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„Mineriadele”, un refren 
al destabilizatorilor

r— Domnule Torsan, cu două 
zile în urmă ați dat publicității 
un Comunicat prin rare Liga pro
testează față de șt' ile false și 
'denigratoare la ad sa minerilor, 
CDărute în unele z are centrale. 
Ce ne relatați în plus față de 
te tul publicat ?

— Am redactat Comunicatul 
tntr-o formă cât mai succintă 
pentru că am dorit să fie trans- 
trds și pe postul național de te
leviziune, dar nu știu din ce 
motive nu a fost transmis, deși 
S ajuns în aceeași zi la destina
ție. Câteva ziare centrale 1-au 
publicat, dar parțial, preluând 
Ceea ce au crezut de cuviință și 
nu mal arc rost să comentez de 
ce au procedat așa. Avem multe 
3e spus în afara textului publi
cat. Ați sesizat că in ultima pe
rioadă, cam de când a început 
Bâ se vorbească despre greva 
generală, a fost reluată ca un 
rcfrcn tema „mineriadelor**, fă- 
cându-se apropouri cu un interes 
U.or de înțeles. A a fac de re

Criminalul a
fost arestat
• In 2G aprilie, într-un canal 

din Vulcan este găsit cadavrul 
un.i femei • La început nu se 
știa cine este, de unde a venit 
• Poliția a investigat zi și noap- 
ic cazul respectiv • A fost iden
tificata victima • In după amia
za zilei de 5 mal, criminalul este 
ai .jlat •Amănunte in ziarul 
nostru de mâine.

Scandal la butelii
A

In primele zile ale lumi mai, 
dupu flimmarca subvențiilor, bu
te.ale de aragaz au constituit din 
rou un subiect de scandal. Mulți 
dintre cetățenii care au predat 
la centrul de schimb din cartie
rul Aeroport buteliile goale în 
luna aprilie au pretins să le fie 
schimbată butelia la prețurile din 
luna trecută. „Degeaba am arătat 
notele de livrare prin care »e 
putea u(or constata noul preț al 
buteliilor, ni s-a plâns dl. Tecuș, 
responsabilul centrului respectiv 
de schimbare a buteliilor. Unii 
S-au incăpațanat sa pretindă 
Șcliiinbarea buteliei la prețul 
vechi. Au făcut scandal. Cu ce-s 
eu de vină? Și așa ni se trimit 
butelii puține, sub nivelul repar
tiției stabilite din cauză că șo
ferii care aduc butelii își fac do 
cap. Nu de puține ori, după ce 
s-au livrat butelii in centrele 
.Volante de schimb de lângă ma
gazinul auto-moto și de lângă 
oinem.iUigraful „Unirea1*, mașini
le au plecat mai departe cu bu- 
tz.’lnle pline, in loc să le lase 
la centrul rneu, așa cum se pre
vede in repartiție pentru cartie- 
ru Aeroport*4.

Adevărul este că șocul scum
pirii buteliilor se suportă greu, 
i-a cenți ul de la Aeroport, schim
bai wi unei butelii goale cu alta 
piina, costă 1500 lei. Oamenii 
sunt năuciți și se acomodează 
greu cu noile prețuri I (V.S.) 

gulă toți cel care ajung în cri
ză de argumente, ci recurg la 
orice manevre de destabilizare, 
iar practica de a amenința cu

Convorbire cu domnul Ilic 
TORSAN, președintele Ligii 

sindicalelor miniere
Valea Jiului

mincria lele este la îndemâna o- 
ricui. S-a scris intr-un ziar ceva 
de genul „aflăm din sursă sigură, 
de la o ambasada11 despre o 
așa-zisă pregătire pentru sosirea 
în Capitală a unui număr de 
10 000 de mineri, știre inventată 
cu o nerușinare greu de calificat. 
In toate aceste încercări de des
tabilizare a vieții social-econo- 
mice este pus in față numele Iul 
Miron Cozma, ceea ce dovedește 
încă o lacună de informare din

In Valea Jiului

Greva generală a șoferilor
Așa cum informam populația 

din municipiul nostru, odata cu 
ziua dc 5 mai, de altfel cum se 
aștepta, o parte dintre sindica
tele existente în Valea Jiului, 
in special cele afiliate Confede
rației „Frăția1* au declanșat gre
va generală, la fel ca și in alte 
județe ale țarii. Pentru a afla 
mai multe amănunte despre 
modul in care s-a derulat in 
prima zi greva generală a .șo
ferilor, ne-am adresat liderului 
lilialci Județene a sindicatului 
șoferilor, dl. Vasile Beldie. Men
ționăm că datele furnizate poar
tă responsabilitatea acestuia și a 
altor lideri de sindicat, prezențf 
la discuție.

— Conform hotărârii Consiliu
lui național al Confederației 
„Frăția11, biroul nostru județean, 
in consultare cu liderii de sin
dicat de la sindicatele ahliate.

Un agent 
a semănat 

zâzanie
Divergențele au intervenit chiar 

de la început. Din 29 aprilie, 
când, la FE l’aroșeni, a avut loc 
prima tundă de convorbiri in 
vederea stabilirii programului de 
livrare a agentului termic nece
sar piepararu apei calde mena
jere. In comunicatul remis pre
sei spre publicare, termocentrala 
spune ca RAGC1,-urile din Lu
pi m și Petroșani n-au avut 
obiecții față de programul pro
pus — între orele 5—.10 și 16—21. 
Singurul contesțatar a fost — 
se reiat' iza în același comunicat 
— IIAGUE Vulcan. C ire a ve-

Glicorghe OI.TEANU

(Cont.nuarțj m pag, a ^_a^ 

partea ziariștilor care în goana 
după senzațional uită că ar tre
bui in prealabil să se mai și do
cumenteze. Miron Cozma condu- 
c,3 o confederație, iar Liga mine
rilor are o altă structură de 
conducere. Sigur că și noi facem 
parte din Confederație, suntem 
chiar nucleul ei principal, dar 
nu trebuie făcută confuzia intre 
Confederație și-Ligă, și cu atât 
mai puțin intre „Miron Gozma** 
și Ligă.

— Ce credeți că se dorește 
prin astfel de știri false ?

— Să se creeze impresia că 
minerii ar merge la București 
ca un fel de spărgători de gre
vă, ceea ce este fură logică. Liga 
noastră, și fiecare sindicat com
ponent recunoso dreptul fiecărui 
sindicat, al fiecărei confederații 
de a proceda cum cred de cuvi
ință, respectăm principiile în-

Ion MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

care la rândul lor s-au consultat 
cu membrii de sindicat, a ajuns 
la concluzia că pentru susține
rea revendicărilor' noastre este 
nevoie să declanșam greva ge
nerală, care a și fost declanșată 
în dimineața zilei de 5 mai, în
cepând cu ora 7. Informăm popu
lația Văii Jiului că dintre sindi
catele afiliate Confederației noas
tre au declanșat greva doar cele 
de la coloanele auto Vulcan, Lu- 
peni, Iscroni, precum și sindica
tul șoferilor de la Fabrica de 
pâine Petroșani. Vreau să preci
zez, că deși noțiunea de grevă 
generală presupune încetarea to
tală a lucrului, noi nu am proce
dat așa, asigurând permanent o 
bună funcționalitate a serviciilor 
de strictă necesitate pentru toa-

Ghcorghe CI1IRVASA

(Continuare in pag. a 3-a)

în aprilie, o restanță aproape cât plusul
pe luna precedentă

• Producția programată pe luna aprilie a fost realizată in 
proporție de abia 92,1 la suta • Regresul are la baza creșterea 
absenteismulului cu aproape 1j00 absuițe/zi • Din cele 14 exploa
tări nunicre din Valea Jiului doar șase și-au realizat producția 
programata: I’elrila, I’elrila Sud, ArunoaSa, Vulcan, Uricani și 
Valea de Brazi.

DUPĂ SEMNELE EVIDENTE 
DE REDRESARE din tiimestrul 
I și realizarea unei producții 
suplimentare la producția neta 
de huila pe primele trei luni ale 
anului de peste 31 000 tone, luna 
aprilie a însemnat un regres 
tot atât de evident in ritmurile era 
extracție. Volumul producției pro
gramată s-a realizat intr-o pro
porție de abia 92,4 la sută, restanța 
dc producție ci(rândii-se la a- 
pro.ipc 3v 000 tone dc cărbune.

REGRESUL ARE DREPT CAU
ZA SLĂBIREA DISCIPLINEI, 
CREȘTEREA ACCENTUATA A 
AHSENTE’I.SMUI.fTI, In luna apri
lie media zilnica a absențelor

Bumerangul promisiunilor preelectoral
Chiar dacă grevele declanșate aceste zile vor avea caracter 

general sau nu — adică se vor desfășura la nivelul întregii țări
— câteva concluzii se pot trage, oricum.

Înaintea ultimelor alegeri legislative și prezidențiale, partidul
— actualmente — de guvernământ și-a clădit campania electorală
pe o generoasă promisiune de protecție socială și de continuare 
a reformei în limite suportabile pentru marea masă a populației. 
Bazându-se pe o oarecare repulsie — conștiincios stimulată chiar 
de către FDSN și partidele aliate — față de partidele istorice, și, 
în general, față de opoziție, dar mai ales pe acele promisiuni 
populiste, lipsite de acoperire, aceștia au rupt inima alegătorilor. 
Care au votat majoritar buchețelul de trandafiri, pe aceleași baze 
ideologice s-a desfășurat și campania prezidențială. Așa cum era 
prevăzut, promisiunile, față in față cu realitatea, au pălit. Iată, 
așadar, că o mare masă de votanți, mai ales din rândul clasei 
muncitoare, sătulă de amăgiri, constatând că protecția socială e 
departe de cerințe și nevoi — și, mai ales, de promisiunile pre
electorale — a trecut la forma radicală de protest — greva ge
nerală. v

Continuarea reformei cu această etapă, de reducere cvasito- 
tală a subvențiilor, este obligatorie. Nu numai pentru că suntem 
condiționați de angajamente externe și de intrarea în organismele 
europene, ci și pentru că dorim să devenim o națiune civilizată 
și, mai ales, prosperă. Orice partid cu adevărat democratic aflat 
la putere ar fi procedat la continuarea reformei. Diferențele ar 
fi constat în modul de abordare și etapizare a ei, dar, mai ales, 
în modul de informare realist a populației asupra sacrificiilor ca 
le impune acest proces. Comparația reformei cu tăierea cozii 
câinelui, dintr-o dată sau din zece lovituri, nu este fabulă. Pe 
lângă con’inua degradare a nivelului de trai, un alt fenomen — 
sondajele de opinie au confirmat — a dus la pierderea încrederii 
populației: corupția generalizată. Toate cele trei guverne post
revoluționare își au contribuția lor la amplificarea acestui feno
men.

Bineînțeles, motive sunt multe. Speculații, asemenea. Cert 
este că orientarea politică a populației — indiferent de ce se 
spune — își continuă polarizarea. Subiectul este prea generos 
pentru a nu fi, în continuare, dezbătut, pe măsura derulării eve
nimentelor. P. NICULESCU

Prin „Dallăs“,
Zilele trecute, într-o după- 

antiazâ tristă, ca după ploaie, 
ne-am de^.s să mai vizitam și 
„pitorescul1* cartier vulcănean 
Dallas, alias Micro 3 B. Zis și 
făcut. ■<«■«•

Auziserăm multe povești, în 
ultimul timp, despre acest cvar
tal. Se spune câ un bucureștean 
care s-a rătăcit intr-o noapte pe 
aici a fost întâmpinat, de câțiva 
„grăniceri", cu apelativul „Ce 
câți, bă, p-aci? Nu vezi că iești 
in Dallas. Ia zî, ai pașaport vi
zat ca să vii p-aicea?“ Spre șansa 
acestuia și neșansa „grăniceri
lor11, rătăcitul era ofițer și poseda 
„scule1'. Noi însă n-am avut ni
ciodată încredere în asemenea 
povești și, prin urmare ne-am 
deplasat chiar fără pașaport sau 
„scule** în cartierul rau famat al 
Vulcanului. După ce am urcat 
gâfâind cele 111 trepte care lea-

s-a ridicat la 78j8 (ață de numai 
6483 m martie. Au crescut mai 
ales nemotivati le, cu peste 100 
absențe pe zi; lude de boală 
atins cifra „record" de 2063 —
media zilnica; a crescut și nu
mărul învoirilor, concediilor etc. 
Așadar, absențe mai multe, pla
sare mai slaba, deci, oameni mai 
puțini la fronturile de lucru, 
ceea ce nu se putea sa nu ai ba 
consecințe negative, să nu dere
gleze procesul productiv, atât ac
tivitatea la fronturi, cat și pe 
fluxul de extracție în general.

Sa sărbătorit. Aceasta n-ar fi 
fost o problemă. Sărbătorile sunt 
creștinești și se cuvin să le săr
bătorim. E i au că mulți .iii abuz it 
dc zilele dc sărbătoare în detri

fără pașaport
gă cartierul Micro 3 B de restul 
orașului, ne-am oprit pe o alee 
ca să ne tragem puțin sufletul. 
Aruncând o privire de primă 
impresie, am crezut că ne aflăm 
într-o gospodărie colectivă. Pen
tru că, intr-un colț al străzii, se 
aflau, aruncate, câteva oale și 
cratițe, in celalalt un cărucior 
de copii și, la mijloc, nici mal 
mult, nici mai puțin decât o 
sobă(l?) I-

Nc-am continuat periplul prin
tre blocurile înalte și, deja de 
la un anumit nivel părăsite, dis
trus", degradate. Le-am numărat. 
Erau 13. Număr cu ghinion. 
Blocul în care se afla dispensarul 
era cel mai curat și cel mai bine 
întreținut. La alimentară, marfă

Tibcriu VINȚAN

(Gont. in pag. a 2-a)

mentul producției, dovadă ab
sențele oe lot felul... Rau e și 
laptul că plasarea incompletă a 
fronturilor de luciu a însemnat 
deieglarea operațiilor productive, 
atât in abataje cât și in activi
tatea de deservire. Si mea un 
adevar: mulți și dintre cei veniți 
la lucru nu au avut prea mare 
pofta de muncă. Dovadă, au sca* 
zul avansările, productivitatea 
muncii. La nivelul exploatărilor 
productivitatea pe bazin se ri
dica ia abia 0,824 tone pe post 
fața dc... 0,917 tone/post, pe fe
bruarie, bunăoară, productivități 
de peste 1 tonă pe post s-au a- 
tins doar la -mim le Valea do 
Brazi (1.101), I’elrila și l.onea, 
iar apropiate de o tona la Câmpu 
lui Ncag, l’etrila Sud, Paroșcnl 
și Uricani. La celelalte unități, 
productivitatea sc află sub me
dia pe bazin.

loan DI HFK

(Continuare in pag. a 3-a)
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După 1 mai am intrat intr-o 
noua etapa pe calea reformei. 
Subvențiile au fost practic elimi
nate. Piața liberă are calea des
chisa. Dar in ce măsură se vor 
forma noile prețuri, așa cum ar 
fi normal, aproape de valorile 
reale, mai rămâne de văzut. Pro
fundele dereglări înregistrate și 
perpetuate în economie în ultimii 
trei ani ne-au adus la actuala 
situație limită. Bugetul țării e 
deficitar. Nu se întrevede crearea 
unor resurse viabile care să ali
menteze venitul național. In 
schimb inflația e cu noi! Pute- 
rea de cumpărare a majorității 
populației a ajuns la cot-e incre
dibil de scăzute. In mod oficial 
se apreciază că noile compensații 
și indexări acordate de guvern, 
începând cu luna mai, nu ac**- 
peră decât în proporție de 30 la 
sută creșterea prețurilor. Iar in 
următoarele luni, este de aștep
tat o creștere explozivă, în con
tinuare, a prețurilor, ca o reac
ție in lanț la cheltuielile sporite

al
6

05

05

prin târg ideea 
ar vrea să-i oblige

că 
pc

| Se zvonește

Video

Ci

Prin 
Iar a

Dallas 
pașaport

03

(Urinar* din pag I)

pe o bancă in 
n> priveau stu- 
l’robabil, pentru

multă, clienți puțini. Ca peste 
tot. Poate că mult mai multă 
lume ar fi fost la bufetul „Dal- 
•J-'s" (i sc putea spune, oare, alt
fel'.’) dacă acos* 
închis. Di ei o 
tot.,lă.

Câf' v.i fi.nu'i, 
f-J.i unei s ai i, 
diindii ne atent, 
câteva minute ani fost un'foarte 
bun sul/cct dc bârfă. Eram cred, 
singura noutate in peisajul atât 
di șfers al Dallas ului, 
«a... Privi-.nii dezamăgiți 
înri.iând ă găsim ceva 
Do.umn liuhi Dar...

r

la acea 
in jur, 
ni ii til

I 1*11 OG
Aiiiivauil o ultima plivire (de 

air.imlilu) asupra tristului pei- 
*-< 1 af D.ih.is-iilui, din Vulcan, 
nm pomi! in sens invers pe cele 
III ti epic, r.'ndcva, pe d< aiul 

«.ire desparte cartierul Micro 3B 
di rrs’til orașului, lungă o turma 
•I' inii i, stăteau doi ciobănei. Cu 
o '.ticlă do „Votcă" lângă ei. In 
timp ce coboram scările, se sim- 
țc i, parcă, o reintrare îri civili
zație. Peste Odla.s se lașa scara 
și „gianiierii" începeau să-și fa .ă 
unul ia le unul apariția.

STAREA NAȚIUNII

Inflația e cu noi
de transport, de consum de ener
gie termică și electrica ș.a. Până 
unde se va ridica inflația? E 
greu de prevăzut. Ceea ce e si
gur, din păcate, bugetul țării nu 
permite realizarea unor măsuri 
de protecție socială la nivelul 
solicitat de unele grupări sindi
caliste radicale. La fel de greu 
de prevăzut este până unde și 
până când va mai suporta popu
lația povara inflației, a creșterii 
prețurilor fără o acoperire reală 
în costurile reale de producție. 
Speranța că privatizarea va su
porta o parte a costurilor sociale 
ale tranziției se îndepărtează pe 
măsură ce ritmul ei încetinește, 
iar inflația crește. Prețurile la care 
sunt evaluate activele societăți
lor comerciale cu capital prepon
derent de stat, care 
fie privatizate vor 
evaluări, făcându-le 
maselor de salariați 
inflație. Se mai prevede o nouă 
sporire a prețurilor și după 1 
iulie, odată cu trecerea la impo
zitul pe valoarea adăugată, de 
cel puțin 10 la sută. Expcrții în

urmează să 
suferi noi 
inaccesibile 

sărăciți de

I.a cinematograful „Victoria" 
clin petroșani, conform unei mai 
vechi promisiuni, a fost instalat 
un nou videoproiector. Producție 
S.U.A. 
de

Acesta are dimensiunile
4 pe 3 metri — cu posibili-

UN AGENT A SEMĂNAT ZÂZANIE
(Urmare din pag. I)

( ,i o altă propunere și tui 
program; 6—9, 18—21.

nit 
alt

Dc ce n-a fost de acord RAGCL 
Vulcan? Răspunsul îl primesc de 
la doamna iuliana Jecu, ingine
rul șef al regiei: „Noi putem li
vra ipă < aldă doar atâta timp cât 
avem apă rece. Respectiv între 
orele pe care le-am solicitat; 
6—9 și 18—21. O altă problemă 
este câ nu pot să accept ca, în 
intervalul în care nu se dă apă cal
dă, sa plutim funcționarea pom
pei in treapta întâi. Atâta timp 
cât nu dăm populației apă caldă 
12 ore, pot accepta 
După câteva minute, 
aflu și punctul «le 
d-lui maistru Petru

șef secție termoficarc din aceeași 
regie: „Uzina pretinde calculul 

energici termice pe țoală durata 
programului cerut dc ci 5 10,
1G—21. Eu, m având apă rece,

așa cota?" 
aveam să 
vedere al 
Munteanu,

9

dispe- 
impre-

unele 
să-și

ale economiei și finanțelor afir
mă că după 1 iulie prețurile vor 
exploda, triplându-se. Sub po
vara unor prețuri din ce în ce 
mai greu suportabile, populația 
va ajunge într-o situație 
rată. Iar reacțiile pot fi 
vizibile.

Pe acest fond social, 
partide politice încearcă 
câștige capital politic, situându- 
se în mod demagogic de partea 
mișcării sindicaliste radicale. De
clarația apel, a partidelor aflate 
în opoziție în legătură cu tensiu
nile sociale actuale n-a făcut alt
ceva decât că a încurajat declan
șarea grevei generale. Economia 
va suferi astfel pierderi grele, 
apreciate de pe aeum la zeci de 
miliarde lei. Cine va suporta pa
gubele ? In nici un caz partidele 
din opoziție! Nota de plată se 
va afla tot la nivelul săracului 
contribuabil. Până când? Până 
atunci când se va înțelege ade
vărul că salariul fără acoperire 
reală în muncă rămâne o simplă 
iluzie!

Viorcl STRAUȚ

Circulă 
RENEL-ul 
răi platnicii sai să achite și con
sumul de energic ncachitat până 
la data eliminării subvențiilor, 
ziua de I mai, cu noul preț 
kilowattului, 28 lei, față de 
Ici cât era anterior.

Nu știm care este reacția „tri
butarilor" dar parcă îi și vedem 
pc la ghișeele Regiei cu jalba 
în proțap pentru a nu fi curen
tați de noul preț al energiei e- 
Jectrice. Bine ar fi ca zvonul să 
fie infirmat, pentru că altcumva 
s-ar putea să nu mai vedem nici 
o luminiță pe la ferestre și nici 
să nu sc mai cânte vreo serena
dă pc la fetele frumoase.

Concert rock
Astăzi, 7 mai, ora 20, în sala 

Teatrului de stat „I.D. Sârbu" 
din Petroșani, va avea loc con
certul rock al formației „D’AIA". 
In deschidere va cânta formația 
„STACCATO". Concertul este rea
lizat cu spri jinul Casei de cultu
ră Studențești Petroșani, în 
colaborare cu Teatrul ..I.D. Sâr-

proiector
tați dc extindere, funcție de a- 
numite posibilități de susținere 
și fixare. Din data de 4 mai, el 
funcționează. Imaginea se în
scrie în cerințele calitative ale 
sistemului III—FI. (P.N.) 

de 
dea

nu pot pretinde locatarilor un 
număr de IO ore, pe când eu le 
dau doar doua ore de apă caldă. 
După câte știu, și Lupeniul ar 
fi dat o notă telefonică prin care 
solicită, . și ei modificarea pro
gramului inițial. Am căzut 
acord, toate regiile, să se 
apă caldă inclusiv duminica. Ur
mează să se discute cu RAGCL 
Petroșani, care răspunde de apa 
potabilă în Valea Jiului, pentru 
a se stabili un program de co
mun acord, funcție de apa rece 
existentă. RAGCL Vulcan • nu 
poate însă accepta programul de 
10 orc, datorită lipsei de apă 
rece. Costurile, în aceste condiții, 
ar fi ridicați?, urmând să fie su
portate ilc populație".

Miercuri dimineața, am discu
tat, la FE paroșeni, cu dl. ing. 
Dorcl Vișan, directorul 
al termocentralei, 
mi-a relaJat
„RAGCL Lupcni a trimis un nou 
program, 6—9, 17—20, inclusiv 
duminica Luund în considerare

tehnio
Domnia sa 

următoarele:

Strada 
porcilor

or- 
ce 

rui- 
ve- 
din

de beton, 
având in-

de... zone

Pășim pe o strală largă. De 
fapt un drum care duce mai de
parte, în munți. Aceasta este... 
strada porcilor. Pe un coteț, un 
afiș deja îngălbenit, informează 
că „în data de 15 aprilie ’93 vă 
veți prezenta la cotețe pentru 
vaccinarea porcilor".

Cotețele, aranjate unul lângă 
celălalt într-o ordine desăvârșită, 
pe 7 alei, dau impresia unei 
ganizări temeinice. In timp 
blocurile apar ca adevărate 
ne, cotețele se constituie în 
ritabile fortărețe construite 
tot felul de „materiale refolosi- 
bile", achiziționate de „gospo
dari" de prin blocurile turn. Alt
fel că nu e de mirare că porcii 
viețuiesc aici în cotețe 
bolțari sau cărămidă, 
teriorul parchetat. Ba chiar, pe 
alocuri, beneficiază și 
verzi.

Intrăm cu pași grăbiți pc stra
da porcilor, uitându-ne mereu în 
stânga și în dreapta, pentru a 
nu ne trezi cu vreun câine înfipt 
în noi. Pentru că, pe fiecare co
teț, se află o inscripție: „Aten
ție, câine rău!" lângă care se 
zbate, lătrând spre noi, câte un 
fioros exemplar canin. Numai 

undeva, la capătul străzii, sub o 
astfel de inscripție, toarce, paș
nică și nepăsătoare, o pisică nea
gră. Când ne vede, ne taie calea. 
Semn rău. O pornim înapoi, pe 
același drum. Aceiași „câini rai" 
ne acompaniază... verbal.’

La limita dintre cartierul uman 
și cel animal, același purceluș 
vesel, dând din coadă și bălă- 
cindu-se într-o balta, nu găsește 
altceva mai bun de făcut decât 
să mănânce c e v a... Apoi 
zburdă de colo-colo, precum ca
lul lui Harap Alb, agitându-se 
de parcă mâncase... jar!

Revenind în civilizația umană, 
am regăsit același peisaj mono
ton și aceiași oameni. Mereu 
plictisiți. Cele două femei de pe 
bancă, cuprinse dc lehamite după 
atâta studiat, au găsit pc loc mo
dalitatea dc a se înveseli: „Hai, 
fă, Ia porci1" a spus una. Și s-au 
dusl

Tibcriu VINȚAN

Promptitudine
Mulțumim RAGCL Petroșani, 

pentru promptitudinea cu care a 
răspuns solicitărilor noastre, și, 
in mod special, instalatorilor Flo
rin Țipțer și Mihai l-'alcaș, pen
tru profesionalismul de care au 
dat dovadă în remedierea defec
țiunilor instalației de apă curen
tă a laboratorului foto.

REDACȚIA

DISPĂRUT
A dispărut de la domiciliu, în 

urmă cu patru ani (in octombrie 
J989), Trocan Vasile Laurcnțiu. 
Blond, 24 de ani, 1,70 m, retar- 
dat mintal (neagresiv). Cine poa
te da relații, este rugat să se 
adreseze familiei, în str. Aviato
rilor, bloc 36, ap. 1, Petroșani.

confirmarea 
„Domnule 

as-

acest program, am telefonat, la 
Vulcan, d-lui primar Avramescu 
și am propus un program identic 
cu al Lupcniului. S-a ajuns la 
un program pentru întreaga Vale 
a Jiului, care este următorul: 
Petroșani — 5—10, 16—21, in
clusiv duminica; Vulcan șl Lu
pcni: 6—9, 18—21, inclusiv du
minica. Așteptăm 
din partea regiilor", 
director, referitor la celălalt 
pcct, al plății agentului termic 
în intervalul in care nu se li
vrează apă caldă, ce-mi puteți 
spune?" „Problema aceasta este 
generată dc lipsa apei reci în 
Valea Jiului. Soluționarea ei 
consta ca apa rece să fie non- 
stop .astfel ca tcrmoficarca să nu 
sc dea după un program, ci per
manent. Prin asta s-ar reduce 
atât pierderile, dar mai ales con
sumul, fiecărui locuitor rcvcnln- 
du-l, spre plată, o cantitate mai 
mică dc energic termică. Vă 
spun că divergența asta este a- 
Junsă la nivel de Guvern",

HOROSCOP
TAUR — ȘARPE

Eforturile diplomatice dfn cursul 
dimineții și al prânzului sunt 
încununate de succes.

GEMENI — CAL
Totul e să mențineți starea de 

lucru pe care ați obținut-o cu 
atâta trudă.

RAC — OAIE
Azi sunteți deosebit de ener- 

gic(ă) !

LEU — MAIMUȚA
Se pare că a venit vremea ca 

și dv să ieșiți la interval.
FECIOARA — COCOȘUL
Punctați necruțător, apoi vă 

afundați în sfera mistică, a idei
lor personale.

BALANȚA — CÂINELE
Azi nu vă scapă nimic !
SCORPION — MISTREȚ 
încet și sigur vă recăpătați în

crederea în propriile forțe.
SAGE1A1OR — ȘOBOLAN

E timpul să treceți rapid la 
acțiune.

CAPRICORN — BOU
Dacă nu repetați greșeli mal 

vechi, azi sunteți predispus(ă) 
câștigului.

VĂRSĂTOR — TIGRU
După amiază, vă puteți felici

ta pentru rezultatele obținute.

PEȘTI — IEPURE
Vă surprindeți concurența prin 

meticulozitatea dc care dați do
vadă.

BERBEC — DRAGON
Azi v-ați impus un ritm dc 

lucru metronom. E bine să-I 
păstrați 1

PROGRAMUL
TV.

VINERI, 7 MAI

7,00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,01 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Film seriaL
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică,
15,00 Didactica.
15.45 O samă de cuvinte.
16,05 Arhive folclorice.
16.30 Lumea de mâine.
17.30 Pro Patria.
18.30 Spectacolul lumii,
19,00 Convorbiri.
19.30 Desene animate
20,00 Actualități,
20,35 Sport.
20.45 Film serial. DESTINUL 

FAMILIEI HOWARD.
21.45 Viața parlamentară.
22.15 Reflecții rutiere.
22.30 Gong 1
23,00 Studioul șlagărelor.
23.30 Actualități,
23.45 Refrenele amintirilor.
24,00 Magazin cinematografic.

SÎMBATA, 8 MAI

8,00 Bună dimineața dc la Târ- 
gu-Murcș I

9,00 Ala-Bala-Portocala.
9,55 Șahul de la A la Z.

10,05 Film serial pentru copii.
10.30 Actualități.
10.40 Tradiții. i
• 1,00 Handbal: Rapid — CSI. Di- 

jon.
12.25 Alfa și Omega.
•3,00 Ora de muzică.
14,00 Duplex București — Ghiși- 

nuu.
20,00 Actualități.
20,35 Editorialul săptămânii de 

Paul Everac.
20,10 Film artistic. JULIA ȘJ 

JULIA.
22.25 Festivalul Internațional 

„București '03“.
23.25 Actualități.
23.40 Film serial. MIDN1GH V 

6ALLER. Episodul 13.
0,30 Gascla cu surprize.
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Cum stă democrația ?
în urmă, mă aflam 
de societate comercială,

Cu vreo două 2ile 
biroul unui director 
însoțind doi domni, dintre care unul, deși vorbea 
românește, avea cetățenia germană, plecase din 
România cu vreo 8 ani în urmă, părăsind fără 
remușcări hotarele județului și granițele țării, 
luându-și cu el toată sărăcia și speranța, dar 
lăsând în țară soția, copiii și părinții. După 
cinci ani de purtare foarte bună acolo, avea să 
primească ca recompensă dreptul la cetățenie, 
reușind deci să facă și primii pași, conform 
uzanțelor, pe pământul țării pe care n-a uitat-o 
și a iubit-o. Și o mai iubește. „Să știți că toți 
cei care pleacă își iubesc mai mult țara decât 
mtilți din cei care fac astăzi pe patrioții, dar 
în realitate sunt niște demagogi cu diplomă, în 
care doarme dorul de adevăr și de muncă, dar 
este treaz sindromul bolii de minciună, lașitate 
și comoditate. Când faci un asemenea pas spre 
necunoscut, spre tărâmul în care curge mierea, 
nu pleci cu condiția de a avea la tine vase de 
lut și porțelan pentru a aduna mierea ci tre
buie să ai în sânge sămânța de salcâm și salcie 
pletoasă, pentru a o însămânța în pământul 
fertil al marii democrații, ca apoi să poți duce 
stupul an de an la floare și la polenizare. Daca 
nu accepți de-a lungul vieții riscul de a fi 
mujeat de mai multe ori de aceeași albină, 
riști să devii trântor".

Discuția noastră este întreruptă brusc de a- 
pariția gărzii financiare, care_ găsește ușa con
tabilului șef mai repede decât apa, crăpătura 
unui planșeu al blocului 22 din cartierul Aero
port, și își intră în mână cu mulțimea de în
trebări, începând cu micile suspiciuni și conti
nuând cu admiterea adevărului demonstrat cu 
acte în regulă.

dc-aie sale 
cum func- 
are el ex

periența legislației noastre, cea mai democratică 
din Europa visurilor estice. îmi râde în nas, 
în numele libertății de a râde când vrea el, .și 
jmi spune: „Garda Financiară vine o singură 
dată pe an sau o dată la doi ani. Are numai 
dreptul de control 
dacă unul 
de funcție 
părților a 
Dar și în 
nu mai ești om toată viața".

întâmplarea face să sune telefonul, anunțând 
un mic accident de circulație al unui cunoscut 
de-al gazdei. Dar cu poliția cum este? „Cum să 
fie, poliția e poliție! Este o mândrie pentru un 
polițist când îți intră în unitate, dar o rușine 
pentru tine ca patron că ți-a călcat pragul. 
Atunci ești un om pierdut".

Trecem de la calitatea omului la 
mărfurilor, căci aici era unul dintre 
forte ale negocierilor. Domnule, dacă mâine 
mașina cu marfă nu ajunge la ora fixată, atunci 
decurg penalitățile conform contractului în
cheiat. Despre calitatea produselor nici vorbă 
de... democrație. Punerea în vânzare a mărfu
rilor cu termen de garanție depășit sau a celor 
care nu sc încadrează în standardele internațio
nale se pedepsește cu închisoare de la 5—18 
ani. Mi-am pus mâna la ochi să nu mai visez 
niciodată Vestul, pentru care băgăm mâna în 
foc că în statutul de comerciant nu există nici 
o clauză de pedepsire a calității... oamenilor.

Las corpul de control să-ți vadă 
și întreb cu mândrie revoluționară 
ționează acest organism acolo, dacă

nu și de suspiciune, Iar 
vreun abuz 
egalitate al 
din funcție, 
cu fofârlica

dintre membrii ei face 
sau ignoră dreptul la 
doua zi este degradat 
cazul în care te-a prins

calitatea 
punctele

Dorel NEAMȚU

Greva șoferilor
(Urmare din pag. I)

te domeniile în care suntem an
trenat’. Ne referim în primul 
rând la asigurarea aprovizionă
rii cu făina și pâine, și alte 
produse de larg consum, la trans
portul muncitorilor la unitâț.ie 
m'niere sau la alte servicii de 
mare importanță pentru muni
cipiul nostru.

— Se vorbește, prin alte jude
țe că greviștii sindicatului „Fră
ția", în condițiile în care ultimul 
protocol semnat cu Guvernul (cel 
de miercuri seara) nu va fi în
sușit de sindicate, vor bloca căi
le de acces în uncie orașe. Aveți 
de gând să procedați la fel și în 
Valea Jiului ?

— Nu. Noi nu intenționăm așa 
ceva, pentru că aceste 
nu se înscriu în sfera 
revendicative. Sperăm 
ajungă la o înțelegere 
nul (discuția se purta 
neața — n.r.) și acest 
dc muncă să fie dezamorsat, căci 
continuarea lui este atât în de
trimentul nostru, cât și a)

acțiuni 
acțiunilor 

însă să se 
cu Guver- 
joi dimi- 

conflict

e< nno-

*

Filiqlci 
Petro-

• Icn, 6 mai, la sediul 
Sindicatului șoferilor din 
șani, a avut loc o întâlnire a li
derilor dc sindicat din teritoriu, 
care au hotărât ca greva declan
șată la nivel de ramură să con
tinue. Au fost prezenți domnii 
Vasile Beldie, lider sindical pe 
filială; Păun Costinaș, secretar 
filială; Păun Dumiiru, lider sin
dical ROTRANS; Constantin du
rea, lider sindical 306 Lupcni-; 
flus Grigorc, 306 Lupcni; Iosif 
Jercula, lider sindical org. 206 
Lupeni; și Trufan Gheorghc, org. 
2D6 Lupcni.

Un eveniment aparte l-a cons
tituit organizația 222 Vulcan, ca
re se parc câ și-a reluat lucrul, 
cu toate că în procesul verbal 
încheiat, dl. David Muntcanu și-a 
pus semnătura pe ortul dc de
clanșare al grevei. Filiala este 
împuternicită ca după încheierea 
grevei generale, organizația în 
cauză să fie exclusa din rându
rile afiliaților. S-au primit și se 
primesc în continuare amenințări 
din partea conducciii 
Jscroni cu pierderea 
muncă al liderilor și 
soane care au aderat 
grevistă.

In fina), Consiliul 
luat hotărârea dc a nu 
mașinile din 
din Valeu
toate că o astfel dc 
părea că a fost rec* 
(Dorel NEAMȚU)

ROTII AN.S 
locului de 
a altor per- 

■icțiuncala

...1 i a 
bloca cu 
șoselele 

cu

(Urmare din pag. I)

scrise in Statut și autonomia fie
cărui sindicat.

— Care este poziția sindicate
lor miniere și a Ligii in privința 
grevei generale intenționată 
cele 6 confederații ?

— Pot spune că minerii 
înțeles ca dacă țara a of>lat 
tru economia de piață, 
nu se poate face fără 
sacrificii, fără un anumit 
pe care-1 plătim cu toții, 
care fac multă gălăgie 
tă temă, urmăresc cu 
ceva. E ușor să spui 
Guvern că nu lucrează 
nimeni nu trece în 
nanților să arate că 
mai bine să scoată 
pas. Ceea ce nu se 
cât demagogic.

— Cum apreciați 
negocierilor dintre Guvern 
confederații ?

— S-a afirmat fără temei că 
Guvernul e opac și nu acceptă 
discuțiile. A rezultat însă contra- 

a 
Și

de

au 
pen- 

tranziția 
unele 
preț, 

Cei 
accas-pe

totul alt- 
despre 

bine, dar 
locul guver-
ei se pricep 
țara din im- 
cheamă de-

rezultatele
Ș»

dotare 
Jiului, 

inițiativa s-ar 
ut vehiculată.

mici naționale. Mai ales dacă 
avem în intenție extinderea lui, 
și în cadrul altor confederații 
sindicale.

— Totuși unele sindicate 
liate nu au intrat în grevă, 
mă refer la coloana auto petro
șani (STARTRANS).

— Nu este vorba despre o ati
tudine de separatism ori de sus
tragere de la ideea de grevă. 
Este vorba despre o acută lipsa 
de organizare a acestui sindicat, 
în special în ceea ce 
conducerea sa. Liderii 
organizații sindicale sunt

privește 
acestei 

încă 
vehement contestați, iar situația 
economică a acestei societăți nu-1 
permite deocamdată să procede
ze la grevă. Să vă dau numai un 
exemplu. Ștampila și documen
tele constitutive ale acestei or
ganizații se află la sediul filia
lei județene, iar liderii acesteia 
le anunță pierdute. Dar 
lucru este treaba noastră, 
privește greva, vom 
continuare așa cum 
sindicatul nostru la 
nai.

acest 
Cât 

proceda în 
va proceda 
nivel națio-

Greva nu a

riul, și anume că Guvernul 
avut multă disponibilitate 
răbdare, a analizat atent fiecare 
posibilitate de a răspunde 
revendicările confederațiilor, 
privința noastră, urmează • 
facem cu sprijinul specialiștilor 
pe care-1 avem, toate calculele, 
pentru a stabili efectele noilor 
praguri stabilite la aceste nego
cieri, respectiv, al fondului

la 
în 
să

misibil și al salariului minim 
de bază. Oricum, în cazul mine
ritului, creșterea productivității 
este și va rămâne o sursă per
manentă de stimulare a muncii 
și de creștere a salariilor.

Reluând discuția pe tema Co
municatului, aș dori să precizez 
că pe lângă încercările de deni
grare a Ligii, constatăm și alte 
manevre prin care se încearcă 
sădirea neîncrederii printre mi
neri, sau crearea unei stări de 
încordare, pentru motive inven
tate. ,

— Concret, la ce vă referiți ?
— A fost lansată prin unele 

săli de apel știrea că minerii
au pierdut, sau vor pierde unele 
gratuități. Doresc să se știe că 
nici nu s-a pus în discuție așa 
ceva. Pe de altă parte, noi apă
răm așa cum fac și marile sindi
cate din întreaga lume principiul 
potrivit căruia „un drept câștigat 
nu mai poate fi pierdut". In a- 
cest sens, recomandăm minerilor ■ 
să nu dea ascultare zvonurilor 
lansate, cu rea credință. Gratui
tățile se mențin, fiind vorba des
pre chirie, energie electrică, în
călzire, transport, ș.a. O singură 
excepție poate fi pusă în discu
ție, fiind vorba despre cei caro 
au părăsit definitiv Valea Jiului, 
dar își mențin apartamentul, 
fără a mai locui în el. In aceste 
cazuri este nedrept să mai bene
ficieze de gratuități. Pensionarii 
care au rămas in Valea Jiului, 
pot să fie liniști1,i. pentru ei se 
mențin drepturile câștigate.

(Urmare din pag. ()

*
Pe 4 luni, 

datorită (Ie
de cenușă 
191 698 tone

înca- 
ccnușă, 
doar

O restanță...

Daca situația c grea, 
car interesul pentru copii ar 
trebui să mai anuleze din 
grijile noastre.

IN CEEA CE PRIVEȘTE CA
LITATEA producției extrase, nici 
luna aprilie nu a însemnat o 
îmbunătățire. Conținutul dc ce
nușă continuă să fie peste norma 
prevăzută. Pe apiilie s-au 
drat în noima de 
având bonificații 
minele Lonca, Vulcan și Uricani. 
Celelalte au acumulat o penali
zare de 29 233 tone, 
penalizările pe bazin 
pășirii conținutului 

prevăzut se ridică la 
de cărbune net.

capacitate la Livczcni, 
pe stratul 3/VIA, la 
un abataj pe stratul 
la Lupcni panoul 6 

linia 
Totul

Foto: Șt. CIMPOI

CE VA FI IN LUNA MAI? 
Categoric, se mi/Oază pe rein
trarea în normal, nc-a declarat 
dl. ing. Emilian NEAGOE, șeful

declanșată
Ieri dimineață, la SG „Auto- 

transcom" SA Vulcan, s-au cen
tralizat tabelele ou opțiunile ce
lor 275 de membri de sindicat 
din atelierul mecanic, cele cinci 
coloane și compartimente TESA 
ale societății. Rezultatul — du
pă cum ni l-a făcut cunoscut, la 
fața locului, dl. David Muntcanu, 
liderul sindicatului — este ur
mătorul: 126 de persoane au vo
tat pentru declanșarea grevei 
generale, 86 au fost împotrivă, 
19 s-au abținut. 44 de membri de 
sindicat nu au semnat, ei lip
sind motivat (concedii, plecați 
în cursă etc).

în urma opțiunii liber expri
mate, comitetul sindicatului din 
această societate a hotărât să nu 
declanșeze conflictul de muncă. 
(Oh. OLTEANU, P. N1CULESCU)

Pupi 
Capitali 
lor 
U i 
nu

*

auunțat 
r e v c | 

dansate 
mai 1993, 
*i ridica 
mulțumiți dc modul in < are le-au 
fost salisf.iruh' revendicările 
solii it.'lle.

f
bi 7
deoarece 

afiliați nu

BLOCUL „părăsât„
Din cele 13 blocuri turn care formează cartierul Micro 3, nu 

există nici inacar unul singur care să arate mai dc Doamne-
ajută. Un lucru comun pentru toate este că, dc la etajul 6 în sus, 
sunt nelocuitc. Mai rău, unele au apartamente părăsite chiar și 
la etajul 4.

Am fi putut da (probabil) o explicație referitor la starea jal
nica a acestor blocuri dacă am li găsit pe cineva la Asociația d.“ 
locatari, la care am ajuns traversând o băltoacă formată chiar 
în scara blocului. Pentru a nu lansa o părere subiectivă, noi nu 
facem altceva decât să relatam cele văzute.

Blocul 2 se remarcă prin gradul avansat dc degra lare in care 
a ajuns. Așa cum veți vedea, cuvântul „degradare" sună mult 
prea bine față dc starea reală în care a ajuns clădirea, în între
gime părăsită. Nu știm cum- *<■ poate numi un bloc cu 10 etaje 
care seamnnă atât dc mult Cu cele dc pe la noi, dar și cu ruinele 
din .Sarajcvo, Nici un război, oricât de devastator ar fi el, nu va 
putea distruge atât dc sistematic o construcție. Instalația electrică 
și cea sanitară sunt smuls' din perete Parchetul a fost furat de 
mult.

Clădirea nu num ii că nu mai arc un singur gemuleț, dar 
chiar si tocmite au fost demontate. La fel, ușili Pe jos s a așter
nut un strat de câțiva centimetri de moloz. Nici nu mai spun că 
aci st bloc a devenit cel mai miare WC public din 
nivele) l'șa liftului — pe «ari* scrie cu cretă „De \ 
atât de îndoita, Încât nu se mai pul i deschide, 
siguranța, probabil

Mai nou, Încep sa se Inie chiar și cărămiziii 
adevărat im din .structura de rezistența Dacă 
<> consolare. .Se fura sistimi’i»-, iniep.e I ru el i 
sus. (' ,r< iljând prin această clădire ne era groaZi 
tare Do teamă ca blocul s.i n i se diiiâmc Sau * 
slie ce avui insă dc moloz.
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serviciului producție al RAlf. 
Luna sărbătorilor a trecut... In 
prima decadă a lunii mai intră 
In funcțiune abataje mecanizate 
de mare 
panoul 5 
l’aroșcni, 
5/VI; iar
din stratul 3/III. Așadar, 
dc front va li asigurată.
e să fie stăpânite efectivele,^pla
sarea optimă a capacităților de 

producție existente, prin întărirea 
climatului dc ordine, disciplină 

și de securitate a muncii. Apri
lie, a însemnat, din nefericire 
și trei accidente mortale — două 
la Petrila și unul la l’aroșcni. 
Așadar. atent c sporită și pro
tecției muncii.
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Transportul in comun 
ționat normal în aceste 
când sindicatele șoferilor 
la „Frăția" au declarat 
generală. Domnul Nicolac Mitu,
șef secție la SCTL Valea Jiului, 
ne-a declarat următoarele, privi
tor la acest aspect: „Treaba Jor, 
care sunt in grevă. Noi avem 
foarte multe abonamente. Oame
nii trebuie duși la locurile de 
muncă In ce privește revendică
rile, am discutat cu 
noștri, ce putem Ic dam. 
stăm, pierdem noi, in 
rând, dai am pricinui și 
pagube, care ni se pot 
Asiguram calatorii că nici 
următoarele
blcme < u transportul în comun. 
Din ceh* |!) de autobuze dc care 
dispunem, itj merg zilnic, con
form pror.i amarii, ca de obicei*. 
(Șt. C.)
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Împotriva consumului
DE ANTIBIOTICE

Guvernul nipon a emis o or- 
d >n <nța, in baza căreia toate 
antibioticele comercializate vor 
trebui să aibă pe ambalaj un 
avertisment privind riscurile ad
ministrării excesive a acestora. 
Aceasta, in unele cazuri a dus 
la o rezistență neobișnuită a 
bacteriilor, mărind de fapt riscu
rile de îmbolnăvire.

S-a constatat astfel că infecți
ile cu Slaph) lococcus Aureus

rezistent la niethicilină (MRSA) 
nu mai cedează la nici un anti- 
bibtic. Paciențil spitalizați, da
torita imunități) lor scăzute, par 
a fi afectați in mod preponde
rent de infecții care cedează 
foarte greu la tratament.

Keiichi Hiramasu, profesor 
de microbiologic la Universita
tea Juntendo, a subliniat nece
sitatea reducerii cantității de

antibiotice administrate, ceea 
ce ar duce la prevenirea infec
țiilor contractate in spital. Dar 
— opinează el, în ziarul „Mai- 
nichi“ — „dacă Ministerul Sănă
tății se gândește în mod serios 
la o asemenea măsură, va tre
bui să modifice șl sistemul ee 
permite spitalelor să acumuleze 
profituri pe scama prescrierii 
medicamentelor11.

Medicii sindicaliști ai Spitalului municipal Petroșani 

se- solidarizează cu Camera Federativă a medicilor din

DIVERSEANIVERSARI

publicitate

România în acțiunea revendicativă pentru suplimentarea 

bugetului de sănătate, Ministerul Sănătății fiind răspun

zător de situația foarte grea creată.

COMITETUL COORDONATOR

SIN JICAL

f PENTRU Mariana Laszlo, 
IfnGcrsarea zilei de naștere, 
■mlți ani !“ și multe bucurii. 
Prietenii Paul, Sorin, Vali, Tete, 
f.Kucnțiu și Manolo. (2994)

J. ACUM, când in buchetul vie
ți tale iți prinzi cel de-al 33-lea 
trandafir, dragă fiică 
(Aurica), iți doresc ca 
fteț.i tale să-ți fie presărat 
fiori, fericire, sănătate și un sin
cer ,La mulți ani l“. 
va iubi mereu, mami 
Adeliana. (2996)

DRAGILOR noștri 
delean Vasile și Eudochia, 
aniversarea a 28 ani de la căsă
torie, sănătate, fericite și numai 
bucurii. Cristina și Liiiana. 
(2968)

LA ÎMPLINIREA celor 
am, fericire, bucurii și 
bafta in proiectele de 
vLa mulți ani r, Simina. 
(290 i)
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G.

strung SN 360 x 1500, 
bună. Relațij la telelon

VÂND 
in stare 
5 iJjOZ, orele 16—20. (2997)

VÂND televizor color nem-
țcsac, funcționare ireproșabila.
106 000
(«J7i)

tei. Telefon 5447Uj.

VÂND video recorder „Sony"
eu 25 casete. Telefon 541417.
(2970)

VÂND Dacia 1100 cu motor
1390, stare excepțională, Vulcan
— Vasile Alecsandri, bloc 50/24. 
(2969) j

VÂND garsonieră, 2 milioane, 
Petroșani, Avram lancu (Piață), 
2/2U. (2927) „

VÂND garsonieră confort I, 
etaj 1, Petroșani, telelon 544500. 
(29OJ)

VÂND BMW 1800. Vulcan 
Gtl.orghe Btirrțiu, nr. 12. (2974)

VÂND casa mjre cu grădină 
tn Petroșani. Relații, la telefon 
54117b, după ora 18. (2978)

VINDEM 2 apartamente a 2 
«amere, Petroșani, str. indepen
denței, cumpărăm apartament 
cu 4 camere, zonă centrală, e- 
ventual schimb. Informații, te
lefon 512947, după ora 16. (2981)

.VÂND mobilă sufragerie, ca
napea, fotolii, vitrine, bibliotecă, 
frigider, lada frigorifica, TV 
colop Phifips, 75 000, video recor- 
der JVC Panasonic, 160 000 buc., 
Anton Pann, nr 30, Petroșani. 
(2921)

VÂND televizoare color, 95 000 
le petroșani, Timișoarei, 19/1 
(lângă barieră), după ora 18. 
(299.1)

MULȚUMIRI deosebite 
domnului doctor Ivănescu Ga- 
briel și doamnelor asistente 
Tita Ardelean și Veronica Un
gurean u pentru înaltul 
fcsionalbm și dăruire în 
darea stinătâții lui 
Feraru, din partea 
prietenilor și 
<2961 j

pro- 
re- 

Petrică 
familiei,

cunoștințelor.

ABSOLVENȚII clasei a Xll-a 
B, promoția 1982—4983, 
industrial Petroșani, sunt ru Ți 
să ia legătura cu Cristina. '1 L e- 
lon 5441 H. (2992)

Ol ER1E SERVICIU

Liceul

SOCIETATEA Comercială 
BMV Lux Petroșani angajează: 
ospătari, barmani și tinere ab
solvente de liceu in vederea ca
lificării. Preselecția va avea loo 

mai 1993,
lificurii. Preselecția va 
la Bar Jiul, sâmbătă, 8 
ora 10. (2946)

FIRMA particularei, 
vânzătoare tânără fără 
telefon 542347. (2967)

angajăm 
obligații,

SCIIIMBURI ÎNCHIRIERI

SQHIMB apartament 2 camere 
Petroșani, str. Saturn, bloc 16/20,

cu garsonieră. Informații, str. 
Aviatorilor, bloo 31/20. (2989)

SCHIMB apartament 3 camere, 
confort I sporit, Petroșani, str. 
Aviatorilor, 34/20, cu apartament 
2 camere. (2990)

SCHIMB garsonieră (proprie
tate) Petroșani, Aicea Tranda
firilor, bloo 5/25, cu apartament 
2—3 camere, exclus Aeroport. 
(2986)

TINERI căsătoriți, căutăm gaz
dă în Petroșani. Telefon. 543G01, 
intre orele 16—18. (2988)

DAU în chirie spațiu pentru 
depozitare. Telefon 542371, Pe-depozitare. Telefon 542371, 
troșani. (2983)

PIERDERI

nr. 
pre- 
nuL

PIERDUT tichet butelie 
5819, eliberat de Centrul de 
schimbare Vulcan. 11 declar 
(2942)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Dragnea Gabriel, 
eliberată de EM Vulcan. O de
clar nulă. (2954)

PIERDUT legitimație ds servi
ciu pe numele Pop Augustin, e- 
libcratâ de EM Vulcan. O 
clar nulă (2979)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Covaci 
eliberată de EM Vulcan. O 
clar nulă. (2985)

DECES!

de-

Andrei, 
J de-

f HCI.EE Elisabeta, Ida, nepoatele Gi/ongfi și Felici t cincrol» 
August.», anunță decesuj iubilei lor mame? soacre ș?bunic[ 

SANDNER ELISABETA
de Jnfm0T\nla,;ea! Vineri- ora 1 Cortegiul funerar pleacă 
de la Capela Unitariană. (2982).

-il.lnr?I1EGl,|din ?dri'1 Colc(livului Topo ICPM Petroșani sunt 
Cinai i° 1C° Ba. ' (,0‘lm"a G,l,b‘T elisabeta. in durerea pri- ciiiuilu de decesul mamei sale. (2973).

sitătii<-l>tm>,?’pLi (alct,rel dc Management, din cadrul Univcr- 
ș ta(u lei mice Petroșani, este alături de colegul șef lucrări in* 
siu și îransm’i? mOnIU'.n,c^ grclc ^“imiile de dispariția tatălui 

fi ansmit condoleanțe familiei îndoliate. (2977).

StNf ERE condoleanțe domnului șef lucrări Ing. pctru Ilodor 
tXn..,”(2Să “ ‘iUiilUi SâU- Si"diC“‘"‘ ""

tuturor 'J AKn a ?i COpii Angl ‘‘’Ji mulțumesc
ci. u K L L *> “U ,OS' dla,Url <le ci’ ,a Cercare pri
cinuita de decesul prematur al celui ce a fost un bun soț și lată

CIOCiLl EA \ ICTOR (2980)

cadrele didactice de la 1 acuitatea de Mine sunt alături 
de colegul lor, șef lucrări ing. Itodur Pelru, în marea durere 
Priuiiujla de decesul latului sân. (2999)

COMEMORARE

FAMILIA amintește că s-au scurs 6 săptămâni de tri-.G-le de 
la decesuj scumpei lor

SUC'IU ANDREEA ROXANA
L icrimi și flori pe mormânt. (2972)

Cotidianul do opini) șl informații „ZORI NOI” «pare *ub rgld» 
SOCIETĂȚII < OMEKt I ALE „ZORI NOI" S.A.

InrcgiJralâ la Registrul Comerțului sub
nr. .1 20/621/1991.

Corii virament; 3070G0201 — BCR Pe
troșani.

Director; MIRC'EA IIUJORESCU
Drector executiv: ing. Alexandru 

BOGDAN

S.C. „COM SHOP Andra” 
SRL Petroșani

ANGAJEAZĂ

B DOUA VÂNZĂTOARE
B UN ȘOFER

Relații, Ia sediul firmei din strada 1 Decembrie 1918, 
nr. 71 (fosta Expo-mobila). (2987)

F. R. E. D e v a
informează abonații casnici

începând cu data de 1 mai 1993, ca urmare a eliminării

subvențiilor, prețul la energia electrică livrată consuma-

torilor casnici va îi de 28 Ici/KVVh.
!

Pană în data de 15 mai 1993 se va face citirea la toți 

abonații casnici de către salariații RENEL —FRE Deva.
Facturile se vor calcula ținându-sc cont de consumul 

zilnic rezultat în urma citirii contoarelor și de nu- 
zilelor anterior datei

mediu
mărul
KVVh), respectiv după data

de 1 mai 1993 (preț 6 lei/ 
de 1 mai (28 ici/KVVh).

Societatea
„Spicul” Valea Jiului SA

ANUNȚĂ

Începând de duminică, 11 mai 1993, magazinele spe
cializate in vânzarea pâinii ale SC „Spicul" SA nu vor 
mai fi deschise in zilele de duminică, in celelalte zile ale 
săptămânii programul rămâne neschimbat.

Comercială

Conducerea

REDAf FIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, str, Nicolau Bâlccscu nr, 2. Materialelo Decomandata »•
rclefoane; 511662 (director.redactor șet); nepublicale nu se resliluic. Res-
515972 (director cxeruliv.administrativ ponsabililatca morală și juridică
difuzare), 5I21G1 (secții), lax: 093/515972. asupra corectitudinii dalelor cu

TIPARUL: Tipografia Petroșani. str. prinse in Drtleolo aparțin. la

Nicolac Bâlccscu nr, 2. Telefon 511365.
exclusivitate, autorilor.
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