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BUGETUL, 0 PLAPUMA MICĂ
După îndelungi dezbateri, Parlamentul a votat două legi ale 

bugetelor. Prima, Legea Bugetului de Stat pe 1993 este ca o pla
pumă mică, după cum spun cu umor analiștii, dăndu-ne de înțeles că 
oricât o întinzi ea nu ajunge pentru toate capitolele de cheltuieli. 
Vor rămâne, poate mai puțin decât în anul precedent, dar totuși 
vor rămâne in suferință domeniile cele mal sensibile ale vieții 
sociale — sănătatea, învățământul, cultura — pentru care au fost 
suplimentate prevederile inițiale, dar nu în măsura în care să 
satisfacă necesitățile unor activități modeste. Important e ca su
ferințele să nu crească pe căi artificiale ci, eventual, să fie ate
nuate prin maximă chibzuință în cheltuirea fondurilor alocate. 
Ca măsură de prevedere. Parlamentul a stabilit o ordine de prio
ritate pentru cazul în care, pe parcursul anului financiar, se 
creează resurse disponibile rezultate fie din îmbunătățirea politi
cii financiare a guvernului, fie din relansarea economică a prin
cipalilor agent. comerciali.

Despre cea de a doua lege putem spune că este mult mai 
„acoperitoare": Legea Bugetului asigurărilor sociale pe 1993 a 
fost votată cu un excedent considerabil, rezultat atât din preve
derile stabilite pentru anul in curs (o înțeleaptă măsură de pre- 
cauți'» !), că' prin report din anul precedent. Excedentul asi
gură con In.i liniștitoare pentru ministerul care încă din 1992 a 
promis o pr t ție socială reală și este decis să se țină de cuvânt. 
Sunt menționate trei căi de valorificare a acestui excedent: ma
jorarea pensiilor și a altor cheltuieli de asigurări sociale, crearea 
de noi locuri de muncă pen'rti tineret și promovarea unor in
vestiții. Este posibil ca executivul să se orienteze spre fiecare din 
aceste soluții care au un chet imediat (pensiile .și locurile dc 
muncă) sau în perspectiva turnătorilor ani (investițiile).

După trei săptămâni de aprinse dezbateri, mai avem un 
câștig. Parlamentul a scăpat de grija acestor legi mult controver
sate și va trece la următoarele, așteptate cu nerăbdare de țară 
(T.M.) IN PRAG DE PRIM\\ ARA 7oto: B. MIII Al

în prim plan — sindicatele miniere

Liga, această (ne)cunoscută ' «
p.-re 

țese cu 
cu a.ți

Braiț : — Sper să nu pă- 
dumneata cum am pățit 
îcporlcri ?

KEP. — ...

tea și obligația să îl acordați". 
Pentru administrații (de la HAU 
la Guvern) este aceeași organiza
ție 
dă.
ții dc grnul 
torii Văii 
că acu st interviu apare

*ziar local

activă și, câteodată, incomo- 
Nu ma aventurez in afinna- 

„Pentrti toți tocui- 
Jiului...". Asta pentru 

într-un 
„al Văii Jiului", care,

Retragerea de ia negocieri 
— o manevră politică

f

Liga 
orga-
Pen- 

lo-

P.B. — Păi da, eu le spuni . m 
ce și cum, ei re formulau sub 
formă de Întrebare ceea ce le 
spuneam eu. Un fel de „Mu-i 
a;a că...“. Vorba lui Caragiale.

KEP.: — Ce înseamnă Liga în 
13J3 ?

P.B. : — P. n!-u mineri 
este cea mai in lortantă 
nizape sindicală din țară, 
tru sindicatele afiliate este
cui unde sunt trimi e (ca să ‘fie 
r ezolv ale) problemele ce după esc 
competența Conducerilor • admi
nistrative ale subunităților 11AH 
și nu pot fi rezolvate la fața 
focului, oricâtă bunăvoință ar 
mnifesta directorii și liderii 
sindicali, unele însă -.unt legate 
și de reauavoință a... I’cntru cele
lalte sindicate din ț.ua, Liga 
e.s'■: singura org .nizație sindica
la care a evoluat de la „Dați-nel", 
la „V-am demonstrat că este 
1' și că se poate, deci este un 
D' EPT pe care aveți posibilila-

Dialog aproape abrupt cu 
domnul PETRE BRAI'I', piini- 
vicepieședintc al I.igii Sindica

telor Miniere. ,A alea Jiului".

cu nedisimulată plăcere, a 
publice greșeli ale Ligii, 
bucura dacă ziarul „Zori 
ar realiza un sondaj de 
obiectiv printre locuitorii 
Jiului, în zilele „L 
se împart primele de paști, Sf. 
Varvara, cadourile de „Ziua fe
meii" sau cele de Crăciun, dacă 
ar fi întrebați ce înseamnă Liga 
în 1993 directorii Spitalului Pe
troșani, fabricii de Pâine, 
COMPETHOL (butelii și benzina), 
Inspectoratul teritorial școlar, 
șeful IlOMTELECOM ș.a.

făcut
M-aș 
noi" 

opinie 
Văii 

,de plată", când

(INE ARE CARTE,..
Taman când a venit primăvara, cu vreme mai acătării, elevii 

«e văd n> voiți să-și facă ordine prin ghiozdane drotirece vacanta 
s<* inchcie și de luni dimineața iau drumul școlilor in ultimul tri- 
mestrij al anului de învățământ. în situație identică sunt și stu- 
denții, cei ce s-au bucurat și ci de sărbătorile pascale, ale căror 
cursuri vor începe tot luni. Nu mai este prea mult timp, doar 
două luni, până la perioada densă în examene care de care mal 
dificile. începând cu bacalaureatul, examene studențești, examene 
<le admitere în licee și școli profesionale. Așa. că sunt destule 
griji ale învățăturii, potrivit zicalei, că cine are carte, are parte. 
De a cărei valabilitate se vor convinge chiar și cei mai sceptici. 
Copiii șl liceenii care au participat la etapa naționalii a olimpia
dei .școlare știu să f> țuiască roadele învățăturii. (TJJ.)
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ac stor 
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ItEP. : — Care sunt principa
lele acțiuni ale Ligii in dome
niul social '!

P.B. : — In Vale nu sunt 
ficienle locuințe, butelii, 
sește apa și căldui i, 
gazul metan, pâinea c
țnu întotdeauna dm cauza 
care o fabrică), Iijrtesc 
pentru spitale, școli, sport 
cultura. Deasupra tuturor 
griji, dev uite cotidiene.', 
amenințătoare urnii c" vot, 
lil care [larlameiitiirii romani 
vor depune biluțcle albe sau ne
gre, hotărând dacă Ilomuma mai 
are sau nu nevoie dc cărbunele 
Văii Jiului. Dacă bugetul nu a 
loca sumele ntresiin peniru „in- 
vesjiții", mineritul Văii Jiului 
se va reduce și v i mm i in cel' 
mult -1- -3 ani. Conform alirma- 

.țiilor oficiale, aci it lucru se va 
prUduce in mod „natural" II!

HEI'.: — Caic sunt pinicipa- 
lde realizări ale Li/ii in dome
niile cultural și sportiv în 1992? 
De ce, în marca lor majoritate 
sunt iegat” dc zilele de 
ale fiecărei luni ?

l’.l! : — festivalurile 
cui adâncului", „Aici
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Convorbire cti <11. IOAN VAIJUVA, secretar al 
sindicatului minei Valea ele Brazi

cord cu eliminarea subv-. nțiilor?
— D.i, Ca sa sur.ilil cu «inven

țiile, intru it ele ac-op.ia au 
mențin multe dificultăți ale re
formei, cum ar fi inJi.i. i, spe
cula ți chiar ncmi.n.'a.

— Cum <K. urg aed. Halea la 
mina VulWi dv Ui azi :

— Avem d .'pășiri laț i de pro
gram iar pcutiu anul ll'JJ, ad- 
mmi.ira'.ia a stabilit Un mvel 
la produiția neta nu adj nul tu
ne. Pe a .a .ta bază, ubțin< m ;.i.- 
tiguri stimulat.vc. bc poaic '■[.li
ne c i mu — .și nu n iiu.u . mina 
tal a dc Brazi — .nu im în
că din 1'91 .și ni.,i ales cnn 1: Z 
prove,ul de relansare economii ă. 
D- altf.l, chim primul ministru 
a s,..ir t ca nimeritul carbonifer 
c.te singura ramura md i.ttidi 
care a obținut și con mu i să ob
ținu creșteri d pi .iducție. Cr 1 
ca sindi'' i'a'lc care pretind ic- 
ven lieari ar licblii .să se preocu- 

m
e- 
se 
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„c.i Jign
ește gre-

in 
a- 

va 
câteva opinii pe tema 
mișcai i sindic ale re-

Care este pozilia

Domnule Ioan Văduya, 
nța lideruljJi dc sindicat 

delegație,
al.» v
flat intr-o scurta 
solicităm 
actualelor 
vendicative.
dv in această privința ?

— Vreau sA precizez ca Liga 
.și Confederația sindu ațelor mi
nier'- s-au delimitat de celelalte 
confederații. Apreciem ca acestea 
sunt pornite pe oblmeiea unor 
revendicări nejustilicalc. Nu 
sunt un purtător de cuvânt ai 
ev lor in drept, d ar pot spune cu 
nimerii au ințiles destul de bine 
câteva luai uri esențiale 
actuala perioadă: r» sili 
nomiei nu peimit să se 
compensări și indexări 
anumite limite, tranziția se fiice 
cu greutăți; iclamarea economi
că încă este timida, iar in inele 
ramuri industriale nicj nu a în
ceput. In aceste condiții este 
nejn dilicat să pr< tinzi salarii 
mari, fără acoperire economică.

— In principiu, sunteți de a-

Gest umanitar

p-ntru 
le cco- 

acorde 
[iesle

Consemnam o inițiativă deosebita, un gest cu adevarat ome
nesc, demn de toata lauda, tăcui de Societatea Comerciala TES.MA 
SA Llipeni, la inițiativa lid< iilor sindicali Cornel Ardeleanu ',1 
Elena Ungurcanu. Esle vorba de o donație de 170 de uniforme 
școlare făcuta copiilor di la Casa de copii din Uricani. Un gest 
la < u'e adăugăm aprecierile noasti”, mulțumirilor exprimate de 
copiii și cadrele didactice din Uricani. (Al. II.)

IN ZIARUI DE ASI’AZI
..SEARȘIT DE SA1TA1MAN A...“
.... SUB SEMNUL PRIMAVERII**

(i»ae. 6—7)

pe inamic de toate ,.i ajunga 
situiț.a de a obțin» crCș’.''l , 
conoma'e și abia pe urma sn 
g.indv.r-ca la pretenții. I’ d- 
ta pai t , vreau să pi <■ izez 
impr. .ia creata despre 
rile mau d.n nuni" n" 
șita.

— Este po.ibil 
federații s.’i faca 
altor loi țe ?

— Este posibil.
pot aprecia retr.igei i de la n< 
gocicu decât cu o in uievru poli
tica, o în< creare de a exercita 
presiuni asupra guvernului. Miș
cările de stradă nu pot înlocui 
dialogul. Am cumingerca ca, in 
limitele realității noastre econo
mice, orice revendicări pot fi 
•• ihiționate pe calea înțelegerii.

Personal, nu

A consemnai Ion ăl! S I \ I A

%25c8%259b.ua
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Toată iarna au încălzit P ublicitate
l . FVRADOXIItl
Mi s-a oferit prilejul să treo 

Intr-una din zilele acestei primă
veri capricioase pe strada M. Sa
doveanu din Lupeni. A fost o zi 
pe cât de umedă, pe atât de ră
coroasă. Rece chiar. Dar, pe a- 
ceastă stradă am trăit un ade
vărat paradox. In pofida tem
peraturii scăzute In atmosferă, 
aici, pe strada M. Sadoveanu, a 
fost o temperatură... confortabilă. 
Mal ales in apropieica magis
tralei de termoficare ce străba
te strada de la un capăt la altul. 
Explicația e simplă: strada, pe o 
distanță de zeci de metri, era 
^încălzită* de aburii pe care ii 
eman3f ca ni-te fuioare, magis
trala. marea conductă ce trans
porta agentul termic de la paro-

URBAN1ST1CE
țeni spre cartierele «lin Vestul 
Lupeniului. „Emanația" de a- 
buri, pe cât de vi
zibilă și pe atât de sesizabilă, 
se explică prin dezgolirea con
ductei de tot ce i-a fost hărăzit 
inițial — stratul de vată indus
trială, banda de carton asfaltat 
ți mai ales tabla zincată ce aco
peră și protejează celelalte Înve
lișuri izolatoare, menite să re
ducă la minimum pierderile pre
țiosului agent termic, produs de 
energeticieni și așteptat cu avi
ditate in apartamentele cu calo
riferele reci din tarticrele Braia 
și Bărbătcnl. Dar goliciunea pe 
poițiuni întregi a conductei, deci 
pierderile de căldură fac ca, în

HRISOV
Biserica O't' 1' ’ i de la Cimpu lui Ncag, care, cu voia Tatălu] 

șl prin lucra-ci Sfânt lui Duh, M sfințește mâine, este nouă doar 
ca zidire. După tradiție, viața spirituală a început, in onest sat, 
intr-o capelă construita de niște culugărj de la Tismana, pe la 
1650—1670. In 1350 se amintește de primul preot de pe aceste 
meleaguri, care, intre altele, mărește capela.

De-a lungul vremurilor, bisericile au suferit modificări, ba 
chiar au f st construite altele de cutie fiecare preot care a păs
torit această parohie.

Părintele Dumitru Boldi îndrumă drcpt-credincioșii din Cîm- 
Pu lui Neag pe calea adi vălului și a vieții de mai bine de 19 ani. 
In 1983 și-a văzut biserica Jertfită .pe altarul cărbuni iui". Noul 
lăcaș de cult a fost amptasat in alt loc. Credincioșii, Consiliul 
parohial. împreună cu preotul paroh, spre a mulțumi Bunului 
Dumnezeu pentru revărsarea hai ului Sau peste dânșii, au adresat 
Prea Sfinției Sale Părinte Dr. Timolei Seviciu, Episcop al Aradu
lui și Hunedoarei, poflirc spre a săvârși dumnezeiasca slujbă de 
binecuvântare a lucră .lor de a așeza .Sfinte Moaște și Sfinți E- 
vangheliști la temelia Sf. Prcstol și de a împărtăși, la Sf. Litur
ghie arhierească, p..rin' ti îndemnuri și învăț duri ziditoare de 
suflet. Fericitul eveniment va reuni preoți și credincioși din toată 
Vaiea Jiului.

loc să' încălzească locuințele și 
școlile, agentul termic „încălzeș
te", a încălzit, de fapt, toată 
iarna strada. Și de ce ? Pentru că 
s-au înmulțit „amatorii" de ta
bla. Și nu le... strică nicj carto
nul asfaltat de pe conducte. 
Chiar în vecinătatea - magistra
lei s-a încropit — și aici, m cen
trul Lupeniului,’ în apropierea 
podului peste Jiu — un „com
plex" de cocinj pentru porci, 
niște maghernițe oribile, dar 
benefice pentru proprietarii pa
trupedelor durdulii. Or, pentru 
acoperirea cocinilor, tabla era 
nu numai binevenita, ci chiar 
indispensabilă.

Exprimându-mi contrarietatca în 
fața fenomenului de loc firesc, 
un lup* nean mi-a replicat pe loc:

— B;ne că te legi de strada 
Mihai Sadoveanu. Dar mai sus, 
spre Bărbătcni, porțiunile de 
conduită dezvelite pe sute de 
metri nu te-au deranjat? Și n-ai 
văzut .nici pe la Livczcnl că 
magistrala e la fel dezvelită, in 
imp ce bruneții din zonă și ru

dele lor din Gorj și-au asigurat 
materie primă pentru hornuri, 
vase >i alte acareturi... La astea 
ce zici ?

Chiar, ce să mal zic ?
I. URAGAN

Incendiu Ia Uricani
In chijr ziua sărbătorii Învie

ri, la Uricani, doua familii au 
avut parte de un maro necaz. 
Dtn neglijență Dumnezeu
Știe ce anume, două garaje au 
fosț incendiate. Pagubele sunt 
destul do mari, dacă avem în 
vedere că respectivele garaje

plus o mașină au fost mistuite 
de flăcări.

Deocamdată nu deținem amă
nunte despre cauza care a gene
rat incendiul șl nici valoarea 
totală a pagubei. Cert este, însă, 
ca p ntiu « ele două f imilii din 
Uricani sărbătoarea învierii nu 
a fost deloc o zi fastă. (T.V.)

Concurs de primă vară
Mai multe orașe din Valea 

noastra participă la o amplă în
trecere go>poă.<rească de primă
vară. Din surse neoficiale am 
aflat că se vor acorda diplome 
pentru „cea mai adâncă groapă" 
(este vorba despre toate arterele 
de circulație) .și pentru „cea mai 
veche groapa" (pornind de la 
ideea că iuiele orașe țin cu sti aș
ii icie la gropile lor tradiționale, 
acestea făcând parte din patri
moniul edilitar și reprezcn'ând 
un fel de plachetă a personali
tății locale). Orașul câștigător 
va primi pe lunga diplomă, un 
autoturism Toyota, dar numai 
dacă mașina va rezista unul 
traseu dus-iiHors pe străzile 
alese de juriul firmei japoneze. 
Până în prezent dintre orașele 
Văii Jiului au șanse de reușită, 
In ordinea stabilită la preselec- 
ție de locuitori, Petrila, Vulca
nul (pentru tronsonul «ie la ter
mocentrală) și, bineînțeles, Pe- 
trașaniul. (I.M.)

și
(adaos comercial între 2 și 10 la sulă) 

„en detail“, (adaos comercial 20—30 la sută) de la 
depozitul situat in piața agroalimentară din Petroșani

— băuturi alcoolice de fabricație indigenă

— conserve legume și carne

țigări din import

— cafea ?i cafea „ness“

Căutăm distribuitori pentru zona Văii Jiului.
Programul de funcționare al depozitului, zilnic între 

orele 8 și 16. Vă așteptăm cu comenzi.

Rețineți, m avantajul dumneavoastră 
INDUSTRIAL S.A.

Cooperativa „Straja” 
Lupeni
ANGAJEAZA

— JURISCONSULT
Relații suplimentare sc primesc la sediul CoopcrăJi- 

vei ,,Straja1* Lupeni, sau prin telefon 5G0312, 560593.

Societatea Comercială 
de Construcții CCNPE;

S. A. Petroșani
ORGANIZEAZĂ

in data de 17.05.1993 concurs pentru ocuparea postului de
— CONTABIL ȘEE
Condiții de angajare: studii superioare și minimum 5 

ani vechime in specialitate.
Relații suplimentare la sediul unității din Petroșani, 

str. 1 Decembrie nr. 90.

> LUNI, 36 ATIflI IE
14,00 Actualități.
14 15 Ora do muzi' .i.
15,00 PreuniversiUiria.
15.30 Tcjeșcoalu.
If.OO Magazin ogri.nl.
16.30 Portativul preferințelor mu- 

ricale.
17,00 Actualități.
«7,05 Magazin ia limba maghiară.
18.35 Tezaur folcloric.
49,00 Concertul extraordinar «1 
. Filarmonicii „Georgc Enes- 

«u“.
00,00 Actualități.
80.36 Sport
80,40 Azi în prima plan.
81,25 TcaLsu ȚV. VIAȚA LVI 

galllli.
83.30 Actualități,
23,45 Repriza a tr< ia.
> MARȚI. 27 APRIIJL

7,00 TA M. TelernatinuL
10 00 TVR Iași.
11.00 TVR Cluj.
12,00 Teatru TV. VIAȚA LUI 1A- 

fclLEl.
(Reluare).

14,00 Actualități. Meteo.
14,1) Ora de muzică, 
•5,DO Preunlversltai ia.
45.30 Te leș coală.

Curs de limba ruaă.
Curg de ]imba franceză.

48,00 Conviețuirj-magazln
47,05 Ancheta TV.
47.35 Salut, pi ietenl I (7).
48.35 Da Ja lume adunata.
49 X) Documentar TV.
*930 De âna animale.
80,00 Actualități, 
•0,35 Rostiri, roituri.
•0,40 Sport.
•0.50 Film aerlaL WJDNlGH'u

(’ALLER. Episodul 2. 
21,>0 Azi in prima plan.
22.35 Studioul șlag.ir* ior. 
23,05 Actualități.
23,20 Salut, prioterril (Ii).

MIERCURI, 38 APRILIE 
7,00 TVM TeleiiKilinal 

10.00 TVR lași.
11,00 TVR Ciuj-Napooa. 
12,00 Film senul lUAGIIV, 
13,00 TV6 Europe.
13.35 D«>.f.ne animate.

Programul TV. săptămânal
34,00 Actualități.
14,1 u Oru de muzică.
4a,00 Preuniversitaria,
45,60 Avanpremiera TV.
15,55 Fotbal. Un meci din sfer- 
. turila de finalii (retur, ale 

Cupei României, 
in pauza; A< luulitâți

17,50 Actualitatea muzicală la 
Bacău.

18,05 Vârsta n treia.
18.35 Arhive folclorice.
19,00 In obiectiv.
19,30 Desene animate.
■"O/JO Actualități,
20.35 Sport,
20/40 'JPtlacinemnteca. SCURTA 

INTJLNIRE. (Anglia, 1915).
22.20 Azi In prim plan.
23,05 Actualități.
23.20 Simpozion.
24,00 Fotbal: Ceho-Slovdcia _

Țara Galilor,

JOI. 29 APRILH1
7,00 TVM. Telematinul.

10,Ut) TVR lași.
1J,00 TVR (’luJ-Napoc 1, 
12,00 Film serial.

NOII AȘI AI CERULUI 
ALBASTRU. (R< luare).

12,55 Magazin dc știință.
13.25 Recital Skip Evving.
<3,35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.

15,00 Pieuniversltoria.
15, J0 j.'cleș< oală.

Curs de limba engleză 1 
ir no R 'pcrc moldave.
16, W Repere transilvane, 
17,00 Actualități.

Magazin In limba germa
nă.

17.35 Salul, prietenii (I).
18,05 Povestea vorbei,
10.35 Tele-discul muzicii populare. 
19,00 Spectacolul luinii.
49,30 Desene animute.
30,00 Actualități.
20,55 Film serial. DALLA6.
81.45 Reflecții rutiere.
22,00 Azi în prim plun.
22.45 Miciorecilal Gliilor gho

Gheorghiu.
23,00 Actualități.
23,15 Confluențe.

vineri. 30 Aprilie
7,1*0 TVM. Telemalin.H.

IFQ.00 TVR lași.

11,00 'l’VR Cluj-Napoca.
12,00 Film artistic. SPAIMA IN 

TOIUL NOPȚII (SUA).
13,05 Descoperirea Planetei.
43,35 Desene animate.
ii4,00 Actualități.
J4.15 Ora «Ic muzică.
16,00 PrcumveTsilaria.
15,25 Telcșcoală.
15,50 Avanpremiera 3'V.
16,00 Cheia succesului.
16,30 Alte vizuale.

17,00 Actualități.
17,05 Gongl
47,31, Pro Patria.
18.35 Cântecele codrenilor.
19,00 Cultura in lume.
19.30 Desene anin .Re.
20,00 ActualHiiți.
20.35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL FA

MILIEI 1IOWARD, Ep. 56.
21.45 Azi In prim plun.
22.30 Bruvo TV Shovvl
23,15 Actualități,
23.30 Magazin cinematografic.
0,30 întâlni ca dc la miezul nop

ții.
FAMIIATA, 1 MAJ

9,00 Bună dimineața de Ar
mindenii

10,00 Actualități.
10,10 Bn da I Ba nu I
11,00 Film seruij penii 11 copii.
11.30 Tni JițH. *>
42,00 Alfa și Omega.

42,00 Ora de muzică. n
1-1,00 TRANZIT TV — ORA 28 

(DIN SUAIAR : Știri. Desen* 
animate (ora 14,05); A'bre. 
Fotbal (ora 16,55): FU So 
lena — Progresul Buc. Car
tea naturii. Reportaje. M* 
namond JTcleenciclopedia 
ia 19,15). Actualități (ora 

20,00). Editorialul suplmntbi 
'mi de I’atiJ Evcrac (ona 
116,35). l’olilica în top. FiUn 
artistic (ora 21,15): GARA? 
CAT1ȚA. Concursul emii 
siunii. Știri. Topul muzi

cal european al săptămâ
nii. <

Q3,10 J ilm serial MIDNIGIl’D 
CALLlWt. Episodul 12.

21,00 Concert cxtiaordinar.
IMJMINK a, 2 MAI

9,00 Bună dimineața!
10,00 Actualități. j
10.10 Ping pemg. K
40,50 Filin serial pentru copii.
11,15 Lumină din lumină. 
12,00 Viața salului.
13,00 Campionatele internațional* 

de gimnastică artistică ala 
României — finalele pe *- 
parate. <

14,00 Actualitătl.
14.10 Poșta TV. 1
44,20 Vidco-magazin. »<
48,30 2x2. Emisiune-concurs (■

care se voi' Întrece doua fa- 
miliL

19,00 Film nerial: DALLAS. 
30,00 Actualități.
30,40 Film arlisrlai

CASTELUL MISTERELE»
28.10 Convorbiri dc duminică.
fit>,46 Actualirăți. 1
.43,00 Maeștrii teatrului roninneu 
■®4,()0 WoelU'na de diunju-că. j

ogri.nl
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CONFERINȚA RE PRESA
Partidul Renașterea și Independența României a convocat la 

Petroșani, unde se află sediul central al partidului, o conferință 
de presă, care a avut loo săptămâna trecută. Au fost prezenți la 
Conferința de presă domnii Augustin Sebcstyen, președintele 
partidului, Ioan Neculaj Munteanu, secretar general și alți mem
bri din conducerea partidului. An participat reprezentanți al 
ROMPP.ES, „Zori noi", „Zig-Zag", „Tineretul liber", „Cronica ro- 
m in«“, „Esenimentul zilei" ș.a. Reclam succint opinii ale membri
lor partidului R.l.R.

• Vrem să Ieșim 
Să, Partidul RIR, ieri 
ințarea partidului, activitatea s-a desfășurat cu rezultate diferite, 
in toate județele țării. • RIR s-a confruntat și se confruntă cu 
lipsa de bani. • ln alegerile locale de anul trecut, P.IR a avut 
29 de mii de votanți, fiind pe locul 36 din totalul de 109 partide 
oo’itice prezente în alegeri, la nivel național. • Suntem un pârtia 
de centru, cu tentă de dreapta. Chiar dacă deranjează acest 
cru, avem puncte comune cu Partidul Liberal. • ln alegeri, 
mers independenți. • După ce au trec 
alegerile, unii au pus mâna pe „ciolan" .și nu și-au mai plătit nici 
măcar cotizația. ■ In problema Basarabiei punctul ncslru de 
vedei- este același cu al oricărui român căruia i s-a luat ceva 
dîn ogradă. Momentul istoric a trecut pe lângă noi în ’90. Acum 
trebuie să mai lăsăm lucrurile „să se coacă". • Poziția față de 
Mihai, fostul rege ? Ca turist, poate să vină, fără joc politic, fără... 
* Ce ni se cuvine, să fie al nostru, ce nu, nu 1 • Pentru alegerile 

primar vom ieși cu candidat propriu, li vom anunța numele la 
tlrrpul potrivit. Candidați avem, și încă de valoare. • Am obținut 
sucr . e deosebite în demascarea celor cortipți, la Aninoasa, în 
comuna Șoltea Șl încă în două comune din Caraș Severin, în lo
calități din Județele Galați, Tulcea ș.a. Unde am intervenit, cel 
corupți au fost fie înlăturați, fie condamnați de justiție. * Ordi
nul nr. 24 al prefectului a fost dat forțat. Nu am văzut măsuri 
legate de aplicarea lui. Nu suntem împotriva câștigului. Când oa
menii sunt bogați, țara e bogată. Dar nu acceptăm concurența ne- 
lolală. • Partidul numără 33 de mii de membri și 
simnatizanți. Fxemplu, filiala linși a pNL a trecut în corporc' 
la Rin. Ni s-a lăcut și contrapropagindă, gen „nu-i votați 
legionari". Nimic mai fals. • Nu suntem nici „înghițiți" și 
afiiiați la nimeni. Suntem independenți. • „ 
nici — ne-a spus un „om de bine" 
Nu ost
ne

DIAVOL SAU DEMIURG ?

numeroși

efl s 
nici 

.Dacă nu sunteți obraz»
— tot în anonimat ajungeți", 

monm’ntul ca sindicatele să treacă la grevă. Greva este 
i, dar nu in actualele condiții, nu acum. (H. Alexandrcscu)
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M.u rm le persoane n i-au 
Semn . ..it faptul că în ultimul 
timp .n schimburile II și III 
ele Unităților miniere,- la întoar
cerea acasă a femeilor, acestea 
siant urmă: i e în mod insistent 
de un individ suspect făcându-li- 

o adevărată radiografie a tra
seului, unele dintre ele chiar fi
ind atacate atunci câ. d șe des
prind din grupul din care fac 
parte.

Zona de acțiune și de 
nuntare a celui in cauză 
a scăpat in două rânduri 
li ana soților cu pricina, 
dovaaă de o extraordinară 
băcie fiind foarte circumspect 
In momentele dificile, este cu
prinsă între viaductul de peste 
linia ferată de lângă stadionul 
'(Jiul și spațiul cartierului Gar- 
pați, unde se folosește de obsta
cole naturale, pomi, gropi, 
da cele artificiale, în 
garaje sau casa scărilor 
curile limitrofe.

Printre victime femei 
UP.Sl’.UEEM, EM Dâlja, 
vezeni, câteva dintre ele scăpând 
cu fața curată prin forța și dis
perare, dar lâ and în mâinile 
diabol jului, cercei, ceasuri, bas
male. ori alte obiecte aflate 
ocazie la purtător. Deși 
ce-c.it prinderea lui de 
câțiva bărbați în cauză, 
directa a acestora de a 
ori a aștepta soțiile in 
puncte cheie nu a dat 
pentru că comportamentul indi
vidului în cauză trudeaza 
aceasta situație cealaltă 
pur animalică cu care este 
zesoal peste poale, suspectul 
cetățean cu chip de om liber.

Deși povestea aceasta durează 
de mai bine de câteva luni, veș
tile despre existența lui uneori 
spor..dica, alteori ritmică in zonă, 
nu încetează să ne sosească. Am 
îndrumat petiționarii și 
narele către organele de specia
litate in rezolvarea 
pentru că ea din câte ni se rela
tează nu mai poate rămâne in 
voia sorții. .Să speram că acțiu
nea va reuși, iar liniștea 
lor noj.tre nu va mai fi 
rată de stafii ori realități 
r>u numai ia zona geografică 
mintit,i, ci in tot perimetrul ora
șului care trebuie curățat de râ- 
piloar ■ feroce rămase din papale 
de multe ori nedcpistale.

Horei NEAMȚU
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clin anonimat. Subiectul conferinței dc pre- 
și azi. ■ In timpul care a trecut de la înfi-
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Magazin „
Și la propriu, și la figurat, un 

mai azin „occidental". Este vorba 
de magazinul Societății Comer
ciale „Market-Euxin" din Petro
șani, situat la parterul blocului 
nr. 63, dc pe bulevardul „1 De
cembrie 1918“ din Petroșani, a- 
dică in plin centru 
Domnul Ovidiu Rus, 
filmei, ne-a declarat: 
năm sub egida „SOCOM 
REA" Petroșani. Nu am intențio
nat și nici nu vom face vrcoua- 
tă „cârciumă". Dorim să atingem 
cel m«i înalt nivel al comerțului. 
De nivel occidental. Oferim, și 
este bine să știe oamenii, orice 
produs <lv uz casnic, începând de 
la seturf „INOX" dt pahare, 
cafeticre, vase INOX „sub pre
siune", tacâmuri, servicii de 
masă, bibelouri și terminând cu 
aspiratoare, mobilier penii u 
gradină, fiare ne culcat vertical, 
aparate „MAGO MICOROMAX" 
pentru curăț, it covoare, deter- 
genți. Tot ceea ce au nevoie gos-

■tHiiiuu>Miuwu»iiiuiiMiiuuiu»uaumniiuiuiumnm/iuwiumun

„PAPAGALUL
O nouă revistă in peisajul pu

blicisticii noastre se găsește în
cepând ck ieri, in chioșcurile de 
difuzaie a presei aparținând So
cietății Comerc de „Zori noi", 
SA. Este vorba de publicația 
pagului", publicație care se 
reșle a avea caracterul de 
vistn umoristică, satirică și 
senzație". Eciitori, un giup 
umoriști și oameni de cultură 
din municipiul nostru. Salutăm 
apariția pe piața a noii publica
ta >1 îl dorim succes. (Al. Ii.) 

(Urmare din p.ig, I)

visătorii", competițiile Ligii la 
fotbal și schi, lupte și box. Adău
gați dutiuilo clubului copiilor. 
In Fiecare a doua zi de sinnbăta, 
Liga organizează o acțiune cul
turala sau spoitiva, p-.-iitru ca 
așa s-a hotărât in Biroul Execu
tiv al Ligii. Sperăm ca in lieca- 
re luna sa organizam cule o 
sportiv iada, s. i iitoriadu, muzi- 
ciadă, pictoriadă... cu punctul de 
sosire: petroșani. In general, Li
ga a preleral postura de oi ga-

oamenii 
cele 

au

6el mal măreț ideal al omului 
este cunoașterea și înțelegerea 
cuvintelor, așa gândea în timpul 
vieții sale marele învățat Prota- 
gora. Deși pe pământ 
(liomo sapientismus) fiind 
mai raționale ființe, care 
graj articulat, vorbesc limba și 
dialecte diferite, fapt pentru 
care nu toți oamenii se pot în
țelege între ei, dar și între oa
menii care vorbesc aceiași lim
bă sau dialect există neînțele
geri, deci puncte de vedere di
vergente. In lupta pentru putere

O nouă groapă 
cu gunoi ?

din petroșani înspre 
partea dreaptă, a 

Mai

în 
a 

în

La ieșirea 
Li vezeni, pe 
apărut o groapă cu gunoi, 
exact, lângă stația de cale fera
tă pentru trans-containere, 
apropierea unor gospodării și 
firmei „General Trans". La 
ceput am crezut că e o greșeală, 
dar, pe zi ce trece, mormanul de 
resturi menajere crește. Și, iată, 
a venit căldura. Un focar de 
infecții mai potrivit, nici că se 
poate. Suntem curioși să aflăm 
care este varianta celor de la 
RAGCL fața de această, ches
tiune. Dacă e trădare — fie, „dar 
să știm și noi", vorba lui Cara- 
giale. (P.N.) 

occidental”
podinele". Cum incitația de 
vizita magazinul esle 
și cum patronul susține că 
ca acest magazin sâ fie un eta
lon de eleganță, bun gust, 
zate in peisajul comercial 
Văii, nu ne rămâne decât 
consemnăm că sc „arunca 
n inușa" tuturor agenților 
nomici fie ci cu capital de stat 
sau privat, pentru a se urni 
din loc, pc baze noi, specifice 
economiei dc piață, și niull lân- 
cezilul nostru comerț. Ceea 
va însenina, 
plus, ci un 
mult ridicat 
dintre noi.

11. AI .EXANDRESC U
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Liga, această (ne)cunoscută !
nu aicea de sponsor.
— Ați participat la in- 

cu primul ni.ni,tiu.a
pieciuți r«-.uitatele vizitei?

M>am bucurat ca du- 
mimslru a 
Spital șt 
sindicatelor 
de la Sibiu 

ajun, und din 
guvernamentala,

înzatoi
ltEP 

tui nu c 
CUin

P.B.; 
pn plecări i primului 
apar ut elicopterul la 
cu i eprczciitanlii 
s-au întors victorioși 
un le au reușit, 
ui mă delegația 
sa obțină o prețioasa semnătură 
privind suplimentarea cotei de 
gaz pentru butelii. In timpul în
tâlnii ii cu primul ministru am 

și pentru dezvoltarea calității 
vieții omenești, contemporane 
fața de .trecut a dus la o „foame" 
de energic, energie de care se 
pune tot mai acut problema atât 
pentru prezent cât și pentry vi
itor. Penuria de energie semna
lată tot mai acut după anii ’8(), 
a generat probleme sociale fier
binți, tensiuni politice grave și 
o competiție tot mai acerbă 
tru împărțirea principalelor- 
se mondiale de combustibil 
tru extragerea energiei' mai 
din cel neconvențional și

pen- 
sur- 

pen- 
ales 
care

In ultima vreme am primit la 
redacție o scrie de semnale din 
partea uneia dintre cele mai a- 
fectate categorii sociale — în a- 
ceastă perioadă de tranziție — 
persoane cuprinse în așa numita 
„vârstă a trei i“. Ce doresc dum
nealor? Un soi de protecție so
cială, alta decât aceea „asigura
tă" de Guvern prin rțdexări și 
compensai 1. Care nu mai acțio
nează nici măcar ca efect psiho
logic pozitiv, darămite practic. 
Din această categorie fac parte 
oameni vârstnici și foarte vârst
nici, in parte suferinzi, sau care 
îngrijesc șl întrețin alte persoa
ne (soți, frați), suferinde, vete
rani de război, handicapați. Po
sibilitățile lor fizice de deplasare, 
de stat în picioare, sunt reduse. 
Se știe bine, cu toata liberaliza
rea p.eței, există produse defici
tare. De cea mai mare necesita
te. Pâinea, într-o mai
sură și — afirma cei în cauză — 
doar accidental. Mu rog. Laptele, 
însă, este mult mai greu de gă
sit și în cantități sub nivelul 
cererii. Centrele de desfacere a 
îaptelui, deși majoritatea aparțin 
aceleiași firme (DEV1L SA), a- 
doptă „tactici" de vânzare dife
rite. Unele — foarte puține — 
merg pe sistemul abonamentelor. 
Altele, cu preinscriere, pe bază 
dc număr de ordine. A treia ca
tegorie, vinde „la liber". Cu
multa amărăciune ne relata doam
na D.M. din Petroșani că, de
mai multe ori, rugându-se de ce
tățenii aflați la coadă să o lase 
sâ cumpere .lapte peste rând, a 
fost refuzată. Ba. mai mult de
cât atât, apostrofată. Degeaba a 

mică mâ-

nu-aiii
polii i ca 

nu este
ci

„con-

con-
D»

dobândii, ihai exact 
întărit cont ingeiea. e i 
energetica a Romanici 
elaborai,, numai la București, 
m in alte capitale, caro... 
lucrează".

REP.: — S" negociază 
tractul colectiv de muncă, 
ce merg alat de greu lucrurile?

P.B.: — Pentru ca țoale nego
cierile in lumea asta merg greu. 
Este penii u prima etala când, la 
Petroșani, TOATE ORGANI
ZAI 111 E SINDICALE DIN MI
NERITUL ROMÂNIEI SUNT DE 

din r.ai in tot mai rău ar ■ ițea 
sfârși in conflicte armate 
mai datorită neînțelegerilor 
tre oameni sui lnaj pine 
intre statele dezvoltate sau 
tern?c dez roi late pe plan
ourf. Această energie dc care <*- 
menire? ars atâta nevoie este în 
creștere din zi în zi și poate fi 
obținută din 
Pe zi ce te 
mai scumpa.

too- 
dln- 

zls 
pu- 

mon-

ce in ce mal greu, 
este din ce în ca
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că îagi i.a.ște alte dou.i per- 
ambele handicapați și că 

, suferind
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ia p te.

trăit 
cauzădin această

i nu-i apaiă nume!»

NI 
ni

V. din cartierul 
s-a plâns de tonul 
celui care răspun-

Splls 
soane, ; 
dumneaei este bolnavii, 
nu cu mult timp in urină 
prcinlarct. Mi-a spu« cu a 
nunțat deocamdată, la 
Are mândria ci. Nu se 
milogi, după re o viață a 
demn. Tj 
m-a rugat 
în ziar. .

Doamna 
Aeroport 
și atitudinea 
de de Centru] de butelii din zo
nă. Are 73 de am și lo. uieștai 
singură. 4

Ln alt cetățean vârstnic din 
Lonta ne-a povestit un episod 
din viața sa, care poate lace 
subiectul — daca nu al unui ro
man — măcar al uneț nuvele. 
Pe scurt, a crescut un nepot de 
la cuțiva anișori pună la vârsta 
însurătorii. Acum, nepotul nu îl 
mai recunoaște. Bătrânul e sin
gur, suferind, dar are tot ce-i 
trebuie, din punct de vedere 
material. Agoniseala lui de-o 
viața va încăpea pe mâini străi
ne — și asta nu pentru cu n-ar 
avea cine sa-1 moștenească. S 
greu de îngrijit un bătrân. Poa
te niște străini mai omenoși, ori 
mai răbdători se vor buiura de 
casa și acareturile sale. Tocmai 
de aceea dl. Traian Sfârlea ne-a 
rugat să-i publicam adresa (str. 
Burde.ti 34, Lonea) și, pe aceas
tă cale,-să menționam că accep
tă in gazdă o familie tânără, 
ni.ștită, de ncfiimâtori.

Acești oameni și încă alții 
venit la redacție pen*’u că 
mai au unde se plânge in 
parte. Din păcate, nici noi 
putem face 
scrie ș. a 
dumnealor, 
sit cuvinte 
i-ar fi îndreptățit să o facă, 
spus, intr-o loi 111a sau alta, doar 
atât: „sâ nu uitam că fiecara 
dintre noi avem (sau am avut) 
bunici ori părinți in vârstă". 
Consider ca orice alt comentariu 
este de prisos.

P. NICULESCU
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mai mult decât de a 
descrie necazurile 

Nici unul ny a folo- 
grele, deși situația 

Au

I

I

Ilainc — la kil...

I'olo: Ștefan CIMPOI

ACEEAȘI PARTE A MESEI. Dffl 
pARIEA CEAI. ALTA. PATRO 
NAIUL, .be negociază Contrac
tul colectiv dc muncu pe ramu
ra înaintea celui cu RAH și 
după semnarea la nivel național 
a CUM de Confederația Sindica
telor Miniere. Sindicatele speră 
ca acest nou contract sa le a- 
duea acceptarea unor clauze 
noi, pe care, nu le pot face pu
blice întrucât, daca aș face a- 
ceastâ greșeală, ar trebui sa mă 
retrag urgent, „in locuința de 
vara, de la țara".

ROMPP.ES


4 PUBLIC

[mină valea de braziI------- ---------------- ’------- ---
i OrgănizBrcs^ resursă cu nt

„Avem un program exigent64
r *— Domnule director, pentru 
Informarea cititorilor, chiar dacă 
facem acest lucru cu întârziere, 
?â propunem ca bază de discu- Sb anul 1992. Cum a evoluat ac- 

vitatea minei Valea de Brazi în
tocest an ? «j
I r-. Pentru o reconstituire fide
lă, «red că trebuie să facem apel 
la evoluția mine] încă din 1990. 
tonul 1990 a marcat începutul 
transformărilor sociale și poli
tice pe care le știm cu toții și a 
marcat, totodată, prima mare 
cBdere a economiei românești. 
C*«ntru mina Valea de Brazi a 
«ost un an deosebit de crltio, 
.!■ sensul că producția a scăzut 

maț mult de 60 la sută față 
IBe 1969, pe fondul deteriorării 
Brave a climatului de muncă și 
.Urbanizării proceselor tehnologi
ile. Concomitent s-a înregistrat 

; Scăderea bruscă a productivității 
Wuncll șl ereșterca neadmis de 
mare, de circa 5 ori, a costurilor 
tie producție.
4 — Creșterea costurilor a con- 

!n principal din creșterea 
pălăriilor, așa cum se spune ?
f — Inclusiv din creșterea sala- 
flSor dar nu numai. Au crescut 

&dieltulelile de aprovizionare 
nlco-materială, ca și serviciile,

Mb efectul primei liberalizări a
prețurilor. Dacă evoluția costu- 
rtko are eât de cât o Justificare, 

■chlmb scăderea productlvi
li a randamentelor pe utila- 

nu poate fi explicată decât 
Wamă deficiențelor de orga- 

zare a producției. Mai rețineți, 
acest context, că in 1990 a 

FUI loe șl o creștere a efective- 
r. liră selecția ce s-ar fi cuve- 

fcW, și fără un efect pozitiv a- 
Hf>ra-nivelului realizărilor.

I — 8um a evoluat activitatea 
k> 1991 9

tactică economică. Poate că cel 
mai greu a fost să reclădim stra
tegia de personal, dar cu aceiași 
oameni, adică să învingem men
talități anacronice și să statorni
cim actualele relații de muncă 
și interumane. Împreună cu co
laboratorii pe care și în prezent 
mă bazez ca pe niște specialiști 
verificați în practică, am început 
pas cu pas, să punem mina la 
punct și aveam să descoperim cu 
bucurie că multe soluții viabile 
ne-au venit din partea oameni
lor implicați direct în procesul 
de producție. Acest fapt ne-a 
încurajat și zi de zi ne-am întă
rit convingerea că mina are un 
fond de cadre bun, cu care pot

Convorbire cu dl. ing. IOSIF BOCAN, 
directorul minei Valea de Brazi

fi obținute rezultate cu semnul 
plus, cum se spune. Am avut de 
reparat mai multe greșeli, unele 
datând dinainte de 1990, alteia 
create in acest prim an de tran
ziție, deci nc-am confruntat cu 
moșteniri vechi și noi, amesteca
te într-un amalgam greu de 
descâlcit. Nu insist asupra anilor 
1991—1992, nu considerăm că am 
avut o evoluție spectaculoasă, 
dar câteva cifre sunt elocvente. 
La producția netă, în 1992 am 
realizat mal mult decât dublul 
anului 1991 și peste nivelul a- 
nului 1989. Am executat un vo
lum de trei ori mai mare la lu
crările de pregătire, am obținut 
un spor la productivitatea mun
cii fără să stopăm creșterea e- 
fectivului. Putem face compara
ții în favoarea noastră la aproa
pe toți indicatorii. Desigur, cos
turile au crescut ca urmare a 
evoluției aberante a prețurilor la 
materii prime, materiale, com
bustibili, servicii dar vă rog să 
rețineți că, chiar și în aceste 
condiții, am obținut reducerea 
cheltuielilor la 1000 lei produc
ție marfă, de la 50j3 lei în 1990, 
sau de la 3723 lei in 1991, la 
1942 lei, cifră înregistrată la ni
velul anului 1992. Din păcate 
resimțim șl noi destul de puter
nic escaladarea prețurilor pe 
piața liberă.

— Care este actualul statut 
al minei. In ansamblul bazinului 
carbonifer Valea Jiului ?

— In 1990 se spunea, în glumă 
desigur, dar cu un subînțeles 
serios, că din 15 exploatări mi
niere, Valea de Brazi ocupă... lo
cul 20. Iată că între timp, colec
tivul acestei exploatări căreia 
i s-a dus vestea de codașă, a fost 
capabil să facă un salt neaștep
tat. In mod obiectiv, după rezul
tatele înregistrate poate fl cota
tă în prezent ca ocupanta unui 
loc 5. Poate greșesc, eu judec 
cu inima, dar dacă punem în 
balanță mentalitățile pe care a 
trebuit să le învingem, sau sta
diul de dezorganizare de la care 
am pornit după 1990, putem a- 
firma că la mina noastră s-au 
depus eforturi mal mari decât 

la alte exploatări miniere. Din
colo de cifre, oamenii sunt im
previzibili, iar noi am pus in 
valoare partea pozitivă a acestei 
trăsături specific umane.

— Deci, ca efect, s-a îmbună
tățit starea de disciplină?

— Efectul concret se regăsește 
în creșterea producției. Vedeți, 
în 1992 am înregistrat pe exploa
tare o productivitate fizică de 
0,944 tone pe post, față de 0,493 
tone pe post, în 1990. Am depă
șit chiar nivelul anului 1989 când 
s-a lucrat „în forță1 * 3*. In prezent, 
obținem peste 1,1 —1,2 tone pe 
post.

i Doreso să precizez că toată 
Jfceaștă cădere care la Valea de 
Prazi 5 avut accente mal crltl- 
*• decât la alte exploatări mi
niere, 3 fost sesizată la timpul
tespectlv de conducerea RĂII. 
Ba finele trimestrului 1 1991, Re-

3 luat măsuri de numire a 
*nel noi echipe tehnice căreia 
l-a Încredințat conducerea aces- 
,fcl exploatări miniere. Deci, nu 

"Wtfc vorba doar de numirea u- 
•sul nou director cl, de corwiitul- 
•eă unei noi echipe de conduce- 
ys, pusă In situația să promove
ze altă gândire tehnologică, al- 
18 strategie de organizare și

— Ce ne spuneți despre nive
lul tehnic al minei ?

— Extragem în medie 70 la 
sută din producție cu mijloace 
mecanizate. Este vorba despre 
un grad de mecanizare ridicat, 
ceea ce presupune specializare 
până la nivel de miner. Poate 
că procentul de 70 la sută nu 
este destul de expresiv. Mal ex
presivă e productivitatea la care 
m-am referit. Trebuie să rețineți 
nu ca pe un simplu amănunt, 
ca sporul de productivitate l-am 
obținut în pofida trecerii la pro
gramul de 6 orc, și în pofida su
plimentării efectivului cu mun
citori cu care am întărit activi
tatea de „service", de întreținere 
și aprovizionare tehnico-materia- 
lă.

— Cum priviți anul 1993 ?
— Cu încredere. Avem tlf! 

program exigent, dar la Valea 
de Brazi, dacă urmărim evoluția 
producției, vom constata că fie
care an a avut exigbnțe mai
mari decât cel precedent. Mă 
refer la perioada din 1990 încoa
ce. In acest an va trebui să ă- 
tingem nivelul de 500 mii tonă 
la producția netă și să intensifi
căm celelalte lucrări, de pregă
tire în cărbune, geologice și să
pări miniere. Vom avea și ceva 
premiere tehnologice. Se știe că 
în minerit, între organizare și 
mecanizare, cea din urmă par
ticipă cu o contribuție mai mare 
la obținerea unor creșteri.

— Deci organizarea are limite?
— Noi nu ne aflăm în fața 

unor limite ale organizării, căci 
prin această pârghie încă mai 
putem obține sporuri, dar de 
viitor este mecanizarea. Organi
zarea are limite când se ajunge 
la performanțe mari, la care 
noi încă nu am ajuns. Adevărul 
e că do.și efectele acestor părghii 
sunt cunoscute, în economia 
noastră de tranziție ele np se 
regăsesc în proporțiile pe care 
le întâlnim în țări avansate.

— Cum priviți domnule direc
tor, dincolo de anul 1993 ?

— Până în 1991—1992 nu s-a 
pus problema viitorului unei 
mine de cărbune iar din 1993 
subiectul e prea discutat de cel 
care nu dețin date de sinteză. 
Este posibil ca viitorul să aducă 
în discuție acest subiect dar „dis
cuția" în sine nu înseamnă în
chiderea vreunei mine el poate 
tocmai dezvoltarea el. La Valea 
de Brazi să știți că putem con
ta pe o perspectivă frumoasă. 
Zăcământul e cunoscut pentru 
o perioadă de 12—15 ani. Avem 
rezerve pregătite pentru 1993— 
1991, iar când vom intra în 1995, 
pregătirile vor devansa alti 3 ani.

— în concluzie ?
— In concluzie, noi nu „vor

bim" despre viitor, dar îl pregă
tim și vă asigur că facem acest 
lucru destul de temeinic.

Ion MUSTAȚA

In cursul acestui an, un pro
gram de retehnologizare prevă
zut inițial pentru mina Lupeni, 
va fi pus în practică la Valea 
de Brazi. Este vorba despre e- 
chiparea unui abataj de mare 
capacitate cu complex mecanizat 
de susținere și c°mblnă de tăie
re, având totodată o Infrastruc
tură informațională modernă și 
mijloace de transport adecvate. 
Conducerea RAH a hotărât trans
ferul tehnologiei în bor.sfioi'ăl 
minei Valea de Brazi datorită 
avantajelor pe care le oferă
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Grad înalt de
specializare
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zăcământul din perimetrul unor 
strate foarte productive. Capa
citatea viitorului abataj este 
estimată la circa 1500 tone pe zi.

Dar nu numai condițiile teh
nice au fost determinante în a- 
doptarca acestei decizii ci șl ex
periența colectivului. La mina 
Valea de Brazi a fost realizată 
cea mai dificilă trecere cu com
plexul mecanizat pe sub o falie 
de steril, pe o înclinare de 60 
grade. Performanța aparține bri
găzii conduse de Ilie Amorărițel, 
unul din cel mai buni specialiști 
în exploatarea abatajelor echi
pate cu mijloace mecanizate.

Cu rezultate bune s-au înscris 
în 1992 și trimestrul I diu acest 
an, și celelalte brigăzi conduse 
de Vasile Gavriloaie și Mihai 
Blaga, ca și brigăzile de pregă
tire conduse de Marcel Mihai, 
Petre Pârghie, Aurel Gojocariu. 
Ioan Grigorescu, Ioan Cojocariu, 
Ștefan Scoruș. Nu se situează 
mai prejos nici formațiile de 
lucru de la investiții, conduse 
de cei trei specialiști în domeniu: 
Gheorghe Cercel, Iosif Pop ți 
Constantin Ghcrman. Nota care 
ilustrează calitatea acestor for
mații este dată de un fapt apa
rent nesemnificativ: ordinea lo
curilor de muncă. Abatajele sunt 
„trase la linie", Instalațiile de 
transport funcționează non-stop, 
iar în caz de avarii se intervine 
cu promptitudine de către mem
brii brigăzilor împreună cu mun
citorii din echipa „service". (I.M )
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Calificarea forței de muncă
r Teatru menținerea în perma
nență a unei structuri corespun
zătoare a forț^] de muncă, la 
kValea de Brazi sunt create con
diții pentru organizarea cu promp
titudine șl la un nivel de pre- 
lențl ridicat a cursurilor de 
Calificare pentru meseriile de 
înlner, mecanlo, elcctrolăcătuș 

șl altele. In general, evoluția 
•tructurii personaluluț direct pro
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Ion MUSTAȚA
Viorcl STRAUȚ
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ductiv este urmărită pe grupe 
de vârstă atât pentru meseriile 
cuprinse in activitatea din subte
ran cât și pcntru cele de la su
prafața. Se are în vedere, jn 
următorii ani, dezvoltarea ac1l- 
vitații în atelierele minei pen
tru creșterea capacități] de exe
cuție cu forțe proprii a unor 
lucrări electromecanice necesare 
pentru subteran.

Creșterea 
vitezelor de 
avansare la 

lucrările miniere
îmbunătății! reale s-.iu obținut 

la execuția lucrărilor de pregă
tire în cărbune. In acest sens, 
este de reținut că, de la avansă
rile de circa 30 ml Înregistrate 
până in 1989 când se lucra prac
tic în regim d0 30 zile lucrătoare 
pe lună, s-a ajuns la avansări 
de 40—45 ml, în condițiile unul 
regim de 21 zile lucrătoare, In 
medic, pe lună. Saltul calitativ n 
fost obținut pe două căi: crește
rea nivelului de pregătire pro
fesională și organizarea atentă 
a locurilor de muncă.

REȚINEȚI!
■ MONTAREA CONDUCTELOR in lucrările minie

re subterane orizontale sau înclinate se va face cât mai 
aproape de tavan. Conductele de gaz \ or fi amplasate ast
fel încât să fie ferite de deteriorări mecanice și să nu 
împiedice circulația personalului-

■ AMPLASAREA CONDUCTELOR de gaze se ia 
lace astfel încât să fie exclus orice contact cu conductorii 
electrici situați pe traseul conductei de drenare in cazul 
ruperii sau încovoierii acestora, distanța față de aceștia 
fiind de minimum 0,5 m.

■ LEGAREA LA l’AMANT <i echipamentelor și cir
cuitelor cu siguranță intrinseca este admisă numai in 
scopuri funcționale, intr-un singur punct, conform docu
mentației producătorului și certificatului de ierificare a 
protecției contra atmosferei potențial explozie ă.



O dinamică îngrijorătoare Eficiență de milioane
Căderile de tensiurte din ulti

mele luni au fost destul de frec
vente la mina Valea de Brazi. 
In ultima săptămână a lunii mar
tie s-a înregistrat o întrerupere 
de aproape nouă ore în alimen
tarea cu energie electrică, dato
rită căderilor abundente de ză
padă ți furtunilor. „A fost o situa
ție cU totul deosebită pentru 
protecția muncii, ne-a spus dl. 
Ilie Nănău, inginerul șef cu pro
tecția muncii și a mediului. Lu
crul s-a întrerupt- Muncitorii au 
fost evacuați la suprafață, dato
rită pericolului acumulărilor de 
metan. Totul s-a terminat cu 
bine, cu eforturi deosebite s-a 
reintrat In normal. In prezent, 
acrajul este asigurat la debitele 
stabilite pe toate circuitele_și în 
abataje la locurile de muncă. Ce
ea ce trebuie să ne dea de gân
dit, insă, în continuare, este 
«T mica accidentelor de muncă, 
i condițiile unej creșteri _ de 
personal care se ridică la câteva 
sute de oameni în ultimii ani, 
s-a constatat și o dublare a nu
mărului de accidente. De la 73 
de accidente cu incapacitate tem
porară de muncă — câte s-au 
înregistrat în 1990 — în 1992 s-a 
ajuns la 150 de astfel de acei; 
d- nte“. .! ' v

Analiza statistică a cauzelor 
accidentelor pune în evidența o 
seamă de concluzii de care tre
buie să se țină seama. Ponderea 
.accidentelor cu incapacitate tem- 
"’^rară de lucru rămâne mare, în 

’ mod constant, la capitolele: ne- 
copturirea frontului de lucru, 
soldată cu căderi de roci; căde
rea accidentatului și staționarea 
in zone cu pericol temporar. In 
primul trimestru al acestui an 
se constată același fenomen. Din 
cele 39 dc accidente câte s-au 
înregistrat pe primele trei luni 
care au trecut din 1993, nu mal* 
« ijn de 13 s-au produs ca ur- 
' ea căderii accidentatului și 
Vâționărilor în zone cu pericol

Fluctuația, 
aproape zero

I.a mina V.iiea de B azi 
c-nsta’â un f< nomen care era de 

Ineconccput cu câțiva ani în ur
mă. Fluctuația In rândul salaria- 
ților este de doi ani încoace a- 

I proape de zero. S-a produs de 
| fapt o adevărată selecție natu- 
I rală. C<i ce se Împacă cu disci- 
I plina contractuală și muncesc 
! c . adevărat au rămas și formea- 
| zâ nucleul compact al s dariați- 
. lor Ceilalți, cu'rnult mai puțini, 
I car'.’ au părăsit mint din difrrl- 
| te motive au fost înlocuiți, trep- 

tal, de o imeni vr< cinici. In pre- 
| /■ nt angajări noi de salariați nu
Isc fac decât în măsura In care 

pă’âs-csc alții locul de muncă.
Iar c<ra ce r- d. m ijit de semni
fic.civ, numărul n^motiv î'elor, 

| etio-.i princip. a fluctuației
* m ir; d<? altarl ită. a v ăzut dras-
| ’ie D ip.i cum am afl lt de la
Isindica ul minei, In cursul anu

lui tircnt s-nu înregistrat mai
I p iține nemotivate decât se Inre- 
Is- ti in intr-n sinimră lună în 

urmă Cu trei ini Ac>.i !i li lin 
! -bețiv de ' Jî .ipro.ipc
* :■ >o i

ACCIDENTELE
temporar, iar 9 au avut loc în 
urma necopturirii corespunză
toare a frontului de lucru.

Adevărul este însă că ar fi 
necesare și unele modificări, care 
să fie adecvate noilor condiții 
de muncă, în ceea ce privește 
normativele. Unele normative 
sunt în mod evident depășite și 
învechite. „Pentru o simplă zgâ- 
râietură sau lovitură, care nece
sită o sumară îngrijire medicală, 
de câteva minute, este de păre
re dl. ing. Ilie Nănău, se fac, 
conform normativelor, ample cer
cetări. Se pierd zile întregi de 

M I N
Nil admiteți echipa la locul de muu ă 

până im controlați:

— prezența metanului și concentrația;
— prezența prafului dc cărbune și mă

surile pentru prevenirea lot mării si com
baterea acestuia;

—- asigurarea unui aeraj cotespuuz tot;
— asigurarea apei, a dispozitiv clor 

pentru combină si transportoare;
— starea susținerii lucrării mitiicic;
Consemnați cele constatate in carnetul 

de pi edare-pt imire la schimb.
Pentru evacuarea producției din liontul 

dc lucru cu ajutorul transportoarelor < ii 
raclele sau transportoarelor < ii banda, < u

E R I!
covor de cauciuc, in deplina securitate a 
mumii, nu uitați .*

— mențineți in buna state funcționarea 
dispozitiv elor dc oprire a transportoarelor, 
din orice punct.

— nu infetveniji la ateste transportoare 
iu timpul funcționării cum ar fi: curățiri 
de covor la capetele dc acționare sau i:i 
tindere, rev izii la role. ele.

— tiu circulați pe transportoare;
-— nu transpoilați materiale sau pte.e 

de schimb pe aceste ti aiisportoare;

— treceți peste (ransporto.n<•!<■ < ii b iu
da numai ptiu loiuiile special amenai'te 
< u podețe.

lucru cu tot felul de evidențe 
scrise. In țările cu o economie 
dezvoltată, modernă, nu se mai 
cercetează accidentele ușoare, 
care au consecință o incapacitate 
de lucru sub trei zile. Consider 
că ar fi necesară o revenire a- 
supra unor normative1*.

Un potențial pericol de acci
dente planează asupra minei și 
din cauza unor dotări. Lămpile 
de mină de tip RAG, din dotarea 
actuală au un avansat grad de 
uzură fizică. Nu este acoperit 
necesarul de schimburi. S-au în
cercat reparații. S-au adus 300 
noi acumulatoare. Dar devine 
evident că trebuie procurate alte 
lămpi, noi, din import. Necesa
rul este din ce în ce mal greu 
dc acoperit prin resurse și efor
turi proprii. Iar alte dotări pre
supun subvenții...

In urmă cu trei ani, la mina 
Valea de Brazi se realiza zilnic 
o producție de cărbune care re
prezenta doar un sfert din cea 
care se înregistrează la ora ac
tuală. De la 300—400 tone în 
1990 s-a ajuns în primul trimes
tru al acestui an la o producție 
zilnică ce oscilează între 1500— 
2000 tone de cărbune. Aceasta 
s-a materializat într-o eficiență 
de ordinul zecilor de milioane. 
Productivitatea muncii s-a du
blat. Iar salariile au crescut în 
ritmul creșterii productivită
ții muncii. i

Cum se explică acest reviri
ment ? Contabilul șef al EM Va
lea de Brazi, dl. ec. Victor Ră- 
gușitu apreciază că principalele 
pârghii au fost: reorganizarea 
întregii activități conform prin
cipiului, omul potrivit la locul 
potrivit, în funcție de adevăra
tul profesionalism; corelarea 
strictă a realizărilor zilnice, pen
tru fiecare formație de lucru cu 
munca vie prestată; încadrarea 
riguroasă în normativele de con
sum de materiale; exigență spo
rită pe toate verigile de organi
zare a producției. In aceste con
diții, cheltuielile de regie au ră
mas invariabile, dar a crescut 
an de an producția de cărbune.

De la un climat de muncă în 
care, în urmă cu trei ani se con
testau șefii, predominau liberul 
arbitru și revendicările fără a- 
copcrire în muncă, dublate de 
un număr mare de absențe ne
motivate s-n ajuns în prezent Ia 
cu totul altceva. „La noi nu e- 
xistă om să stea degeaba în 
timpul lucrului, ne spunea in
tr-o discuție dl. Ion Văduva, se
cretarul sindicatului liber al 
exploatării miniere. Absențele 
nemotivate sunt rare. Nu se ține 
seama de persoane sau de ierar
hie în aplicarea strictă a preve
derilor contractului colectiv de 
muncă, oricât de severe ar fi 
ele. Discutăm deschis, intr-o 

ȘEFI DE SCHIMB!
• Nu uitați : răspundeți direct dc securitatea locului de muneă.

• Cercetați in permanență, in timpul lucrului, starea locului 
de muncă.

• Respectați ordinele primite dc la superiori !

• Evacuați muncitorii dc J.i locurile de muncă ori dc câte ori 
■-<’ constată pericole ce nu pot fi înlăturate pi in mijloacele de 
care dispuneți I

• I.a intrarea in schimb, controlați instalațiile electrice Și In 
special starea cablurilor și continuitatea legăturilor la pământ t

totală transparență toate proble
mele producției și cele sociale, 
ale oamenilor, cu toți salariații, 
dar și cu consiliul de adminis- 
trație“.

Ce înseamnă, practio, în mun
ca de zi cu zi acestea ? Câteva 
exemple sunt deosebit de semni
ficative. In urmă ou câțiva ani 
se „ardeau* zilnic câteva mo 
toare electrice. Acum se produo 
astfel de „arderi" la câteva luni! 
Dar exista și o totală nepăsare 
față de economisire?, materiale
lor după deviza păguboasă: lasă 
că are statui de unde să asigu
re materiale, îngropându-se pen
tru vecie sule de tone de fiare 
prin galerii. Acum sunt săptă
mâni întregi în care nu Se in
troduce în subteran nici un kilo
gram de fier. Totul se recuperea
ză. Iar ce se poate recondiționa 
și refolosi se face pe loc. Armă
turile T1I nu sunt scoase afară, 
ia atelier, pentru a fi recondițio
nate, «î se recondiționează In 
apropierea locurilor de muncă 
din subteran.

Cuantumul subvențiilor aloca
te minei Valea de Brazi s-a re
dus spectaculos, de la câteva mii 
la câteva sute de lei pe tona de 
cărbune extras. Se apreciază în
să că mai sunt posibilități de 
sporire, în continuare a eficien
ței, productivități) și producției.

Revirimentul spectaculos pro
dus la mina Valea de Brazi nu 
e nicidecum întâmplător. încet, 
dar sigur, oamenii încep să înțe
leagă adevărul simplu că nu se 
pot emite la nesfârșit revendi
cări salariale fără a avea o aco
perire în munca vie prestată de 
fiecare. Creșterea producției 
dc cărbune nu numai la nivelul 
minei Valea de Brazi, ci și • la 
cel al RĂII în primul trimestr» 
al acestui an denotă că încep să 
fie descifrate, respectate și apli
cate noile mecanisme ale econo
miei de piață.

Cop tur iți 
locul de muncă!
Dacă lucrați intr-o galerie:

— imediat după împușcare vc- 
i fit ați starea susținerii, conso
lidau# eventualele armături de
mn jale de împușcare:

— copluriți locul dc muncă;

— mențineți ditanța liber 
n .uniată stabilită In monografie 
inlr. ultima ,n mătura și front;

— Când nil [înteți monta ar
mătura definitivă, mi lucrați 
m frint i>â i.i nu armați provl- 
j a ili I': oului, <1 apa ce ați coptil- 
rit In pi al il'lt !
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SFÂRȘIT DE SĂPTĂMÂNĂ ... .

Parodii de Mircea Micu
Aurel BARANGA

(Vulpea, initziecdcL
Să vă spun ce a pățit na vulpoi 
care s-a angajat oier ta oi.
De fapt du «» chiar paznic
ci mai mult lăutar pentru praznic
și vorbitor permanent 
cu salariu de la parlament. I
Când veni are de concert, 
vulpoiul avu un gest cam incert.
Duse coada la gură șl suflă până 
de oboseală Ii scăpă din mână.
Holbară ochii ciobanii dar vulpea îndată 
le potoli mânia „Știți, e înfundată!** 
Am vrut să cânt eeva în cheia sol 
dar mi-a scăpat pe țeava un „bemol**...
Morala tresă de ciobani 
după mai mulți ani i 
„Nu știm dacă era virtuos, evident, 
dar jurăm că avea instrument, 
altfel nu era membru in parlament*'...

FAPTUL
BARBAȚI BĂTUȚI DE FEMEI 

In zona germană a Elveției, 
numărul bărbaților bătuți de te
mei este mal mare decât cel al 
femeilor bătute de bărbați — 
potrivit AFP, care citează un 
sondaj publicat de revista femi
nină elvețiană „Annabelle**, Au 
fost chestionate 817 persoane. 
Din acest total, 19 la sută dintre 
bărbați au declarat că au pri
mit lovituri de la „sexul șlab“j 
la polul opus numai 13 la sută 
dintre femei au dezvăluit că au 
fost lovite de un bărbat. De â- 
semeneâ, 24 la sută dintre fe
meile chestionate au admis că, 
uneori, și-au pierdut răbdarea 
și l-au plesnit pe partenerul loc 
de viața.

DIVERS
BĂTRÂNUL TELEFONIST

Un bătrân din sudul Suediei 
îți luase obiceiul să-și cheme zi 
și noapte la telefon rudele, în
deosebi pe fratele său. După 700 
de apeluri, el a fost arestat, sub 
acuzația de tulburare a ordinii 
publice.

Convorbirile lui nu erau con
versații agreabile, a conchis în 
mal multe rânduri justiția sue
deză, bătrânul amenințând-o pe 
soția fratelui său că O va însem
na cu fierul roșu dacă persistă 
în a nu-1 da la telefon. Alteori, 
el suna șl punea la nesfârșit re
ceptorul în furcă, Imediat ce i 
se răspundea. „Nu voiam decât 
să țin legătura cu familia** — 
s-a apărat bătrânul telefonist.

Colț politic 

Senatul
In zilele când se votează 
Indignare — chin enormi 
Sub liniștea căldurii grele 
In tihnă senatorii... dorm 
Când se deșteaptă se duc numai 
Să puie câte-o bilă-n urnă... 
Apoi f-ecad din nou, în pace 
Morfiniană, taciturna...
Alții-n bufet beau limonade, 
Se răcoresc de pădușeală
Și guvernanților de astăzi 
Le trag câte o răfuială
Apoi, răpuși de atâta muncă 
Zdrobiți în ultima Instanță, 
Propun să se repauzeze 
Și-o săptămână iau.,, vacanță !

(TR. DEMETRESGU)

Rebus ; /I M AL G A M
Mircea DINESCU

CUU.ffl
Dughene noi privirea ne-o răsfață, 
La modă e să ai un câine curt. 
Nebunii umblă liberi prin piață, 
Capra contemporană dă iaurt. 
Avem partide noi și mii de lideri 
Și consumăm politică pe pâine, 
Suntem și deniocrați și foarte liberi 
Să devenim bogați de azi pe mâine. 
Doar tu, iubito, ai picioare lungi 
Cât de la București la Slobozia 
Și-n Joc să porți ca toată lumea blugi 
In chip de fustă porți pe șolduri ia. 
Nici dracu’ nu-nțelege ce se-ntâmplă 
Și tot românul e contestatar, 
încât îmi vine să mă-mpușc în tâmplă 
Cu dopul unei sticle de Cotnar.
Doar tu, iubito, mâță siameză,
Mă faci să scriu de-a dreptul în engleză;

*

Cea mai lungă...
geo- 

în 
TAUMATAWA-

mai

de 
spu- 
din 

m-aș

Radu 
Quintus 

.Catarama**,

• Agatha Chrlstie nu era de
loc o frumusețe.

— De ce v-ați căsătorit cu un 
arheolog ? — a Intrcbat-o cineva.

— L-am ales bine. Cu cât voi 
îmbătrâni, mă va găsi tot 
frumoasă.

• Jean Goctcau, subiect 
bârfe în lumea franceza, 
nea despre sine: „au făcut 
mine un personaj căruia 
ieri să-i strâng mâna I**.

• Se zice că domnii 
Câmpeanu ți Ionescu 
ar ff prieteni la ,

• Tânăra soție: — Știi, iubi
tule, mî-e greu sa renunț la obi
ceiurile mele d« fata I

Soțul 1 — Nici o problemă. 
Continuă să ceri bani latului 
tuu. Nq mă supăr.

. • Doi olteni, la Paris, Info- 
p1 taH intră lntr-un restauiant. 
nu știau o vorbă franțuzele. 
Cum ță ceară de mâncare? Aud 
un cuvânt spus de cineva de la 
0 altă masă:
; — Repetir I,

r 1 fc*1 ospătarul îi aduce o friptură. 
Repețir, zice și Ion ai nos-

I

k- Repetn, zice și Ion 
tro,

' ’ /tkpătarul Ie aduce câte 
tură.

fffR"petir ! comandă și 
I Ospătarul mai aduce o 
Jh'. Ba și un șpriț.

*—r Vezi, Marine, vezi 
jfleseurcurn Cu franțujii?

► ' — Lue, ați fi mâncat 
dări prăjite dacă n

o frip-

Marin, 
fr.ptu-

că ne

vo!
U eram

răb-
. - - -....... cu

din Calafat | zise ospătarul și le 
mai aduse câte un șpriț.

Gea mai lungă denumire 
grafică din lume se găsește 
Noua Zeelandă: 
1LAKATANGIHANGAONNAUO- 
T A M ATE AT U RIP U K AG A P IC I- 
MAUNGAHORONUKUPOKAI- 
WHENUACITANATAIIU, care 
înseamnă în limba Maori „Dea
lul unde a cântat din flaut Ta- 
matea-Găiătorul pentru 
inimii sale**. Versiunea 
a locului cuprinde 
57 de litere (numai ?l) față 
85, câte rosteso localnicii.

aleasa 
oficială 

însă' 
de

ORIZONTAL î 1. Brâu lat, unde se-adună/, 
Toți plumbii dimpreună; 2, E locul unde oastea/ 
Învață ce e sportul (abr.) — De la acești profe
sori (sing.)/ 3, Ce uuiblă-n sac cu cortul (pl.) j 
4. O nouă poezie/ (O scriu intempestiv) — Și 
astfel pun cuvântul/ln cazul meu, dativ; 5. Bul
garii scriu și ei/Pnn agenții de presă (Siglă) — 
Ei scriu alrofiat/Căci nu mai au mașină! 6. Așa 
îi ștju de-o vreme/Chiar de e-n plin „cuptor1*/ 
— Dar vai, poeții lor/Nu mai au un picior 
(sing.); 7. Scriind trohei și iambl/Ei îi aștern 
la număr (pr.) — Și-așa, a trece clasa/E-o grea 
povar’ pe umăr; /8. Dar lasă-ncolo rima/Imbra- 
că-te c-o bluză (pop) — Gă-n drum îți stă pă
tratul — Șl nu ai nici o scuză/Și nici drum de 
mijloc/Poete, în AGORA; 9. Degeaba defilezi 
(pl.) | 10. Adevărată-i ora (pl.) — Și „dulce** e 
lămâia/O, sfântă fără capl/Oțelul e nimica,/A- 
tac amestecat I 21

VERTICAL: Jandarmi italieni (sing.); 2. Dau 
buzna, toți grămada; 3. Iau arma din dulap/ 
Că azi au chef de sfadă — Toți au bocancii noi/ 
Cu talpă specială; 4. Se napusteso voioși/. 
Dau împrejur năvală/Adio, cântă-n cor/La mij
loc dau să țipe! — Căci din metal ușor/Ei și-au 
croit aripe; 5. Ba chiar au luat bătrânii/Frun- 
tașii, la oștire/Vreo trei SUMANI la dânșiil — 
S-aibă de primenire; 6. Și s-au oprit la Forum/ 
Să facă legi mai bune — Acum este și timpul/ 
Pendula să răsune; 7. Trei indieni de vază/Il

PAGINI COORDONATE DE

llorațiu ALEXANDRESCU
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0 maximă pe săptămână
Omul inteligent merge liniștit alături de cel inferior, numai un 

om mediocru păstrează distanța. (R. T.)

£ I

CORI Z I T A ’F I

* a 3 u s ' € 9 e 3

vor prim] zâmbind! — G-un șip de băutură/ 
In față-le ieșind — Aduc cu dânșii fierul/Ce-a 
devenit pieptar (sing.); 8. Guvântu-i la origini/, 
Prins în dicționar; 9. A se-nvârti, șliură — In 
mijloc de COVOR I 10. Ghiar de sunt ultimi 
astăzi/Și pentru țară mor (sing.).

În memoria lui nenea Ianca

Perle sub cupolă Parlamentului

• Un urmaș direct al lui Cur
ios al 111 lea al Spaniei, Don 
Alionso de Bourbon I, Bour bun, 
strămoș al actualului rege, pose
da 91 de nume creștine, 
mclnic m toată regula.

Ultimul abonat înscris 
lea de telelon a orașului 
Francisco, in 1986 era 
ZZZZJGOT Ce mai putea 
după l.

Un

în car- 
San 

dl.
li

no-• Cel mii lung roman de 
tonetate este „Oameni cumsecă- 
d “. Autor, Julcs Remains. Car
tea are 27 de volume. In prezent 
este concurat numai ciilemato- 
gi.ilic, de serialul TV „Dallas".

• Numărul record de respln-

este de 
de cunos- 
E.E. O-

gere a unul manuscris 
437. O carte seninatu 
cutul scriitor William 
wens a fost respinsă succesiv de 
1J7 de editori.

• Doamnele Ida McDongall din 
Australia și R. Nostan Sevenoons, 
Anglia au corespondat, i 
au avut cc-și scrie reciproc, 
mc de 75 dc ani I

adică 
, vre-

Localități cu numele 
scurt din lume: „Y“ 
Franța, „A“, sat din

ccl 
sat 

Da ne- 
marca, „U“, localitate în insulele
Caroline, „O“, localitate în Ja
ponia. In țara noastră, „Ip“, co
muna din Bilior.

• Din neatenție, am respins 
amendamente bune, cum ar Ii 
cele cu albinele, sau romii... Ală
turarea este pur întâmplătoare 
șj. paradoxală,

(ALBU) ‘
• — Sărut dreapta părinte I
• — Sunt stângaci.

(Dumitru Kuducany și episcopul 
Calmic)

• Ce bine-arată astăzi, dopi-
nul Ruțiu' parcă-i viu I

(N. N.)
• Ce program de cumpărături 

poți latie dacă nu ai un leu î.
• Noi am lacut șase.

(A.V.)
• Domnilor Depulați...

(Conslantmescu Klaps)
• Am organizat convenția FSN 

in Postul Paștelui ca sa evitam 
lupta pentru ciolan.

(Petre Roman)
• După '89, am câștigul două 

drepturi; dreptul de a spune 
orice ți dreptul de- a nu fi auziți.

(Nicolae Negoescu)
• Soțiile sunt de dot’u feluri; 

plicticoase sau ale altora.
(Valeriu Butulescu)

• In loc să mulțumim pe de
plin, pe jumătate dintre noi, mai 
bine să-i mulțumim pe toți, dar 
pe jumătate.

(Nicolae Negoescu)
• Dacă ai peste t>0 de an] și te 

scoli dimineața fără să. te doară 
nimic, înseamnă că ești mort.

(Alfrcd Molz)
• Istoria nu cunoaște ca'e de

întoarcere. Istoria se repetă. I. 
(Petre Turtea)

• Cu cât suntem mai mulți, eu 
atât suntem mai culți,

(Petre Român)
• Sunt monarhist... Cu condi

ția să aleg regele din patru în 
patru ani I ' «4

(Nicolae Negoescu)
• E mai firesc să meargă par

lamentari în mină, decât mineri 
în Parlament. «I

(Valeriu Butulescu)
• Propun ridicarea imunității

unor parlamentari pentru port 
ilegal de limbă. n d

(Ștefan Gazimir)
• Este lider național, nu și ra

țional. i
(Pr-tre Ninosu)

• Nu vă împărtășesc iudeea,
domnule R..  *

(Nicolae Negoescu)
• Măi, Romane, dacă scot tu

peul din tine, nu mai rămâne 
nimic. t

(Petre Ninosu)
• Domnul Nicolae Manolescil 

este regalist și candidează la 
președinția țării. Prin urmare 
este uzurpator de tron.

(Nicolae Negoescu)
• Pentru noi, adversarul cel 

mai redutabil din străinătate 
suntem noi înșine.

(Adrian Năstase)
• Vrem să-l gonim pe lătrăf. 

mcritocrați, parveniți, frânări, 
corupți .și puțurlștl.

(Augustin Botiș) ;
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Rabdă baba la frumusețe
Rubrica de primăvară, pentru doamne și domnițe

• Pentru împrospătarea tenu
lui uscat ștergeți-vă pe față o 
dată pe săptămână cu un tam
pon muiat intr-un amestec format 
din 2 linguri zeamă de porto
cale șl 2 linguri apă de roze. 
Pentru tenul gras, folosiți zea
mă de lămâie in amestec cu apă 
de roze.
• La aplicarea fardului pen

tru pleoape vom ține seama dacă 
avem ochit distanțați sau apro- 
piațl. in primul caz, fardul se va 
aplica in partea interioară, în cel 
de-al doilea, înspre extremități.

3 înainte de aplicarea rime- 
lului pe gene, ele se vor pudra 
ușor.

• In timpul mersului pe jos, 
capul se ține îndrqptat iu sus 
ți privirea înainte,

O Pudra compactă se va folosi 
numai in retușuri în timpul ai- 

i. Ea nu se recomandă dacă 
.iul este uscat și censibil.
• Pentru tenurile uscate și

Îmbătrânite, compresele cu in
fuzie de flori de sunătoare sunt 
benefice. ,
• Infuzia de mentă are acțiu

ne tonică și antiseptică. Se folo
sește In băi de aburi ți compr< .o 
la tenurile grase.

Audio-video
O ofertă interesantă de dis

curi „compact" și casete audio 
înregistrate ne oferă firma In- 
fotel-pub Service, care are se
diul in Magazinul univeisal „Jiul" 
Puteți astfel »ă oferiți celor ce 
vu sunt dragi și chiar audiții în 
condiții excelente, ale unor mari 
creații muzicale. Rețin atenția 
•scria de casete „Metalica**, cele 
3 casete AlBano — Romina Po-

er, cele 5 albume <u formația 
-lueen" In aceiași stand de 

casete, o excelentă imprimare a 
celor patru concerte pentru vioa
ră ți orchestră de cameră semna
te de Antonio Vivaldi, și grupate 
sub genericul „C*-le patru ano
timpuri".

* Aveți pielea coatclor as
pra sau este îngroșată? Stoarceți 
o jumătate de lămâie și stați cu 
coatele in zeupna ej timp de 20 
—30 de minute Apui spălați 
coatele în apă călduță ți mas.iți-le 
cu lapte „Doina1*.

O Vă obosește baia? Eslo nu
mai vina dumneavoastră. Baia 
obosește numai dacă o facem 
prea caldă sau prea rece. Sau 
stăm în cadă sub duș prea mult 
timp. Temperatura apei pentru 

baie, pentru a nu vă obosi este 
aceea a corpului, adică aproxima
tiv 37 de grade. Și in acest caz, 
ea nu trebuie să fie mai lungă 
de 10—15 minute. Pentru tonifi- 
erea musculaturii, se recomandă
ca baia să fie urmată de Un duș 
rece.

O Uscarea și deshidratarea te
nului pe timpuț primăverii poa
te avea mai multe cauze. Vân
tul este una dintre cele mai des 
întâlnite. Se pot lua măsuri sim
ple astfel încât acest neajun6 să 
dispară. Nu veți răpi din timpul 
dumneavoastră mai mult de câ
teva minute zilnic afectat în
grijirii tenului. Sfaturile pe care 
vj le-am dat in această rubrică 

vă sunt suficiente.

COSMI’.TICLS

V ine anotimpul cald. Pentru 
sănătatea dumneavoastră, vă pro
pun astăzi mai multe feluri de 
salate de crudități;

A. REȚETAR: O sfeclă roșie, 
1 morcov, 2—3 căpațâni de sa
lată verde, o lingură cu verdea
ță focală, oțet diluat, 2 mere, 
o rădăcină de pătrunjel, 2 ardei 
grași, 2 Jingurj cu smântână, sa
re după gust.

PREPARARE: morcovul, sfe
cla, pătrunjelul, merele se dau 
pe l izuto.irea cu iri mari și 
apoi se adaugă, i*u4(âna și sare; 
se căptușește cu frunze de sala
tă vei de o salutlerâ, frunzele se 
stropesc cu oțet șl peste ele se 
așează amestecul de legume, se

HOROSCOPIKEBANA
Pentru profani, „ikebana" înseamnă o tehnică anume de aran

jare a florilor (în vase) după anumite principii; prin extenaie, 
ikcbana definește toate felurile de aranjare a florilor in vase, vaze, 
sere, grădinițe, după aceste principii, in fapt ikebana este o ade
vărată teorie filosofică. De sute de ani ca s-a dezvoltat în Japonia 
și, ma, apoi, a pătruns în Europa și America, înfrumusețând me
diul ambiental. Ikebana este arta de a bucura ochiul și de a li
niști inimile atât de agitate de stresul zilnic. Și pentru că este
primăvară și florile ne inundă din nou viața, haideți să le acor
duri atenția cuvenită acasă la locul de muncă sau în parcuri. In
fond, niciodată nu avem în Jur frumusețe prea multă!

Salate de crudități
decorează cu ardei lâiați în ron
dele și se servește rece.

B. REȚETAR: 2 castraveți ti
neri, ^5—C ridichi, Un borcănej 
cu iaurt; zeamă de lămâie, sire.

Culinară
piper, 2 morcovi, o ț< lină, 2 lin
guri cu smântână, 1—2 lingurițe 
de verdeață.

PREPARARE: se curăță cas
traveții, se taie in rondele, se 
sărează, apoi se slorc ușor în 

■mâini; țelina și morcovii după 
curățare, se dau pe văzătoare cu 
ochiuri mici; ridichile, bine spă

late, se taie în rondele; iaurl'tl 
se bale cu smântână, cu sare și 
piper și se toarnă peste legume; 
amestecul rezultat se presară cu 
verdeață tocată. Se servește rece.

O. REȚETAR: morcovi, ulei, 
ceapă verde, sare, ridichi, zea
mă de lămuie, ardei grași, sala
tă verde.

PREPARARE; Se curăță bine 
zarzavaturile, morcovii se rad 
pe râzătoare cu ochiuri mici, sa
lata se taie în lușii subțiri, cea
pa se toacă mărunt, ridichile se 
taie rondele fine.

Toiul se așează în straturi, in 
salatieru, Se toarnă ajroi un sos 
preparat din ulei, lămâie și sare. 
Se poate servi ca garnitură lângă 
mezeluri.

<J1
BERBEC — DRAGON J

Faceți apel la puterea dv. de 
convingere. -țfl

1 
TAUR — ȘARPB

In plan sentimental, spnnefl 
exact ceea ce doriți, cum. Undo g 
cu cine vreți dv,

GEMENI — CAL

Ingrijiți-vă cil seve 
nătatea, luând măsuri 
muț strănut.

RAC — OAIE
Venii.i dv. în întâmpinare* 

vcnimeiitejor, nu invers!

LEU — MAIMUȚA

Grația și seriozitatea sunt 
tuni dv. Punoți-le în valoare! zț

I
K

4
IECIOARA — COCOȘUL I

' *!
I.ăsați Umiditatea la o parte 

ți încercați să fiți dv, InștYB 
Fără menajamente!

dusM

BALANȚA — CAlNELfl’j
i

Unde mergem?
SAMHATA

Maj întâi Ia rugby, pe stadio
nul din dealul Institutului, muai 
decisiv dintre echipele Știința 
Petroșani ți Univeisitatca Ti
cni,oara.

La Lupeni un alt <l«-rbi. Mine
rul — Steau i București. Pentru 
fiecare dintre gazde întâlnirile 
sunt decisive și după cel? 80 de 
imn, de joo clasamentul poate fi 
întors pe dos.

Așadar, au Început I campio
natul național de rugby, d.ir Șl 
marile dureri de cap ale supor
terilor.

Succes Știința, succes Minerul.

FOTBAL

Mâine, Cipru«Insulele Ferec
CLASAMEN ll'L I A ZI

4. Ho litiu 7 f> 0 1 12— 3 12
2. ROMANII 6 4 1 1 io— r. 9
3? "țara Galilor 5 3 0 2 io— 7 6
4. ( cho-Slovaeia 4 1 2 1 7— 4 4
9. Cipru 7 1 1 & 5—12 .3
«. Insulele Fcroe 5 0 0 5 0—22 0

Urtnfltonron |î«rK<IS, 28 aprilie :i r. f • lio-Slovat ia — Țjifl 
Galilor.

DUMINICA 
FOTBAL DIX IZI.X B

AS Puroțeni — Metalulgistul 
Sudu. După un 3—0 Ia KOVA. 
i.azdele a'< posibilitatea unei vic
torii la același □ -or dacă nu la 
unul și mai mare. Suporterii e- 
chipej așteaptă cu încredere dez- 
uodământul

FOI BAL. DIX IZIA O
Minerul Vulcan — Victorii) 

Culan. Gazdele au prim,) șansă, 
iar victoria nu le poale scăpa.

Mineru] Bărbătcni — Minerul 
Cei le). Un mecj de 1 x 2, drr 
calculele hârtiei nrnt<1 <ă echipn 
lui Ciula aie pregătit.) varian a 
victoriei.

RUGBY
DE AICI SE REIA CAMPIONATUL

1. .Steaua București 11 8 0 3 27
2. Univ. Timișoara dl 7 0 4 25
3 Farul Constanța (11 7 0 4 25
4. Gri vița București 4.1 7 0 4 25
5 Dinamo București 11 6 0 5 28
fi’ știința Baia Mare H 5 1 5 22
7. CSM Sibiu 11 & 1 5 22
8. Mineru] Liipcnț 11 5 0 6 21
9. CER Constanța (1.1 4 1 6 20

10. Știința Petroșani 11 4 1 6 20
11. CSM Suceava dl 4 0 7 19
12. Sportul Studențesc 11 2 0 9 15

1 of bal, Divizia C
MINERUL AN1NOASA — ME- 

TAI.Ol’l.ASl'ICA ORAȘJTE 3—0 
(l—U). Joc la discreția minerilor, 
c.ire au lacul mai mult un „an- 
tr< n»n>< nt“ de râturi, inserirn- 
du ți în cont >i tr< j bare. Scorul 
a fost d chis de Chircă, min. 
15, și majorat in repriza a doua 
plin M.xlrtanu, imn. 40. Gbifu 
a „pii«" mingea, nun. f2, pentru 
u treia oirfi in poartă pont u 
echipa sa, pi intr-un )jUt din afa
ra careului. La juniori 2—1. Du 
la gazde au înscris Ilcș și Bulan- 

oiaa.

PARÂNGUL I.ONEA - MINE
RUL GJJELAR1 3—0 (0-0). Gaz

dele au avut nu mai puțin de 
8 bare și au fost rtoblicate" 6ă 
joace timp de 90 minute numai 
în terenul oaspeților. In prima 
repriză mingea pur ți simplu 
nu a vrut să Intre în poartă. 
După pauză, însă, au venit șl 
golurile. An înscris in ordine : I 
Lăzâroiu, Creții ți Stana.

■MUREȘUL DEVA — MINERUL , 
.VULCAN .2—1.

Aveți nevoie de sprijinul Itd
(ei) ,pentru a reuși in ceea M 
v-ați propus. *5^

SCORPION — MISTREȚ, (
In plnn profesional impuncțî-vă 

punctul de vedere.
^!W Ml

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN4
Frum.i. ețoa șl inteligența con»

tiluie azi, pentru dv,... cheia sUO- 
ccsul ui. |

CAPRICORN — BOU
O surpriză plăcută, kj orci< 

set ii, vă Va încânta în mod deflU 
sebit. î

.J
VĂRSĂTOR — TIGRU Ț

< 
să arâtați ți al-
Așa U veți co<«

LErURE 1
i

Fură îndoială, .pentru anumit® 
„persoane importante", .conslfc 

lulți.., atracția scrii!

A sosit vremea 
tora ccca ce știți, 
vinge.

FE5T1 —
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ISTORIE IERTĂTOARE ?
La o jumătate ele secol de la 

revolta evreilor din ghetoul var- 
șovian, la Washington, in State
le Unite, s-a deschis Muzeul 
holocaustului. Termenul a in
trat în conștiința omenirii ceva 
mai târziu, la mulți ani după 
exterminarea a șase milioane 
de evrei in lagărele naziste. Este 
adevărat că astfel de date sunt 
repere ale istoriei și au pătruns 
în adâncurile insondabile ale 
spiritelor, deoarece cu toate în
doielile lor, oamenii se simt u- 
niți printr-un sentiment de i- 
dentitate.

Mulți șefi de state și de gu
verne se află acum la Washing
ton, unii fiind, poate, frământați 
de o anume culpabilitate cu prl- 

vire la felul cum au procedat 
predecesorii lor. Presupun că nu 
este o stare în care se află pre
ședintele Iliescu, aflat, după 
turneul din lumea arabă, într-o 
vizită semioficială sau semipar- 
ticulară în Statele Unite. In acele 
zile și nopți de teroare legiona
ră, istorisită nouă de părinți, au 
fost asasinați și oameni de ma
re prestigiu și valoare europea
nă, ca Nicolae Iorga, nu doar 
evrei.

Dar după 50 și mai bine de 
ani de istorie, situația se repetă 
acum în Balcani, bărbații de 
stat dovedind, prin ce fac, dar 
și ce Intenții au, .că nu au pri
ceput nimic din dureroasele pa-

gini ale istoriei. Un nou holo
caust, deși acest cuvânt este
restrictiv, pândește in fosta Ju- 
goslavie. Ba chiar este o tragedie 
reală de mai bine de un an. 
Toate conflictele militare și răz
boaiele interne din lume au în
ceput din motive religioase și 
etnice. Chiar și hotărârile Con
siliului de Securitate ale ONU 
sunt decise prin presiuni de la 
Washington. Nicicând în istorie 
nu a fost obiectivitate și echili
bru, ci doar o politică de forță 
și dictat a celui mai tare. De 
aceea s-a ajuns la acel amarnio 
genocid din lagărele naziste.

De tragedia bosniacă sunt fă- 
cuți răspunzători sârbii, deși 
forțele ONU din zonă cunosc 

situația și evoluția ei. Este de 
neînțeles poziția președintelui 
Clinton de a convinge Marea 
Britanie și Franța, ca ar fi nea
părată nevoie de trimitere a ar
melor pentru turcii bosniaci. 
In acest fel se va ajunge nu doar 
la o escaladare a războiului in
testin ci și la alte consecințe, 
după modelul, ceva maț vechi, 
aripei dure a palestinienilor. 
Poate că opțiunea americană 
pentru livrarea de arme este o 
slăbiciune a președintelui Clin
ton asupra căruia, probabil, se 
fac presiuni din lumea musulma
nă a cărej poziție este cunoscu
tă prin duritatea atitudinilor 
Turciei, Iranului, etc. Este im
posibil de crezut că acest răz

boi mai putea continua fără un 
sprijin tacit de armament mai 
ales după atâta perioadă de cm- 
bargou sever. Dolarii, însă, nu 
au miros și nici un semn dis
tinctiv de unde provin. Ga și 
aurul de altfel.

Toți vorbesc în aceste zile des
pre holocaustul de acum peste 
50 de ani, se face risipă de cu
vinte, pedalându-se insistent pe 
învățămintele istoriei. Se conti
nuă, însă, aceeași politică a ce
lui mai tare cu urmări dezaș- 
truoase, cu pierderi umane șl 
materiale incalculabile. Poate 
că se intenționează un nou holo
caust Ia sfârșit de secol și mile
niu. j

Tiberiu SPATARU

Mica
aniversari

PENTRU Adi Adrian, cu oca
zia zilei de naștere, un călduros 
„La mulți ani 1“ din partea prie
tenei Lili. (2643)

CU OCAZIA zilei de naștere 
urez domnului iog. Petre Dobre, 
.de la sector X, Lonea, sănătate, 
fericire și multă putere de mun
că. „La mulți am !“. Cu respect, 
Mindruț Gheorghe. (2534)

TOATA dragostea din lume, să
nătate, fericire și un călduros 
„L-a mulți ani !“, pentru Stelescu 
Virgil, cu ocazia împlinirii fru
moasei vârste de 4O de ani. So
lia, socrela, fiica. (2671)

SCUMPEI noastre Koxana Si- 
mota, cu ocazia Împlinirii a 4 
anișori ii uram din toată inima 
„La mulți ani !“. Macky și Vori- 
ca. (2633/a)

CU OCAZIA zilei de naștere, 
tui Gheorghe Stoica, soția și fi
ica ii ureaza „I a mulți ani l“. 
(2677)

DRAGULUI nostru Toader Pa
puc (Jumara), la aniversarea zi
lei de naștere, toate florile pri
măverii, alaiuri de un călduros 
„l-a mulți ani cu sănătate și 
fericire- Soția Elena și fiicele 
Monica și Lili.

I,A ÎMPLINIREA frumoasei 
vârste de 30 ani, părinții și lra- 
țn, urează dragului lor Mircea 
Roșa, sănătate, fericire, împlini
rea tuturor dorințelor și „La 
mulți ani (2683)

DRAGA Sergiu Alexandru Al
ea, toate florile din lume ți le 
d uuiește, de ziua ta, mama, cu 
tradiționalul „La mulți anil“ și 
sa crești mare și cuminte. (2689)

VANZARI
VAMD spațiu comercial, lemn 

(p.inouii modulare), demontat, 
suprafață 90 mp, 1 in aperi plus 
hui, s iu vai lanta depozit cu su
prafață de 150 mp. Telefon 
51u6uU. (2661)

VÂND pick-up Di :k, stație, bo
xe 25 W. Telefon 5424Î0. (2699)

VÂND cavou 2 locuri, Petro
șani, zona I. Telefon 0967/52219, 
Lugir. (2687)

VÂND apartament 2 camere, 
etaj II, confort f, mobilat, Vul
can- Relații la telefon 097/132101. 
(2690)

VÂND garaj, Petroșani, Inde- 
pendenței, telefon j 1225!), scara. 
(2681)

VÂND viil-ko rccorder M t 11- 
bLslii E12 Lupeni, Trandalmi 1, 
bl 12/82. (2693)

VÂND două stopuri, f.ir dreap
ta complet, mască fața .și un 
cauciuc pentru „Audi 80“. Lonea, 
Cimitirului, 7. (2694)

VÂND video „Akai“, „Aiwa“, 
„Funai“, noi, 133 000—luă 000. A- 
leea Trandafirilor, 13/13, Bărbii- 
kni. (2686)

VÂND mașină floricele, în ga-

publicitate
ranție, producție americană, 
tensiune 220 V. Telefon 0929/ 
14080, Tg. Jiu. (2697)

SCHIMBURI—ÎNCHIRIERI
SCIIIMB apartament proprie

tate, 2 camere, Vulcan, cu simi
lar, Petroșani sau Tîrgu Jiu. Te
lefon 0929/40556, după ora 17. 
(2672) |

PREIAU contract sau închiriez 
garsonieră în Petrila (exclus cap 
Linie). Relații: Tudor Vladlmi- 
rescu, 37/13. (2679)

PIERDERI
PIERDUT certificat calificare 

în meseria de lăcătuș, seria D, 
nr. 50385/1986, eliberat de SG

CONSMIN SA Petroșani. 11 de
clar nul. (2696)

PIERDUT tichet butelie pe' 
numele Foca Marius-Adrian, e- 
liberat de Gentrul de preschim
bare Vulcan. 11 declar nul. (2695)

PIERDUT legitimație veteran 
de război, nr. 102545, eliberată 
de Asociația veteranilor, Lupeni. 
O declar nulă. (2688)

PIERDUT tichet butelie nr. 
5399, eliberat de Centrul de
preschimbare Vulcan. 11 declar 
nul. (2684)

PIERDUT tichet butelie nr. 
237, eliberat de Centrul de pres
chimbare Vulcan. 11 declar nul. 
(2680)

COMEMORĂRI

AU TRECUT 6 luni de la du
reroasa noastră despărțire de cel 
mai iubit fiu, frate și cumnat

CRAINICIANU T1TEL
Titele, ne este dor de tine, de 

inima ta generoasă, de ochii tăi 
frumoși (pe care, cea care cu 
drag ți-i săruta i-a uitat atât de 
repede) și de surâsul tău minu
nat. Sperăm să ne reînlîlnim. Aș- 
tcaptă-ne I

Cu inimile zdrobite de durere, 
mama, surorile Mariana și Ga- 
briela, cumnatul Vasile și ne
potul Alin. Mult te-am iubit și 
mult te vom plânge toată viața. 
(2660)

ZORILE vesteau Sfânta înviere.
A trecut un an de când tu

EMANOIL VASIU (EMIT.)
ai plecat pe drumul eternității. Ghioceii și florije pi iinavei ii pe 
tăcutul tău mormânt.

Nu te voi uita în veci. Monțy- (2668)

A TRECUT un an de Ia dureroasa despărțire de iubita noastră 
PĂCURAR FIRUȚA

Nu te vor uda niciodată soțul, sora și nepoții. (2669)

A C'INCliA primăvară își va revărsa tristele ej flori, peste 
recea lespede a mormântului ce a acoperit pentru totdeauna chipul 
blând al celui mai iubit soț și t <tă

BAZAVAN GHEORGHE (2632/a)

SE ÎMPLINESC șase lunj de când cea mai scumpii ființă pen
tru mine a plecat in veșnicii

MARI A ȘTEFANESC’U
1 hi-,tos a înviat. Soțul și copiii. (2639)

AIJ JUl.CUr 3 ani de Iristețe dc Li despărțirea rle iubita 
noastră soție și momit

GRO.SU El GENIA
Aminliic vtșnicâ. Soțul și copiii. (2698)

A.SIAZI se imp iiicște un an de cuiul nc-n părăsit pentru 
totdeauna buna noastră main.i, soacră și bunica

C IO \R6'A MARIOARA
Dumnezeu sa o odihnească în pace. (2691)

ULTIMA ORA ; COPIL DISPĂRUT
A dispărut copilul Surdu Ale

xandru George, în vârstă de 3 
ani și jumătate, în zona Vâsco- 
za — Lupeni. Este blond, îmbră
cat cu o pereche de pantaloni 
negri reiați, un pardesiu trico
tat albastru deschis și poartă o

căciuliță mov.
Coj ce pot da relații să se a- 

dreseze Poliției Lupeni sau la 
familia Șamșudean Ioan, str. 
Trandafirilor, bl. 10,’ se. 3, ap. 
96, Lupeni.

PROGRAMUL TV
SIMBATA, 24 APRILIE

9,00 Bună dimineața de la._ 
Cluj-Napoca I

10,00 Actualități.
10.10 Tip-top, mini-top.
11,00 Film serial pentru copii.
11,30 Tradiții.
12,00 Alfa și Omega.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Ora 25 — Tranzit TV,
23.10 Film serial. M1DNIGHT 

CALLER.
24,00 Rhyllim and blues show.

DUMINICA, 25 APRILIE
9,00 Bună dimineața I

10,00 Actualități.
10.10 Abracadabra 1
11,00 Film serial pentru copii.

11,25 Avanpremieră TV.
11.30 Lumină din lumină.
12.30 Viața satului.
14,00 Actualități.
14,10 Poșta TV.
14,20 Video-magazin.
16.30 învingătorul.
17,00 Concursul internațional de 

dans sportiv „București 
’93“.

18,00 Film serial. DALLAS.
18,55 Fotbal. Dinamo — Steaua. 
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. CIANURA 

SPUMOASA.
22,15 Convorbiri de duminică.
22,50 Actualități.
23,05 Maeștrii teatrului româ

nesc.
0,05 Nocturna de duminică.

Casa de Cultură Petroșani
deschide luni, 26 aprilie, 1993, ora 16, următoarele 

cursuri intensive :
■ contabilitatea firmelor particulare D ospătari 

Bl lucrători comerciali B dactilografie B stenografii 
tl croitorie B cosmetică B gimnastică aerobică 
B depanare radio-TV 9 limba engleză. (2685)

Regionala C. F. Timișoara
SECȚIA L. 9 SIMERIA

ANGAJEAZA

muncitori necalificați in vederea calificării in ramura 
„Linii”, in următoarele condiții :

— absolvenți a minim 10 clase (bărbați)
— vârsta maximă 35 ani;
— fără desfticei'c contract muncă cu art, 130 lit. i și 

fără cazier;
— domiciliul stabil in: Bănită, Petroșani, Livczeni, 

Vulcan.
Actele necesare:
— copii xerox în dublu exemplar după: actul de stu

dii:
— certificat de naștere;
— buletin identitate;
— livret militar;
— carnet de muncă ;
— cazier judiciar.
Relații suplimentare la secția L. 9 Sini 11... biroul I 

Personal. Telefon 660080 int. 517.

Cotidianul de opinii Șl informații „ZORI NOI" apare tub egida
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

înregistrată la Registrul C omerțului sub 
tir. J 20/621/1991.
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troșani.
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