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J’ Ținînd cont că avem de 
rezolvat probleme stringen
te, în ziarul dG azi ii oferim 
un moment de respiro pri
marului Stnir-iito (pnatq ți

Excluzîndu-i pG cei care 
s-au delimitat deja, colecti
vul redacțional vă promite 
noi întîmplări cu deja cele
brul personaj dipl. ing. 
Ghcorghe Stoicuța.

Școala generală nr. 1 120 de ani
Așa cum v-am informat, Școa

la generală nr. 1 din Petroșani 
sărbătorește în acest an 120 de 
ani de existență. Este nu numai 
sărbătoarea Școlii generale nr. 
1, ci a noastră, a tuturor. 120 de 
ani pentru Școala 1 înseamnă 120 
de ani de învățămînt românesc 
pe aceste meleaguri, ani cînd 
generații după generații au de
prins a scrie și vorbi românește, 
au deprins a prețui datorită stră.
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MAXIMA ZILEI

daniei dascălilor, tradițiile și is
toria neamului și mai cu sea
mă, au deprins a prețui adevă
rul și libertatea de gîndirc și fap
tă. Reînnoim astăzi un apel de 
suflet al actualilor profesori și 
învățători din școală adresat tu
turor celor care posedă docu
mente sau pot contribui la refa
cerea cît mai amănunțită a isto
ricului școlii și a istoricului în

Temnița cea mai de temut c aceea în caic te simți 
bine.

NICOLAE IORGA

vățămîntului românesc în Valea 
Jiului: să ia legătură ru domnul 
profesor Petre Mirea directorii1 
școlii.

Manifestările culturale și ști
ințifice dedicate împlinirii a 120 
de ani de la înființarea școlii au 
debutat in ziua de 15 ianuarie, 
sub semnul „Luceafărului poe
ziei românești" Mihai Emines- 
cu. Ele vor continua timp de mai 
multe luni, cuprinzînd o arie lar
gă. Momentul culminant se 
desfășura in 
sub semnul

Sîntem in 
mani că va 
prilej, o 
cheta insignei este realizată 
profesorul Eugen Bencăti. (Ai. II )

va 
ziua de 15 iunie, tot 
„Luceafărului", 
măsură să vă infor- 
fi emisă, cu acest 

insignă jubiliară. Ma.
de
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Aniversări

A •

Ia Guvern
In pofida tuturor tracasărilor 

Li care a fost supus, mai ales 
de mass media bucureșteană, li
derul Miron Cozma nu a aban
donat profesiunea de credință fă
cută minerilor din Valea Jiului, 
în aceste zile, controversatul li
der se află din nou la Guvern, 
unde poartă tratative la nivel 
înalt. Miercuri, cu o oră înainte 
de plecarea spre Capitală ne-a 
declarat că preconizează demer
suri pentru lărgirea forței sindi
cale a Confederației pe care a 
creat-o. (t M.)

Se cuvine să consemnam două importante aniversări: 500 
ani de la nașterea lui Nicolaus Olahus (10 ianuarie 1493 — 17 

Inocențiu
de
ianuarie 1568) și 300 de ani de la nașterea lui Ioan I_____ ,1_
Micu Ricin (decembrie 1692 — 23 septembrie 1768). Există și ase- 

1 mănari, exista și destule deosebiri in destinul și strădaniile
I

lor. 
de ani, amîndoi au pornit din ți- 
episcopi, amîndoi și-au 

și-au afirmat cu mindrie originea 
altfel toate acestea.

cronologică), istoric și

propunem un testMiron Cozma

Au trăit aproape același număr 
nutul Sibiului, amîndoi au fost 
o parte a vieții în exil, amîndoi 
românească, clar fiecare a trăit 

Cel dinții (în ordine strict 
umanist de rezonanță europeană, cu rădăcini și pe pămînt hune- 
dorean. s-a bucurat de multă cinste la curtea regală maghiară, 
devenind, în 1562, regent al Ungarie;. Mindru de înrudirea sa 
cu domnitorii munteni Vlad Țepe> și Mihnca cel Rău, cu lancu 
de Hunedoara și cu Matei Corvin, și-a luat numele de 
valahul, adică românul. Este primul român care 
unitatea de neam, dc origine și de limbă a celor 
din Moldova și Țara Românească. A făcut-o in 
crare, „Ilungaria", o monografie scrisă în limba 
zind nouăsprezece capitole, dintre care opt sint

arata ca „valahii" sint cei mai vechi locuitori ai Tran-

petrecut

cărturar

Olahus, 
afirmă, în scris, 
din Transilvania 
principala sa l'J- 
latină și cuprin- 
dedicate Daciei,
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0 veste bună pentru 
telespectatori

O mai veche dorință a locuitorilor Văii Jiului este pe calo» 
de a fi împlinită. In urma repetatelor insistențe ale primarului 
municipiului Petroșani, dl. ing. Ghcorghe Stoicuța. au ajuns 
intr-un stadiu avansat demersurile pentru receptionarea în loca
litățile n '.r-tre a programului II al postului național de televi
ziune. în cursul sâptâmînii trecute la Primăria din Petroșani s-a 
al, i* directorul Direcției Radioteleviziumi clin Timișoara, dl. ing. 
iuli a Toma, impreuna cu un grup ele specialiști, pentru stabili
re i unui program detaliat de acțiune. Lucrarea principala con-'â 
din montarea unui emițător TV pentru canalul- 41 la stația d n 
Parlng, care poate asigura acoperirea cu programul II a unei zone 
cu raza de 28 km.

„Rea onfirm. rea pe postul di? ministru a domnului Andrei 
C'hii icâ. n -a dat mai i speranțe ca ace,ist,, lucrare va fi in cele 
din urma realizată", ne-a relatat dl, Ghcorghe Stoicuța. Domnul 
mini-.tru, căruia i-am înaintat demersurile noastre încă din vara 
inului J 92. a trimis in mod operativ acest grup de specialiști 
p-.ntru i orienta întreaga luciare. Sini .anse p ntru a fi realizată 
in acest an.

iată și alte am munte: specialiști BIV Timișoara care, prin 
dl. director Iulian Toma, țin o permanentă legătură cu primăria 
municipala au in vedi ce doui variante pentru preluarea piogri- 
mului II, corespunzător unor valori de acoperire diferite aly emi
țătorului șl sistemului radiant de amplificare. Important este că 
fiecare varianta asigura o acoperire integrală a zon< lor do recep
ție- Emițătorul va fi achiziționat din import, iar Direcția BIV 
limișoara dispune de fondurile necesare. Singura problemă la 
ora actuala este convertirea sumei disponibile in valuta, ' ns în 
care se fac demersuri la principalele unități bancaic.

Tnca o informațip de jnteies public aflată d< la primarul mu
nicipiului: sint in faza avansată și preocupările pentru extinderea 
telefonici urbane ca și cele pentru racordarea la circilitek- in 
ternaționah-.

Ion MI ST AȚA
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Cine sini cei care invirl 
ta istoriei"? Bifați răspunsul c- 
xact :

a) Ion Iliescu, llie Vcrdeț, A_ 
drian l’âunescu, C'.V. Tudor.

b) Ion Iliescu Adrian Năstase. 
Oliviu Glierman, Nicolae Văcâ- 
roiu.

c) Ion Iliescu, Virgil Măgurea- 
iiu \ asile Văcarii, Ion Solcanu.
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și unde va 
silvaniei.

Trăind
(Inocențiu
cel de Ricin prin diploma de înnobilare) a pornit, chiar de 
începutul carierei ecleziastice, lupta pentru emanciparea națională 
a românilor ardeleni, emițind și trasind programul de acțiune al 

i Școlii ardelene, al cărui precursor este. In numeroasele sale me- 
morii adresate curții de la Viena, între care unul s-a numit Sup- 

I plex Libellus Valachorum, cerea egalitate în drepturi cu celelalte 
ț națiuni, reprezentare în Dietă, dreptul la învățătură, desființarea 
i iobăgiei pe pămînt regesc, dreptul la liberă mutare, lnțelegînd 
' necesitatea ridicării culturale a românilor, a creat la Blaj o ade- 
\ varat.î citadela a cultuiii, însuflețită de ideile iluministe. Deși 
i episcop uniat, s-a adresat tuturor românilor și s-a împotrivit în- 
' cercărilor de catolicizare și presiunilor teologului iezuit pus să-l

supravegheze. p(> care l-a și excomunicat. Plecînd la Roma, pen
tru a cere sprijinul Papei împotriva amenințărilor împărătesei 
Maria Tcreza, este reținut cu forța acolo, înlr-un exil prelungit 
pină la moarte. Dar și la Roma, pe cît a fost omenește posibil, 
a continuat lucrarea pentru care m rită veșnică recunoștință.

Și poate ca evocarea acestor d >i cărturari ar putea servi drept 
memento în aceasta perioadă dc neînțelegeri pe pămînt transil
van, un îndemn, tuturor, de a urma și în fapte — nu doar vîn- 
turind-o in vorbe — C'-r.nța în1- 1- aptă că trebuie să cultivăm 
ceea ce ne unește, nu ceea cx ne d *zbină.

C'orneliu R \Dl LESCU

două secole mai tirz.iu, Ioan Inocențiu Micu-Klein 
sau Inochentie fiind numele primit la călugărie, iar 

la

• Orașul Vulcan. • Sala 
popice a z\S Minerul Vllh.in 
punctul de a nu putea fi utili
zată la începutul campionatului. 
• In 2 ianuarie nivelul apei era, 
pe pistele de concurs, de p •ste 
10—15 cin. • Domnii Marcel Bu
na și Nicolae Bălan și-au riscat 
viata, puțind fi electrocutați in 
orice moment, o Patru ingineii, 
doi maiștri, un mecanic, zi și 
noapte la datorie, pentru a re
media aparatura, 
„de vrajba" 
prin somare 
ItAGCL-ului 
Răspunsul a 
dresă scrisa.
suportat dialogul și a trimis ge
rul pe capul nevinovatei săli do 
concurs. • Se caută... acarul 
Păun.

In ziua de 10 decembrie 1992, 
BAGCL Vuknn atenționează EM 
Vulcan (sala de popice) că va 
închide apa calda pentru nepla. 
la la zi a taxelor. Trei zile —, 
10, 11, 12 decembrie — apa cal
da este oprita și terminalul io

P'!

Eenomcnul 
a început mai ini ii 
scrise clin partea 
din localitate. • 

fost tot printr-o a- 
• Natura n-;1 mai

ghețat. I.a I ianuarie 1893. cind 
toata lumea a b neficiat de căl
dură R AGCL-illui. agentul ter
mic S-a năpustit cu o viteza d* 
propulsie mm marc dorit toata 
puterea ei adunata intr-lin an le 
ziie și a găsit fisura prin c<i e 
a ieșit afară, țișnind ca un iz
vor termal, direct in plafonul
sălii care adăpostește m'.re,ir'.,l
aparatura de 35 milioane li i, dis_ 
trugind-o în marc măsura. I-Tilil 
apei nu-l mm poate ține nimeni 
și m jumătate de zi inunda toa
ta sala, pistele devenind clllo u 

dc bazin pe care plutește tot ce 
a fo.t ușor și surprins de va. 
lun In 2 ianuarie, oam: n'.i popi- 
celor, Măricel Bunii, electrome
canic. Nicolae Balan, mecanic, 
ambii cb la I M Vulcan, fac o 
plimbări* piua la sală, min iți par
ca de ultima chemare de salva
re a acestei averi sportive și dau 
cu ochii de incredibil. Cu riscul 
vieții, se apuca de lucru și, in 
șase ore, reușesc sa stăpincaseă 
furia apei, readucând viața șahi 
Iu normal, ca pe un innccat rea-

dus la yiaia. Ac .ista a fost po. 
vesu a, povestea pr a adevărată 
pr ntrli ca paguba nu poite fi su
portata de n vinovați iar plata 
stricăciuni.or trebuie sa fie fă
cute de cin' va O aparatură mo
derna, adu î 
cu ani in 
popicelor di 
dintre care ș 
loriu lișcoi, 
amenințat, vizii il cu degradarea. 
Din cele patru p:ste de concurs 
doar una a patul fi repusa in 
funcție, cu eforturile extraordi
nare care depășesc intrigile ce 
se pare ca stau la baza acestei 
..piir(. întimplări". Gurile rele spun 
ca nu este pentru prima dată 
cind a'ci se oprește apa, ca o 
mina stingace „sabotează" sportul 
și amenința și titlul de campioa
na. Toata lumea dă din colț în 
colț și așteapta ca legea sa-1 
școala vinovat pe acarul Păun. 
Nu-l veți mai găsi. A plecat pu
țin in America.

cti mari sacrificii, 
urma, pentru sportul 

oameni pasionali, 
și Dorn Bolosin, Va

lon Școrțea, oile

Doi el NEAMȚU
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Cu numai 3C0 de lei
le sint date să vadă și 
celor de la Poliția fe_ 
și ang.ijaților SNCFF

s-.i înscris >i in '.'dea Jiului la capitolul creșteri. C'a urmare i ma
surilor de restructurare a un<a activități dTn cadrul Regiei Auto
nome pentru P lila Petroșani, in unele unități industriale s-au 
făcut reduceri de personal. Numărul șomerilor a fost îngroșat și 
de reduceiea locurilor de mun â din industria ușoara și de inulți 
ain absolvenții liceelor și școlilor profesionale. Pentru a ne faec 
o imagine asupra acestui fenomen este suficient să cităm citeva 
date recente și semnificative. Dintr-o statistică oficiala a Oficiu
lui de Muncă și Prou . ții Socială Petroșani reiese că, numai în 
cea de-a doua jumătate a anului trecut, numărul șomerilor din 
localitățile Văii Jiului a crescut cu 1502 persoane. Din nefericire, 
cele mai afectate categorii sjnt tinerii și îcmeile. In prezent, nu
mărul 1 >tal al șomerilor dl.iți in ccidență pentru acordarea de 
sprijin și ajutor social a depășit cifra de 4000, în majoritate femei 
și t.ne'i, cărora li se adaugă circa 1000 dc p rsoane ncluate in 
evidență de șomaj, avind cereri de angajare cu puține șanse de 
rezolva*''-. In 1992. doar 6-i de solit ilanți .<u avut șansa de a găsi 
un loc c’e muncii. Intr-o situație dramatic , se afla 200 de șomeri 
c. ora le-a expirat t.rm. nul in care a.t| beneficiat, conform pre
vederilor legale, <!•> indemnizații de ajutor de șomaj.

Intrucit n-a fost elaborat și aprobat bugetul de stat pe anul 
1P ’ alocar. a de subvenții pentru minerit a întîrziat fapt care 
alimentează uni le ngiijorflri pentru coi ce lucrează m cadrul 
i: giei tu'.f i >me i cntru Huilă. Conducerea RĂII a făcut demer- 
ș'iril,. necesare la nivel guvernamental p> ntru acordarea de sub- 
sen ii.

După o primă rundă de d mersuri și negocieri făcute conco
mitent cu cele ale RAH, de liderii sindicatelor miniere la irivd 
g rnamental s-a:i obținut un le promisiuni. Rezultatele obținute 
<L RAH în activii '.ca de extracție a cărbunelui, care se concre- 
ti : i la fmele ana.ui 1992, cu o creștere de 8 milioane tone 
de că.-tunc. justifică pe deplin ace-te demersuri. Exista deci o 
sp r. nță și șan<ț rc:.le p, ntru a se obține subvențiile necesare 
r- n' uerli capacităților tic extracție la nivelul posibilii .ți for reale 
din Valea Jiului.

In c<ca ce privești relei.dt,- categorii d ’ s;d?ri.iți ce au îng'ro- 
ș. 1 i'ind.ul șomerii ?r, printre care se afla un însemnat număr d ? 
nu it ru calif ca'.i. lin inițiativa primarului muncipinlui nostru 
'-au făcut demersuri la nivelul Prefecturii județului și a Guver
nul :b p’ntru calificarea si recalificarea unor (terorii de salari iți. 
Sp-erarț'.'l celor nedreptățiți de soni t i ajunși bl situația de șo
mer. n imaginat in urmă cu cițiva ani, se îndreaptă și spre 
șur. ,:!e oferite de pi ha’.iz ire. D..r ce pcdbifitate de privatizare 
poate să aibă un ș’-nier. care beneficiază d” un ajutor de șom ij 
al cărui : tiunlum abia ii permit;- să supraviețui.iscă de pe o zi 
p alta. în actualele condiții dr infl iție?

Can ecvcnt cu promisiunile făcute în început de drum, prin 
p ir.imul pr -.nl.it Parlamentului, actualul Guvern a d-m irat 
cits.a acțiuni cure se în ;crlu tn sfera protecției sociale. Aici slnt 
dc mențn nat demersurile făcuta pentru stoparea declinului eco
nomic, recent le nn.ar.i de protecție socială c-ire includ <rrștersn 
ajutorului dl șomaj, rec orara activității din unite sectoare ale 

in« li i -i n.o -nalp și din i iriciiitur.l.

Multe 
să audă 
roviară 
prin gările și trenurile noastre. 
Traficul mare dc călători, veș
nicul du-te-vino, a dat miștere 
unui microclimat aparte, uneori 
nu unul din cele mai sănătoase. 
Iată, spicuite pentru dumneavoas
tră, cîteva pățanii ale unor sala- 
riați ai SNCFR, aflate chiar de la 
aceștia:
• Un impiegat de mișcare, șef 

de 
vid jerpelit, ce cucăia pe o 
ca,

tură, chestionează un indi- 
ban

in sala de așteptare.
— Pvlet de tren n-ai, ce 

aici?
— Eu dorm pe banca asta de_o 

săptămină, spune vagabondul, și 
tu vii acum și-mi spui că nu-.i 
locul meu aici?

■ Vn controlor 
că.âtor că biletul 
e valabil pentru

— Fugi, dom’le! Eu merg cu 
el de_o săptămină și matale spui 
că nu_i valabil?

• La Lupeni se fură cupru. Și 
nu de oriunde ci „arest ind“ cab
lurile de semnalizare de lingi 
calea ferată. Făptașii au fost 
identificați, dar valoarea mică 
a pagubei (3000 de Ici) nu face

cauți

ii explica unui 
prezentat nu 

că e vechi.

posibilă luarea unor măsuri se
vere. Tot ceea ce se poate face, 
cu actuala legislație, e aplicarea 
unor amenzi modice.

Leg'slația actuala are o slăbi
ciune, care e speculată de unii, 
așa cum s_a iniîinplat in acest 
caz, în care valoarea sustrasă nu 
a fost mare, clar importanța o- 
biectivului îi întrecea valoarea 
bănească. Inchipuiți-vă ce neno
rocire s-ar fi putut intimpla, da
că din cauza acestui furt s-ar fi 
produs un eveniment feroviar!

• Pentru că W discutăm da 
contravenții, știți ce se întîmplă 
dacă cel amendat nu poate să-și 
achite suma? Face închisoare, O 
zi de închisoare = 300 de lei. 
Pentru cablul de mai sus, omul 
stă zece zile in pușcărie, mân în
că pe veresie și face... econo
mie!

• Știți cit costă un minut de 
staționare a „expresului' Petro
șani — Bârbăteni? Vă spunc-m 
noi: -172 de lei. Atit se plătește 
la Viscoza, unde oamenii trag 
întotdeauna semnalul de alar
mă pentru a cobori din tren.

Regulamentele în vigoare nu 
permit o distanță mai mică de 
3,5 km intre stații. Oamenilor le 
este necesara înființarea unei

o zi de pușcărie
halte la Viscoza și, pentru ci» 
Regionala nu poate înființa, con* 
tinuă să declanșeze semnalul de 
alarmă. I’oate că, 
răsuna suficient de
fie auzit și de cei care trebuia 

>șă_l audă.

odată, el 
tare ca

va
si

Vali LOCOTA

«Ti

OMNI \ MEA MECUM POHTO

Un an de zile, 
patra tineri aa 

bîntuit prin 
garaje

Timp de un an intre seplmn- 
brie 1091 și octombrie 1992, spar
gerile se țineau lanț. Cam cinci
sprezece proprietari de garaje și 
magazine particulare au nărnas 

'cu ochii-n soare. După modul de 
operare, se vedea bine cu e vor
ba de o gașcă. Dar care-0 fi?

Răspunsul l-a dat poliția. In 
urma înmulțirii sesizărilor pe 
această t să, pol țiștii din Vul
can au prins un fir. Mai înfii a 
bătut la ochi faptul că doi 
puștani — Avădanei Nicu.șor Ei- 
viu, 15 ani, și Ciuculan “ 
tantin Sorin, 14 ani — 
tatt ca niște prinți. înțoliți 
blugi ca lumea, încălțați cu 
ciidas Puma". Ba, mai 
făcuseră un obicei din 
la cabana Căprișoara, 
mandau și plăteau ca 
S_a ivit întrebarea 
dc unde „lovele"? Că 
muncesc nicăieri.

Și ușa a fost dibuita 
echipa: cei doi amintiți plus Cio
banii Marian Nlcu, 15 ani, și 
Dascălii Ciprian, de aceeași vîrstă.

Marfa manglilă — băieții 
.ștergeați" tot ce găseau: scule, 
radiocasetofoane. mașini electrico 
de găurit, haine, produse alimen
tare — o plasau țăranilor v<>- 
mți în piața agroalimentară. Nor
mal că la un preț care convenea 
acestora. Acum, toți patru sini 
cercetați pentru pagubele prici
nuite. Valoarea acestora — în 
jur dc 200 mii lei.

Gheorglic OI.TEANX7

Con.s- 
se por

cii 
,.A- 

mult, iși 
a morga 
unde co- 
nababii, 
firească? 
ei nil

întreaga

Viorcl STRAI ț

RRIORIRARÂ - NORMALITATEA PROPUCIlsl
iniei viu < ti dl Petre DllAIȚ,

prun sirepir , dinte al Ligii sindicatelor miniere 
Valea Jiului

— Domnule I’i t.c Braiț, in- 
- ccptifwl fiecărui an pune li 
I o dinea zilei o problemă a-U- 

l'i pentru mineritul Văii .lin
iei — subvențiile de la bu
get, mai ales, f ii aițaren in
vestițiilor pentru ricnțirlerea 

l capacităților <!<■ piodiuție. Ce 
!. demersuri au întreprins io 
lț arest sens 'indicat* le mi»ie_ 

r ?
— Intr-adevăr, probh mo se 

pune in mod acut și in aicst an, 
pentru ca fondurile pentru inves
tiții alocai? anul trccrit au fost 
și ele cu mult sub nivelul nece
sit ' ilor. Este voi ba, di ct, și pen
tru 199.3 de multe miliard’’, so
li itate î'Cntru menținerea c i- 
J;:i it.’țl r de pnid'iepe, uimind 
ta cealaltă jumo atc din fonduri. 
I ncze'-nre să fie n-'lg trate din 
ruirT profil F-’indam’nto-’a ■_ 
cununi ) ,nuiele:â a >li< tari
lor d fonduri de la B'iș't pen
tru P. \1I a fO' cî: bor>dă din timp 
șl inalnlată Ministerului di- re
tori, pre. uni și Minlst: rului l i- 
nanțeior. Săptămină tr’Ci*. i, !ot 
In cadrul RAH, a avut Io” o 
Intilnire a 1 dcrilnr sindic.it>,lor 
miniere din Valeu Jiului cu dl. 
In< loart Gif Drac secretar do 
Stal în Minl'.'JPr'.i înrliistriei, 'irful 
Dcp^rlam-ntulnl iTntflf minerit. 
Am fost asigura cu acest (>ri- 
tej efl din prv-tci departamentu
lui au fost făcute toate demer: u- 

rilc pentru obținerea alo ațiilor 
bugetiire n< ce,are. Obținere,i lor 
nu depinde decit de forul le
gislativ c ? urme; zâ să ia în 
dezb aere ț >iectul de Buget. In 
vederea <hl tării acestui pro- 
iict in l’ai tfient, a rămas ca 
și noi, sindic Uele, .să contactăm 
parlanvn irij V aii Jiului, indi
ferent dc cui xirea lor politică, 
și sa le of> i lm toate argumen
te >e vederea susținerii solici
tării' • noastre. Facem acensta. 
mizli I pe faplul câ purlamen'- 
tarii 9e imt îndatorați fața de 
cei care i-<ui ales și sperum că 
vor face demersurile neccsnre. 
Este lin lucru foarte important 
In b ncțle de aprcl; ne 1 fonduri
lor pentru investiții, RAH va 
pute ' dr-rnar i și < n n-larca U- 
nor firme străine, i i sedere<i ob
ținerii din Import a echipamen
telor di slrivta necesitate pentru 
d”sf<ișiirni oii normală a produc
ției. E'Uc vorba iD I'iinpl, me- 
tanometre, alte apărute dl» mu
stiră a atmosferei J.? mina, apa
rate de salvare ptc Precizez, eite 
vorb i de dotări doar pentru men
ținerea capacităților de produc- 
țlp. înțelegem situația prea in 
care se afla economia națională 
șl, di I, nu putem solicita fon
duri pentru dezvoltare.

— Am iril’-îi-s că, cil (oale 
asigurările «laic tk <11. be

ci ei ir dc slat. s_a ridiiat și 
probiema viiiorultii iii iaz <’ă 
ihi se vor acorda alocațiile so
lii iiiitc.

— Da, a fost pusă și această 
problemă. Dar întrebarea a ră
mas fără răspuns..,

— Ce probleme s.au mai 
ridic.it cil piilcjul recentei in_ 
tilniri?

— 5-a mai discutat despre pro.

iedul contractul ipanagcrial pro
pus de GuVcrn. In principiu, 
sindicatele noasirc an confirm 4. 
necesitatea șl iiliiitatea contrac
tului, cu precizai ca ca acest con
tract să excludă dreptul inter
venției în organizarea ți ges
tionarea Regiilor Autonome ni 
factorilor gtivernainenl dl — al
ții dedl cei Implicați. Se dorește, 
astfel, sprijinirea acelor eforturi 
și inlțiallvc ale administrației 
Ilogici care urmăresc soluțio

narea unor cerințe autentice ale 
unităților. Aceasta deoarece a- 
preciem că este normal ca ad
ministrația Regiei să cunoască 
mai bine nevoile ți posibilitățile 
unităților dccît linii funcționari 
guvernamentali.

— le amănunte ne puteți 
ftlrnizj în legătura cu miș
carea sindicală?

— O problemă dc strategic : 
ca membra a Confederației Sin
dicalelor Miniere (CSMR), Liga 
noastră este semnatara unui pro
tocol încheiat săptaniîna trecută 
cu Guvernul României, in baza 
căruia sini reglementate rapor
turile' guvcrn-sindicate. docu
ment necesar n ii ales in con
dițiile lipsei unui contract co
lectiv de muncă la nivel națio
nal. Protocolul prevede și un ca
lendar de iutilniri intre guvern și 
■indicate, nivelele dc reprezen
tare ctc. Esențial cste faptul că 
dup.i semnarea acestui piotocol 
dr către loafc confederațiile sin
dicale, s_a stabilit un cadru or
ganizatoric dc negocieri, care 
va determina Ca toate Inițiative
le guvernamentale care priveso 
masa salariat ilor să fie elabora 
le doar cu consultarea tuturor 
confederațiilor și nu doar a U- 
nora (Blocul Național Sindical, 
Consiliul Nadonal Consultativ 
ei’-), ca pmă acum. A doua zi 
după îiitilnircu Guvern — CN(5, 
protocolul a fost adoptat tn 
mod excepțional șl dc cclclallo 
confederații. Datorită divergențe
lor de opinii șl diferitelor forme 
dc orgnniznre tu mișcarea sin

dicală, Liga sindicatelor Valea 
Jiului a propus organizarea, la 
Petroșani, în luna februarie, a 
unei îmilniri a tuturor confede
rațiilor sindicale care nu faa 
parte din CNC (Alfa, CNSLR, 
Frăția). Propunerea a fost ac
ceptată. Intîlnirca va aborda pro
bleme privind realizarea unui 
contract colectiv de muncă la 
nivel național, gestionarea pa
trimoniului fostului UGSR, ini
țierea unor contacte cu organis
me sindicale internaționale.

— Să revenim la probleme
le specifice Văii Jiului, Ce 
preocupări aveți la nivelul 
Ligii la ora ailitala?

— Altă preocupare mai impor
tantă decit dcsfâșururca în con
diții normale a producției nu 
putem avea. In acest scop, din 
săptămină următoare vom de
mara o acțiune a comisiilor mix
te de control sindicate — adini- 
nislrațic, asupra felului cum se 
aplică cbntractul^colectlv in toa
te unitățile miniere. Există ți un 
alt demers care vizeaz* clima
tul dc ordine, respectiv dimi
nuarea numărului exagerat at 
fouor de boală. Este vorba do 
acordarea statutului de salariat 
al RAH (prin Salvnmin) cadre
lor medicale de la dispensarcla 
miniere. Se urmărește astfel im
plicarea directă a acestor ciuli o 
in urmărirea și ameliorarea 
condițiilor de muncă din subte
ran, ceea ce vn contribui, sperăm 
la stapînirca mai riguroasă a re
gimului foilor dc boală.

loan 1)1 HF.K1

ridic.it
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La început au fost niște j 
scrisori primite la redacție. I 
Apoi a venit Ideea. Marți, 19 | 
ianuarie 1993, ne-am deplasat 
in Vulcan, unde am chestionat 
locuitori ai orașului, comple. 
tind lista întrebărilor primite 
l>e adresa redacției. Sarcina 
noastră a constat in a trans
mite întrebările de la cititori 

către factorii de răspundere 
din oraș. Iată ce-a ieșit...

ORAȘUL VULCAN
la ora întrebării și răspoasarilor

Secția de pune și far a cartelă
„Dacă ne-ar 

ajuta 
Dumnezeu”

GALL EMILIA, 23 an’, func- 
ț nară: „Nu înțeleg de ce tre
buie să plătim mai mult pentru 
apă și să primim din ce in ce 
DKii puțină ?**

P' ntru a afla un răspuns la 
întrebarea doamnei Gali, ne-am 
deplasat la Primăria orașului. 
Aici șansa a fost de partea noas- 
i.ă. întrucit in biroul domnului 
primar Avramescu Ovidiu $e mai 
aflau dl. viceprimar Vasile Giur- 
giulescu și dl. Vasile Samșudean, 
șeful secției Apă-canal Vulcan

RAGCL Petroșani, care dez-
■ ,i. ’u tocmai problema apei.

„Este foarte adevărat — ne 
spunea dl. primar — că na este 
corect ca omul să plătească o 
cantitate de apă pc care n-o arc1*. 
Dadupă cum avea să prcciz .ze 
și dl. Samfv.iean, prețurile sint 
calculate la debitele dc livrare 
n rm.ilc, stabilite de RAGCL 
Petroșani. F-ptul că nu se pot 
asigura acete livrări n< irnale 
este datorat secetei care se ma
nifestă de la Începutul anului. 
Prin telexurile prim te recent 
de la Valea de P ști sîntvm în- 
cunoștințați că debitul apei din 
barajul de acumulare de la Va
lea de Pești scade zilnic cu... 
30 cml Motiv pentru care ince- 
plnd cu data de 19 Ianuarie, s-;>u 
stabilit noi restricții pe magis
trala Valea de Pești — Petro
șani. Nici debitele de la celelalte 
capturi care alimentează Vulca
nul nu au un nivel mal mare. 
Există chiar riscul de a se im-

in? o restricție mergind pină 
a reducerea la numai 2 ore pe 

zi a livrării apei reci. Oricum, 
din discuțiile la care am asistat, 
am retmut că această problemă 
se află pe primul plan în aten
ția Primăriei care, în colaborare 
cu secția Apă-canal, va încerca 
găsirea unei soluții cit mal bune 
f ntru rezolvarea acestei pro
bleme. De asemenea, trebuie gă
sită o soluție de a alimenta cu 
.apă. In mod permanent, Spitalul 
orășenesc.

Din nefericire, așa cum remarca 
ți dl. viceprimar Giurgiuleseu 
„este rău că nu ne ajută Dum
nezeu eu o ploaie sau o nin
soare". Cit despre plată...

BEJ.AN FLORENTIN, 62 ani, pensionar: „Aș vrea A am cer
titudinea că problema pnnii se va rezolva. Oare cind?"

După cum se știe, la Vulcan plinea a rămas raționalizată, 
livrindu-se pe bază de cartelă. Din fericire, iată că acum putem 
afirma cu certitudine ca problema atît de controversată a plinii 
este, in cea mai mare parte, rezolvată. Necesarul de pîine pentru 
orașul Vulcan este satisfăcut cu regularitate de secțiile din Lupeni, 
Ltvczeni și Vulcan ale Societății „Spicul11 din Petroșani.

Materia primă fiind asigurată nu numai cantitativ ci și cali
tativ (ceea ce e un semn bun în perspectiva îmbunătățirii calității 
plinii) cuptorul funcționînd în cele mai bune condițiuni, e și nor
mal ca treaba să meargă strună. Astfel că, după cum avea să ne

aducă Ia cunoștință d-na ing. Amăriuței Adriana, șefa secțief, 
brutăria din Vulcan produce o cantitate de 5—6 tone piine pe zi, 
Această cantitate de pîine se desface în cca mai mare parte direct, 
prin chioșcul unității, unde nu se solicită cartela,-cu toate că pro 
țul este tot cel subvenționat (38 lei/kg) Mai livrăm, d, asemenea, 
și la centrele de pîine din oraș și la diverși distribuitori particu
lari. |

Și tot în legăturii cu rezolvarea problemei aprovizionării cu 
pîine, sîntem in măsură să vă dăm o veste bună: firma KENAAN 
SRL, prin patronul său, Mansour Mohamcd Abu Gararah, a decis 
să deschidă o linie de panificație — la sug.știa primăriei — !n 
spațiul fostei săli sportive a Liceului. Vom reveni asupra acestei 

inițiative.
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SUC1U SABIN. 45 de ani, va
gonetar: „lli< >cu și Guvernul
ne-au promis ca la începutul 
anului vor face ceva să se ter
na.ne cu bișnița și corupția. Păi 
ăștia-și fac de capi Prețurile 
cresc p<_ d ce trece. Oare ii con
trolează cineva?1*

Putem să vă răspundem! DA 
li controlează doamna Teofilia 

Iacob, inspector control comer
cial, lt. Marcel Cândca, lt. C >ns-

Taxele la
pășunat

„Probleme 
mine mă 
fi taxele 
ăst’?. Cu

MOMlltL'XN, 80 am: 
•ir fi multe. Dar pe 
interesează cum or 
pentru p,.șunat anu' 
scumpeturile astea...1*

„Taxele pentru pășunat se sta
bilesc de către Consiliile locale
— precizează dl. Dreghicj Pe
tru, secretarul Primai iei — avind 
ca bază prevederile Legii nr. 
8/1972. Anul trecut acestea au 
fost astfel delimitate: 200 lei/cap 
bovină adultă; 100 lei/cap tine
ret bovin peste 1 
tineret bovin sub 1 
ovină adultă; 25 
tlnără; 200 lG/cap
Labil că anul acesta 
vor crește, dar nu cu mult. Ele 
vor fi stabilite cu ocazia ședin
ței Consiliului local din
aprilie. Mai devreme nu are rost, 
întrucit abia pe la sfir.șițlil lunii
— depinde ți de vreme — 
ur<ă la munte, la „pășunat". ,

an; 80 lei/cap 
an; 50 lei/cap 
lei/cap ovină 
cabaline. Pro- 

prețurilc

luna

se

economica
tanti» Stcgărcscu — de la po
liția economică, l-am însoțit pe 
traseu intr-un control inopinat. 
Unitățile verificate au fost: SC 
Daniela Impex SRL (patron Io- 
nescu Nicu.șor), alimentara 43 
Mercur (șef unitate: Moanță Că
tălina) și SC ADO 
(patron Sas Andrei), 
doua unități, echipa 
a verificat actele și 
ca totul este in ordine.
din urmă, vânzătoarele vindeau...

Impex SRL 
La primele 
de control 

a constatat 
La cea

Moartea — un 
lux ?

pensionarii, 
nici 

indemina 
cit

DOTAN ADELA, 
„Via^1 e grea, maică. Da’ 
moartea nu mai e la 
oricui. Cine mai știe 
azi, o ’mormîntare?11

Intr-adevar, doamnă 
ușor nu e nici cîntccnl, 
spunea Lucian Blaga. Noi 
interesat la Casa Pensionarilor 

din localitate și, din pacate, veș
tile sint proaste. Sint prețuri pe 
care dacă vi le-am comunica, 
v-ați da de ceasul morții. In spe
ranța ca nu vom provoca pier, 
deri de vieți omenești, iată care 
sint principalele prețuri: un si
criu, 10—12 mii lei bucata; o 
cruce, 600 lei; un voal, 2200 lei; 
un cearceaf, 1500 Ici; o pernă, 
200—600 lei; un necrolog, 50 lei; 
un șurub. 50 lei; un catafalc, 500 
lei închirierea.

Imaginați-vă 
militarea costa 
tăzi, in 
permis 
cuilorl ai Vulcanului. Pină as
tăzi, pe luna ianuarie, 
13 cetățeni s-an încumetat 
facă Marele pas.

luna 
„luxul11

costa,

Boțan, 
cum 

ne-am

că, deși înmor- 
așa dc mult as- 
decembric și-au 
să moară 18 lo-

numai 
să

la Clubul elevilor cursurile sini gratuite !
IRl.’ A GRIGOLE, 11 .ini elevă: „E adevar.it 

că la Giuuill elevilor se plătești?"
Clubul copiilor și elevior face parte din re

țeaua Mini*,ternul Invațănnntului și, ca urmare, 
CURSURILE SIN T GRATUITEI — așa cum 
ne-a declarat domnul profesor Feloiu Dumitru, 
directorul Clubului. „Aceast i 
fără note, dar și fără vacanță, 
după un orar pe care copiii 
cu cadrele didacl.ee.

Instituția și-a schimbat 
zb iu-se și punindu-se In 
Clubul cuprinde 6 norme 
f iecare normă are 12 grupe, și în cadrul ei sint 
două sau trei pronie Iată caic o structui u de 
invuțtimînt: 1. Autorrati ari și futo — cercați 
conduse de dl. ing Dan Diimitrescu, 2. Infor
matică — curs condus de dl. prof. Lus«o Vic
torie și dotnt eu 4 calculatoare IIC -85. 3. Eh c-

este o instituție 
c.irc funcționează 

il stabilesc» im|>r'-ună

ac tivitate.i, 
-< ■ i viciul 
didactice

depoliti- 
copalor. 
(cuix-uri)

trotehni'-ă și acv.iristicâ — dl. Petre Nicolescu 
•I. Confecții și atelierul fanteziei — d-na D in 
Mariana (se 
foarte mici). 5. Arte plastice 
dosie. 6. Prietenii i-toi iei — 
Feloiu,

Clubul este frecventat de 
d? la vîrsta grădiniței pină 
Jrwliisiv 
posibil itățile 
necăjește 
specloratiil școl.u il ajută 1 
țdor, dur e nevoie de mul 
cineva se va gincii și la 
contribuind la im bogății ea 
clubului. Voi, copii, să nu 
teptnțl acolo intre orei® II—17 
piua simbătă, inclusiv.

i atelierul fanteziei 
adresează in special celor mici și

— dl. Cuciuc Tru
di prof. Dumitru

de copii, 
liceului, 

depășesc 
asta îl 

pe dl dlrc lor Dumitru Feloiu. In- 
In m.'.'i i a posibil Ită- 

I mult... pină cînd 
copiii Vulcanului, 

i bazei materiale a 
uitați ca sinteți nș- 

j zilnic, de luni

peste 700 
la cea n 

Pasiune.i și interesul copiilor 
material' j^'l clni ului șl

I

nimic, sub paza strașnică a 
ciini jerpeliți.

Intr-un număr viitor al ziaru
lui vom prezenta o situație a 
infracțiunilor și contravențiilor 
din comerțul vulcăncan, în anul 
1992. Totodată, grație amabilității 
comandantului Poliției 
doi tineri locotenenți, 
mitem să vă ținem la 
cazurile de încălcare
ției în domeniul comerțului.

doi VULCĂNEANÂ

și a celor 
vă pro- 
curent cu 
a legista-

Reportaje realizate de

Paul NICL'LESCU 
Văii LOCOTA 

libcriu VINȚAN

POPESC’U M. „Despre căldură 
ni s-au spus multe. Teoria ca 
teoria, • pi activa insă POPESCU, 
E. (soțul) „Căldură?" O fi la 
vară, cînd vom merge la Brazi^ 
la Nedcie. Dacă s-o mai ține și 
aia. Chiar așa, se mai ține?**

„In condițiile actuale, orga
nizarea unei asemenea 
acțiuni necesită o pregătire ,nL 
nuțioasă. Bineînțeles că Adnof- 
nistr iția locală ține la perpetua-, 
rea acestei sărbători tradiționale^ 
Cu eforturile noastre și cu spri-i 
jinul diferițilcr sponsori cu ca» 
pital de stat sau privat — spe-, 
râm să îndeplinim această dos 
rință. Nu atit pentru noi, cit 
pentru locuitorii orașului. Pregă- ' 
tirile au demarat deja, mergind 1 
pe principiul „iarna car și vara 
sanie11. Cam așa grăit.a... Secre
tarul primăriei. { „

t 6 o» «saatiiatttaaeBotaixiscoMo )<«at

inși că...
® l’e strada Crizantemelor, bl. 8, se. 2, există o crescătorie 

dc ponlmbci pe balconul unui columbofil?
O Gropaiul de la Vulcan nu sapă groapa nimănui... fără un 

ciubuc de 5—6000 lei, plus mîncare și băutură? ,

LA CLUBUL SINDICATELOR

Speranțe și certitudini
ospătar

la 
a 

Nae 
Muraru, 

Acum 
ține.

CORNEL P„ 19 ani 
„Și așa spectacolele vin rar 
noi. Și cind au venit, cum 
fost cazul cu „magniticii11 
Lăzarcscu .și Vasile 
spectacolul nu s-a ținut, 
nici discotecă nu se mai 
Ce se întîmplă la club?"

In căutarea răspunsului 
citat de corespondentul 
ne-am 
catelor. Aici 
rn frunte cu 
era în straie 
de lucru.

„De ciu ind 
director — i 
custodia cxdusivă a sindicatului 
EM Vulcan. Sindicat care s-a 
pus pe treabă și n trecut la 
„schimbarea la față11 a clubului 
care, din 1984, nu a mai cunos
cut nici un fel dc renovare sau 
reparație11. (9 muncă, pe cit dc 
grea, pe ntît de necesară, a fost 
termoflcarca clădirii. Operațiune 
care a necesitat schimbarea com
pletă a rețelei. I.a ora cind am 
efectuat documentarea, termofi- 
caria era rezolvată în proporție 
de 80 la sută. De asemenea, s-au 
efectuat in proporție de 70 la 
sulă lucrările de zugrăveli.

Activitatea clubului a continuat 
insa șl în aceasta perioada. Pe 
ling i cercurile dc croitorie și dac-

soli- 
nostru 
sindi-deplasat la Clubul 

înt’e.giil personal, 
dl. director Oprea, 
de „scandal". Adică 

.. - I 
I — ne spune dl. 
clubul a trecut in

nu 
In 
au 
au 
nu

tiiogr-afie, pe lingă activitățile 
sportive și cele culturale practi
cate aici, se preconizează reacn 
tivarca, în viitorul apropiat, a 
salonului pentru jocuri de socie
tate.

Deși circa 160 de oameni au 
cumpărat biletul la Show-ul 
„magnificilor" cu un preț destul 
de piperat (350 Ici), protagoniștii 
au refuzat să urce pe scenă, mo- 
tivind că ei nu joacă dacă 
au pesto 200 de spectatori, 
acesta condiții „magnificii** 

dispărut la fel de repede cum 
aparat, și nici în ziua de azi
au mai revenit. Nici măcar pentru 
a-și recupera biletele.

Iarna și capriciile ci au duț 
la înghețarea și spargerea calo, 
rifereior, ,care au inundat, sala 
unde sc organiza discoteca. Avam 
însă șl vești bune. In curii 1 tni1 
clădirea popicarjci se va oofja- 
niza o nouă discotecă.

Actisitatca de bază a Clubului 
sindicatelor din Vulcan rătnlna I 
biblioteca. După ce spațiul re- ' 
zervat acesteia șl cele 24 000 vo-i I 
lume au fost reașezate în rafturi I 
(„ucuin într-o nouă prezentare11), i 
biblioteca orășenească și-a rein
trat în atribuțiuni. /islfel InHI 

ce’ peste 2(100 de cititori 'uregis- 
trați nici au posibili,ntea do a 
lectura curțile preferate.

adevar.it
didacl.ee
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Societatea Comercială 
româno - germană 

1MPEX PARADIS
■ VINDE, prin cantina nr. 8, cn dctaii și cn gros. 46 

de preparate din carne, la cele mai convenabile prețuri.
B ANGAJEAZĂ brutari, cu vechime de cel puțin 

3 ani în meserie, în condiții foarte avantajoase. (350)

Societatea Comercială 
Mixt SA Uricani

ANUNȚĂ 

scoaterea la LICITAȚIE de chirie a spațiului de Ia blocul 
13, cu suprafața de 365 m.p.

Licitația va avea loc în data de 8 februarie 1993,.

Taxa de participare este de 3 000 lei. (Fact. 909)

S.C. CHADORANCA 
Import - Export 

Firmă româno - iraniană
vă invită la DEPOZITUL său din TG. JIU, Bulevardul 
1 Mai, nr. 31—36, pentru a vă oferi o gamă variată de 
produse en gros:

■ țigări, dulciuri, cosmetice, sucuri, la preț conve
nabil.

Adaos minim — 0" , iar maxim — 5°/o. (401)

Societatea Comercială 
ROM O1L SRL

IMPORTATOR DIRECT
OFERĂ

intr-o gamă largă, la prețuri avantajoase, produsele firmei 
numărul 1 în lume — CASTROL (uleiuri motor, uleiuri 
transmisii, uleiuri industriale, lichid de frină, antigel, un
sori, cosmetice auto). Cu produsele CASTROL aveți GA
RANȚIE, CALITATE, SIGURANȚĂ. Agcnților economici 
le oferim cn gros, in condiții de plată deosebit de avan
tajoase. Adaos comercial zero.

Firma noastră ofetă tuturor agcnților economici pro
duse petroliere (benzină, motorină, petrol, unsori, uleiuri 
minerale) la prețuri mai mici dccit cele practicate în mo
mentul de față in sistemul I’ECO. Sintcm în măsură sa 
încheiem contracte ferme și avem posibilitatea să vă adu
cem produsul |a data și locul stabilit. In curînd, de 
această facilitate vor beneficia și persoanele particulare, 
prin deschiderea stației de benzină.

NU EZITAȚI: — răspundem la telefon (P3/5155 11, 
tclefax O9:U51I5I8, Livezcni, nr. II.

NU CITAȚI: ROM O1L — Un partenei pe m.isur.i 
exigențelor dumneavoastră.

AVE II IN( REDI RE: ROM OII, — I n piictcn care 
nștcaptă să-l dcscopcriți.

Cotidianul de opinii și informații „ZOIII NOI'* apare stlb egidi 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" SA.

Iii regi s (r a I â ia Registrul Comerțului sub nr
I 20/621/1991

Coat virament : 307060201 — BC R Petroșani.
Director : MIRCEA BUJORESCU
Director executiv: Ing. Alexandru BOGIMN

MICA PUBLICITATE
decese

PROFUND îndurerați membrii Montanclubulul „Floarea Re
ginei" Valea Jiului, toți prietenii cu care a drumeții ani de-a 
nudul pe cărările munților deplîng dispariția fulgerătoare a celui 
care a fost animatorul mișcării turistice montane din Valea Jiu. 
lui.

ing. DULA AUREL
A fost inițiatorul și președintele Montanclubului nostru, un 

om exemplar, iubitor al naturii și al oamenilor. Dispariția lui 
ne lasă veșnic nemingiiați. (107)

FAMILIA Dreghiciu Mihai și Nadia aduc un ultim omagiu 
celui care a fost

ing. DULA AUREL (409)

MEMBRII Secției Petroșani a Societății Numismatice Române 
anunță cu durere trecerea prematură în veșnicie a colegului 

ing. DULA AUREL
Condoleanțe familiei îndoliate. (420)

ADINC îndurerați de dispariția neașteptată a fostului coleg 
ing. DULA AUREL

salariații SC „UMIROM" SA Petroșani sint alături de familia 
îndoliată. (419)

SOȚIA Lenuța și copilul Liviu anunță cu durere încetarea 
din viață a iubitului lor soț și tată

BRINDAU VIOREL
Inmormîntarea va avea loc simbătă, 23 ianuarie 1993, ora 13, 

la Peștera Bolii. (422)

SORA, cumnatul și nepoții anunță cu nemărginită durere 
trecerea în veșnicie a dragului lor frate, cumnat și unchi

BRINDAU VIOREL (423)

NAȘII Cocolan Izvorel, Ileana și Daniel aduc un ultim și 
pios omagiu celui ce a fost dragul lor fin

BRINDAU VIOREL (125)

COLECTIVUL clasei a Xll-a C, Liceul industrial, și domnul 
diriginte Pădureanu Ionel regretă profund încetarea din viață 
a celui ce a fost

maistru BRINDAU VIOREL

FAMILIA Petra Gioni, Geta și Marius sint alături de Lenuța 
Brindău în greaua durere pricinuită de dispariția soțului.

Condoleanțe familiei îndoliate. (427)

COLEGII din clasa a Xll-a A și doamna dirigintă sint ală. 
turi de Liviu și mama lui în aceste momente deosebit de grele 
ale trecerii în neființă a celui care a fost un bun tată și soț 

BRINDAU VIOREL
Sincere condoleanțe. (416)

COMEMORARE

S-AU SCURS 2 ani de lacrimi și durere d<> cînd iubitul nos
tru tată și bunic

STANCOVICI CONSTANTIN
ne-a părăsit pentru totdeauna.

Timpul nu face dpcît să adinccască dorul pentru cel ce va 
rămîne veșnic în sufletul nostru. Fiul Virgil, nora Mariana, nepoții 
Râul și Bobiță. (394)

S-AU SCURS 4 ani de la dureroasa despărțire do buna noas
tră soție, mamă, soacră, bunică

ANGER AURELIA
Fie-i țarina ușoară. (390)

IMPORTANT!
Tcntrii a asigura o participare selectă, organizatorii 

DISCOTECII „VON MONTIS“, ii anunță pc admit atol ii 
acesteia că în perioada 25.01. — 5.02, 1993 eliberează 
LEGITIMAȚII—ABONAMENT, cu rezervare de mese.

Prețul unui abonament variază în funcție de locul de 
amplasare al meselor, după cum urmează :

B 8000 lei, ctg. I
■ 6500 Ici, ctg. a II-a
■ 5000 h i. ctg. a IIl-a
Vbonaincnlelc se eliberează lunar.
I’.S. Snnb.ită și duminică, 23 și 21 februarie, prețul 

unui bilet este de 800 lei.

Cîntă Aura Buiac
(113)

REI)AC | IA ȘI ADMINISTRA I IA 2675 
Petroșani slr. Nicolae Bălccscu nr. 2 
Telefoane' 511662 (dircctor-rcdactor șef); 
5I59~2 (director execuțiv.administi aliv 
difuzare), 511663, 5124GI (secții).

TIPARUL: Tipografia Petroșani «Ir 
Nicolae Bălccscu nr. 2. Telefon 541365.

ANIVERSARI
PENTRU Dana, la împlinirea 

minunatei vîrste de 18 ani, toa
te florile, sănătate, fericire, mult 
noroc și „La mulți anil“ Cu dra
goste, părinții, Dorel și Cristina.

CU OCAZIA aniversării zilei 
de naștere pentru Neștian Gheor- 
ghe, soția, copiii Remus și Lore-< 
dana îi urează „La mulți ani!“, 
fericire, sănătate. Te iubim. (421) 

DRAGA Adriana Albeanu, la 
cei doi anișori ai tăi, bunicii și 
nașa îți urează „La mulți ani!“ 

PENTRU Tomuș Todor multă 
sănătate, fericire, „La mulți ani!“ 
din partea lui Vasile, Ana și a 
nepoților. (404)

VINZÂRI
VIND Mercedes 200 Diesel 

și Fiat Ritmo 75 Special. Telefon 
545788. (313)

VIND apartament 2 camere in 
Petroșani, zonă centrală. Telefon 
542747. (405)

VIND camion marca Savien, 
6,5 tone, stare bună. Telefon 
545544, după ora 15. (411)

DIVERSE
POSED spațiu în Petroșani. Caut 

asociat sau închiriez. Relații Pe
troșani, Dacia, bloc K. 1, ap. 27 
(lingă tîrgul de porci). (378)

IN BAZA autorizației 954 din 
3 iulie 1990, profil alimentație 
publică, funcționează în Petro
șani — Aeroport, Aviatorilor nr. 
3, Asociația familială „Bufet I- 
rinel“. (398)

SOCIETATEA Comercială To- 
ma Corn SNC Petrila angajează 
vinzători ambulanți. Relații car. 
ticrul 8 Martie, bloc 3/11, zilnio 
între orele 15—20- (353)

SCHIMBURI DE LOCUINȚĂ
SCHIMB garsonieră proprie

tate cu apartament 2—3 camere. 
Petroșani, Aviatorilor 44/76. (402)

SCHIMB apartament 4 camere 
Lupeni cu apartament 2—3 ca
mere în Vulcan, Lupeni, Petro
șani. Telefon 560045. (396)

ÎNCHIRIERI
CAUT, pentru închiriere, casă 

sau apartament 3—4 camere. Te
lefon 541643. după ora 20. (356) 

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATEA COMERCIALA 

Club 90, angajează pentru ma
gazinul din Vulcan, str. Repara
ției (Complex Corocști), tînără 
între 18—25 ani, fără obligații, 
pentru postul de vînzător. Re
lații, duminică, ora 12, Ia maga
zin. (415)

Programul TV.

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Materialele ncconvindate și 
ncpublicatc nu sc rest» I ti ic.. Res
ponsabilitatea morală și juridi.a 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse în nrficolc aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

7,00 Programul Televiziunii Nai 
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10.00 TVR lași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 Film serial.
14.00 Descoperirea Planetei.
13.30 Desene animate.
11,00 Actualități.
14.13 Oi a de muzică.
13,00 Prcu ni verși taria.
13,25 Teleșcoală.
16,00 S.O.S. Natural
16.30 Arte vizuale.
17,00 Actualități.
17,05 Gong!
17.35 Pro Patria.
18.35 De drag și de voie bună. 
19.00 Cultura în lume.
I ' >0 Desene animate. 

VRĂJITORUL DIN OZ.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. 

DIN VOIA DOMNULUI.
21 43 Meridianele dansului.
22.15 Azi în pr;m plan.
22.10 Mondo-femina.
23.00 Actualități.
23.15 Magazin cinematografic.
0.13 Rock-panorama.

ECHIPA DE SERVICIU
Societar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Responsabil de număr 

Viorcl STRAUȚ 
Corectura l 

Emilia ACHIREI l
Viorica I IRȚULESCU


