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Intru lit ural lira „de sertar"

si tea ..(ie trntiiar"
De mai multă vreme prin fața Poștei din Petroșani, dar și în 

a te locuri, vinza.ori ambulanți iși expun cărțile spre vinzare Eu 
cred că este un lucru bun, in spiritul economiei libere. Că este 
a.a o dovi lese sute de oameni care, poposind în fața improviza
telor librării, isi scaldă privirea și spiritul examinind ce mai e 
nou prin ni mieroasele edituri ce se concmează una pe alta, așa 
cum este și firesc. Ori-cît te-ai strădui n-ai să găsești niscaiva <>- 
puri din 1 tevatura română ai căror reprezentanți adică scriitorii, 
susțineau sus și tare acum vreo doi ani și mai bine că au soi tarele 
pl ne. doldora de creații ce n-ar fi trecut de odioasa cenzură. Poa
te că de aceea amabilii librari ambulanți ne pot oferi ce an. adi'ă 
numai si numai traduceri din literatura străină rlc consum Sau, 
cum se zice, relaxantă, decont ctantă. Cele mai multe sint re< li- 
trîri ale unor traduceri vechi. Și se cumpără deoarece cultura este 
un rezultat al lecturii, chiar și dintr-o carte proastă înveți ceva.

Dar situația aceasta, de prea adincâ plecăciune, fără discer- 
nimint. fața de tot ce s-a scris, mai de mult sau mai d- ctl’in 3. 
prin lume. <-.te generală Am sărit dintr-o extremă in alta. T,a 
televiziune ni se oferă f lme, uitate pinâ și de regizori, scoase le 
la naftalină Iar cinematografele ne incinta cu producții comer
ciale, dar bine făcute. Despre teatre, ce să mai vorbesc, sint în 
tr-o stare muribundă. Se mai gindcștc cineva la t -atru ? Cultura 
se fa"? în videoteci harnice și întreprinzătoare.

Seceta aceasta păcătoasă s-a abătut și asupra literaturii r >- 
rnăne, care se afla in fața invaziei hoardelor de traduceri, foarte 
[SfoFitabile. ale scriiturii din cele patru zări.

Dar poate că și eu cau nod în papură. Dacă e să aleg între 
literatura „d? sertar" și cea „de trotuar", poate Că și eu aleg, cu 
ftlvemte mofturi cărturărești, potrivit acum ca nuca in perete, pe 
dea de a doua.

Tiberiu SPĂTĂRII

Privatizare ca
Inițiativa privată pare a II 

prins rădăcini trainice in ora7ul 
_de pe Vale". Nu mai puțin de 
27 de întreprinzători particulari 
și-au deschis aici firme cu cele 
mai divtrse obiecte de activita
te. De la magazine alimentar? 
la consignații, restaurante ți pînfi 
la frizerii ori DDD, privatizai ra 
ă Început aici să dea roade. In 
fiecare lună, patronii se Intlinesc 
cu autoritățile orașului. pentru 
a pune umărul (util cit li permite 
fiecăruia... punea) la schimbarea 
feți I orașului

• De mu mult timp, locuitorii 
din colonie i au dorit Încă o 
alimentara. precum și redeschi
derea măcelărie. Lucruri desp>e 
(arc și noi am scris la vremi i 
respectivă. Si nu mică ne-a fod 
mirarea tind am văzut ctî ni 
n -am bătut gura de pom ină. 
Pentru că domnul Ion tvî.ixim im- 
praună cu frat- Ie său Dumitru 
Maxim nu cumpărat două spații 
Camerei ale in > ire nu înființat o

la... „Halamuc“
alimentară și o măcelărie. Da 
unde se vede că dinșii citesc zia
rul și sint receptivi În propune
rile oamenilor. Iar ideile lor nu 
se opresc aici. Noi le dorini suc
ces și să-i ajute ., punga I

• „După ce am clștigat licita
ția pentru spațiul ce a aparțin it 
pina de curind Cooperativei „U- 
nirca", prehrinclu-1 (conform 1- 
gii) cu întregul stoc de marf;l 
n- vandabilă. am găsit nici o sta
re de fapt ca la... balamuc" — 
ne spune doamna Nimorrî Mi- 
ha'la Lucru car? s? vede i a 
dat idei, întrucât s-a giivlit să-si 
denumească societatea, nici mal 
mult nici mai putui decit BALA
MUC '

• Unul din blocurile cu un 
grad iidif.it rl d"grudare pi nfr-o 
id'-e a Primăriei a fost inc liiri.iL 
cameră ru cameră, intreprinzito- 
rilor portic ul.ii I. stnpin lu-se a-.t 
fel disti ugere.i „ I- i > un m.î" i 
a<- stui.i.

LIGA SINDICATELOR MINIERE VALEA JIULl ICOMUNICAT
Opinia publică din Remania a aflat prin intermediul presei 

și televiziunii ca liderii unor organizații sindicale din industria 
minieră au făcut publică încercarea de declanșare a unei greve 
generale in minerit.

l iga Sindicatelor Miniere „Valea Jiului" consideră că liderii 
respectivi, neglijind interesele celor pe care îi reprezintă, s-au 
transformat in uneltele unor forțe care, din inconștiență sau rea- 
voință, mcearcâ folosirea minerilor ca pe o masă de manevră in 
perioada organizării și desfășurării alegerilor.

I.lga Sindicatelor Miniere „Valea Jiului" nu se află în conflict 
declarat cil organisme sau reprezentanți ai puterii legale și intenți

onează, in prezent, să rezolve problemele membrilor săi exclusiv 
pe calea unor acțiuni de mediere și conciliere.

Liga Sindicalei >r Miniere „Valea Jiului", împreună cu alte 
organizații sindicale din cadrul ( onfederației Sindicatelor Miniere 
din România (sindicale miniere din \ alea Jiului și din județele 
(araș-Severin, Mehedinți, Gorj, Timiș, Argeș, Bihor. Bacău) nu 
încurajează și dezaprobă declanșarea oricărui tip de grevă in 
timpul campaniei electorale.

I’elrit BR \IȚ. 
prim-vicepreședinte

ZIARUL NOSTRU DE MIIXE APARE
IN 8 PAGINI

Reuniunea numismatilor
Tematica diversa, exponate valoroase

■Simlx.ta și duminică, spațiu 
sul și vig,intui foaier al corpu
lui nou al UT Petroșani a găz
duit cea de a XVIII-,i ediție a 
Reuniunii pe țară a colecționari
lor de insigne. Tradiționala reu
niune anuala, organizată de fi
liala Petroșani a SNR, a cuprins 
și edițiile a Vl-a a Reuniunii te
matice „Sporturi de iarna, tu
rism. vinătoare". a „Expo-M meri
tului", precum și o expoziție ge
nerala, in prima ediție, a unor 
exponate de Hori de mina, piese 
numismatice ele.

Recenta înlilnit’e a reunit bl 
de conciutnți din țarii, cate -iu 
prezentat, in total 223 panouii 
tematice, din care cale mai mul 
te au fost d n domeniile culturii 
și invfițamintului (fi concuri-nți 
cu 39 panouri); al turismului •!) 
cu 32 panouii). al inedieinei și 

< rin ii roșii (li eonciireiiți eu '.'I 
panouri; al mineritului (I cu ?!'); 
al fotbalului (I ( li 21 panouri) et -.

Deși laț i de media conciiren- 
ților la edițiile precedente, nu
mii ul particip.in'.ilor s ,i iidn .it 
a a la jnni.it.it> , oasp ții au 
I ivr-nit din centi ele i ii vechi 
tridiții in mișcare,i numismati
cii — Arad, Constanța. Craiovi, 
I > ’v.i. pa ..crini. Timișoara T 
lin. iar I i>as|>i ți fiind de pesic 

hol. >i e — 3 < I i i I >ii Ig ar ia fi unul din

Intrarea in vigoare a noii tran
șe de reducere a subvențiilor i 
ele creștere a prețurilor la unele 
produse și servicii nu e lipsită 
de surprize. In prima zi de după 
anunțarea oficială a Ordonanțai 
Guvernului privind noile prețuri. 
Consiliul Național Consultativ 
al Sindicatelor s-a întrunit intr-o 
ședință extraordinară. Pe ordinea 
de zi a figurat o singura proble
ma: ana.iza hotăririi Guvernu
lui cu privire la reducerea sub
vențiilor și acordarea de com
pensații. Președinții celor trei 
Confederații sindicale componen
te ale Consiliului Național Con
sultativ, domnii Victor Ciorbei 
(CNS1.R), Miron Mitrea CJ’răția") 
și Bogdan Hossu („ALFA") au 
reclamat faptul că Guvernul n-â 
respectat integral ințelegerile 
convenite înainte de 1 septembrie, 
in cadrul consultărilor cu sindi
catele. După îndelungi dezbateri, 
Consiliul Național Consultativ 
al Sindicatelor a decis organiza
rea de mitinguri de protest pen
tru ziua de 11 septembrie ora 13.

Nemulțumirile sindicatelor sînt 
justificate. Ordonanța Guvernu
lui care aduce noi scumpiri, fa
ce abstracție de unele măsuri 
de protecție socială cerute în

Slovacia. Pe lingă ternele tradi
ționale ale exponatelor de insig- 
nografie, de certa valoare, expo
ziția din acest an s-a îmbogățit 
cu un panou cu o tematică inedi
tă — religie. In cadrul expoziției 
generale s-a remarcat colecția cu 
(ieste 33 piese, unele unicate, de 
flori de mina, a prof. dr. ing. Nl- 
colae Ungureanu, de la UTP, pre
cum și colecțiile de capace de 
sticle de berc ale unor firme re- 
nuniite din intreaga lume, și de 
lingurițe, aparținmd ing. Aur-’l 
Dula. Concomitent cu expoziția 
a avut loc și un intens schimb de 
insigne la care au participat atft 
expozanții cit .și alți colecționari.

După deliberarea juriului, cu
pa transmisibilă a Reuniunii a 
fost ciștigata, prin cea mai nu
meroasa participare, număr de 
premii și punctai maxim — 411
puncte — de numisinațd din Pe
tro- mi. Gazdele au clștig.il I! 
primii I din 13, 4 premii II si 
doua primii III. deci II premii 
din totalul de 35 premii acord i- 
I- in total. Următoarele doini 
locuri in cbr.imintul pe cent e 
a i revenit cob-elion irilor din Ti 
mi oara și Tg. .Im. < u cile 13 
puni le fie. are Tul in ba .1 d"i i- 
ziri jur .ului, pi un h- 3 loi-iii i in 
el is imenl ui liil iridu.il iu I v.t 
al ii huile ini; Mnon I! ■ l'.i — 

repetate rin luri de sm lic.it'.e 
reunite in cele trei confedera 
ții. Sindicate e solicită acoi fi 
rea de garanții cu plivire la 
plata efectiva a compensațiilor șî 
a indexai ilor de către agenții ■- 
conom’ici. După cum s-a consta 
tat, datorită blocajelor economi
ce. unii agenți economici se 
confruntă cu imposibilitatea de a 
achita salariile, fără a ntai vor
bi de compensații. Or, Guvernul 
n-a luat nici de această dată în 
polida insistențelor grupărilor 
sindicale, care se fac ecoul ne
mulțumirilor salariaților. masu
rile așteptate pentru garantarea 
salariilor, evitarea falimentului, 
stăvilirea corupției, a furturi! >r 
și abuzurilor, recalificarea și în
cadrarea in muncă a șomerilor. 
Din județe, de la nivelul organi
zațiilor sindicale vin semnale ca 
re confirmă atitudini mai radi
cale pe plan revendicativ. Liga 
sindicatelor „Solidaritatea 92“ De
va, care are 20 000 de membri a 
organizat un impresionant mi- 
tin ■ de protest, adoptînd o peti-

Viorel STRAUȚ

Promptitudine
t
’ Cinci este bine, numai de bine. 
Scriam în ziarul nostru de joi 
despre situația gravă in care se 
găsește sala de sport a Școlii ge
nerale nr. 6 din Petroșani. Și 
iată că apelul a găsit ecou, nit 
la Inspectoratul școlar, nu la ad
ministrația locală, ci acolo un le 

, nimeni nu-1 solicitase, la... Liga 
; sindicatelor miniere din Valea
Jiului. Pornind de la considcren- 

, tu] că in circumscripția școlară 
■ a acestei unități de învățămînt 
, sint foarte mulți copii ai salarii- 
; ților minelor Livezeni, Dilja și 
; Aninoasa, și aflîndu-se clin ziar 
; despre greutățile administrative 
ale școlii, s-au deplasat Ia fața 
locului specialiști in domeniul 

1 construcțiilor civile și reprezen
tanți ai Ligii. Au văzut, și-au pu.< 
probabil. „mîinile in cap“ de 

. atîta nepăsare a Inspectoratului 
i școlar față de un imobil care-i 
. aparține și au luat cu prompti
tudine, măsuri. Cum era vorba 
de copii, s-a găsit înțelegere de
plină și din partea consiliilor de 

; administrație ale amintitelor ex
ploatari miniere.

locul 1, cu 26 puncte (pentru 4 
premii I. două premii 11 si do-Jiî 
jiremii HI); ing. Aurel Dula - 
jocul II, cu 11 puncte (două pre
mii I și un premiu II). ambii din 
Petroșani, și lui lulius Gvenge 
din Deva, locul I1L cu 9 puncte, 
respectiv, rîte un premiu I, II și 
III. In ceea ce plivește partici- 
panții din lotul Petroșani, s-a 
remarcat și tinarul Ovidiu Kele- 
men care a ciștigat, pentru expo
natele valoroase, cu piese vechi 
.și bine conservate, premiul 1 la 
ierna „Crucea Roșie și m -divină *. 
A fost premiat și... seniorul Ti- 
beriu K«icnim, pentru colecții 
sa de vechi și valoroase piese din 
minerit.

Toți cel 33 de premlanți i i 
fost recompensați cu diferite <>- 
biectc, gest sponsorizat de firme
le „Purtase — Comex" SRL și 
„l’nnnn — Corn" SRL l'etiosnni. 
Pentru reu.it.i actuilei ediții. 
.it.it pn-mianții. cit și organi • i- 
torii iu fost f< licitați de octog - 
nurul I’elru Mclha, membru de 
onoare al S\R și membru fon la- 
lor al l'ili il.-i I’ Ir ..ani a S >r;e- 
tații n m -i 'lire

ioan 1H III K

iidif.it
liiri.iL
jnni.it.it
cl%25c8%2599tig.il
iridu.il
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RAPORTUL
1

Comisiei
parlamentare (IV)

„Specificul Văii Jiului, condițiile din subteran, polua
rea și umiditatea de la suprafață iși pun decisiv amprenta 
asupra sănătății populației din această regiune. Morbidi
tatea în \ alea Jiului depășește cu mult media pe țară. Do
tarea medicală este slabă iar numărul cadrelor insuficient. 
Acest lucru a fost cunoscut în trecut, dar ținut sub tă
cere. E idențele din perioada premergătoare Revoluției 
sînt sărace în date credibile. Despre mortalitate, despre 
media de vîrstă scăzută a locuitorilor zonei vorbesc doar 
crucile din cimitirile Văii Jiului, acolo unde vremea nu 
le a șterș încă literele**.

De veghe pentru liniștea noastră
In ziua de 1 septembrie au fost 

sărbătoriți în toată țara ostașii 
și cadrele militare din trupele de 
jandarmi. Oamenii care veghea
ză la liniștea noastră, care, apă- 
rînd ordinea de drept, viața 
bunurile oamenilor cinstiți 
fața răufăcătorilor, înțeleg 
contribuie la intrarea noastră 
rîndul țărilor cu adevărat 
zate. In majoritate sînt 
avînd în viața de zi cu zi 
siuni diferite, care pentru 
rioadâ își satisfac stagiul militar 
în acest corp militar. In anii an
tebelici și interbelici jandarmii

Și 
în 
să 
în 

ci vi li- 
tineri, 
profe- 
o pe-

și-au cucerit un binemeritat pres
tigiu. Tradiția de atunci este as
tăzi reînnodată. Ii întîlnim la dato
rie, mai ales noaptea, însoțind In 
patrulare subofițerii de poliție, 

sprijinindu-i în anihilarea răufă. 
cătorilor. Sînt oameni care, pe 
drept se spune așa, fac din noap
te — zi. Fie că se numesc maior 
Voicu Jula, căpitan Petrișor Ji- 
lip, căpitan Dorel Farcaș, 
nier Nicolae Traian, 
Beonard Liciu, fruntaș 
Blag, soldat Alexandru
soldat Radu Mihai, soldat Ioan 
Tiric, jandarmii din compania de

pluto- 
scrgent 
Petrică 
Tanasi,

la Petroșani, sînt prezenți In 
toată Valea Jiului, la datorie. Au 
dovedit și în acest an că merită 
să se bucure de stima tuturor; 
intervenind și neutralizînd in
fractori periculoși. Guraj, compe
tență, discernămînt în luarea de
ciziilor, iată ce îi caracterizează. 
De ziua dumneavoastră, numai 
ginduri de bine, domnilor jan
darmi! Iată urarea cetățenilor 
Văii Jiului, pe care dumnea
voastră, prin munca de zi cu zi, 
îi apărați. (Călin HOLBAN) i

ICI

Valeiiu BUTULESCU 
Secretarul Comisiei

și indicatori
sanitari

Existența noxelor enumerate și 
a microclimatului descris care îm
preună creează un mediu de 
«îuncă specific mineritului, pu
țind acționa conjugat, dă naștere 
și unei structuri de morbiditate 

dc mortalitate diferită față de 
cea existentă în ansamblul popu
lației.

a) Structura morbidității cu in
capacitate temporară dc muncă 
u prezintă diferit față de cca 
a populației în general. Pe grupe 
de afecțiuni, ea era următoarea 
in zona arondata Spitalului Mu
nicipal Petroșani (in semestrul 1 
1991):

1. Accidente fai i legătura cu 
na inca: 1 1.58%;

2. Bolile aparatului respirator:

3. Bolile sis'cmului oateoarti- 
ciilar,' muș> hilor și țesu'uluj con
junctiv: 14,17 %;

f Bolile aparatului digestiv și 
ghindelor anexe: 11,5%;

5. Accidente dc muncă: 8,78c/0:
6. B'’l>lc pielii și ale țesutului 

ti lnlar subcutanat: 5,18%;
7. Bolile sistemului nervos, tul- 

huiărilc nevrotice și psihice: 
4,81% etc., bolile aparatului cir
culator’ reprezcntînd doar 3,98% 
Intr-o structură pe 11 grupe de

, «fecț ini, în timp ce în întreaga 
1 țară ele ocupau locul 6 cu 6,92 
inocente.

b) Indicele d-' utilizare a pâ
lniilor sc situa in anul 1990 sub 
media pe țară, de exemplu fiind 
de 227,3 zile pe .ansamblul muni
cipiului Petroșani, oscilînd între: 
301,15. la secția recuperare me
dicală, 297,56 la secția bolnavi 
cronici și pe de altă parte 162 
J.» secția reumatologie. Acest in
dice a scăzut de altfel dc la 245 
zile in 1990 la 232 zile in 1991 
(situație comparat.vă pe primele 
8 luni). -j

(•y*Durata medie do internare 
® tosf în primele 8 luni ale anu- 
tldi 19?1 de 11,37 zile la nivelul 
.Spitalului Municipal Petroșani, 
lață^de 10,62 zile >n perioada co
respunzătoare a anului 1990, cu 
diferențe nesemnificative lulă 

dp mKlia pe țară.
d) Mortalitatea spcrifiui poate 

ii în',’multe cazuri pusă pe sea- 
lorilor profesionali. De c- 
i, un studiu făcut, la Jn- 

lreplTin<leroa Minieră Barza a a- 
rățat o mortalitate dc 2 ori mai 
in.j.^'pi intre minerii dc aici fața 
dc ni'di.i pe țară. Bidonul pic- 

t zent in minele acestei întreprin- 
wk<Fț/j 1 realizează concentrații 
Vc re5[să-l facă direct răspunză- 
Udr>de aceste îmolnăviri, dar nu 

, fcfioafe fi exclus efectul asociat 
. cu a! altor noxe din subteran.

i 30) i
•I A cidcntr'e de mumă au fost 

» mte intr-un număr crescut
in I 1 ița de 1990 în toate ba- 
zi ie|f. miniere. Astfel, dintr-un 

'I d ■ li Iii i cid' nte de mim. a 
i o • ! .Ir.it in zona ai on l 11.i

t iliilui Mun p.il P<Jro.ani, 15

I

I

!■>.> IV I
Exemplu 
r*lrepi ,n«'

I
I
II
I
I
I
I

280 712 I 
mai I 

au • 
din |

I

au fost mortale, pe cînd numai 
în primele 9 luni din 1991 s-au 
înregistrat 1115 accidente, cu 
consecințe mortale în 20 cazuri.

In cadrul Regiei Autonome a 
Plumbului și Zmeului Baia Ma
rc, între anii 1970—1991 și-au 
pierdut viața în accidente de 
muncă 385 mineri.

De observat că în bazinul mi
nier Valea Jiului în semestrul I 
1991, dintr-un total de 
zile de concediu medical, nu 
puțin dc 205 082 zile (73%) 
fost acordate muncitorilor 
industria extractivă.

■In timp ce numărul total 
zile de concediu medical acorda
te pentru accidente, respecta oa- _ 
rccum această proporție (58 162 I 
zile în industria extractivă din a 
totalul de 71 455, deci 81,3%), înl 
ceea cc privește accidentele de L 
muncă, proporția esto sensibil 
diferită; 18 024 zile concediu me- I • 
dical acordate în semestrul I 1991■ ■ 
dintr-un total dc 19 330 zile (93,2 1 
%), ceea ce evidențiază riscul I 
crescut dc accidentare și consccin. 
țele mai grave în activitatea mi- 1 
n icră, |

f) Bolile profesionale. Ea 30 •
septembrie 1991, în bazinul mi- I 
nier Valea Jiului erau în cvidcn- I 
ță un număr1 de 35 bolnavi de " 
boală profesională și în urmări-1 
re 108, bolnavi de fibroze pulmo- I. 
nare. Urmărind structura morbi- 1 
dilății pe cauză dc boală, putem 
observa că doar un număr infim I 
de zile dc concediu medical au I 
fost acordate pentru boli profe- • 
sionale (166 zile în 1990 pentru “ 
industria extractivă dintr-un to
tal de 392 461, deci 0,042%).

In cadrul Regiei Autonome a 
Plumbului și Zincului Baia Ma
rc insă, între anii 1970—1991 au 
ieșit |a pensie cu diagnosticul 
•labilit de silicoză nu mal puțin 
le 3 629 mineri. Dintre aceștia, ț 

în aceeași perioadă 81 ou decc-' - 
dat avînd ca și cauza primară ț.l 
dc deces silicoza.

In acest context trebuie remar
cat că, în condițiile creșterii 
lluctuației personalului angajat 
in industria extractivă în perioa
da d<< după 1989, numărul con- 
ultațiilor medicale obligatorii la 

nivelul disp ’nsarclor de întreprin
de e a scăzut în general, afcc- 
tind ații nmnărjil, cit și calitatea 
examinării medicale la încadra
re, a urmăririi adaptai ii noilor 
angajați și a prevcniiii imbolna- 
virilop piin conlroile medical' 
peii'idico. Astfel in 19!K), )a nive- 
Iul dispensarelor dc întreprin
deri din cadru] Spitalului Mti- 
niLip.il P' iioș.-ini au fort efectua
te Uți miinăr 
la iivadrarca
21 735 in 1989 i..n controalele me
dic ale periodi'e an scăzut ca nu- 
m.ir <1 l.i 18 125 in J98 I J.i 13 361).

'le
III

do

ție care se încheie cu avertis
mentul că vor fi folosite toate 
mijloacele legale în cazul în care 
Guvernul nu-și va modifica ati
tudinea și nu va accepta reven
dicările la masa negocierilor.

La rîndul său Guvernul și-a 
exprimat disponibilitățile pentru 
renegocierca prețurilor și salari
ilor, adoptarea unor hotărîri pri
vind garantarea plății salariului 
minim pe economie, 
unui nivel de viață 
tor începînd cu 1 
plata compensațiilor 
prima chenzină din

Adevărul este că, în timp 
majorările de prețuri sînt în me
die de 26 la sută, comparativ cu 
lunile mai, iunie, iulie, august 
a.c. salariile vor crește doar ou 
15,3 la sută. Și aceasta în funcție 
do posibilitățile fiecărei socier 
t.iți comerciale. Seca ce cauzea-

asigurarea 
corespunză- 
septembrie, 

începînd eu 
septembrie.

ca

ză îngrijorarea se referă mai a-ț| 
Ies la scăderea puterii de cum- J 
parare a salariului real și la
creșterea cuantumului sumei a- 3 
cordată cheltuielilor pentru pro- j 
dusele agroalimentare din buge- • 
tul unei familii. In luna iunie • 
1992, indicele prețurilor la bunu- | 
rile de consum, comparativ cu | 
luna octombrie 1990 a fost de 
804 la sută per total, iar la gru- î 
pa de produse alimentare crește-1 
rea indicelui a fost de 933 la sută. *

Acum, cînd am intrat în linie I 
dreaptă în cele patru săptămîni 1 
premergătoare alegerilor gene
rale, nemulțumirile celor trei I 
grupări confcderale sindicale, | 
reprezintă o sursă de îngrijora- ~ 
re pe plan politic .și social. Val 
reuși oare, Guvernul să aplane-1 
ze conflictul cu sindicatele in | 
timp util, pentru a asigura g1)-I 
matul necesar bunei desfășurări* 
a campaniei electorale, așa cum I 
a mai reușit pînă acum ? I

0 precizare interesantă
In urma publicării interviului nostru cu domnul prim-vice- 

președinte al Federației sindicatelor libere din învățămînt, prof. 
C.hcorglic Isvoranu, ecourile au fost multiple, atît în Valea Jiului 
cit și în afara ei. Și aceasta pentru că interviul a abordat un su
biect cald, la ordinea zilei; Legea invățămîntului. De asemenea, 
discuția cu domnul Isvoranu a pus în relief cîtcva din succesele 
reale, mai puțin cunoscute de publicul larg, și chiar cadrelor di
dactice de la noi, ale acestui sindicat, eca mai recentă realizare 
•— sprijinul masiv dat copiilor din Republica Moldova. Referitor 
la acest al doilea subiect al discuției, domnul Isvoranu ne-a tri
mis o precizare interesantă; suma foarte maro de bani caro s-a 
cheltuit — cîtcva sute de milioane — arc ca proveniență nu numai 
cotizațiile sindicaliștilor clupă 1990 ci și unele fonduri rezultate 
din deblocarea, la inițiativa C?2’"" - -
SULTATIV al sindicatelor, (CNSLR — ALFA și FRAȚIA) 
care face parte

I
mi- I 

iden- I 
i de * 

i urmări- | 
:c pulmo. I 
■a morbi-1

■ w
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Bina la primul spectacol

I premieră al acestei stagiuni 
tralc, va mai trece ceva 1 C?..

I
I
I
I
Isă rea lize;

s-ar putea 
ultimele c

i
I

CONSILIULUI NAȚIONAL CON-, 
din 

care face parte și Federația sindicatelor libere din învățămînt, 
șl la solicitarea GUVERNULUI ROMÂNIEI, a sumelor de bani 
din patrimoniul fostului UGSR. Precizarea este cu atît mal im
portantă, cu cit scoate în evidență două aspecte pozitive; solici
tudinea de care, a dat dovadă Guvernul față de problemele româ
nilor de peste Prut și colaborarea bună existente între cele mai 
mari sindicate din țară, știută fiind importanța unității de poziție 
m lupta sindicatelor pentru apărarea intereselor salariaților. (Al.H.)

La teatru
• V.

I

I
I
I
I 
I
I
I
I
I

O veste foarte importantă atît 
pentru copiii care se pregăteso 
pentru începerea școlii cit și pen
tru părinții lor. Este vorba de 
inițiativa Școlii generale nr. 1 
din Petroșani de a forma clase 
cu program special — de învă
țare a limbilor străine. In anul 
școlar care va începe peste nu
mai cîteva zile, la Școala gene
rală nr. 1 vor ființa două clase 
a Il-a cu program intensiv de 
limbă franceză și de limbă ger
mană. Cum deprinderea unei 
limbi străine este o problemă de
licată, care cere multă pasiu
ne și migală din partea profeso
rilor, s-a luat hotărîrea ca orele 
de limbă franceză și cele de ger
mană să se facă cu clasa îm-> 
părțită în două grupe. Fiecare 
copil va avea în orar 3 ore săp- 
tămînal pentru învățarea limbii 
străine alese. De asemenea, tot 
în cadrul acestei unități școlare, 
elevii clasei a V-a vor putea fi 
înscriși și la clasa cu program 
intensiv de limba franceză, unde 
vor avea în orar 6 ore de limbă 
franceză săptămînal. Programa 
școlară pe care o vor parcurge 
elevii nu diferă cu nimic de 
cea care este parcursă la cele
lalte școli. Se intenționează fo
losirea pe scară largă în cadrul 
orelor de limbi străine, a mijloa
celor audio vizuale și a tehnici
lor moderne de predare, în scopul 
asigurării unei calități deosebi
te a acestor ore. Reamintim că 
în cadrul secției artistice a ace-, 
Iciași școli, se înființează și în 
acest an grupe pentru studierea 
pianului 
clasa I, 
pînd cu 
miterea 
și clase

și a viorii începînd cu 
și artelor plastice, înce- 
clasa a V-a. Pentru ad- 
copiilor în aceste grupe 
cu program suplimentai

se susțin teste de verificare a 
aptitudinilor. Peisajul învățămîn^ 
tului din Valea Jiului, iată se 
diversifică, de la an la an. ., 
.Mm. *

Ilorațiu ALEXANDRESCU

|| Victimele războiului civil
In 

i tca- 
timp.

Gu toate acestea scena și afișul 
teatrului nostru nu vor rămîne 
goale. Pentru că și în această 
stagiune, actorul Gorvin Alcxe 
ține să ne convingă că tot „Fe
meia contează1*. Asta pentru că 
tot vom avea în decembrie ale
geri libere. Spectacolul cu titlul 
amintit va putea fi vizionat în
cepînd din 10 septembrie, la U- 
ricani, Aninoasa, Eonca șl Pc- 
trila, Mai în gluma, mai în serios, 
în pofida titlului acestei piese, 
.ugeram domnului Corvin Alexc 
să realizeze și un spectacol care 

a intitula „Bărbatul are 
............... cuvinte: da, dragai" Și 
aceasta pentru că numai peste 
cîtcva răplămîni, beneficiind dc 
sprijinul UNITEI!, Corvin AJcxc 
va juca același spectacol in lo
calități din Republica Moldova. 
(Al. ii)
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I
I
I
Idin alte

în cchip

I... .
I
I Ajutorai

— Hcrțcgovi 
liră n conflii

I

I Suferințele și mizeria rcfugiaților din fosta Jugoslavie au a- 
juns, din cauza războiului civil, într-un asemenea punct care nu 
inai era de conceput în Europa de la sfîrșitul celui dc al doilea 

. război mondial. Ca urmaro a luptelor din Bosnia — Herțegovina;
3 milioane de persoane și-au părăsit căminele. Mai mult de 400 000 

! dc oameni din fosta Jugoslavie și-au salvat viața plecînd spre alte 
țări, peste 200 000 dintre ci ajungînd în Germania. Alți aproape 

I 400 refugiați vor ajunge, pe calc maritimă, în Germania, la iniția
tiva ținui comitet dc asistență privată.

Ajutoarele acordate populației din Bosnia — Ilerțcgovina, șl 
din aite zone, constă, așa cum precizează surse oficiale germane,*4 

pamente medicale (ambulanțe, paturi pentru spitale și pă- ’ 
1 tur!) și altele de strictă necesitate, destinate zonelor unde sc află 
I* refugiați. Contribuția germană la aceste ajutoare este apreciată la 
| 11 milioane murei, cu mult superioară altor țări. Dc exemplu : 

Statele Unite au contribuit, în mărci, cu 76,5 milioane, Italia 43,3 
| milioane, Franța — 35,6 milioane, Austria — 26,5 milioane, Marca 
I Britanic — 11,7 milioane, Japonia — 2,85 milioane.

Ajutorarea umanitară a populației, în primul rîn-i din Bosnia 
>ina, continuă odaia cu eforturile de soluționare poli

tică a conflictului carc continuă și după recenta conferință de la 
| Londra unde s-au f.icnl promisiuni i s-au asumat mu.tc angaja- 
I Tibeiiu SPAT XRUJ^J
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niLip.il


----------------------------------------------
"“VINERI, 4 SEPTEMBRIE 1992 ■ O ■ I BOI Ci

Conferința de presa a Consiliului județean

CE-Al'A MINCAT SI 
CE MINCĂM ?

Din dale obținute din sectorul 
comercial de stat rezultă că, pe 
anul 1992, desfacerea produselor 
alimentare a înregistrat, in ge
neral o scădere, aceasta atingînd 
abia puțin peste jumătate din 
cantitatea- aferentă aceleiași pe
rioade a anului trecut, la mai 
toate produsele. Excepție face un
tul, cu un plus de 285 t, prove
nit din import și, de asemenea, 
punea, care, cu tot plusul, nu 
acoperă necesarul. Zahărul a acu
mulat o restanță de 2000 tone la 
7 luni, restanța care va fi lichi
dată, grație recentei repartiții, la 
preț subvenționat, pină in octom
brie — deocamdată pentru con
sumul colectiv. Uleiul este asigu
rat ia mvelul lumi august. Un 
deficit substanțial se înregistrea
ză la făină, iar pentru „cămara 
de iarnă" lipsesc oțetul, sarea, 
conservele de legume.

Este urmărită, in continuare, 
cu deosebită atenție, problema a- 
provizionării cu pîine. Pentru lo
curile de muncă grele (șantier 
gradul I, industria cocsochimică, 
subteran) se eliberează o cartelă 
suplimentară (500 gr./persoană). 
Domnul Costel Alic, președinte
le Consiliului județean ne asigu
ră că făina pentru cartelă va fi 
asigurată zilnic și nu vor mai fi 
cozi. Vor fi redeschise toate foste
le centre de pîine care nu și-au 

Tichete de benzină I
•

Unii dintre dumneavoastră au aflat, alții, poate, că nu: a I 
început distribuirea tichetclor de benzină pentru lunile septembrie, I 
octombrie, noiembrie și decembrie.

Pină în data de 7 septembrie, tichetelc se eliberează, zilntc, I 
la Casa de cultură din Petroșani. Intervalul de timp între care vâ I 
puteți prezenta pentru a intra în posesia lor este 9—17. Din 8 
septembrie, tichctcle vă stau la dispoziție la Clubul muncitorcso | 
din Vulcan. Cei care au amînat pînă la jumătatea lunii să sq | 
prezinte pentru a 11 se elibera o pot face, între 15—30 septembrie, • 
la stația PECO din Livezenl. -

După această dată, la Deva! Deci, nu jăsați pe mîinc, ceea ee I 
puteți face chîar astăzi pînă la ora 17! •

’ uțm nm pasă dc reducerea subvențiilor, < nul , u 
hrănesc dccit cu speranța că voi găsj pîine... nil m.î

Greva I 
foamei ! 

F •
Ieri dimineață, patronul cliioș- I 

•ului dc răcoritoare dc lingă Ho- ’ 
telul „Central” a încetat greva | 

foamei, rcluîndu-și activitatea cu I 
statut provizoriu pină Ia solu- * , 

i ion.i rea cauzei in instanță, cînd | 

vom reveni cu amănunte, pe | 1 

baza hofurîrii judecătorești. .

Cine drege ce strică 
alții ?

In marginea bulevardului din fața sediului poliției municipale 
a apărut cu cîteva zile in urmă un izvor. O banală conductă sub
terană s-a spart. Au intervenit operativ cei ce întrețin rețelele 
conductelor șl în mai puțin do două zile, după ce s-a spart asfal
tul și s-a săpat o groapă cu excavatorul, avaria a fost înlăturată. 
Groapa a fost astupată. Dar spărtura din asfalt a rămas, lan In 
Jurul el tronează o mare pală de noroi presărat cu pietriș. Zilele 
treo și se pare că nimeni nu mai acordă atenție zonei, deși circu
lația rutieră șl plctonală C slînjcnită într-o zonă de traflo intens. 
.._ Sine drege, la urmă, ce strică alții, pentru reparații? r*

schimbat, între timp, radical pro
filul (eventual, se adaugă la pro
fil activitatea de desfacere a pâi
nii).

In Valea Jiului s-a suplimentat 
cererea cu 30 t. lunar, in condi
țiile în care moara din Bărbă- 
teni lucrează sub capacitatea sa 
de 110 tone. Datorită faptului că 
ultimul remont s-a efectuat în 
1990, fabrica produce acum în 
jur de 50 t. făină. Moara din Lu- 
peni se repară, iar la proiectata 
moară din Hunedoara abia s-au 
făcut... măsurătorile.

La cartofi, deși pînă acum se 
înregistrează un minus, problema 
va fi rezolvată prin import (ță
rile vecine au obținut producții 
excepțional .de mari). In legă
tură cu acest aspect, domnul A. 
lic a ținut să sublinieze faptul că 
„în agricultură stăm mal rău ca. 
anul trecut: se culege și nu se a- 
ră, nu se pregătesc terenurile, 
dar se discută, acum, despre i- 
rigații. Noi nu contăm (județul 
Hunedoara) în agricultura Româ
niei, dar marii deținători de te
ren arabil nu-și iau rolul în se
rios. Vreau să vă spun că noi 
am cules porumbul, în iarnă, din 
județul Timiș și l-am adus aici, 
pentru hrana porcilorl Legea a- 
grară a fost dată pentru 90 de 
zile, nimeni n-a ținut cont de 
faptul că aplicarea celei din 1923 
a durat pînă în 1928...“.

I 
I 
I 
I 
I 
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I

MICI
CALDA.

NICI REC?
Că n-a plouat, o ștnn cu toții. 

Că n-avem apă — nici caldă, nici 
rece — cum ne-ar place, nu e 
nici un secret. Dar vom avea 
căldură Ia iarnă? Domnul Costel 
Alic ne oferă opinia sa autoriza
tă: „Apa potabilă se consumă și 
în procesele industriale, în plus, 
se stochează. In termoficare. 
lucrări s-au făcut, s-au schimbat 
zeci de kilometri de rețea, in 
condițiile diminuării subvențiilor. 
Dar dacă am avea bani și țeava 
n-am mai avea șomeri în județ, 
atîtea mai sînt încă de pus la 
punct. După ce se vor revizui 
toate instalațiile, intenționăm să 
experimentăm un nou sistem de 
lucru. Actualele RAGCL-uri vor 
deveni societăți comerciale, iar 
asociațiile de locatari vor media 
între locatari și societăți, cel de 
Ia asociație avînd salariu. In Oc
cident, există microcazane la fie
care bloc și meșterul de casă*1, 
care remediază operativ orice de
fecțiune. Desigur, mai e drum 
lung pînă să ajungem acolo, dar 
ceva tot putem face. La Uricani, 
de exemplu; vom repara centrala, 
refacem toată rețeaua, inclusiv 
canalizarea și facem două cartiere 
model, acolo unde n-a fost încăl
zire niciodată. Și nu numai la 
Uricani...".

In concluzie, pomul lăudat 
(n-arn spus „trandafir"), a înflorit 
din nou. Prcgătiți-vă sacii!

Un cadou
cu...

bucluc !
Anul trecut s-a făcut mult 

„caz” dc cadoul făcut dc o aso
ciație de prietenie franco-română 
l-a făcut elevilor din Aninoasa. 
Și anume, autocarul ce urma să-l 
ducă pe navetiștii orașului la 
Petroșani. Numai că problema e 
alta .și c mult mal dificilă decît 
pare. Anume că amintitul mij
loc de transport’, adus dc corsi- 
cani, nu poate fi pus în circula
ție pe drumurile românești, din 
lipsă de... acte. •

Pentru a repara această mică- 
marc greșeală, una din reprezen
tantele Primăriei din Aninoasa, 
doamna Pașca, a luat drumul 
Franței, pentru a rezolva (prin
tre altele) șl această problemă. 
Nu dc alta, dar în curîncl începe 
anul școlar și vom auzi din nou 
de necazuri referitoare la naveta 
copiilor. Iar asta în timp ce un 

autocar modern, în excelentă stare 
dc funcționare, stă degeaba în 
curtea Primăriei, ncputînd fi în
scris în circulație. (T.V.)

RUGBY
Grivita Roșie a îmbrăcat

i tricoul
; REZULTATE TEHNICE: Dl- 
; namo București — Minerul Lu- 
;peni 37—21 ; Știința Baia M’are 
; — Steaua 5—3; Gnvița Roșie — 
; Știința Petroșani 30—6; Farul — 
; CER Constanța 17—3; Universi- 
Z tatea Timișoara — Sportul stu- 
Z dențesc 57—10; CSM Sibiu — 
Z CSM Suceava 26—6.
: MINERUL LUPENI, LA UN PAS 
Z DE VICTORIE
Z Jucînd la București, cu meda- 
Z liata cu argint a ediției trecute, 
Z Dinamo București, cea care pier- 
Zdea titlul acasă în fața Stelei, în 
Z ultima etapă de campionat, după 
Zce la pauză conducea pe tabela 
Zde marcaj, Minerul Lupeni a 
Z fost la un pas de o mare surpri- 
Zză, înscriind cel mai mare număr 
Zde puncte și încercări afară, scor 
S37—31 (6—4 la încercări) în a- 
Z ceasta a treia etapă numită și 
!! intermediară.
Ș După eșecul „dict-<t“ de Marin 
- Sabin la Lupeni, i etapa trecu- 
5 tă. Minerul nu s lăsat intiml- 
;dată de faima adversarului și a 
j luptat pe toate liniile pentru un 
; ezultat strîns reușind să smulgă 
; deocamdată ropote de aplauze și 
;aprecieri unanime din partea 
; oficialilor prezenți la meci.

CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

Celio - Slovacia — Belgia I 
1-2 (0-1)

I
Miercuri scara, în preliminariile Campionatului mondial de 

fotbal grupa a IV-a~ europeană, grupă din care face parte șl 
România, echipa Geho-Slovaciei a susținut primul său meci iar 
tilnind formația „diavolilor roșii" (Belgia), în fața cărora a pierduț 
cu 1—2 (0—1). Oaspeții au deschis scorul printr-un autogol al 
ceho-slovacilor în min. 45, după care și-au mărit avantajul în 
min. 64, ca în min. 77 gazdele să puncteze golul de onoare, insu
ficient insă pentru a remonta diferența de pe tabela de marcaj. 
Cu această victorie, echipa Belgiei trece în fruntea clasamentului, , 
devansînd echipa României.

Următorul meci al acestei grupe, se va desfășura miercuri, ffc jd 
septembrie a.c„ cînd formația Țării Galilor va întîlni acasă, ca
pricioasa echipă a Insulelor Feroc.

Fotbal, Divizia Naționala
Steaua a preluat șefia

clasamentului
• Sorin Cit țu, Nicolac Negrilă, Fanc Gioacă, antrenorii Uni

versității Craiova, părăsesc de voie, de nevoie echipa.
• Contractul lor a fost reziliat de clubul craiovean.
• Ion Oblemcnco, omul „statuie", din nou pe soclul unei Iu

biri alb-albastre. «
• După ce profesorul Ion Ionescu, antrenorul lui „Poli" a vi

zitat Madridul, secundul Iul Real Madrid a vizitat... Brăila.
• Rapidul a încetinit în fața patronului echipei Progresul; 

Banca Comercială a României.
■ Pe litoral, Farul smulge doar un val campioanei ncînfrkH 

gerilor, Dinamo București.
• REZULTATE TEHNIGE: Oțelul — „U" Cluj 1—0; Dacia 

Unirea Brăila — „Poli" Timișoara 0—0; Univ. Graiova — Petro
lul Ploiești 2—0; Steaua — FC Bacău 2—0; FC Brașov — CSM 
Reșița 4—0; Rapid — Progresul 1—1; Gloria Bistrița — Electroi 
putere 1—0; FC Farul — Dinamo 2—2; FG Inter — Sportul slud. 
3—3.

(=f ASAMENT
4 3 1 0 10- 3 t
4 3 1 0 8— 2 JL •
4 2 2 0 11— 3
4 2 2 0 6— 2
4 2 1 1 7— 2
4 2 1 1 S— 7
4 2 0 2 6— 3
4 I 2 1 8— 7
4 2 0 2 4— 3 1?4 1 2 1 6— 6
4 1 2 1 5— 6 *
4 1 1 o 6— 7 3 '
4 1 1 2 6—10
4 1 1 2 4—10
4 1 1 2 2— 8
4 0 2 2 1— 3
4 1 0 3 l— 5
4 0 0 4 1— 9 a.\

Electroputere — FC Bra-Jj

1. Steaua
2. Gloria Blsti ița
3. Dinamo
4. Rapid
5. Universitatea Graiova
6. Politehnica Timișoara
7. FG Brașov
8. FG Farul Constanța
9. Electroputcrc Craiova

10. Sportul Studențesc
11. Progresul București
12 FG Ploiești
13. FC Inter Sibiu
11. GSM Reșița
15. Oțelul Galați
16. Dacia Unirea Brăila
17. Universitatea Gluj
18. FC Bacău

ETAPA VIITOARE, 6 sipiembiie:
șov; Dinamo — Gloria Bistrița; Sportul Studcnțeso — FC FarullJ 
„U"Gluj — FC Ploiești; FG Bacău — Oțelul; Progresul — Steaua)^ 
GSM Reșița — Rapid; Dacia Unirea — Universitatea] „Poli" — 3 
FG Inter Sibiu.

galben
Vasile Bcrcu a adus cu cl șl 

gustul victoriei, chiar dacă cei 
care tot încearcă să o deguste în 
fiecare partidă, incă se mai „ard" 
cu lingura de lemn a arbitrajelor.

Odată și odată, aceasta va veni 
ca o consecință firească a unui 
spirit de luptă și a unei idei 
tactice care începe să se maturi
zeze.

ȘTIINȚA PETROȘANI PIERDE
Jucînd la Grivița Roșie, o altă 

mare echipă în rugby-ul româ
nesc, care cu această victorie a 
preluat frîiele clasamentului, Ști— 
ința nu a putut face fată iureșu
lui gazdelor, cedînd in final eu 
30—6 (4—0 la încercări) oferin- 
du-1 partenerei să se instaleze 
pînă sîmbătă în fotoliul de lider.

ETAPA VIITOARE (5 septem
brie): Minerul Lupeni — Știința 
Petroșani; Steaua — Farul; Di
namo — Știința Baia Mare; CFRt 
Constanța — Universitatea Timi
șoara; Sportul studențesc — CSM1 
Sibiu; CSM Suceava — Grivița 
Roșie.

După această etapă campio
natul se întrerupe făcînd loâ 
pregătirii echipei reprezentativa 
pentru următoarele meciuri în-* 
ternaționa’.e.
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1

PUBLICITATE
VINZARI

PETROȘANI, str. Avram Iancu, nr. 12 

vinde din stoc, en detaille și en gros, următoarele produse

— băuturi alcoolice ;
— dulciuri ;
— băutuii răcoritoare;
— cosmetice ;
— ulei de mașină, import :

CARRIER 15 W — 40;
CARRIER 20 W — 50.

In prețul de livrare se include și transportul pîna la 
unitatea dumneavoastră.

Relații ia telefon 515201 și fax 545302. (4291)

Uniunea economică română 
a întreprinzătorilor

DEVA
particulari 
subfiliala Petroșani

anunță
deschiderea celei de a 4-a ediții a cursurilor

— MARKETING — MANAGEMENT — CONTABILI
TATE — FINANȚE Șl ACTIVITĂȚI BANCARE A ECO
NOMIEI DE PIAȚA.

Durata cursurilor, 4 luni — sîmbăta și duminica.
— CURS DE LIMBA GERMANA.
Durata 6 luni. înscrierile pînă la 10 septembrie 1992. 
Locuri limitate.
PROFITAȚI DE OCAZIE. ÎNSCRIEȚI VA DIN TIMP. 
Relații la telefon: 512106. (1115)

VINUEĂ ZAHARIA

•-
§
X
s
X
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II

cu sediul in Petroșani, str. Avram Iancu nr. 12, mezanin,

oferă următoarele servicii:

— întocmirea de acte și statute pentru Înființarea de 
societăți comerciale, inclusiv reprezentarea pînă la obți
nerea certificatului de Înmatriculare;

— întocmirea formalităților necesare modificării

contractelor sau statutelor societăților, precum șl orice 

altă consultanță juridică In materie comercială. (4257)

COPIATOARE

RANK XEROX
prin S.C. ZORI NOI S.A. 

Relații la telefon
93 - 545972

J * 
•f * 
FM t r1 •

•S

Emilia
I

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 
Gheorghc CIIIRVASA 
Responsabil de număr 

Gheorghc OI TEANU 
Corectura i

ACIIIREI Și Viorira IIR11 I E.SCU

V1ND apartament 2 camerp. Petro.șani-Nord. Informații: Pe
troșani, Gh. Barițiu, 24. (4351)

V1ND casă și grădină Lupeni. Informații, strada Tudor Vladl- 
mirescu, El/44 sau telefon 560833, după ora 20. (4349)

V1ND ARO-243 Diesel cu remorcă și pleSe schimb, casă ou 
grădina (3800 mp), motocicletă „Jupiter“ 3 cu ambelaj șl set motor 
nou și alte piese rezervă, circulară cu abrlcht și compresor. Vul
can, str. V. Alecsandri, nr. 57. (4338)

VIND Skoda 120 L an fabricație 1978, stare Ireproșabilă, preț 
negociabil. Petrila, Alexandru Sahia, nr. 3/10. (4347)

V1ND casă în Lonea, 4 camere, grădină șl livadă. Informații! 
Apaductului 3. (4337) .

VÎND motocicletă „VOSHOD“, bicicletă medicinală, ambele 
noi, made in Rusia. Telefon 545581. (4336)

VtND urgent apartament 2 camere (zona Piață), decomandate, 
sau schimb similar Deva. Telefoane: 544958 șl 544075 Petroșani. 
(4285)

VIND
(4335)

VIND
16. (4329)

VIND

casă, grădină și anexe

autodubă frigorifică 16

în Mintia. Telefon:

tone. Telefon: 342301,

bună, preț negociabil.

95/628174.

după ora

Telefon:Skoda „Octavia" stare
542785, după ora 20. (4334)

VIND mobilă în stare foarte bună. Petrila, Republicii, 103A/18. 
(4352)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră confort I, Petrila, Republicii, 103A/18, cu 
apartament Petroșani. (4253)

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ zilnic, video și casete (bloc Hermcs), telefon : 

513925. (4344)

DIVERSE

CINEMATOGRAFUL UNIREA din Petroșani, cartierul Aero
port, închiriază sala de spectacole, pentru întruniri, tuturor for
mațiunilor politice și apolitice. Informații suplimentare, la Socie
tatea Comercială Ralcu—Pop, cu sediul în cinematograful Unirea. 
Telefoane: 541877 sau 542985. (4348)

PIERDERI

I

I
c

PIERDUT tichet butelie seria B. nr. 2311. eliberat de Centrul 
de preschimbare Vulcan. II declar nul. (4332)

PIERDUT foaie matricolă nr. 299 din 1 septembrie 1988, eli
berată de Școala generală nr. 1 Lupeni. O declar nulă. (4341)

DECESE

! 
I I
I
I
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HOROSCOP
FECIOARA ț

(23 august — 22 septembrie) 
Mare bucurie, mare, La spartul 

„tirgului"...
BALANȚA

(23 septembrie — 22 oct om bile) 
înclinația spre birfă, neînfrlna- 

tă la timp, vă prilejuiește o al?- 
tercație cu o persoană de „con
diție" bună.

SCORPION
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Sinteți pe drumul cel bun, dar 

trebuie su vă cau.ați un asonat 
corespunzător.

SAGE1ÂTOR
(22 noiembrie — 20 dccemb: <e) 

Veți fi surprins(a) de mulți
mea celor care va caula și d$ 
seriozitatea ou care smt i-ina 
Problemele.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie) 

Partenerul conjugal se intivce 
pe sine, oferxndu-va posiliiii.uteâ 
unei... comparații.

VĂRSĂTOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Vi se pun întrebări delicate, 
dar timpul pentru a răspunde e 
prea scurt...

PEȘTI 
(19 februarie — 20 martie)

Veți pierde ceea ce nu ați uvut.
BERBEC

(21 maitie — 20 aprilie)
Trageți de timp — e singura 

• dumneavoastră șansă de a evi:a 
o confruntare directă

TAUR
(21 aprilie — 20 mai)

Nu răspundeți provocărilor, da
că doriți o zi uni.șlilă!

GEMENI 
(21 mal — 21 iunie) 

Neliniștea 
j să legătură 
; mentelor", 
I străin (ă)„.

4 
spiritului e în strîn- 
cu dezlănțuirea „ele- 

de care nu siniețl

RAD
(22 Iunie — 22 iulie)

Promisiunea dumneavon . ă 
n-a fost luată în serios și ai fl 

mare surpriză onorarea ei.
LEU

(23 iulie — 22 august)
Imixtiunea, puțin cam groso- 

_____  _.i tre
burile altora, determină un răs
puns pe măsură.

o

5 lână a dumneavoastră, in

ÎNDURERATA, familia anunță dispariția neașteptată a iubi
tului soț, părinte, bunic, cumnat și unchi

Ml REȘAN NICOI.AE (65 ani)
măcelar

Ceremonia înmormintării va avea loc sîmbătă, ora 15. la Bi
serica Evanghelică. (1350)

■

I
PROGRAMUL TV

VINERI, 4 SEPTEMBRIE

FAMILIA Leorinț Nicolae aduce Un ultim și pios omagiu ce
lui care n fost

prof. Univ. <ir. ing. ISAC VAS1I.E

și transmite condoleanțe familiei. (1313)

PROFUND îndurerate familiile Tunarii, Florca Șt Schnclder 
mulțumesc din inimă pentru ajutorul și sprijinul acordat de 
„Redacția cotidianului ZORI NOI", conducerea EM Petrila. sect. 
V _  al EM Petrila, sindicalul liber al EM Petrila șl nu in ulti
mul rînd tuturor celor prezenți alături de noi ta 
tragic, pricinuit

a celui ce1»

Amintirea

Dumnezeu

evenimentul 
de trecerea prematură și fulgerătoare in nefiin- 

a fost in viața de zi cu zi timp de 13 ani

TUNARI IONEL CRISTIAN

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal. 
Actualități.
Agenda electorală. 
Calendarul zilei. 
Film artistic. La volan. 
(Franța, 1991).

12.10 Super Charmel.
12,35
12.55
13.45
14,05
14,25
14.55
15.10
15.45
16,20
16,50
17,00
17,05

10,00
10,20
10,30
10,40

lui ne va cămine veșnic vie !

să il odihnească în pace ! (4312)

MICA PUBLICITATE] I
Cotidianul de opinii >i int«i m.ițil «I 

Văii liului ..ZORI Noi mii r< ulmii 
S Ol II I v | |.,A I 11 VII |{l I AIA

<le

18,05
18.35
18,55
19,30
20,00
20.35

21,30

21.55
22.25
22.55

23.20

Descoperirea Planetei. 
Ora de muzică.
Actualități. 
Mondo-muzica. 
Medicina pentru toți. 
Arii din operete și lieduri. 
Televacanța școlară.
Forum
Arte vizuale.
Tragerea Loto. 
Actualități.
Emisiune în limba ger
mană.
Dosarele Istoriei.
Muzica pentru totl
Studioul electoral.
Desene animate. 
Actualități
Film seria). DESTINUL 
FAMILIEI F1OWARD.
Ancheta TV. Provocare sau 
răzbunare? (T).
Top 10
Studioul electoral.
Actualități. Cronica Parla

mentului.
Sport.

Matei i.ilcle nciomandate și nePU- 
bln.Hr nu restituie. Responsabili- 
i uc.i mm il , și jut idilă asupra co- 
rIiliidmii dalelor cuprinse în arti- 
< .in ,i|. ii puc iu exi lu'ii itate, autori- 

lui.
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Petroșani, itr. Nirnl.ie Bălcescu nr 1 
Teletoane : 541662 (director redactor șel)| 
51597 2 (director exe< utiv-administrativ di
fuzau ) <11661. 512161 (secții).
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NICOI.AE

