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Bugetul-aceeași cruce
,’ Aparent caUnă, săptămână 
parlamentară in care am intrat 
pa ii marcată de efortul pe care-1 
yor depune ambele camere pen- 
țra recuperarea unei întârzieri. 
Cugetul pe 1993 așteaptă de mai 
mult timp „lumină verde" din 
jartea legislativului și, după opi
nia primului ministru, prelungi
rea întârzierii după data de 31 
martie (sau 1 aprilie!) nu va a- 
vea efectul de a vindeca econo
mia. Dimpotrivă, poate duce la 
accentuarea blocajului financiar 
ți Înregistrarea unor dereglări 
4n numeroas' le relații economice 
int.-ne și ejrtcrne (decontări de 
PW, f> nanțârl de lucrări, deru
larea contractelor, aprovizio
narea tchnico-maleri.ilă ș.n). 
Explicația potrivit căreia „dacă 
se întârzie bugetul se aplică 
prevederile anului precedent" 
es*e. si nu eite valabilă, pentru 
o economie atât de încercată cum 
e a ' rii noastre. Qărkrea pre
cipitat' a h ului educe tot timpul 
fc’trprize și, să fim obiectivi, în 
ecle mai multe cazuri nu m.ai 
pot fi aplicate, nici măcar orien

tativ, cotele de buget din 1992. 
Să mal amintim că nici la vre
mea lor acele cote nu au fost 
satisfăcătoare dormite pentru 
1993, an în care guvernul vrea 
Să oprească declinul economic.

Bun, rău, cum o fi bugetul 
trebuie votat — cu sau fără o- 
mendamente, cu sau fără mo
dificări — astfel încât anul fi
nanciar să înceapă la timp și 
cu oglinda clară a resurselor pe 
care le avem. Nu ne facem spe
ranța că banii, vor ajunge pen
tru toate sectoarele bugetane, 
știm dinainte că unele (sănăta
tea, învățământul, cultura) vor 
duce în spate aceeași cruce, vor 
suferi de aceleași privațiuni ca 
până acum. Mecanismul care ar 
trebui să asigure completarea re
surselor bugetare încă nu e pus 
în funcțiune și chiar dacă apli
carea unor măsuri este prevă- 
cestuf an, efectul lor va fi vizi
bil cu mult după această dată, 
zută pentru semestrul II al a- 

lon MUSTAȚA

(Contmuare io pag. • 2_a)

Minut i.;i minut - o vizită
PETROȘANI

Vineri, 26 martie, minut cu 
minut, am fost martori la vizi
ta primului ministru al României, 
domnul Niaolae Văcăroiu, în Pe
troșani și Hunedoara. Ora 9. So
sește delegația oficială la sediul 
RĂII Petroșani. O surpriză neplă
cută pcnt'u ziariști. Cineva care 
se ocupă de... de toate... chea
mă într-un colț ziariștii și răspi
cat la spune’ „Domnilor intrați 
câteva minute la început, faceți 
fotografii, consemnați începutul 
și apoi sunteți invitați în sala a- 
lăturată. Ziariștii nu participă la..." 
Nu apucă bine să sfârșească fra
za, pentru că se aud protestele 
Justificate ale color peste 20 de 
reprezentanți al presei. In câte
va secunde știrea ajunge la 
staff_ul primului ministru. Deci
zia: „Nu avem ce ascunde. Zia
riștii să participe la toate dis
cuțiile, să cunoască amănunțit ce
le ce se discută astăzi și să in
formeze oamenij prin mass-me_ 
din". Și ziariștii au fost tratați 
cu tontă atenția. Concluzia, nu 
la primul ministru sau la mem
brii guvernului apar „opacitățile". 

ci mai jos, la unul sau la altul. 
Meteahnă moștenită și secretism 
stupid. Oricum bine că la nive
lul executivului se gândește co
rect și bine.

Ora 9,15. Încep discuțiile. Iată 
rezumatul lor.

„Domnule prim ministru, vă 
mulțumim că ați venit la Pe
troșani . Bați-mi voie să vă 
prezint pe cei prezenți, și să ex
pun pe scurt activitatea Regiei" 
(Benoni Costinaș, director ge
neral al RAH). „Și eu mă bucur 
că sunt în Valea Jiului. Mai a- 
les că de minerit mă leagă mult 
mai multe. Sunt originar din 
Gorj, dintr-o localitate aflată 
la numai 0,5 km de Motru. în
tâlnirea noastră va fi scurtă. Voi 
reveni în Vale peste 10—15 zile. 
Sper să pot sta mai mult" (Ni- 
colae Văcăroiu). „Minerii au în
țeles că parcurgem o etapă grea. 
Cu toate acestea rezultatele 
murgii lor, sunt, comparativ cu 
1991. In 1993 sperăm să conți-

llorațiu ALEXANDKESCU
(Continuare in pag. a 3-a)

APA
REINTRĂ IN NORMAIi

I
Datorită turbidității apei brute, 

determinată de topirile masive 
de zapadă și de precipitațiile a- 
bundente, in funcționarea stației 
de filtrare Taia au intervenit 
perturbați!. S-a impus deco’ma- 
tarea și spălarea decantoarelor 
și a rezervoarelor de la stația 
de filtrai e, precum și a rezer
voarelor de 2 x 2000 mc. Aceste 
lucrări cu caracter imprevizibil 
s-au desfășurat începând cu 26 
martie. Pe 29 martie livrarea apel 
s_a reluat in mod normal. Dom
nul Ladislau Iluszar, director al
RAGCL Petroșani, și salăriații 

amintitei regretă situația dificilă 
în care s-au aflat locuitorii din 
Petroșani .și Petrila, din cauza 
lucrărilor. (

RAGCL Petroșani va relua 
livrarea apei calde către popu
lație începând de azi, 31 martie. 
Să credem că RAGCL-ul nu na 
păcălește, pentru că a evitat să 
promită că va relua livrarea apel 
calde încqpând cu 1 aprilie. 
Oricum, de Paști vom avea șl 
apă caldă. Nu „la pastile cailor", 
e; la Pastile nostru. (Al. II.)

Urbelc noa stre, după trei zile de p Soaie
Sub și... peste cota

zero
A fu! :. aiuns s plouă ti ei zile și am văzut 

oi r. • din Viile sub... apă. Adică inun
dai?. N i ca a .trofal, d. i, lara victime și pa 
Sui '.niiili-ative. Și, tutu i, inundate Pun 
ca: •, pe arterele principale, apele curgeau
gârla. In cartierul Aeroport a foit o adevărata 
ăl rt.i. Apa a acoperit, din bordură în bordură, 
principalele artere de circulație, revursându-se 
spre șosea. Dm cauza apelor mari, anumite 
por, ani din D N. se put au confunda cu Jiul, 
ridicând mar; dificultăți in desfășurarea circu
lației. De subsoluri, de caile dc acces spre a- 
ntimite anexe, garaje etc. • i nici nu mai vorbim.

Dar, nu e vorba numai de Petroșani. In 
țepeni, in plin cen’iitl orașului, nu se putea 
traversa strada principală. Adică c putea dacă 
intrai în apa pună piste gu/ne. Din cauza ca
nalizării înfundate, npi-le se revărsau gârlă 
pjbte talazul din dreptul Școlii generale nr. 1 
și pe treptele ce urca din șosea la biserica or
todoxă, încât credincioșii veniți la slujba dc 
duminică nu puteau urca treptele, trebuind să 
făcu un ocol pentru a ajungc la biserică. Apela 
curgeau șuvoi pe șosea, în plin centru, prin 
Stația de autobuz și, parcă ostentativ, și în fața 
I’rimări'.’i. Nu ne-am propus să Inventariem 
nici r« e zonele din municipiu afectate de 
apele icvărsate, nici toate efect» Ie ploilor de 
trei zile. Ne mărginim doar să semnalăm o 
|t ire de fapt: starea deplorabilă a sistemului 
dc canalizare, dc întreținere a acestora și iri- 
d'.oscbi a canalelor de gardă, și dc drenaj, în 
marc parte colmatate.

'raite necazurile au anumite cauze. Mi-.idnc 
uimii.e, bunaoara, de interviul luat unuia din

lonn DU’HEK

Căderi de tensiune 
fără precedent 
fi Echipele de intervenție 

au fost pe fază
Ninsorile abundente, care au alternat cu 

lapovițu și ploaie, au genei ut nu numai viituri 
d? apă, ci și căderi de tensiune fura precedent 
in rețelele de alimentare cu eni rgie electri' ă 
din localitățile Jiului. „Nu îmi amintesc
sa fi avut o astfel de calamitate în cei 25 de 
ary de când lucrez în acest domeniu”, ne-a 
declarat dl. ing. ANDREI SAMU1.L, șeful ȘDE 
J’citro.anj din cadrul JUNEL. In noaptea de 
vineri spre sâmbătă, 26—27 martie a.c., in timp 
ce locuitorii i-i vedeau dc treburile obișnuite, 
iucr.itoiii SDE Petroșani au trăit clipe dra
matice l’c traseul dintre Lupcni și Câmpu lui 
Ne.ig s-au defectat, ca niciodată, aproape si
multan nu mai puțin de 8 linii do 20 kilovolti, 
care asijurâ alimentarea unor instituții și uni
tăți economice, o s-tuțic de filtrare a apei i 
alte obiective importante, precum și orașul 
Uricani, cu câteva sate.

S-a creat o situație grasă. Mina Valea de 
Brazi și cariera Câmpu lui Neag au rămas 
fără curent electric timp dc 9 ore. S-a între
rupt lucrul, din aceeași cauză și la sin ura 
moară din Vale i Jiului, cei din Barb.iteni. 
S. nu oprit stațij dc ventilatoare care asigură 
ațira.lul minelor. A rămas inertă, timp de câteva 
ore instalația puțului nr. 5 al HM Uricani. Două 
linii care alimentează oru-ul Uiicini s-nu de
fectat. Echipele dc int rveivție și-.iil făcut cu 
prisosința datoi iu. lucrând in condiții deosebit 
d' grele. Liniile de telefon, care sunt de un

(Confirmare In pag. a 2-n)
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dirâarea siAwațiitor

CÂȚI MAI SIJNTLM
• Surse ale Ministerului de Externe ne informează că in lume 

exista aproximativ 35, pună In 38 milioane dc nativi ori vorbitori 
de limba româna. In afara populației țar.ii, de aproximativ 23 
milioane, peste hotare mai trăiesc incă 12—15 milioane de români, 
din care, cel puțin 5 milioane, in țările vecine.

Datele, de?i aproximative, sunt de natura să ne ajute la 
formarea unei imagini asupra acestui fapt deloc lipsit de impor
tanța. (PN..)

„WsRTIS"
LA PETROȘANI

In premiera la Petroșani, grupul „Divertis" din București 
prezintă vineri, 9 aprilie a.c., la Casa de cultura, doua spectacol® 
extraordinare de suina .și umor. Spectacolele sunt sponsorizate da 
lirmidc „AllEXltvi" și „IAhA’lEK uni București și firma „L)MV“ 
din Petroșani.

Organizatorii avei tizează totodată că folosirea aparatelor do 
imprimare audio .și \ ideo pe intreaga durat i a spectacolului este 
interzisă. Alte amănunte m numerele noastre viitoare. (T.V.)

COTIDIENE

„Blestemat tis crâșmarid 
Lai e ioai na a, H v<iî i"

Știu că nu e frumos sa gân
dești ui ut despre aproapele Iau. 
PeiC-plele biblice sunt clare in 
acest sens. Dar cu cât adevăr 
gruit-a pontull SubsciaU.

Bietul om caic dorcjte s.’ ;i 
satisfaci! placcrva — sau viciul
— după ce ca plătește apa (gu
noiul. curentul și cel d.iltc 1.,an
garale) la asociațiile de locatari, 
ti c buic sa o mai plutească și la 
bai (restaurant, cârciumii ele). 
Su zicem: tie, priinesol Dar sa 
»e serveascir sepai atl

In timpul „d icnim ni a ilor" pc 
care le-am făcut, singin sau cu 
unu colegi, am întâlnit câteva 
cazuri. O dată am pațil-o cu 
romul Drept e < i u ungur uc 
și bai rnaniil s-o li gândit s.i nu 
ni-I ațlucă așa, ncbolez.it, dup., 
„religia" lui I am înțeles intr-un 
1 și i.nm lăsat pe m isă un 
bilețel. A dl 11,1 Oală când am 
inliat In ic el loial — situai un
deva piui nm-Iul Petl oșunuilui
— am losl serviți cu rom .rom

i>a h losl o in â.nplarc? Posibil. 
Alta data am pațil-o cu berea. 

Nu m-am învățat minte și „am 
lurat-o“ și a doua oara. O fi 
avund apa (16 la sută hidrogen, 
dar Lereu aceea nu avea mei 60 
la suta bere. Culmea e că „în 
original" L rea se gasoa în sticla 
de o jumătate de litru. Și, cul
mea (o culme a „eficienței") este 
cu dintr-o sticla de jumătate de 
berc se umpleau două 6ondo. 
Re.slul apa. I'teicea o spumă, ceva 
de .spen.it! Am auzit cu unii 
baga „Durei" pentru a crea a- 
c asta „impresie artistica". De-ala 
zic: atunci când întâlniți feno
mene ci» genul acesta, spuneți 
dom’le, cu tupeu, să vă servească 
a.ui • parat1 Că in baza eficien
ței blestemelor — fie ele și fn 
versuri — nil le poți lăsa. Nu e 
știe când ișt fac elcetul și nici 
ipocliimimiil nn va ști de unde 
i s-a tras Dixitl

I’. NICI 1 ESt U

ncbolez.it
spen.it
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MINERUL
CARANSEBEȘ

Fotbal, divizia B
LUPENI — CSM
4—0 (2—0).

care au făcut-o 
pe 

dovedit

al 
echipei

joc pur 
de idcea 

după

ȘOIMII SIBIU — AS PARO- 
ȘENI 3—1 (1—1). In min. 9, gaz
dele deschid scorul, după un 

corner executat de pe partea 
dreaptă, fundașul central venit 
In atac care a „beneficiat" de o 
izolare nepermisă în careul ad
vers.

Echipa lui Gogu Tonca nu se 
dă bătută și In min. 18 cuplul 
Neiconi — Iordache duc la fi
nalizare o acțiune rapidă, un 
un-doi spectaculos, ultimul șu
tând cu sete de la 18 m, aducând 
egalarea.

Repriza se încheie după două 
ratări ale Șoimilor, blocate în mo
mentul finalizării.

Pauza avea să fie defavorabilă 
oaspeților, perttru că disciplina 
tactică 
Oprița 
talent, 
zidului 
liberă de la 18 m, min. 55, 
Înscris Bârsan, ca apoi în min. 
80, ieșit la 40 m de poartă, Mun
tean u să_l taxeze cu un nou gol, 
stil Hagi, încheind conturile. In 
min. 66 Neiconi a scăpat singur, 
dar a tras în 
au jucat din 
meni.

Mutarea pe 
minerii, adueându-1 din nou 
Colceag în teren, s-a 
inspirată și mai ales benefică în 
sânul echipei, care s-a mișcat 
mult mai bine pe același teren 
apioape impracticabil, pe care cu 
dLua săptămâni în urmă n-au 
găsit plasa’ porții.

Gazdele au dominat per an
samblu și au deschis scorul în 
min. 26, la o pătrundere a „vâr
fului" Brăncțiu după care au 
punctat din nou prin „bătrânul" 
Colceag, adevăratul motor al e- 
chipei. După pauză, același as
pect aj jocului cu lăncile, Krau- 
til, Colceag, Brăncțiu înfipte în 
coasta apărării oaspeților și ime
diat la reluare Krautil transfor
mă penalty-ul min. 48. în gol, 
iar în min. 71, Varga aduce 
patrulea gol în contul 
sale.

Oaspeți) au făcut un 
defensiv, fiind măcinați 
retrogradării, mai ales 
punctele pierdute acasă cu Gaz 
Metan Mediaș și suspendarea u- 
nui jucător pe patru etape.

REZULTATE TEHNICE: Minerul Uricani — 
Cimentul Fieni 2—0; Arsenal Reșița — CS Târ
goviște 2—1; FC Caracal — Minerul Mătăsari 
I—3; Șoimii Sibiu — AS Paroșeni 3—1; Elec
trica Curtea de Argeș — Dacia Pitești 2—0; 
Gaz Metio Mediaș — Minerul Anina 1—0; Mi
nerul Lupeni — CSM Caransebeș 4—0; Rova 
Roșiori — Unirea Alexandria 4—0; Metalurgis
tul Slatina — Metalurgistul Sadu 2—2; Electrica 
Ficni — Petrolul Stoina 2—

CLASAMENT

nu va mai fi respectată, 
își revarsă „surplusul" de 
apreciind greșit plasarea 
și ia' gol din lovitură 

a

1.

1. Gaz Metan 22 13 1 8 48—21 27
2. Electrica C. Argeș 22 12 3 7 39—27 27
3. Petrolul Stoina 22 13 1 8 37—27 27
4. Cimentul Fieni 22 12 2 8 49—35 26
5. Minerul Uricani 22 12 2 8 37—34 26
6. Minerul Mătăsari 22 12 1 9 46—29 25
7. Arsenal Reșița 22 11 3 8 41—30 25
8. Dacia Pitești 22 11 3 8 34—25 25
9. Șoimii Sibiu 22 11 1 10 40—34 23

Sub și... pi
(Urmare din pag. I)

primarii succedați in scrie în fruntea Capitalei, 
in perioada post-decembrlstă, de tânguirile sale 
pe tema situației precare moștenite de la vechiul 
regim în domeniul edilitar-urbanistic. Rcferii)- 
du-se la cauze, omul a pu.s degetul pe rană, 
sesizând in mod tranșant un lucru esențial. Ani 
țj decenii dc_a rândul, s-a construit enorm. 
Vorba lui Nicu: „nu o să fiți în stare să zugră
viți ceea ce a construit tata în 25 de ani!" Și 
zic că are dreptate. Dar, vorba fostuLui primar 
al Capitalei, rostită la TV: In tot cc s-a con
struit, s-a pus prej pe ceea ce se vede si se 
poate filma din elicopter, pentru a servi, clrcpt 
argument, propagandei, bilanțurilor triumfaliste.

In același timp, s_a neglijat, s_a făcut prost 
și cu zgârcenie ceea ce nu se vede la suprafață, 
respectiv, sub cota zero.

Este vorba tocmai d> spre sistemul subteran 
dc canalizare și situația este identică și la noi. 
Și In Valc.i Jiului s-a construit mult: blocuri, 
inițiere, orașe întregi. Trebuiau locuințe pen
tru forța de mum u adusă în Valea Jiului. C" 
mândri eram de marile noastre realizări, de 
noile eaitiere. Necazurile au început după..., 
odată cu inundarea subsolurilor, cu revărsarea 
apelor menajere pe străzi, cu băltirea apelor 
pluviale printre blocuri. Și nu a fost grep s.î 

• se „descopere" c;i există un decalaj, cam de un

ETAPA VIITOARE,

portar, iar gazdele pat în clasament, Iar gazdele au
min. 60 în 10 oa_ luat o frumoasă opțiune pentru...

podium.
T$r ir

10. Minerul Anina 22 11 1 10 30—27 23
11. Minerul Lupeni 22 11 1 10 31—32 23
12. CS Târgoviște 22 10 1 11 39—28 21
13. Metal. Slatina 22 9 3 10 28—29 21
14. Rova Roșiori 22 9 2 11 35—30 20
15. Unirea Alexadria 22 9 2 11 26—43 20
16. AS Paroșeni 21 9 1 11 33—38 19
17. Electrica Fieni 22 9 1 12 24—40 19
18. Metalurg. Sadu 22 7 4 11 29—43 18
19. CSM Caransebeș 22 8 1 13 30—46 17
20. FC Caracal 21 2 2 17 21—78 6

aprilie: Cimentul Ficni

Căderi de tensiune fără precedent
(I rmari* din pag I)

mari ajutor in dirijarea operativă a lucrărilor 
in astfel de situații s-.uj defectat. Dirijarea 

intervențiilor și a lucrului s-au făcut prin dis_- 
prccratele SDE și stația mobilă proprie dc radio. 
Oamenii au lucrat uzi până la piele și în frig, 
fără întrerupere, orc în șir pentru refacerea 
• ir< iirtelor și liniilor avariate.

Pas cu pa.s, cu tenacitate, au fost refăcute 
circuitele. Intre ora 2 și 3 noaptea, s-a reparat 
instalația care alimentează cu energie electrică 
moara din Bărbi.teni. După încă q oră s_au 
restabilit parțial circuitele de alimentare a ora
șului Uricani. Pe întuneric și furtună s-a abor
dat cel mai dificil traseu, spre Câmpu lui Neag, 
Una din liniile spre Valea de Brazi a fost gă- 
*>t<i „la pământ". Pc la 8,30 era reparată. S-au 
depistat șl defecțiuni In cabluri. Două cutii 
iarminaJe din stațiile de 20 kilovolți din Uri

cani au fost găsite distruse din cauze care, 
deocamdată, nu se cunosc. Pe la ora 11, sâm
bătă dimineața, întreaga rețea de forță a fost 
repusă în funcțiune, iar până seara toți consu
matorii s-au racordat la sursele de alimentare 
cu energic electrică.

S_au evidențiat în mod deosebit, prin înalt 
profesionalism și operativitate în intervenții 
ing. Tralan Ștef și Andrei Panatie de la dis
peceratul central Petroșani, echipele de elec
tricieni conduse de Borcan Cincă, Nicolae Chi
lim, Mircca Nariță, Dan Cetcan, Ioan Obcda, 
din centrele Lupeni și Vulcan, coordonate de 
maiștrii Aurel Angliei și Viorel Vlăduț.

Singurul stimulent dc care beneficiază cel 
ce au lucrat ore în șir în frig, zgribuliți ți 
uzi până la piele, este cu li se plătesc orc su
plimentare. ,

Să ne ridicăm cu respect pălăria In fața 
lori

MINERUL URICANI — CI
MENTUL FIENI 2—0 (2—0). În
tâlnirea s-a disputat pe un teren 
greu, îmbibat cu apă, supunând 
ambele formații la eforturi deo
sebite, iar de sus ninsoarea n_a 
contenit să cadă. Gazdele au fă
cut cel mai curat joc al lor din 
acest retur, dovedind că „faima" 
ce li s-a adus a fost o lozincă 
infirmată aproape de toate echi
pele vizitatoare.

Numărul ocaziilor de gol a 
fost în proporție de 6—2 în fa
voarea Minerului. Tolciu, min. 5, 
Orminișan, min. 12, . Ceacusta,
min. 37 și 47, Florescu, min. 65 
și 71, iar de partea cealaltă Ros
tea, min. 82 și Chirică min. 85, 
n-au putut concretiza din situații 
clare.

Minerul a deschis scorul 
min. 23, când Orminișan a 
luat în brațe de fundașul 
noiu, fault clar și lovitură 
pedeapsă, transformată 
custa în gol. Tot el avea 
în tnin. 40 balonul la 
dintr-o lovitură liberă 
executată cu măiestrie 
metri. Oaspeții s_au

în 
fost 
Mă- 

de 
de Cea- 
să pună 

vinclu, 
directă, 

de la 20 
prezentat 

sub așteptări față de locul ocu-

4
— Arsenal Reșița; CS Târgoviște — FC Caracal; 
Minerul 
șeni — 
tești — 
Minerul
Roșiori; 
Slatina; 
Petrolul

Mătăsari — Șoimii Sibiu; AS Paro- 
Electrica Curtea de Argeș; Dacia Pi- 
Gaz Metan Mediaș; Minerul Anina —
Lupeni; CSM Caransebeș — Rova 
Unirea Alexandria — Metalurgistul 
Metalurgistul Sadu — Electrica Fieni; 
Stoina — Minerul Uricani.
iii ia

cota zero
deceniu, între ceea cc s-a construit repede și 
mândru — spațiul de locuit — și dotările tch- 
nico-edilitare aferente, inclusiv amenajarea 

rețelelor de canalizare și drenaj.
Am descoperit, adică, deficiențe constructive 

elementare, faptul că unele canale colectoare 
au înclinația inversă, in loc să aibă panta în 
aval, deci apele să se scurgă spre Jiu, curg 
invers. Mai mult: s-au „descoperit" și blocuri 
neracordate la sistemul de canalizare generală 

sau conducte de evacuare subdimensionate. 
Aceasta privind „moștenirea!" Dar ce am făcut 
de trei ani încoace, după „descoperirea" păca
telor trecutului? încercări au fost ici-colo. Dar 
ce folos să evacuezi subsoluri inundate la blocuri, 
să repari racordurile când canalizarea princi
pală e deficitară. Mai mult: se neglijează ți 
ceea ce există. E vorba de întreținerea și cură
țirea sistemului de canalizare și a drenajelor 
subterane și de suprafață. Multe canale și con
ducte sunt colmatate, fie de aluviuni, fie de 
mizeria ce ajunge din apartamente în rețeaua 
dc canalizare. Gurile de canal și de contrei 
sunt ți ele înfundate. Și ele, și pâraielc dc 
munte cc străbat cartierele au devenit colec
toare de gunoaie. Să ne mai mirăm că după 
trei zile de ploaie apele nu au unde să se 
scurgă și transformă arterele de circulație in 
gârlă?! Problema e: ce facem dacă vin ploi și 
mai mari?

Realități dureroase

Cine te paște, mielule?
In piața agroalimcntară din 

Petroșani au apărut la vânzare 
mieii din acest an. Sunt în cel 
mai bun caz — numai carneal — 
de cel mult 5—6 kg. Prețul ki
logramului e de 700 lei. Unii zio 
că-s scumpi. Dar ciobanii au altă 
părere. „Ce să facem, domnule?" 
mi-a zis unul din ei, cu care 
am stat de vorbă întrebându-1 
dacă nu e în pierdere că taie 
prea devreme mieii. „Noi am fi 
dorit să-i mai ținem să ajungă 
la cel puțin 10—12 kg. Dar nu 
avem cu ce. Fân a fost puțin. 
Otavă n-am avut, c-a fost se
cetă. Numai noi știm cu ce șl 
cum am scos oile din iernat. 
Acum, ce să facem? Luăm și noi 
cât putem pc un miel". ■

Cine mai înțelege astăzi ne
cazurile și greutățile ciobanilor? 
Primăria cere taxe, dacă se 
poate cât mai mari, pentru pă_ 
șunat. Ocoalele silvice mai per
cep și ele o taxă, suplimentară, 
pentru adăpatul vitelor și oilor, 
pentru lemnul de foc folosit de 
eipbani pe la stâne și târle. Efec
tivele de oi și vaci, în loc să 
crească, scad. Sporesc, în schimb, 
familiile de urși carnivori ți de 
alte animale sălbatice prădătoare, 
care produc pagube în șeptel.

Pășunile și o parte din locu
rile împădurite au aparținut, 

până la naționalizarea din 1947, 
țăranilor. De atunci 16-a u fost 
răpite pe nedrept Și, culmea, au 
fost obligați să plătească „taxe 
și dări" la stat, pentru pășunatul 
pe fostele lor proprietăți. „Pu
tem dovedi cu acte în regulă că 
suntem proprietari de pășuni șl 
păduri, ne-a informat dl. Ioan 
Stoica, președintele Filialei din 
Petroșani a Asociației Vânăto

Bugetul — aceeași cruce
(Urmare din pag. I)

Deosebit de atente la prevede
rile bugetului pe acest an vor 
fi prefecturile și primăriile. A- 
vem localități cum sunt și cele 
din Valea Jiului care nu pot 
vindeca anumite moșteniri ante- 
decembriste (apa, termoficarea, 
gazul metan) decât cu bani mulți 
sau foarte mulți. Cu milioanele 
care în 1990—1991 nc-ar fi aju
tat să punem la punct un oraș 

sau să realizăm o lucrare de

HOROSCOP
BERBEC — DRAGON

O zi plină de... suiprize. Sur
prize care însă vă costăI

TAUR — ȘARPE
In dragoste totul depinde de 

cum îl (o) priviți astăzi pe feri
citul (fericita).

GEMENI — CAL
Lucrurile se precipită. Nu vă 

impacientați!

RAC — OAIE
Indiferent de ce spune „gura 

lumii", dv, mergeți hotărât 
înainte.

LEU — MAIMUȚA
Succesul in afaceri este garan

tat!
wzzzzzzzz»yzzzzzzz/zzzz/zzzzzzzzzzzzz//////////w’/////zzz/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

PROGRAMUL TV
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7,00 TVM. Telcmatinal.
10.00 TVR Iași.
11,00 TVR eiuj.
12,00 Film artistic. CHINEZUL. 

Episodul VI.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 I’reunivcrsltorla.
15,50 Tragerea I’ronoexprcs.
16,00 Oameni de lângă noi. 

rilor și pescarilor sportivi. Ce' 
folos însă, dacă, nu ni se mai 
permite să le utilizăm, ca altă
dată, în asociații străvechi, cu 
caracter obștesc. Sunt ale sta

tului acum. Iar legea împroprie
tăririi nu ne redă în întregime 
vechile proprietăți. Ba, mai mult, 
nu putem să ne gospodărim e- 
fectivele de animale sălbatice, 
așa cum nl s-a permis până în 
1976. Un urs, chiar dacă se do
vedește o mare pagubă că a 
devenit carnivor, nu poate fi 
împușcat decât cu aprobarea 
personală a ministrului protec
ției mediului".

Situația s-a complicat prin ’ a- 
tribuirea unor drepturi . asupra 
pădurii întreprinderilor care în 
prezent sunt subordonate Regiei 
ROMS1LVA. Nimeni nu ma| a-, 
sigură întreținerea în scopuri de 
pășunat a zonelor de goluri al-! 
pine și de deal, din lipsă de fon-: 
duri la nivel de primării. Pășu
nile sunt supuse unui proces ire
versibil de corodare și, îmbătrâ
nire.

Mijește doar speranța că în; 
primăvara acestui an foștii pro-' 
prietari de, pășuni. și păduri vor 
fi împroprietăriți., Dar legea Im-' 
proprietăfirii nu face dreptate 
deplină. - împroprietăririle celor 
în drept, conform legii, se re
feră numai la „pâlcuri de pă
dure" și la „margini de pădure".
Nu se precizează cine suportă 

cheltuielile necesare măsurătorilor 
topografice premergătoare eli
berării actelor dc împroprietărire: 
primăriile sau țăranii care be
neficiază de acest drept

Cine te paște, mielule, de nu 
îți mai dă dreptul de a crește 
și a deveni berbec sau mioară?

Viorel STRAUȚ

anvergură astăzi abia putem 
plăti proiectul acestei lucrări. In 
primării nu mai bate vântul di
letantismului din anul 1990 da» 
nici nu putem garanta că admi
nistrațiile publice vor repara cil 
modestele prevederi bugetare ale 
anului 1993 ceea ce nu s-a făcut 
temeinic de atâția ani.

Așteptăm așadar bugetul țării 
pe 1993 și bugetele locale. Știm 
că sumele vor fi neîndestulătoare 
dar important e să fie cheltnite 
cu chibzuință, cu simț gospodă-, 
re sc.

FECIOARA — COCOȘUL
Dacă nu semnați „convocato

rul" veți pierde întâlnirea cea 
mai importantă a săptămânii.

BALANȚA — CÂINELE
Deși sunteți în general o per

soană echilibrată, azi ați sărit 
„calull".

SCORPION — MISTREȚ
Vă paște un pericol!

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Totul e bine când se termică 

cu... „happy endl“
CAPRICORN — BOU

De comportamentul dv. depinde 
totul în viitorul apropiat.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Sunteți în centrul atenției tu

turor. E bine totuși să nu abu
zați de această calitate.

PEȘTI — IEPURE
Firea dv. vă ajută să nu cădeți 

în plasă.

■17,00 Aclualități.
17,05 Sport-club.
18,05 Mondo-Femina.
■18,35 Arhive folclorice.
19,00 Mesaje prin milenii.
20,00 Actualități.
20.35 Sport,
20,45 Telecinemateca. LA STRA

DA. (Italia, 1954).
22,50 Actualități.
83,05 Simpozion.
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PRETURin Șl COMPENSĂRILE BSPĂ ELIMINAREA ȘIIIIHNIIIIIIÎ1
Picturile dc consum actuale la produsele destinate populației și cele estimate la cursul 600 lei pe dolar în condițiile eliminării subvenției 

de la 1 mai 1993

Denumirea produsului 
sau serviciului

U/M Prețuri 
actuale 
ici/UM

Prețuri după 
eliminarea 
subvențiilor

Indice dc 
creștere (HG 

498/1992 
= 100)

Denumirea produsului 
sau serviciului

U'M prețuri 
actuale 
leiUM

Prețuri după 
eliminarea ci 

subvențiilor

Indice de 
*eștere (HG 

498/1992
= 100)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Pâine albă simplă 500 gr/buc. buc. 20 88 440 Gaze lichefiate tonă 12000 110560 921,3
Pâiine albă simplă 600 gr/buc. buc. 24 100 416,7 butelie 150 1382 921,3
Pâine București 500 gr/buc. buc. 22 92 418,2 Gaze naturale 1000 mc 3700 14000 378,4
Pâine București 1000 gr/buc. buc. 44 180 409,1 Lignit nesortat tonă 1830 13400 732,2
Pâine Dâmbovița 600 gr/buc. buc. 20 88 440 Lignit sortat tonă 1980 14200 717,2
Pâine Dâmbovița 800 gr/buc. buc. 24 116 483,3 Brichete dd cărbuni tonă 4220 37000 876,8
Pâine integrală 400 gr/buc. buc. 12 56 466,7 Huilă spălată tonă 3735 27400 733,6
Pâine neagră 1000 gr/buc. buc. 16 80 500 Lemne de foc tonă 2250 13120 583,1
Lapte de consum cu 1,8% Energie electrică kWh 6 28 466,7
grăsimi hl. 1600 8300 518,7 Energie termică Gcal. 1000 9000 900
Lapte praf normalizat cu . - Abonamente pentru transportul
20% grăsimi tonă 127000 730000 574.8 de călători urban pe una
Unt cu 30% grăsime tonă 250000 1650000 660 linie lei/lună 400 2100 525
Petrol lampat tonă 16890 156816 928.5 Transport fluvial in Deltă

litru 14 130 928,6 și pe relația Orșova — Mol-
Combustibil lichid dc calorifor tonă 10170 99700 980,3 dova Nouă și Brăila — Hâr.
Combustibil tip M. tonă 14950 147130 984,1 șova, pentru localnici lei/călăt. 60 270 450

CE COMPENSĂRI ȘI INDEXĂRI VOR FI 
ACORDATE

I Guvernul va intra la tratativele cu sindicatele cu următoarele propuneri privind compensarea indexarea veniturilor după 
subvențiilor la produsele și serviciile destinate

■ Prin acoperirea în proporție dc 100 la sută 
a creșterilor prețurilor dc consum la produsele 
și serviciile la care se elimină subvenția re
zultă o compensație dc 5 840 Ici pentru sala
riați și dc 1 880 Ici pentru pensionari.

■ Nivelul compesațici pentru pensionarii a- 
gricoli s_a calculat luând in considerare chel
tuielile suplimentare determinate dc retragerea 
subvențiilor la combustibil și energic, produse
le alimentare fiind asigurate, de regulă, din 
gospodăria proprie. In aceste condiții, rezultă 

o compensație de 695 lei.
■ Odată cu acordarea compensației sc va 

efectua și indexarea salariilor și pensiilor, in 
funcție de creșterea prQgnozată, in perioada 
mai-iunic 1993, a prețurilor dc consum la pro- 
dusclo și serviciile nesubvcnționatc.

In ceea ce Privește modul dc acordare a com
pensației;

a) la salariați compensarea să se acorde fn 
același mod ca și indexarea, respectiv sub for
mă procentuală, pentru a nu sc modifica ra
portul intre salariile diferitelor meserii șl 
funcții, stabilit in contractele colective dc mun
că, ținând scama de complexitatea și răspunde
rea in muncă, in aceste condiții, la nivelul eco
nomiei, procentul mediu dc compensare-inde-

I 
I

eliminarea

stabili în 
la sută

populației, începând cu 1 mai a.c.:
xarc este dc 21*8 la sută, la care corespunde o 
creștere a salariului mediu net cu 8365 lei, iar 
a celui brut cu 10615 lei.

Pentru ca in fiecare societate comercială cu 
capital majoritar dc stat și regie autonomă să 
se poată asigura valoarea indexării-compensă- 
rij medii pe economie, fiecare unitate va calcula 
propriul coeficient de indcxare-compcnsarc, prin 
raportarea valorii de 10615 iei lunar brut la 
salariul mediu realizat la nivelul fiecărei so
cietăți comerciale sau regii autonome în perioa
da ianuarlc-aprilie.

La unitățile bugetare, la care salariul mediu 
realizat va fi apropiat de salariul mediu Pc e- 
conomie, procentul de compensarc-indcxare este 
dc 24,6 ia sută.

Pentru a nu afecta cuantumurile nete de 
indcxări-compensări vor fi stabilite noi tranșe 
dc venituri lunare impozabile.

b) ajutorul dc șomaj și alocația de sprijin 
vor fi majorate cu coeficientul mediu de corn- 
pensarc.indexarc al salariilor pe total econo
mie;

c) pentru pensionari, compensațiile rezultate 
se vor acorda integral pentru pensiilo pentru 
limită de vârstă și pensiile pentru invaliditate 
gradul I, Pentru pensionarii de invaliditate

gradele II și III, compensațiile se vor 
proporție de 85 la sută, respectiv 60 
cât reprezintă aceste pensii din pensia dc in
validitate gradul I.

Pentru pensionarii dc limită de vârstă cu 
vechime incompletă ar urma să se acorde 85 
la sută din compensație, pensia medic a aces
tora fiind apropiată de pensia liiedie de invalidi
tate gradul II.

înainte de aplicarea compensațiilor, toate cate
goriile dc pensii vor fi indexate cu 7,4 la sută.

d) protecția celorlalte venituri ale populației 
(pensia suplimentară, ajutoarele sociale, indem
nizațiile de îngrijire ale invalizillor dc gradul I 
și celclatc ajutoare Și indemnizații) se va reali
za prin compensarca-indcxarca procentuală a 
acestora cu 35,5 la sută, reprezentând creșterea 
pensiei medii de asigurări sociale de stat pen
tru limită dc vârstă și vechime integrală.

e) alocația medic dc stat pentru copil ar ur
ma să se majoreze cu o sumă fixă corespunză
toare procentului mediu dc compensarc-indexa- 
rc stabilit pentru salariați (24,6 la sută).

f) bursele pentru elevi și studenți vor fi ma
jorate cu 1 300 lei lunar, reprezentând compen
sația rezultată pentru o persoană întreținută de 
Un salariat. (După „Adevărul" nr. 351)

MINUT CU MINUT - O VIZII m
(Urmai c din pag. I)

rmam dramul ascedent. Avem 
nevoie de ronduri pentru menți
nerea capacităților de producție. 
Și de valută. Capsele, aparatele 
dc control, piesele de schimb, 
lămpile toate se reduo ia cuvân
tul valută. Calitatea pieselor de 
schimb pe care le primim din 
țară este necorespunzătoare. 
Exemplu — cablul pentru puțuri 
fabricat la Câmpia Turzii. Plă
tim taxe vamale prea mari. In 
1993 continuăm sfi reducem chel
tuielile materiale. Nu am dispo- 
nibilizat oameni din subteran. 
iRcducerile s-au făcut pe cale 
.naturală". (Benoni Eostinaș).
„Sunt probleme sociale Apa. 
Este nevoie de fonduri pentru 

captarea de apă de la Polati.ște. 
Au fost emise și neaplicate ho
tărâri de guvern pentrt] introdu
cerea gazului metan In Valea 
Jiului. Asistența medicală este 
Insuficientă. Lipsesc spitalele cu 
dotarea necesară. Este nevoie de 
gaz In locuințe. Sunt 800- dc 
apartamente neterminate. Da- 
ți-ni-le nouă, Regiei, le terminăm 
și le dăm la oameni. I a Valea 
de Pești zidul do sprijin 
ere J7 fisuri. Fondurile să fie. 

dirijate de la nivel central di
rect in Vale, Daca sunt date la 
județ, județul ic dij'muicștc. Ața 
s_a procedat totdeauna. Cu banii 
Văii s-a făcut Deva. Nc-a fost 
Juut clicoptcruj ți trimis in Spa
nia. jn caz de accident... mor 
oamenii.. Valea Jiului este zonă 
cu pericol iminent. Aprobați-no 
sa cumpărăm un elicopter. Căr
bunele îl dau oamenii, în Vale, 
nu mașina. Nu permite stratul. 
Presa dezinformează. Ccr anchetă 
asupra celor ce dezinformează, 
prin presă, mergând până la 
acționarea in Justiție și retragerea 
autorizației dc apariție. In pro
blema indexărilor Ministerul nil 
a ținut scama de subteran. A- 
tenție, 18 tensiunile sociale care 
se pot produce. Este nevoie de 
subvenții. La 11 miliarde pen
tru investiții nici nu stăm de 
vorbă. Am stabilit relații cu ru
șii ți cu nemții. Turismul, viilor 
pentru Vale. Eu n-aș vrea să 
mă maj supăr ca in trecut (Miron 
Cozma). Cadrele ți diversificarea 
specializărilor în codrul UT1’ 
(Nicolac Iliaș, rectorul UTI’). Da
că se va restructura RAH ți 
cum? (I. Nițescu, Lonca), „Vor 
fi bani pentru subvenții sau nu?" 

(1. Dragau — EM Vulcan). „Sub
vențiile înseamnă menținerea 

prețuiuj iar investițiile — viito
rul", (Gh, Ana, deputat). „Ce 
facem cu agricultura? (1. Ilorto- 
pan, deputat). „Să se asigure pro
tecția producției interne" (Viorcl 
Boantă, dircctor general adjunct, 
IlAII). „Se va modifica codul 
penal. Se va introduce capitolul 
„infracțiunea de presă" (I. Mun- 
tcanu, senator). „Ce facem cu 
blocajul financiar?" (Gh. Ma- 
carovschi, RAH Petroșani). V-ani 
ascultat atent. In parlament sc 
discută problema subvenționării, 
încă nu este aprobat bugetul A- 
vcm în bugetul propus cheltuieli 
prevăzute do 2,100 miliarde. 
Nc.ar trebui 7500 miliarde Ici. 
De unde? Căutăm surse de in
vestiții. Nu vom iiita mineritul. 
Subvențiile vor dăinui cât va 
dăinui ți minerii*!) Programul 
d'1 restructurare, proces complex. 
Trebuie făcut programul propriu 
de reslruchi* ,irc Lipsă valută, 

.Să fie lăsată in cadru] Regiei nu
mai activitatea di ba.ii Dc la
1 mai trecem pe codul vamal 
GATT. I.a locuințe sper sa gă
sim resuisc. (Nieo'ac Văcăroiu).
Vveni nevoie de 37 inii dc bu

telii, (Miron Cozma) De săptă
mâna viitoare le aveți. (Dumitru 
Popescu, ministru), „De povești 
sunț sătul" (Miron Cozma). „A- 
vem capacități de producție ren
tabile, deși produc la 40 la sută 
din capacitate. Prcțurj artificial 
stabilite. Inflație. (Nicolae Vă
căroiu). Banii de subvenții ii 
vom da oameniolr, ca o compen
sare, începând cu 1 mai. Avem 
în ntenție două legi dc protec
ție socială, eliminarea .impozitu
lui suplimentar pentru persoane
le care nu au copii, creșterea a- 
locațiilor pentru copii. Relele 
agriculturii,- ncacordarea titlu
rilor dc proprietate. Sunt 40000 
de procese pe rol, în tribunale, 
legate de pământ. Lumea este 
Încă obișnuită să aștepte de sus, 
nu să facă l.am trimis pe unii 
in șomaj și ci lucrează in Ger
mania Asl.i nu maj este șomaj. 
C a să dai salai ii trebuie să dai 
producție. VJcvăr.ila protecție 
sociuln o asigură producția. A- 
ciim salariile au lual-o înaintea 
producției D.’eă vom continua 
aș.i, m- prăbușim. In învățământ 
și sanal.de s dariile Mint dezas

truoase. Și noi vrem să dăm 
bani la oameni. Dar de unde? 
(Nicolae Văcăroiu). Oricum. a 
fosț o întâlnire utilă. (Nicolae 
Văcăroiu, Benoni €ostinaț).

HUNEDOARA 
. >

Ora 16. După vizitarea mu
zeului fierului din oraș delega
ția guvernamentală s-a întâlnit 
cu specialiștii de la „Siderurgica" 
S.A, Hunedoara și „Sidcrmct" 
Călan. Problemele discutate au 
fost atât cele generale pentru e- 
conomiu națională — șl le Hu
nedoara oamenij sunt Îngrijorați 
— cât și cele specifice. Am reți
nut mulțumirile aduse de „Sl- 
dermel" minei Lupenl pentru 

cărbunele cocsificabil ilvrat, In 

condițiile în care Ucraina nu 
șl-a onorat contractul la cărbune. 

Dovadă că tot „acasă" și nu la 

alții găsim cc ne trebuie.
Vizita s-a încheiat la ora 21. 

Corn luziile le putem trage fie- 
e.'iie Rămâne să vedem urmările.

sanal.de


4 PUBLICITATE! - MIERCURI, 31 MARTIE 199T

. 1 ANIVERSARIr

COLECTIVUL sectorului 
V III EM Vulcan urcaza 

d-lui maistru electrome
canic) principal specialist 
Grigore Mandia, cu oca
zia împlinirii vârstei de 
15 de ani și ieșirii la ]x?n- 
si™, multă sănătate, ferici- 
r . noroc în viață, lui și 
în 1 regii familii.

Colectivul din cadrul 
s torului III dorește să 

" revină în rândurile 
' cu sfaturi în speciali- 

•. in care a activat 
‘ ;> :1c 22 ani. „La mulți

(2115)

X MULȚI ANI* doamnei 
J» Stin din Anmonsa cu oca- 
/) > z .-i de naștere. Cu drag fiica 

, :i 'a, părinții, £rartcle Mihai 
1 i hi. (2146)

i > i 1NEI Margareta Bâdules- 
c 1 ocazia zilei de na>tere, un 

t>s „La mulți ani!“, multă 
e șl sănătate. Cu dragoste, 

i in esca, Cristina, Ovidiu și 
2125)

i’ENTRU Rama, la aniversa
rea zilei de naștere, multe 
fior», sănătate, fericire și tm 
călduros .La mulți ani!“ (2155)

CU OCAZIA zilei de naștere 
un gând frumos, toate florile din 
lume și tradiționalul „La mulți 
an!i“ domnului Nicolae Carașca. 
(2.54) - '•*

PtNTRU Adămuț Nicolae d‘n 
Aninoasa, la Împlinirea frumoa
sei vârste de 45 ani și ieșirea la 
pensie, urări de multa sănătate 
și un călduros ,La mulți ani!*. 
Cu dragoste, soția Tanța, fiicele 
Mirela și Monica. (2173)

PENTRU Alin Sân. cu ocaria 
aniversării Bilei de naștere, un 
sincer -La mulți anii* din par
tea prietenei tale Petrina. (2171)

VÂND apartament 3 camere 
Petroșani — Nord. Telefon 541424. 
(2162)'

SOCIETATEA Comercială Su- 
ciu SCS Lupcni, vinde en gros 
țigări import și cafea Ness, pre
țuri avantajoase. Adaos 5 la su
tă. (2156)

VÂND Dacia 1310 break, an 
fabricație 1987, 65 000 km, preț 
negociabil, str. Crividia nr. 29 
Vulcan. Telefon 570740, int. 242. 
(2160)

VÂND jocuri computer Ninten- 
do .și Sega, preț 200 000 lci/buc. 
Vulcan, B-dul Mihai Viteazul, 
bloc F.9, ap. 10. (2159)

VÂND urgent video player 
Samsung, curent alternativ 
șl baterii auto. Telefon 545469. 
(2157) f

VÂND urgent video. Petroșani, 
cămin siudențeso 4, camera 405. 
(2176)

VÂND congelator cinci seriar-e 
„Arctic**, sigilat, doj ani garan
ție. Telefon 541296. (2170)

VÂND sau schimb apartament 
3 camere cu îmbunătățiri, zonă 
centrală, cu casă proprietate, e- 
ventual diferență sau cu aparta
ment 2 camere, aceeași zonă. Te
lefon 545148, după ora 16. (2175)

VÂND video Akal player, si
gilat, cu telecomandă ți Tracking 
automat. Relații La telefon 
543898, între orele 8—13 și 20— 
22. (2174)

VÂND autoturism Datsun 100, 
preț convenabil. Vulcan, str. Pi
nului, bl. 53, ap. 6. (2177)

VÂND Dacia Break 1 400 000 și 
Dacia 1300 — 800 000. Telefon
543205, după ora 16, (2179)

VÂND IMS pe motorină. Pe- 
trila, Republicii, 1B. Pătrașcu. 
(2180)

DECESE

DIVERSE

ceanu (restaurant) angajează for
mație muzicală compusă din 4 
persoane șl contabil. Relații, la 
sediul firmei, Vulcan, str. 1 Mal, 
nr. 9 (lângă Școala generală nr. 
1), intre orele 15—1B. (2151)

SCHIMB LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere 

Petroșani — Aeroport, Indepen
denței bloo 19/44, cu similar Pe
troșani, zonă centrală. (2158)

PREIAU contract de închirie
re zonă centrală, B-dul Mihai 
Viteazul, Vulcan. Ofer recompen
să. Telefon 570025, până la ora 

15. (2153)

PIERDERI

PIERDUT carnet handicapat pe 
numele Mustaață Ioan, eliberat 
de Asociația handicapaților Pe
troșani. II declar nul. (2137)

PIERDUT tichet butelie seria 
B nr. 317, eliberat de Centrul de 
preschimbare Petrila, I! declar 
nul. (2140) I

SOȚIA Ionica, fiul Dorin anunță cU nemărginită durere dispa
riția celui care a fost

BOBOC NICOLAE (5« ani) 
om de aleasă ținută morală.

înmormântarea are loc astăzi, miercuri, oia 14. Cortegiul fu
nerar pleacă de la domiciliul din Petrila. (21G4)

Exploatarea de preparare 
Petroșani

—- *w
organizează licitație în vederea închirierii unei supra-* 

fețe de 34 mp., situată în sediul Preparat iei Coroești, stra
da Preparațici nr. 1 orașul Vulcan, spațiu în care se va 
amenaja un punct alimentar.

Licitația va avea loc în data de 20 aprilie 1993, ora 
10, la sediul preparațici din strada Preparației nr. 1 Vul
can, de unde poate fi procurată și documentația licitației, 
contracost. Chiria minimă dc la care se pornește licitația 
este de 23 713 Ici.

Participarea la licitație se confirmă prin prezentarea 
xerocopici certificatelor dc înmatriculare la Registrul Co
merțului și la Direcția Generală a Finanțelor Publice și 
prin achitarea Ia casieria unității, până la 16 aprilie a.c. 
a taxei de 1000 lei și a garanției de 47 000 lei. (Factura 987)

VANZÂKI

VÂND receptoare satelit Lasat 
(C- rin.inia). Afișare pc ecran. ste
re >, HI FL garanție. Telefon 
j J71. (2166)

VzkND mobilă sufragerie, fri
gider, c.mapele, fotolii. Petroșani, 
Gh. B.iriția, 24. (2121)

VÂND apartament 2 carmere, 
confort I, Vulcan, N. Tituleseu, 
bloc F. 1. np. 38, după OTa te
lefon 092/152434. (2135)

VÂND apartament 4 camere. 
Petroșani. Telefon 541626, după 
ora t (2136)
VANI) urgent Volkswagcn Golf. 
Cimpn, Barăoni, 78. (2138)

VANI) convenabil, video Furiai, 
•igdat. Telefon »444u2, după ora 
16. (2139)

VANI) microbuz Isuzq Diesel, 
9 locuri, an fabricație 1981, Da
cia break, fabricație 1987, video 
recordcr Ilitachi, video player 
Or ion și motor Die-iel tip Citroen. 
Telefon 545118. (2141)

VÂND video Akai, sigilat, preț 
145 090 lei, n-sociabil. Telefon 
512031. (2142)

VÂND video player Funaf, si
gilat, preț negociabil, Petroșani, 
Aleea Poporului, bloc 5, ap. 26 
(lângă Cinema Parângul). (2111)

VÂND video player Funai, preț 
135 000. Relații: telefon 542754.
2141)

VÂND microbuz Volkswagcn 23, 
Xscroni, Cătânești, 42 (după oi a 
11. (2147)

l ,
yAND apartament 3 camere Pe
troșani, strada Independenței, au- 
|otorims Renault 11 și 'Probant, 
tmbele cu motor Diesel, fabrica
ție <985. Relații la telefon 642378. 
(2159) . -- -- -------)

FAMILIILE Koracsonyi, Mihâlceanu și Bolea aduc un ultim 
omagiu celui care a fost

BOBOC NICOLAE

Ii vom păstra o veșnică amintire! (2164)

COLEGII din cadiulINSi.MEX Petroșani aduc un ultim 
omagiu celui care a

fizician KOMODI EMIL 
Condoleanțe familiei!
Odihngfiscă-sc in pace! (2168)

ilnriți să cunoașteți tainele 
ECONOMIEI DE PIAȚĂ ?

J

Uniunea economică a întreprinzătorilor particulari 
vă sta 1a dispoziție cu un program de perfecționare de 80 
orc la un preț convenabil platibil in rate. Inscrieți-vâ la 
a V-a ediție dc pregătire:

— Contabilitate managerială
— Finanțe TVA
— Tehnica negocierii afacerilor
— Marketing — Management
Sâmbătă 3. IV. a.c. la orele 9, in loctilt.il Licciflui eco

nomic din Petroșani, va avea luc — pentiu cei interesați 
in acest curs — prezentarea unor aspecte actuale ale c- 
coiioniici dc piață ce constituie obiecte ale cursului.

Contactați-nc la telefoanele: 542106 și 512252.

I'.: " K fl.A !>J ADMINISTRAȚIA 2675 
p.i.o, .)>, str, Nicolao Bălcc.cu nr. 2. 
l I • : 511662 (dircclor-redacfor șef);

(Ai rector execut Iv-nflminisfraliv
<i », 512461 (servil), Inx: 093/515972,

i i I I.: Tipografia Petroșani, vtr.
N, ■ Ihl rwu nr, 2, Telefon 511365.

Unitatea 44 Auto— Moto
Administrator Muntean Nicolae

începând cu data de 29.03,1993 a fost autorizată să 
efectueze „INSPECȚII TEHNICE** la următoarele tipuri 
de autovehicule din grupele I și II.

S GRUrA I — motorete, motociclete și remorcile a- 
cestora

H GRUPA A II-A — autoturisme, microbuze, auto
utilitare până la 3,5 tone și remorcile acestora, inclusiv 
autovehiculele destinate ca taximetre și autovehiculele 
destinate învățării conducerii auto.

Program pentru INSPECȚII TEHNICE: 8—18
SAMBATA 8—15 

DUMINICA 8—15
Unitatea noastră arc capacitate și primește comenzi 

pentru reparații curente și capitale, izolări, vopsiri, în
locuiri de caroserii, reparații de elemente dc caroserie, c- 
cliilibrări roți, reglai direcții, faruri.

Program de funcționare1 8—16
Sâmbăta și duminica indus. (2118)

Societatea comercială
INDZRO.Vi SRL Petroșani

str. 1 Decembrie (peste zlruiu de Hotel Petroșani) 
VINDE

cu ridicata și cu amănuntul :
cafea NESS, cremă ciocolată FINETTI, produse de 

sticlărie (la comandă), aparatură frigorifică (garanție 2 
ani) cte. >_

Prețuri avantajoase!
Telefon 515982. (2143)

S. C „ROZA IMPEX”
S.IJ.L. CRAIOVA

CU FILI ALA IN VULCAN
B-dul Mihai Viteazul, bloc 80

(in incinta STUDIOULUI DE ÎNREGISTRĂRI)
VINDE EN GROS

■ O gamă largă dc produse din import, la cele mai 
scăzute prețuri. (Adaos comercial zero ia sirtă). (2172)

1,( 4Iir.\ 1» NERAfdU;
Cotidianul dc opinii șl informații „ZORI NOI” apare sub egida

SO( II TAȚII < ' MIJIM IAI.IJ „ZBICI M»F S.A.
înregistrată l,i Registrul Conici Țului sub

nr. .1 20/621/1991.
Cont virament: JdiOGuZOI — IM R Pe

troșani.
Dinelor; MlRCTA III I.IRISI IJ 
llircetor cveculiv: ire' Ales ruliu 

BOGDAN

Mfi'tCrinlrlc nccom.inflale ții 

nt publicate nu se restituie. Res

ponsabilitatea morală și juridică 
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< xclasis ilHto, autorilor.
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