeaua de termoficar» 
divin „obieclivul" cîte unui bul
dozer. Fa i ii ca să se așeze la lo", 
respt-i tiv, peste canal, plăcile de 
beton, în buna parte sparte cu 
ocazia „iliscopcrtei", buldozerul
împinge pămîntul, pictrelr peste
1 analul descoperit, deci, «lirect

lor. Bineînțeles că noi le-am preluvial sUH 
tutui sindicatului nostru și dumneaioi au 
tras concluzia că li se potrivește". ,Ao 
avut cumva vreun diferend cu conducerea 
Ligii ,Nu cunosc, probabil o fi fon» 
eeva, nu știu, dar insistența cu care au 
solicitat afilierea mă face sa cred ca, to
tuși. a fost ceva, ca — poate — nu ii s-au 
rezolvat, în măsură așteptata de dumnea
lor, problemele sociale care-i fiammlă. Au 
afirmat chiar ca, de multe ori, au fost 
duși cu zăhărelul de către cei de la Ligă*. 
.Acceptarea afilierii acestora este de com
petența dumneavoastră 7“. ,Da, domnul», 
este de competența noastră, deoarece sta
tutul prevede câ in sindicatul nostru poa
te intra sau se poate afilia orice ptisoanâ 
care îți oprimă această dorința". .Credeți 
că mai sint și alte sindicale care doresc 
acest lucru ?“. „Nu am făcut investigații, 
nici nu dorim, de altfel, să facem „sem0- 
nea investigații. Din auzite, pare ca există 
sindicate cate ar dori să ni se afilieze. D« 
fapt, intenția noastra esle ea, aici în V»- 
ica Jiului, să ființeze o filială mai puiet* 
nică a .Frăției" care să unească angajai 
«Jin diverse societăți economice, de diferi- 
tc profesii. Asta nu înseamnă câ dorim 
„sa furăm" membri ai altor sindicale, «6 
fiă lăsăm la latitudinea lor opțiunea pen
tru un sindicat sau altul, ia noi baza 30- 
livității constituind-o problematica so
ciala a relui pe care-J apăram".

Ghcorghe OLTKANU

I SÂNT
a >

peste conducte ți... la suprafață. 
Nu rămîne decît pămîntul răvă
șit in zona „operațiilor". Semn 
ca intervenția s-a isprăvit 
„intervenționiștii" și-au fncut 
pe deplin datoria. Dacă Ies și 
cetățenii ți mai nivelează tere
nul, va răsări și iarba peste un 
an și nimeni nu bănuie că ai«'i 
a fost vreodată un șantier reagr- 
celist. Doamne ferește ca, peste

un an, doi, să fie nevoie, 
nou, de reparații, de interTttt- 
lie IN ACELAȘI IX)C, unde bul
dozerul j .înmormîntal", ca pen
tru vecie, conductele, ignwtotf 
rostul canalului de piotiețlf g 
acestuia. Cine știe, s-or fi glndkl 
„specialiștii", altor Intervenții n-e 
ea te mai vină rîndul, «kcl, von- 
duetele pot fi acoperite cu pă- 
niînt. Că, poale, o veni nfîrșiild 
liHvui... Oare ?! (I- DFCAGAN)

OMUL Dl-i BINE IN LUPTA CU STICLA Șt...

bătălie cu termoficarea
Dalia-.", cum îi zic- localni- 

! He rul a clem.ir.il da Ja pune tul ter- 
ilnal lingă Școala generala nr. 6.

ajuniie la conducte. Nu ex.igcrc’Z 
afirinînd câ se lucrcaz.i „in draci", 
adică, deoarece la treabă pun 

cartierului menționat, 
fie rugați de ilon.-i ori

sa Jie împinși de la spate. Au jnțel -s 
dacii o vor face, <■ in folosul lor, In

rnl ni.cio 3B.
cii
n > i - ■
Iu priin.i ta/ă sc dec opc-rteaza t> l-i nul pen
tru a sc

• u nimic
lîi spor, 
iimariil și locatarii
N a fost nevoie- sa
sau
ca, daca o vor face, <■ în folosul lor, 
primul rînd După «Ivcopc rtarea și exaini- 
n iri.-a conducte lor, tot ce este ruginit și 
găurit va in< rgc- la fier vechi, tronsonul 
uimind sa fie inlueuit cu conducte care

sa nu mai «Ic.a ci d«- c ap la iaină. De
fapt, întreaga magi .11 ala de tc-rmolicare a 
or.rulin va fi siipică unti -eve-re exami
nări și op< rațiuni de înnoire de către e 
« lupele spc cializ.de ale Uziin i < lr-c'li ice 
l’aro-.i ni.

Un exemplu c;c se lucrcaz.i soios, Iară 
c lipeli și improvizații, o-te rc țcalla de 
tcrmolicarc a l)lo< urilor „F", de lingă 
complexul «'0mcrci.1l „Mc'rcur". M.ii toți 
ccliițcnii d<’ acolo știu <lc? cîte ori „n puț- 
c at“, iarna trec uta, conduc ta subterana ce 
trece pe lingă compk xul menționat. Fa 
bin«-.
ate.ista nu «a mai lave figuri Asta pcnliu

acum se- eperă, ba < Iii. 11 e sigur,

la <«a veche, subterani, 

alta, supraterană.
<?s« s-a 1 enunțat 

și s-a montat o
„U dalia a ta vrem s-o încheiem în două 

luni, menționează dl. primar, p"nLrn 
toamna .1 ne prindii cu probele 
Ce aș mai putea zice, e ca avem 
echipe' eh- hiclroizolatori pentru care 
cem materialul — bitum și carton 
tal — tocmai ele la Oradea. Zilele 
terminam dc .vfaltat in l’aroșcni ți
apue.iin de strada Traian. Intr-un cuvini, 
virm "â finalizăm ceea ce ne-am propus, 
la timp".

e« 
făcute, 
patru 
add-i 

nsOli 
astetl 

na

Gheorglic OLIEANU
z. a

clem.ir.il
cializ.de
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Deși încep să cred ca este inu
til, nu ma pol abține sa nu în
drăznesc sa caut răspunsuri la 
multele întrebări pe care ni le 
punem in legătură cu ceea ce ne 
înconjoară.

Alai cu voia, mai lara voia 
«ram, cită vreme trăiesc, mă simt 
obligat să trăiesc activ această 
zbatere de zi cu zi, eonstatind 
eâ nv găsim intr-o perioadă «cre
pusculara1*, in care vrem să 
schimbăm multe, clar nu avem 
curajul sa schimbăm ceva. Ape
lam prea des ]a argumentele im
posibilității unor schimbări ra
dicale, riscind să ne obi nu.in 
cu această perioadă, așa cum 
ne am obișnuit cu alte asemenea 
rele. Prea des nedreptățile 1« 
îndreptăm pi in alte nedreptăți, 
iar greșelile prin alte greșeli, 
miiindu ne apoi că situația este 
fi mai proastă.

Cert este Cu trăim un moment 
de deteriorare a tuturor valorilor, 
deși trebuie sa recunoaștem un 
început de gîndire democratică 
ți, măcar, enunțarea unor idei 
<je acțiune economica firească.

f ăsitvl la o parte faptul că 
no'le legi abia i»Ws ute sint deja 
contestate, in majoritatea lor, 
mulți, prea mulți Ie considera 
ca fiind potrivite doar pentru a 
<i încălcate, riscind legea celor 
fără de lege, inclusiv încălcarea 
legii bunului simț. Constatam 
câ sîntem tot mai nemulțumiți, 
tot mai „deștepți" și tot mai 
«araci, riscind să devenim o groa
pă de gunoi, in care ne hrănim 
cil resturi. Macac această pers
pectivă ar trebui să ne îndirjeas- 
<3 în a căuta căile reale și efica
ce de a ne rupe dc trecut.

Am uitat că av-m o țară boga
ta -i frumoasă, draga nouă tutu
ror. in mod real, iar nu ca un 
afișat patriotism declarativ pen
tru Coi care ne întocmeau dosa
rele.

Am uitat că ani dc zile am rab 
dat pontici a fa> e Civa. Uneori 
m< galomanie și Inutil, dar acum log. loan-Niculae CAI’RAR

prea multă zbatere t-ste p utili 
a distruge lotul.

In lipsa noastră dc curaj și 
putere, ne-am răzbunat pe statui, 
pe cuvinte, pe nume de străzi, 
pe istorie, pe fabrici și pe toate 
•cleLalte, exceptîndu-nc pe noi 
înșine. Puținii bani ramași in 
pi'nga țării, marcați de sarăcia, 
lipsurile, viața și răbdarea noas
tră. ne .im repezit sâ-i cheltuim 
pe produse din import pe care te 
făceam și în țară, este adevărat, 
nu cu același gust și ambalaj.

B r u t* ii I 
economiei 

românești
A< mn nu te mai facem deloc, iar 
cei care nil pot cumpără la pre
țurile „mondiale", nu mai consu
mă. Cî.ire ne-am gîndit că, prin 
aceste preturi plătim materiile 
prime, costurile proceselor de 
producție, in care costurile sala- 
riale sînt de cel puțin 10--20 ori 
mai mari deeît salariile noastre, 
costurile de circulație a mărfuri
lor, cu toate rlementele speculati
ve cauzate de neiecunoasterea 
realităților ?

In mod ceit, dacă am importat 
ceva ce avea un preț mai mic 
decit cel vazid în magazinele clin 
Germania, Franța, Tun ia și Ior
dania, acestea erau măi fui i stii- 
cate, alterate, vechi, inutile sau 
chiar deșeuri, plătind lot noi pen
tru riscul uti'izarii lor.

Daca în 1990 exportul neoficial 
practic jt a demon trat viabilita
tea industriei românești, impor
tul oficial din 1992 caută sa ne 
lămurească de contrariu, adică 

to-l.i.i, sa importam și know- 
Uovv-u] peniin făcutul plinii Un 
Turcia, dar și apa de izvor di« 
iordania. Nu cumva sîntem .dro- 
«ați*’ de mirajul descuia jant al 
p.opriri noastre neputințe ? Ni 
cumva ne am urcat pe o era șa , 
și ne chinuim ă o tăiem de un- I 
deva de lingă trunchi ? Nu cum
va ne grăbim să închidem fabri- 
t Je pentru că altfel constatam 
marea înșelătorii' a importurilor 
fals utile trâmbițată de specula
ții care no sugerează ca nu sîn
tem în ne de nimic ?

Ma gindesc, uneori, că mal 
marii noștri cu relații internațio
nale. ar trebui sâ solicite stoparea 
drogării societății românești. Ani 
fost necăjiți și derutați, iar pri
mele ajutoare au fost micile 
doze gratuite dc drog carc-ți su
gerează posibilitatea obținerii 
fericirii pe această cale.

Apoi ne-am plătit drogul cu 
puținii bani adunați, dependența 
devenind tot mai puternică. A- 
nim banii s-au sfîrșit, dar pri
mim credite, din care, dacă cum
părăm tot droguri de bunăstare, 
devenim niște bolnavi incurabili, 
intoxicați în întreg organismul 
economico social, datori vlnduți. 
cu economia șî voința ruinate, 
depnndcnți de drog tntr-un ase
menea hal, îneît sîntem păpuși 
docib1, gata să ne asasinăm pro
priul popor.

Nil știu dacă-î putem acuza pe 
„vînzătorii de droguri", dar noi, 
potențialele victime, trebuie să 
avem curajul să schimbăm piesa 
mită ce se joacă pe scena acestei 
lari. Tri biiir insă să înlocuim și 
actorii, și regizorii, și directorii 
de scenă, poate și pe sufleor, dar 
numai pe cei orbiți de necinste 
și Incorectitudine, precum și ne 
cei pe care incomprtența nn ie 
dă posibilitate n să-și judece fap
tele.

ln ultima vreme, asistam cu toții la scandalul cleșcurtio» 
importate din Europa de Vest și depozitate pe tot cuprinsul 

cantități considerabil”. Coi care au „aranjat" aceste iin- 
-au gin lit l,i coiiMteint -le dezastruo isc pe care le pvrt 

iui numai a-upr.i mediului înconjurător, ci si asupra S&nâtft- 
laudabil laptul că macar acum, in al dolspre- 

d'U.lii î scama de p-Ticolul pe Car® II 
a hit.i.it stoparea ir.tro.l te< i ii lor în (ard. 
după ''evoluție, in șirul ocictâțil noastre, 

s-a instalat mental taifa că tot ce „vine" din străinătate este mal 
bun, este de calitate superioară. Așa se explică faptul că piețete 
nou tre au fost invadate de tot felul de produse, prezentate 
ambalaje care să-ți „ia ochii" cum zice românul. Au apărui 
la toate colțurile, fel de lei de „boutique uri" cil ademenea pi 
duse. dintre <are. unele cam lasă de dori', in ce privește pali ba ti 
dai .. „nu contează, sint clin străinătate" I

Aceeași mentalitate a existat, 
importul de deșeuri, că ar fi 
noastre într adt var, așa este ! Sînt toxice, pe cind ale noastre 
prezintă această calitate „superioară". Probabil acesla este și me
ii". ui pentru care, nici nu sint băgate in seamă, cu toate că, peste 
tot, ne împiedicăm de ele. In jurul blocmilor, a recipienților de 
gunoi, in piață, pe stradă și chiar în parc ne „întimpină": cioburi 
de sticiă, fel de fel de cutii, bidonașe, pungi de plastic, cutii de 
conserve, hirtii etc.

S-a pus și problema „importului" de specialiști in acest do’ne- 
niu, care să ne „inițieze" in prelucrarea acestor deșeuri. Nu s-a 
ținut cont de faptul că avem și noi deșeurile noastre, indigene, în 
cantități suficiente și, mai mult devii atît, avem și specialiști bine 
pregătiți in domeniul chimiei, capabili sa le prelucreze. C • ur
mărește la televizor emisiunile de „Știința si imaginație". "Cate 
să-și dea seama ca, avem pe la noi specialiștii noștri, in diferite 
domenii, nefiind nevoie să-i „importăm". De exemplu, zilele tre
cute în cadrul emisiunii amintite a fost prezentat un renumit cer
cetător român din domeniul chimiei care, cu mijloace proprii, în 
laboratorul său, a reușit să obțină din deșeurile noastre, diferite 
tipuri de mase plastice, coloranți, pulberi metalice si chiar aur și 
argint, pe care le-a prezentat în cadru) emisiunii, indicînd și do
meniile de activitate în care pot fi folosite. Deci, deseori Indigena 
avem, specialiști de asemenea ; iiu ne rămine docil să-i prețuim 
și să-i stimulam. acordîndu le tot sprijinul în vederea prelucrârfi 
acestora.

Dintre deșeurile care ar putea fi prelucrate și valorificate a» 
fi de menționat: ambalajele de sticlă, din import sau din țară cu 
diverse produse, care nu sînt primite la* magazinele noastre contra 
schimb de marfă, precum și sticluțele și borcănașele. în care sinii 
comercializate medicamentele. Acestea s-ar prelucra mult mei 
ușor și mai puțin costisitor decit nisipul cuarțos care, dc fapt, for
mează materia primă în industria sticlei. Diferite tipuri de raill, 
bidonașe, pungi și dopuri de plastic, cutii de conserve, 
metalice de la borcane și sticle, ambalaje din hîrtie sau 
tot felul de hirtii (ziare, reviste vechi, maculatură școlară depAșb»ai1 
tă etc), fier vechi, precum o alte obiecte metalice. care nu 
pot fi folosite ș.a.

Pentru a putea fi insa valorificate, ac, ste deșeuri trebuie 
pozitate in centrele de prelucrare. în acest scop este necesar 
(X1 întreg cuprinsul țârii, deci si în orașele din Valea Jiului, 
clusiv in orașul Petroșani să se înființeze centre de colectare 
deșeurilor. Consideram oportun sa se studieze și o metodă I 
care, cetățenii, să fie lămuriți că aceste deșeuri sînt folositoare 
ca nu trebuie aruncate la gunoi sau la întimplai e, pe unde se ni-1 • 
merește. •

în urmă cu cîțiva ani existau asemenea centre de colectare, trt 
special a hirtiei. Elevii de la diverse școli erau chiar ob i ;ali 
predea. în fiecare an, o anumită cantitate de maculatură, școlile 
d. venind in felul acesta adevărate centre dc colectare. De ae nu 
am reînnoda firul acestei tradiții dc pe urma căreia am aveâ 
numai de ciștigst ?! Desigur, prinți-un sistem dc cointeresare cu
venită, eficienta.

în felul acesta, atenția cetățenilor și în spex ial a copiilor s-ar 
îndrepta spre colectarea deșeurilor și nil le-am mai intiini 
tot, contribuind astfel si la menținerea curățeniei orașului 
în morm ntul de f.iță, cam la-ă dc dorit, inclusiv 
i ilor abandr nate.

unii, in 
portin i. nu 
avea, 
ții oamenilor. Este 
zecelea ceas Guvefnil'. 
pac inia aceste deșeuri.

Se știe că, umdiat

I

f 
probabil, și in ce privești 

poate, mai „grozave", decit ale

capoeo* 
carton,

mnai

peste 
care, 

n cauza deșeu-

Viorica ȘTEFAN

Minerii, între productivitate și grila de salarizare
Mi s-a 'lat ',ă au l, nu o data, 

expresia „domnule, da'a Ic gin 
Ac,ti hi condițiile grele din iun 
tiran, minorii trebuie plătiți pen 
Irii simplul fapt, di intia in mi
ci. i...".

■>a, c te o pâr' r< Doar, cind 
ni.nr.trul in lostriei, invitat liind 
in toamna trecutiî vi vadă „pe 
viu" ce c mina și în ce condiții 
lucrează minerii, a avut o altă 
părere, careia i-a dat glas in mod 
frust.: „Există o soluție: decit să 
tacreze oamenii in condiții Inu
mane, m ii bine să închidem mi
na Și aceasta e o părere. Mal 
mult: o altcrn.itiva. Dar, deocam
dată, pricepe <ine poate..

De curind, s au înch. iat nego
cierile dintre ftAlf și Liga ‘.in 
dă .'ițelor mina re pr ivind con
tractul colectiv <le nnin'ă pe 
1992. Dacă ne gîndim că ne a- 
flam la mijlocul lunii iulie, chiar 
am pășit în a dona jumătate a 
anului, era și timpul Dar rl.nrî 
negocierile au durat ' ît an durat, 
iar contrariul colectiv abia a- 
rnm prin le forma finală •— și
nu numai în Valea Jiului, ci și 
in alte ramuii — înrramna că
negocierile au fost dificili Au 

fost nu pentru anumite formu
lări dm prevederile contractului, 
acesta în formă finalii a și fost 
tipărit de vreo doua săptămim. 
loto] s-a opiit și s-a invirtit in 
jurul grilei de salarizare cerută 
prin noul contrar i de munca. S a 
cerut un nivel do salarizare ți 
alte drepturi a căror acordare nu 
a ținut și nu ține de competența

Să alergi dc unul singur și s-ajungi pe locul... trei
Con iliuh.ii de admini-.lr.'iție a 
Ilogici. De i, •-a ajun la Guvern 
un le, lucrin i]o am înțeles că 
s-au lămurit in piincifiiu și n 
gocierili' privind eonii..'IU| < > 
lecf.iv au intrat in ultima fazi.

Dar problema care se pune 
' le, 'lesiițur, de Iul de d< licata 
și a stat LA BAZA pietcnțiilor 
'indii, liste piivind majorări a 
' .il it iilor. Firesc <ra ca ar ea tâ 
BAZA să fie imbimălățirea in li- 
c ilorilor economici. Creștere i 
producției și a | >i oducl i vil ii 11 
muncii Dar de așa ceva nu pini- 

te fi vorba, pentru că. in afara 
unei cri șteri ușoare a niveliil ji 
extracției in comparație cu pe
rioada corcspiinzutoarc a anului 
trrs ut, ultimele doua luni au in- 
reg’istiat un regres in ceea ce 
privește producția de huilă, pro- 
• luctivitate.i nuin'ii. E trist, dar 
acesla e adevărul. Motivul pen
tru care au cerut sindicalele mi

nieie salai iî sporite este altul: 
grila dc '-.d,irizare a enerpetieie- 
mior 'din cadrul ItEixlEL, ajunsa 
la ifre ipro.ipe astronomice, in 
mi. o caz. incredibil dc muri. z\- 
șad.ir, pi il'-nția imidilor e fi 
■ -asca dm ac sl punct de vedere 
I 'enti a iu tot un adov. ii v i
'Ieși min iii uU fost i m.n .„im 
«nvidiați pentru '«dam mari, m 
el isiv le cei e.ire 'firma că 11 0 
in'ia in mină nici da< .< ar pri
mi sal.,, ii de z, ( o oi i mai mart, 
«| immiii, 'iii fost și anul trecut 
alau pe |m u! trei, dup,, energeti-

cimi și ciToriști, in privința sa
larizam Și dacă e al punem
aceeași întrebare : de ce sa 
fie nedreptățiți minerii ? Pen
tru ca. chiar d <ea pro
duc tain cit au produs
și anul trecut, condițiile de mun
că specifice sint mult mai grele 
ilicit in alto ramuri. Nu contes
tăm pericolele ce pindcsc activi

tat'a encigeticii nilor. Dimpotri
vă. Dar, nu put'm minim,ilrz i 
faptu, ea. in prima juni ll.ih a 
anuiut, in oxplo um ile m ni a e 
ale t aii dii'lui s mi du m
tii i .11 e zi lucrnloar. in m ,iic. 
!>, ) a cidente. Din tolaiul ue 711 
accidente, 725 au fost cu incapa
citate temporară, 7 cu invalidă i- 
te și 9 au fost mortale. Deci, pre
tențiile minerilor nu sînt exage
rate. D( sigur, nu pentru cei care 
si <iue in mină să doarmă mtr o 
nisă si nici pentru cei < arc sâp- 
tamm.il, din 5 zile lucrătoare nu 

lucrează r-ici trei. D ir .noasta s 
ab'î poveste și, pina la m ma, ri
gorile disciplinei, ni i anismclo 
'ficicnței producției i- i vor spu- , 
ne . UV!I tul

Problema problem lor < '.<• insă 
alta. Inflația macină vi.-ua tutu-, 
> or categoriilor de „ilar ați. Leul 
n arc valoare pentru că nn 
sprijină pe produ-m, pe produc-,j 
fie, pe marfa. Și au ciști" 'M 
cauza cei care r c* urg mai vtrU>'«u 
la pix'siuni .soci.il-politicc — 
ve și minori.ide, am nințări cil. 
p im arde sau bite ele. Și, flitul | 
vorba de categorii „nionopoîiste"*. 
care pol bloca economia, sigur,. 
Guvernul ccdeazA. D.ir. după (in-i 
care cedare, apar noi 'b’Z'’chili-iJ 
lire între difot ițele c it( 'iii de 
‘„lia: i.iți. Nemnlțe nipile cresc,. 
Dar deze, iiilibr, o și m miiîțiN, 
mirile niai c ■■ penti’i ■ a fie
care majorare dc salarii l'teimi» 
r.a creștnea inf’.ițici, '-.lecuion- 
lii abia așteaptă să nuda dc ma
jorări 'alari ilo și salt’’ si ci pre
țurile Și, nefiin I produse, marfă. 
specij.1 i urcă prețurile l.i infinit. 
A'tfel, in loc "ă fi cî»tipnt ceva, 
cu t'ani mai mulți. se piri.Ti

loan D1HEK1 f

hit.i.it
tamm.il
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Actualitatea internațională
CONFIRMAT

Dl. PARLAMENT

Milionarul american, de origi
ne iugoslavă, M.lan Panici, de
semnat premier al noii Iugosla
vii (Serbia, Muntenegru) a fo.R 
confirmat de parlamentul iugoslav 
cu o majoritate covușitoare.

Principalele puncte forte ale 
programului său guvernamental 
Ic constituie : demilitarizarea Bos- 
niei-He; țegovina și dezarmarea 
combatanților etnici (croați, mu
sulmani, sirbi), retragerea trupe
lor sîrbe din această republică, 
recunoașterea noilor state des
prinse din fosta Iugoslavie (cu 
condiția păstrării drepturilor ju
ridice de ca.re noua Iugoslavie) 
și relansarea economică a țârii 
printr-o largă cooperare inter
națională.

Filipov, a fost marți arestat prin 
mandat emis de procuratura ge
nerală a Bulgariei. Principalul 
cap de acuzare ce susține man
datul de arestare e>te deturnarea 
de fonduri. Potrivit anchetei pe
nale, in timpul cit acesta a fost 
pi im-ministru peste 250 milioane 
de dolari au fost deturnați pen
tru sprijinirea partidelor comu
niste din 
alte țări 
în vreme 
Bulgariei 
alert.

Potrivit 
lui general al Bulgariei, urmează 
a fi arestați încă zece miniștri 
ai guvern ului din acea perioadă, 
sub învinuirea de deturnare 
fonduri și abuz in funcție.

Cuba, Irak, Algeria și 
considerate extremiste, 
ce datoria externă a 
a crescut intr-un ritm

declarațiilor procuror'J-

DF.7A’ Ă! UIRI

de

NOI ARESTĂRI 
IN BULGARIA

Fostul prim ministru al Bulga
riei, intre anii 1981—1986, Grișa

Procesul PCUS. desfășurat 
Moscova, scoate la iveală, 
declarațiile m artorilor 
fapte inedite din activitatea a- 
c?S*uia. Astr-1, unul din martori, 
pe. onalitalc importantă in fostul

la 
piin 

acuzării.

PCUS, a declai at că în urmă cu 
doi ani. din ordinul lui Mihail 
Gorbaciov, numărul doi al 
PCUS, a semnat un document 
prin care se dispunea distruge
rea a peste 200 de dosare secrete 
ale partidului. Totodată, martorii 
apărării au solicitat includerea 
în proces și a faptelor lui Boris 
Elțîn, actualul președinte al Ru
siei, a cărui carieră politică 
leagă direct și în totalitate 
PCUS. Boris Elțîn a ieșit 
PCUS in 1988.

se
de 

din

CONGRESUL D5MOCRAȚI LOR

Partiduț democrat din SUA îți 
desfășoară în aceste zile congre
sul de desemnare a candidatului 
la președinția SUA și de defini
tivare a programului cu care a- 
cesta se va prezenta în cursa 
pentru Casa Albă. Bill Clynton 
este democratul desemnat pentru 
confruntarea cu actualul preșe
dinte Gecrge Bush. Potrivit ul
timelor sondaje de opinie, candii

| HOROSCOP
I
I
I
I
I
I

neg t- I
DuDă 4

î
I
t

datul democrat a cunoscut, tn 
ultimele două luni, o creștere 
semnificativă a popularității sal?, 
devansîndu-1 cu aproape trei pro
cente pe republicanul Bush.

RELANSAREA 
PROCESULUI DE PACE

Premierul Israelului, Itzao Ra
bin, a adresat țărilor arabe invi
tația de a relua procesul de pace 
in O? ientul Mijlociu, prin i 
cieii purtate la Ierusalim. După 
cum transmit agențiile de presă, 
apelul de pace aț premierului !s- 
raelian a fost primit cu răceală _ 
de țările arabe, care nu prea s-au | 
grăbit să vină în întîmpinarea , 
lui Itzac Rabin. O speranță de ! 
relansare a procesului de pace în ' 
această zonă extrem de tensionată I 
se leagă, după toate probabilită- ’ 
țile, de anunțata vizită a secreta- Ș 
rului de stat american în Orien- I 
tul Mijlociu, stabilită pentru s- I 
ceasta lună, vizită ce include atît fi 
Israelul, cit și țările arabe inte- 1 
resate in zonă. fi

ANIVERSARI
PENTRU Rus Manoilă la aniversarea zilei dc naștere, multă 

sănătate, fericire și a mulli ani ", Cu dragoste, solia si copiii. 
(3371).

„LA MUI.Ț1 ANI !“ pentru Rus Manoilă filă) din pai tea prie
tenilor Ionel, Dan și Mihaela.ȚMlH).

V1NZARI — CUMPĂRĂRI
VÎND motor D—115 casat, informații: str. As uitoi ilor, bloo 

27A/6 după ora 20. (3419).
VlN'D Dacia 1 300. Informații ; Lup. ni, str, Gh. Șinc.ii, bl<>0 

D5/8, după ora 16. (3405).
VÎND Dacia 1 300, stare buna, Petrila. str. Republicii, bloc 116, 

ar 3. et. I. (3410).
VÎND Da> ia 1 300 cu îmbunătățiri de 1310. Petroșani, Gli. 

Barițiu 22. Telefon 4582G. (3401).
VÎND incubator scos pui. Lunca, str. Independenței, nr. 9 (Bră- 

tianu). (3404).
VÎND urgent casă cu gră fina, preț convenabil. Petroșani. rtr. 

Tudor Vladimirescil 15. (3413).
VÎND garsonieră confort I. str. Unirii 2/12 sau schimb cu si

milar Oradea. Telefon 42005. orele 18—22. (3109).
CUMPĂR cartea „Aurel Vlaicn — viața și opcr.ia, autor in1’. 

Constantin Gheorghiu. Informații, telefon 956/12762. (3111).

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

.SCHIMB apartament, Stadion, două camere decomandate, două 
balcoane, cu
4351G. (3112).

SCHIMB
b’oc 47/6, CU

apartament 2—3 camere, exclus Aeroport. Telefon 
I 

apartament două camere, Petrii?, cartier 8 Martie, 
trei camere Petrila. (3416).

PIERDERI

PIERDUT legitimații bibliotecă, periodice pe numele ChclroîU 
Aurelia, eliberate de U. T. Petroșani. Le declar nule. (3103).

PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice nr. 8 993, elibe
rate de U. T. Petroșani. Le declar nule. (340G).

PIERDUT permis bibliotecă pe numele Ivana Florian, eliberai 
dc U. T- Petroșani. îl declar nul. (3400).

DECESE

(( PRINSE dc nosfirșită durere pricinuită de trecerea 
ființă a celui care a fost

Ec. CIOI.Ol AN CONSTANTIN 
remarcabil economist, ani în șjr director al comerțului în 
Jiului, om de aleasă omenie și probitate morală, familiile

în -ne-

I

Doriți să vă faceți cunoscuți publicului și viitorilor 
parteneri ?

Apelați la serviciile de publicitate
ZORI NOI

Numai prin intermediul cotidianului nostru intrați 
rapid și direct în toate mediile din Valea Jiului!

„linie îs money“
Ziarul „Zori noi" o dovedește o dată țn p|us.
Sloganuri publicitare penetrante, prezentate gtaf'că 

deosebită. Apelați cu încredere la serviciile de publicitate 
„Zori no?‘l

Numai piîn noi înfrăți în miezul afaierilor prospere!

Nu uitați, simbâlă

ZOR! NOI publicitate

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar dc redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil <lc număr 

Ion MUSTAȚA 
Corectura :

Emilia ACHIREf și Viorica I IR II I I s( II

RA«
(22 iunie — 22 Iulie)

Atenție la cel cil miere pa 
buze I

Valea 
Dăbu- 

leanu și Ciolofan anunță Pe toți cei care l-au cunoscut, prieteni 
și colegi, că ii mai pot însoți pe ultimul său drum astăzi, începînd 
cu ora 11. Cortegiul funerar va porni din strada l’ăcii 6/27.

Odihncască-sc in pace! (338G)

COLEcfo'UL fostei Direcții Comercialo a municipiului Pe
troșani aduce un ultim omagiu celui care ne-a îndrumat cu grijă 
părintească și dăruire în profesiune și în viață

DIRECTOR EO. CIOLOFAN CONSTANTIN
Amintirea lui ne Va rămînc veșnic vie. (3117)

COLECTIVUL Societății Comerciale REALCOM S.A. Petro
șani aduce un ultim și pios omagiu celui ce a fost omul dc omenie, 
de înaltă ținută profesională și bun conducător 

Ee. CIOLOFAN CONSTANTIN
Odihnească-se in pace! (3107)

(O LIX TIVUL Societății Comerciale „Straja” S.A. Vulcan re
gretă profund dispariția prematură a celui ce a fost Un neprețuit 
coleg si om de aleasă omenie

Ee. ( ÎOI.OI AN CONSTVMIN 
cel care a condus tinip îndelungat destinele comerțului din Valea 
Jiului.

Sjneeic condoleanțe famili"i îndoliate și <> nepieritoare amintire 
celui dispărui.

Odihnească-se in pace!

Cotidianul dc opinii și informații al
V aii Jiului „ZORI NOI" este ieaiiz.it <lc 

SOC I ETATEA COMERCIALA
„ZORI NOI" S.A. 

înființată conform De
ciziei nr. 208/12.06.1991 
a l’rcfectui ii jtiilețuhii 
II unedoara.

Director 
MIRCEA BUJORESCU

Materialele nccoinandate și ncpublicatc 
nu se restituie. Responsabilitatea morală 
și juridică asupra corectitudinii dalelor 
cuprinse in articole aparține, in excluși- 
vitale, autorilor.
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LEU
(23 iolie — 22 august)

Sînteți într-o formă excelentă, 
fapt ce nu va trece neobservat 
și vi se va da de lucru...

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie) i

Paradoxal, printr-o ieșire ne
controlată, vă cresc acțiunile.

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Trageți linie și adunați, și.- 
viceversa.,.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembiie)

Una caldă, una rece. Cea rece 
ține și de foame...

SĂGETĂTOR
(22 noiembrie — 20 decembrie)

Deși gîndul vă stă mereu aiu
rea, nu vă îndepărtați prea mult 
de casai

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

„Diplomația" feminină are ciș- 
tig de cauza,

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie —• 18 februarie)

Evitați lupta pe două front urii

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie)

Un săgetător versat nimerește 
ținta din primul foc_

BERBLG
(21 martie — 20 aprilie)

Gel cc vă face un mic cadou 
vine cu gîndul unei mari 
niri,

(21
Trimiți 

ce face.

TAUR 
aprilie — 20 mai) 
bani cu caro nu

GEMENI
(21 m«l — 21 Iunie)

E momentul să decideți, 
toată răspunderea, asupra 
rului dv.

int.il-

aveți

, ca
viito-

Programul TV„
Programul Televiziunii Ni, 
ționale din Republica Moli 
dova. Telcmatinal. 
Actualități.
Calendarul zilei. 
Ecran de vacanță. 
<T?1 o efr n n

110,55 WORLDNE® USIA'<
12,10 “
13,00
13.30
14,00
14,20
14,50
15.30
16,00
16.30
17,00
17,05
17,35
18,00

7,00

10,00
10,20
10.30

18,20
19,00
19,30

20,00
20,35
23,45

21,10
21,55
22,25

22,10
23,10
23,25
24,00

Ora de muzică. 
Oameni de lingă noi. 
Jazz-magazin, 
Actualități. 
Convi Suiri.
Tclevacanța școlară. 
Cursuri de limbi străine. • 
Agenda muzicală.
Forum. 
Actualități.
Repere Moldave. 
Drumuri în memorie. 
Tclc-discul muzicii 
tare.
Simpozion. 
Studioul economie.
Desene animate. 
Casa zburătoare. 
Actualități.
Sport. 
I ilm serial.
Dallas. 
Episodul 115.
Reflecții rutiere. 
In fața națiunii. 
Microrccital „Blue 
tem".
Reporter '92. 
Actualități. 
Stadion, 
închiderea programului.

popu-

Sl-
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REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: 2675
Petroșani, str. Nicolae Bălcescil nr. 2 
Telefoane : 41662 (dircclor-rcdactor șef))
11663, 12161 (secții). _________ ,

*

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str.
Nicolae Ilălcescu nr. 2. Telefon 413G5.
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