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In mișcarea sindicala.
■ Foaia de observație I

1 ~Tr----- -  II va greva grav grevai 
|Situatia, și așa gravă,! 
I din tară ? I
I Râ.punsul la întrebarea din titlu e categoric afirmativ. Greva | 

I generală va greva grav situația, și așa gravă, din țara. Consecin- .
țele ei sunt incalculabile, fiindcă în haosul economico-financiar in I 
care ne scăldăm „postrevoluționar”, e greu să-ți mai faci o ima- • 

I gine exactă asupra situației. In condițiile în care transporturile, I 
o ramură deosebit de importantă a economiei naționale funcția- ' 
Ina. la sfârșitul anului trecut Cu o rată a rentabilității derizorie I

(1 la sută), tocmai sindicatele din acest domeniu pun „sula-n coas- | 
Ite” Guvernului și — după tratative năucitoare — trântesc o grevă. ■

Un număr de peste 700 000 de bucureșteni — care n-au săracii I 
I mașini la scară — au fost afectați de greva de la Metrou. Să pre- ■

supunem că numai jumătate din ei trebuiau să ajungă la locurile I 
Ide muncă (atâtea câte mai sunt I) și ne dam seama ce pierderi

s au produs fiindcă „Trenul galben fără cai“ n-a avut „vizitii”. | 
Ilmi amintesc că — acum câțiva ani — exact în această perioadă

circula pe șoptite o vorbă: „Trenul galben fără cai s-a-nccat în | 
Ilutia mai”. Era luna mai și a fost — într-adevar — o inundație .

la metrou. Dar acum, tot in luna mai, trenul galben și slujitorii ] 
■ săi au avut de încasat cel puțin 700 000 de înjurături și blesteme. . 
J Nu pe șoptite, ci în gura mare. •
< Nu e mai puțin adevărat ca sindicatele au cerințe justificate. I

O recunosc și guvernanții, și puterea, și opoziția. Dar de la a I 
semnala o situație grea prin crearea artificială a uneia și mai 
grea începe să miroasă a încrâncenare. Și exact astei ne mai lip
sea. acum când s-a (re)pornit caruselul prețurilor. Va fi, probabil, 
vorba despre una dintre cele mai dure deteriorări ale traiului 
după decembrie ’89. Dacă e adevărat că unele prețuri vor crește 
cu 70—80 la sută, înseamnă că vom ajunge să consumăm doar 
Jumătate din cât consumam până acum. Să dea Dumnezeu ea l 
greva asta, care a ajuns să ne facă să uităm până că șj războiul I 
e la o aruncătură de băț de noi, să aibă consecințe benefice. Dar I 

■ asta numai Dumnezeu ar putea-o face. Realitatea e alta: stran- I 
| gulând sectoare importante de activitate, lucrurile vor merge mai f 
| râu... Ceea ce nu e bine I |

| Mitica BUJORHKCU

Unii piere’,

BNS rămâne în conflict
In urma noilor negocieri des

fășurate Intre sindicate și partea 
guvernamentală, joi după amiază, 
a fost încheiat și semnat un nou 
protocol între cele două părți, 
Sindicatele declarându-se mulțu
mite de modul în care le-au fost 
soluționate revendicările. Doar 
Blocul Național Sindical nu a 

acceptat protocolul, declarând că 
va rămâne în conflict, în vreme 
ce confederațiile celorlalte par
ticipante la negocieri au anunțat 
că vor înceta conflictul de mun
că ce fusese declanșat, el rămâ
nând totuși potențial, dacă partea 
guvernamentală nu respectă pro
tocolul semnat.

— Domnule Miron Cozma, la 
recentele negocieri cu Guvernul, 
una din revendicările celor 6 
confederații care au intenționat 
să declanșeze o grevă generală 
s-a referit și la Legea sindicale
lor, cerându-se modificarea u- 
nor prevederi ale acesteia. Care 
este opinia dv in această privin
ță, ca lider al unei confederații 
neparticipante la aceste negocieri?

— Discuția ar trebui să în
ceapă de la un principiu al de
mocrației, acela de a crea posi-

-bilitatc luturor federațiilor sau
confederațiilor recunoscute la
nivel național, de a participa la 
dialogul cu patronatul și cu
Guvernul. De la un timp se con
stată că uncie confederații re
curg la practici nedemocratice fi

A fost prins ucigașul femeii 
găsite în canal !

■ Practic, punctul de pornire al 
mai zece

Vulcan, 26 aprilie a.c. Câțiva 
pensionari care lucrau la desfun
darea rețelei de canalizare gă
sesc, intr-un cămin, cadavrul u- 
nei femei. Este sesizată poliția. 
Încep cercetările. Acestea sunt 
îngreunate, Ja început, de faptul 
că nu se știa cine este victima 
și de unde a venit. Ulterior, la 
autopsie, s-a constatat eâ feme
ia decedase in urma aplicării 
mai multor lovituri de cuțit. 
Poliția și-a extins zona de in
vestigație. Au fost luate declara
ții de la sute de persoane domi
ciliate in Micro 3 B. Două echi
pe operative s-au deplasat în 
Moldova, București și Brăila. S a 
ținut permanent legătura cu or
ganele de poliție din țară. „Prac
tic, așa cum mărturisea un ofi
țer, am plecat de la nimic”. în 
după amiaza zilei de 5 m ii, cri
minalul era arestat și adus la 
sediul poliției din Vulcan. De la 
depistarea cadavrului și până 
la prinderea ucigașului trecuseră 
vreo 10 zile ! El este... Dar să 
derulăm întreaga istorisiic.

ind evidentă încercarea lor de a 
monopoliza negocierile la nivelul 
Guvernului. Se știe că noi ne-am 
delimitat de actualele orientări

Convorbire cu dl. Miron 
COZMA, președintele

Confederației sindicatelor 
miniere din România

ale celor 6 confederații și acest 
fapt i-a deranjat pe alții. Con
sider că este dreptul fiecărei con
federații de a-.și exprima punc
tul de vedere, nimeni nu este 
obligat să se alinieze la ideile 
sau. în cazul de față, la mane

in vcstigațici 
zile, polițiștii l-au depistat

Burlacii Dănuț are 29 de ani.
Locuiește, ca flotant, in Vulcan, 
pe strada Mihai Emincscu, blo
cul 6. Lucrează, din 1990, ca va
gonetar, la sectorul II al minei 
Vulcan. De loc este din comuna 
Slunilcști, județul Bacău. Căsă
torit. Are trei copii minori. In 
februarie anul acesta, își trimite 
soția și copiii la socri. In Moldo
va. Rămâne singur in aparta
ment. In 13 martie, după cc-și 
ia banii de plată de la mină, 
pleacă la București. Acolo are 
mai multe surori, domiciliate în 
comunele Bolintin, Mogoșoaia 
(Sectorul Agricol Ilfov) și în Bă
noasa. Aflându-se în vizită la 
una dintre surorile sale, o cu
noaște, întâmplător, pe I’uiu 
Marilena. O tânără de 25 de 
ani, din Timișești — Neamț, ca
re trăia in concubinaj cu un 
bărbat clin comuna Mogoșoaia. 
Acasă, la părinți, ea părăsise 
doi copii minori.

Așadar, cei doi se cunosc și 
stabilesc o întâlnire pentru ziua 
următoare. Bmlacu îi promite 
Marilenei că o ia, cu el, în Vul- 

vrele altora. Cele 6 conl'eder iții 
au emis pretenții, fals argumen
tate, că ar deține ponderea în 
structura sindicalelor din Româ
nia, sau ar fi „mai reprezentati
ve" pentru a apăra interesele tu
turor membrilor de sindicat, ce
ea ce nu corespunde adevărului.

— C'um este legal și democra
tic să se procedeze ?

— Legal și democratic este 
ca fiecărei federații sau confede
rații să i se recunoască statutul 
și să i se respecte opțiunile. Nu 
există o confederație „mai re
prezentativă” decât altele, fiecare 
își apără interesele potrivit spe-

lon MUSTAȚA

(Contînuaie in pag. a 7-a)

polițienești a fost zero. Iu nu-

pe eliminai.
can, el fiind singur acasă. A 
doua zi sc întâlnesc și merg Ia 
penitenciarul Jilava, unde este 
închis fratele lui Burlacii. la 
16 martie dimineața, ajung la 
Vulcan. In apartamentul lui Bur
laci), cei doi se iubesc la dispe
rare. Intre timp, Marilena .îl cu
noaște pe Radu Vasile, prietenul 
lui Burlacu. De acum încojo, câ
teva zile, își va împărți grațiile 
cu cei doi. In 21—25 martie, MP. 
pleacă, f>e neașteptate, Ia Bucu
rești. Ramași singuri, Burlacu 
și Radu se hotărăsc să meargă 
după ea. In 27 martie, ziua în 
care s-au dat banii la mină, băr
bații urcă in tren și ajung in 
Capitală. Aveau de gând s-o gă
sească ți s-o aducă la Vulcan Nn 
dau dc ca și revin acasă.

In dimineața zilei de 8 aprilie, 
I’uili Marilena apare, pe nepusă 
masă, in locuința lui Burlacu 
Venise din București să ia câte
va haine și actele do identitate

Glieorghe OLTEANU 
l-aul NICULESCU

(Coot.nuarc in pag. a 2-aj

In colonia de la Iscroni

Imagini ca-n Sarajevo
M Un locuitor spune ca „stăm aici <lc nevoie!"

Undeva, pe partea dreaptă a 
D.> 66A, la intersecția cu șo
seaua ce duce spre Aninoasa, pri
virile iți sunt alrave de o imagi
ne apocaliptică, amintind, parcă, 
de instantaneele din Sutajevo. A- 
cestui loc oamenii îi mai spun 
și... Beirut. De ce ? Nu cred că 
mai trebuie să explicăm.

Aici, printre bălți, buruieni și 
moloz, trăiesc oameni. Este pur 
și simplu sinistru să vezi cum, 
intr-o casă pe jumătate dărâma
tă. mai locuiesc familii întregi.

In ziua in care am descins 
aici, în Beirutul iscroncan era 
o după amiază frumoasă de pri
măvară. Câțiva copii, cocoțați pe 
rume, se Jucau „de-a vânzătorul”. 
Alții, mal „sensibili”, culegeau 
flori de păpădie dintre bălării. 
Păreau atât de bucuroși de soare 
șl de nepăsători la ceea ce era 
in Jurul lor, îocât nici n-au zărit

când ne-am apropiat de ei. Apoi, 
când au aflat ca vrem su-j po
zam, au început să se înghesuie, 
chicotind, in obiectiv. Pe o su
prafață dc câțiva zeci de metri 
pătrjți singura clădire caic a 
rezistat după trecerea buldoze
relor este un... WG. In partea 
vestică a coloniei, casele au ră
mas încă întregi. Printre aici, 
băltoace dc noroi, bălării și mo
loz. *

Urcați pe una din ruine, doi 
oameni, dezbrâcați până la brâu, 
săpau de zor. Curioși, ne-am 
apropiat. „Căutați vreo comoară?" 
i-am întrebat. „Da de unde — ni 
sc răspunde. Mai dăm și noi la 
o parte din putregaiurile astea, 
că nc-o cuprins casa cu igrasie”. 
Cu o privire iscoditoare oamenii 
ne cercetează flecare pas și fie
care gest. „Dar dumneavoastră 
dc unde șunteți ?”, a venit, ime

diat, inevitabila întrebare. Când 
au aflat ca suntem dc la ziar, 
oamenii au început să-ți verse 
ofurile: „Bine că ne mai bagă 
și pc noi cineva în seamă l“, a 
fost prima lor reacție I Ii între
băm de condițiile In care trăieso. 
Răspunsul, la caic ne așteptam, 
vine prompt: „După cum le ve
deți l“. Oricum, ne spun oamenii, 
e bine că este apă rece și lumi
nă electrică. Lumina „și-au 
tras-o" ci înșiși. Dc altfel, ei l.și 
fac singuri cam tot ce au nevoie. 
Ca dc băgat în scamă nimeni nu 
sc prea omoară. Nici primarii 
n-au mai fost pe nicj de câțiva 
ani buni. Oricum, dinainte de 
'89. Și atunci, când au venit, au 
adus cu ei ordinul de demolare. 
„Cu cică așa o vrut Geaușcscu",

TiberiU VINȚAN

_ (Continuare in pag. a 2-n)

Dureri cetățenești

CÂND APA NU MAI URCĂ NICI
CU LIFTUL...

Apa, precum se știe este ceva 
dc strictă necesitate. Fără de ca
re nu sc poate. Nicj pc sol, nici 
în aer, nici între cer și pământ. . 
cum ar Zi, bunăoară, la etajele 
IX și X ale unui bloc turn. Și, 
totuși...

Ne-au căutat la redacție două 
locatare din blocul 31 dc pe 
strada Aviatorilor Petroșani. Una 
dc la etajul X, cealaltă de la c- 
tajul IX — doamnele Doina Ro
tarii și Elena Brașovcanu. Mame 
amândouă, cu mai mulți copii, 
lucratoare, cu serviciu, amândouă. 
Decj sunt soții, mame, salariate 
șl gospodine, care trebuie să fa
că mâncare, să spele dupt'i câte 
o familie numeroasă. Și au venit 
disperate să protesteze. Au re
clamai, au sesizat, au rugat de 
multe ori în ultimele luni, [ieste 

tot undi1 au crezut de cuviință. 
Dar fala rezultat. Cer un lucru 
elementar in numele a 12 fami
lii, de la etajele X, IX și chiar 
VIII : apa potabilii. Apa pc care 
o plutesc, apa dc care familiile 
lor an nevoie ca dc... aer, apa 
caic multe luni nu mai urcă 
în apartamentele lor. In câte o 
z)—două pe săptămână mai 
vine apa cu țârâi'ta — o găleată, 
doua, cam dimineața, când și ele, 
gospodinele, sunt la serviciu, iar 
copiii la școală. Așa cu nu pot 
beneficia nici dc această binefa
cere. Cum se descurca ? Mal 
binc-zis s-au descurcat până a- 
cum: au car.it apă cu găleți și

(Oont. tn pag. a 3 a)
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Fără să-și ia angajamentul

„Ouătoarele” își fac 
datoria

; i Gti O producție zilnică le 20 000 
fle ouă, Ferma nr. 14 a Inlrc- 

: prinderii Avicole de Stat este 
: un furnizor important pentru 

piața Vuij Jiului. Producția e in-
■ deplinită la termen de nu mai 
| puțin de 43 000 „ouâtoare conști- 
i încioase**,  așa cum lc-a numit 
j domnul economist Constantin 
i Belu. La acestea se mai adaugă 
r încă 36 000 puicuțe, „tineretul de 
j. Înlocuire1*,  rase ușoare.
î 1 Vizitând halele, ne-a surprins 
. pn fapt: tineretul găinar e incom-
• parabll mai tăcut decât cel Im-
* cătrănit în găinării. Adică fu- 
> cea mult mai puțin zgomot. E 
i adevărat, se mai auzea câte ce- 
- va, dar numai câte-un oftat, sus

pin sau geamăt. De cârtit, nu 
cârtea nimeni. Găinile bătrâne. 
In schimb, deși cu gușa plină,

! cârteso Încontinuu: ba că nu 
sunt condiții bune de trai, ba 
că nu este iluminare suficientă, 
ba că apa nu e apă.

La un personal de 25 sal.irîaU, 
productivitatea fermii este una 
dintre cele mai mari. Beneficia
rii sunt asigurați atât din rân
dul particularilor, cât și dintre 
cei de stat. „N-am întors pe ni
meni Înapoi”. Chiar dacă n-aveam 
cum să-i servim la ora respecti
vă, le fixam o altă oră la care 
sâ revină șl atunci Ii rezolvăm* 1 
— ne-a spus dl. ec. Constantin 
Bf’ln. „Chiar dacă nimeni nu ți
ne Cu noi, forma este rentabila 
as fel că dorința n hastră nu se 
rezumă la a ne m«nținc, ci chiar 
a ne extinde**.

Imagini ca-n Sarajevo
(Urmare din pag. I)

De?i, din câte aflăm, oamenilor 
le convenea mai mult în colonie. 
Pentru că, în primul rund, aveau 
ceea Ce le trebuia. Aseau apă, 
aveau lumină și... nu aveau în 
|ur dărâmături. Pe deasupra ți 
chiria era mică. Dc-abia dacă 
ajungea la o sută, două. Deci 
mult mai puțin decât la bloc. 
.Dar comuniștii n-au ținut cont 
de toate astea și au ordonat să 
oe dărâme". Ceea ce, după cum 
te vede, In parte s-a șl făcut.

Intre timp, forțați dc împre
jurări, oamenii și-au făcut ce

Lângă gardul fermei, spre EM 
lscroni, se ridică o vilă arătoasă, 
din cărămi lă. Întrebăm pe inter
locutorul nostru ce e cu această 
clădire. „Casa a fost făcută pen
tru personalul de la fermă. Ba
nii necesari ridicării ci au venit 
de la Consiliul Județean. Ime
diat după Revoluție, clădirea a 
fost estimată la 700 000 de lei. 
O sumă deloc neimportantă, a- 
tunei. Astăzi nu vă pot spune 
ce s-a ales de clădire. A rămas, 
așa cum vedeți, neterminată și 
am înțeles că a fost dată la ci
neva ca să o repare**.  Ceva nu e 
în regulă, ceva este putred — și 
nu in Danemarca, ci aici, la noi, 
colea peste gard. Misterul aces
tei vile este la fel de nepătruns 
ca și cel al unui castel medieval, 
bântuit de fantome, l’ână vom 
afla și identitatea fantomelor ca
re au ocupat vila din lscroni, nu 
va mai trece mult timp — spe
răm noi.

Încheiem Cn Imaginea apeti
santă a zecilor de mii de galina- 
cec, închise câte patru într-p cuș
că care le vine mai bine chiar 
decât o mănușă. Ele, conștiin
cioasele, nu pi ca pricep cum este 
Cu lumea de afară. Habar n-au 
dc găinăriile pe care le fac oa
menii în jurul unor noțiuni ca : 
liberalizare, indexare, subven
ționare. Spre deosebire de oa
meni, ele i.i văd mai departe 
dc treabă, de găir u it, mă rog, 
cum vreți să-i spuneți.

Vali I.OCOTA

reri pentru apaitamcnte, dar nu 
se pot muta pentru ca blocurile 
zac m terminate și nimeni nu 
se mai ocupa de ele. Mai mult, 
se zvonește chiar că acestea au 
fost vândute deja unui patron. 
Nu știm dacii este sau nu ade
vărat, dar știm că oamenii lo
cuiesc în colonie „de nevoie". A- 
dicâ nu au altceva mai bun. Și 
nu sunt d< loc puțini. Pentru că 
aici conviețuiesc aproximativ 30 
de familii. Adică aproape 100 de 
suflete, din care foarte mulți 
copii. Pe care imaginile teri
fiante dc pe câmpurile de luptă 
ale Iugoslavei sau, daca vreți 
ale Beii ulului, nu-1 mai impre-

\ fost prins ucigașul femeii din canal!
(Urmare din pag. I)

pe care le uitase la Vulcan. Șe
derea se prelungește. Câteva zile 
face dragoste cu cei doi în apar
tamentul lui Burlacu.

Duminică, 11 aprilie, toți trei 
merg în apartamentul cumnatu
lui lui Burlacu, care locuiește 
pe aceeași scară. Aici, consumă 
o cantitate apreciabilă de bău
turi alcoolice: două bidoane de 
bere a câte zece litri fiecare, o 
jumătate de litru de rom și 700 
mililitri de bltter. Spre seară, 
alcoolul fiind pe terminate, ho
tărăsc să mai aducă un trans
port. Burlacu, Radu și Marilcna 
pleacă, toți trei, la localul „Gasa 
albă" din apropiere. Acolo, în 
timp ce discută, mai beau ceva. 
Intre cei doi bărbați apar di
vergențe. Motivul era, evident, 
femeia pe care o împărțeau. In 
jurul orei 21,30—22,00, ies din 
local. Radu Vasile o ia înainte, 
ducând bidonul cu bere în mână. 
Burlacu și Marilcna rămân în

Când apa nu mai urca...
(Urmare din pag. 1)

borcane cu liftul de la vecinii 
de la etajele I—IV. Dar, spic 
nenorocul lor s-a stricat și lif
tul; deci, nu mai urcă apa nici 
cu liftul. Și apoi și vecinii s-au 
săturat ca toată ziua — bună zi
ua să stea la dispoziția vecinilor.

sioncază. Pentru că și ej trăiesc 
in condiții aproximativ identice. 
Până când 7 Asta numai Dum
nezeu o poate ști I 

SOCIETATEA COMERCIALA 
COMTRAMS - ROM - ORIENT 

S,R,L. PETROȘANIw

« Azi, 8 mai, ora 12, la sediul din strada Republicii, bl. 7-1 (Expo 
Mobila — intrarea p>rin spate), vă invită la o întâlnire cu publicis
tul MI1IA1 I OTACIIE, la o nouă lansare <lc carte. Vor fi prezen
tate romanul „încotro, Doamne?" și un nou volum de versuri „Bani, 
politică și dragoste**.

Vă așteptăm I

urmă. Deodată, bărbatul începe 
să-i care pumni unde apucă. Mai 
merg puțin, și, cam la o sută 
de metri de blocul nr. 6 de pe 
strada Emincscu, îi aplică Mari- 
lenej multiple lovituri de cuțit. 
Femeia a decedat pe loc. Burla
cu îl strigă pe Radu, aflat la 
10—15 metri în față. Acesta se 
întoarce, și, împreună, duo ca
davrul până la un canal de apă 
reziduală. Dau capacul la o par
te, aruncă trupul neînsuflețit 
cu capul în jos și pun la loc ca
pacul de fontă.

După aceasta, cel doi merg în 
apartamentul nr. 26 al lui Bur- 
laeu. Se spală și pun pc ei alte 
haine. Gu băutura asupra lor 
revin în locuința cumnatului lui 
Burlacu. Au continuat cheful ca 
și cum nimic nu s-ar fj întâm
plat. Credeau, probabil, că ni
meni, niciodată, nu va da peste 
cadavrul femeii aruncat în ca
nal. S-au înșelat. Să nu fi știut 
autorul oribilei fapte că nu exis
ta crimă perfectă 7

Și nu mai deschid ușa. Așa că... 
e greu... Dar, ceea ce intrigă mai 
mult femeile după atâtea inter
venții și rugăminți a fost ultimul 
răspuns al specialiștilor de la 
RAGGb, ca soluție pentru liniș
tirea locatarilor nemulțumiți: să 
renunțe la contractul cu apa 
dacă nu le convine să plătească. 
Deci, renunță și Ja plată și la 
apă...

Și,' totuși, cu apa ce va fi ? 
I’ai, poate li se va monta o ciș
mea în fața blocului. Gine zice 
că nu sunt oameni ingenioși pe 
lumea asta?! (1. DRAGAN)

HOROSCOP
TAUR — ȘARPB

Orice alternativă este exclușii, 
deoarece vi s-au anticipat deja 
reacțiile... ,

GEMENI — CAL
Cu o lovitură dc ricoșeu v3 

creați drum printre adversari. _, 
RAO — OAIE

Puterea dv de convingere ațin-, 
ge azi cote superioare. j

LEU — MAIMUȚA
Realizarea socio-profesională 

va urma numai după o stabilita-, 
te conjugală l , >

FECIOARA — COCOȘUL
Loviți cu tactul necesar, pen, 

tru a vă atinge scopul. ■ ,
BALANȚA — CAINEIE

Azi sunteți cel care confirmă 
regula lui „cine râde la urmă". , 

SCORPION — MISTREȚ 
Echilibrul și echidistanța in 

opinii sunt azi atuul dv.
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
în sfârșit, după o lungă acali 

mie, se întrevede o rază dc spe- 
ranță în plan sentimental. ț,

CAPRICORN — BOU ' 1
Reașezarea conturilor este azi 

principalul dv domeniu de acti
vitate. , t

VĂRSĂTOR — TIGRU
Un sfârșit de săptămână pe 

care c bine să-1 pctreceți în doil 
PEȘTI — IEPURE

Atenție la starea sănătății! 1
BERBEC — DRAGON 1

Acordați mai multă atenție fa's 
miliei...

programul"
TV.

DUMINICA, 9 MAI
8,00 Bună dimineața I
9,00 l’ing-pong.
9,53 Publicitate.
9,55 Film serial pentru copii.

10,20 Pompierii vă informează.
10,30 Actualități.
10.10 Lumină din lumină.
11,40 Viața satului.
13.10 Prețul succesului.
13,45 Poșta TV.
14,00 Actualități.
14.10 Video Paris magazin.„ In 

direct.
18,00 Festivalul Internațional 

„București ’93**.
19,00 Film serial. DALLAS.
20,00 Actualități.
20,35 Film artistic. GRIMA SUț 

OGLINZI. r a
22.15 Invitație la.„ varietăți.
23.15 Actualități. '
23,25 Duminica sportivă.
0,15 Rock panorama.

LUNI, 10 MAI.

14,00 Actualități.
41.15 Ora de muzica.
15,00 Didactica.
15.30 Tcleșcoală.
15,45 O seamă de cuvime.
16,00 Civilizația montană.

36.30 Portativul preferințelor mu
zicale.

17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba magliia- 

râs
18.35 Tezaur folcloric.
19,00 Documentar TV.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.15 Teatru TV. ANGAJARE DE 

CLOVN de Matei Vișniic.
27 10 Ancheta TV.
22.15 Actualități.
23,00 Repriza a trr ia.

MARȚI, 11 MAI
7,00 TVM. Telcmatinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Gluj-Napoca.
12,00 Teatrn TV.
13,20 Super Channel.
13.35 Desene urii mate.
14,00 Actualități.
■ 4,15 Ora de muzică.
4*1,00  Didactica.

’ 15,30 Tcleșcoală.
116,00 Conviețuiti-mag.izm.

17,00 Actuali» 4U
■ 7.05 Sabinei juridic. 
■7,35 Salut, prieteni I (1)
18.35 Starea națiunii.
■•,30 Deaene animate.

20,00 Actualități.
20,35 Rostiri, rosturi.

JOI, 13 MAț
7,00 TVM. Telcmatinal.

13,00 Descoperirea planetei.
13,30 Desene animate.

20,10 Sport. 10,00 TVR Iași. 14,00 Actualități.
20 55 Salut, prict'ni1 (1!) 11,00 TVR Cluj-Napoca. 14,15 Ora de muzică.
21,30 Telecini matei a. l.U.I MAU- 12,00 Film artistic. 45,00 Didactica.

LEN, 13,35 Desene animate. 15,30 Tcleșcoală.
23,15 Actualități. 1 1,00 Actualități. 16,00 S.O.S. Natura !
24,00 încliirlcri a programului. 11,15 Ora de muzică. 16,30 Arte vizuale.

MIIRCUFU, 12 MAI 15,00 Didactica. 17,00 Actualități.
7,00 TVM. Telcmatin d. 15,30 Tcleșcoală. 17,05 Gong 1

10.00 TVR Iași. 16.00 Repere moldave. 17,35 Pro patria.
11,00 TVI1 C’iiij-N.ipoca. 16,30 Repere transilvane. 18,35 De dragoste și dc dor.

Programul TV. săptămânal
l i Sept.

l.i .i" Desene mimate.
44.00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
45,00 Didactica.
15. 11 Avanpremiera TV. 
I' > Vârsta a treia.
i Panoramic muzical.
16. Fotbal: Universitalca Cra- 

lova — Gloria Bistrița.
18,50 Miciorecit.il Dana Bartzer 

— Dan Creimerman.
•'•.00 Documentar artistic.
19 kt Desene animate.

I Actualități.
30 : ■ Ancheta TV.
31,05 Fotbal: finala Cupei Cupe

lor: Iloyal Anvcrs — AG 
Parmn. Transmisiune di
rectă de la Londra.

23,05 Film serial. MIDN1GIIV 
GAT.LER.

24,00 Închiderea programului.

17,00 Actualități.
17,05 Magazin în limba germană. 
111,0.5 Povestea vorbei.
18.35 Tclc-discul muzicii popu

lare.
19,00 Spectacolul lumii.
19,30 Desene animale.
20,00 Actualități.
20.35 Rostiri, rosturi.
20.40 Sport.
20,50 Film serial. DALLAS.
21.15 Reflecții rutiere.
22,00 Azi, în prim plan.
22.15 Actualități.
22,55 Simpozion.
23.40 Confluențe.

0,25 Închiderea programului.
VINERI, 14 MAI

* 00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR lași.
4l.no ’l’VIt Gluj-Napoca,
42,00 Film serial.

19,00 Cultura în lume.
19.30 Desene animate,
20.00 Actualități.

15 Sport.
20.15 Film serial. DESTINUL 

FAMILIEI IIOWAKD,
21.45 Meridianele dansului.
22.15 Azi, în prim plan.
22.45 Autograf muzical,
23,00 Actualități. *’
23.15 Magazin cincmatqgr.'ifio.

0,15 Jazz-Fan. 
SAMBATA, 15 MAI

9,00 Bună dimineața... de la Iașii 
40,00 Actualități.
40,10 Șapte note fermecate.
41,00 Film serial pentru copil.
11.30 Tradiții.
12,00. Alfa șl Omega.
43,00 Ora de muzică.
14,00 Tranzit TV. Ora 25.

Desene animate (ora 14,05)}

Știri (ora 14,30); Atlas (orai
14.35) ; Topul muzical curo-,
pean; Film docui ntar.l 
Tcrra X; Fotbal (ora i6,45)| 
Finala Cupei Angliei: Ar-i 
scnal Ixmdra — Shcffield 
U'ednesdayi Comedie; (orțf 
18,50); Telecnclclopedia (os 
ra 19,15)) Actualități (or4 
20); Editoria.ul săplămâ-, 
nii de Paul Everao (ori
20.35) ; Film artistic (oră 
20,40) Caracatița, scria â 
Vl-a. Episodul I; Concursil 
internațional de inuzkft d- 
șoarâ „Eurovision**  *93.  (ora 
22,00).

DUMINICA, 16 MAI
9,00 Bună dimineața I

4 10 Actualități.
10.10 Arlechino.

Film serial pentru copii. i
11.25 Avanpremiera TV. 
41 <0 Lumină din lurninâ.
12,30 Viața satului. 
14,00 Actualități.
14.10 Poșta TV.
14 .’j Video-Magazin.
47 10 învingătorul.
18.00 La Blaj, pe Câmpia 'Liber

tății.
20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,15 Film artistic. IIAZAHDUb 

INIMII.
22.25 Convorbiri de dundadcă.
22,55 Actualități.
23.10 Maeștrii teatrului române**,  
24,00 Nocturna de dwntatâcâ.

1,00 închiderea programului.

Miciorecit.il


3ZORI NOI

INDEPENDENȚI!
SUNTEM 0 NAȚIUNI M W" ȘȚAȚÂȚOAREJȚ

Reîntoarcerea la istoric
MÂINE ESTE 9 MAI. ZI SFÂNTA pentru neamul 

Bec ta crunt încercat prin negura veacurilor, zi când a 
fost proclamata INDEPENDENȚA ROMÂNIEI, când, prin 
voii.ța întregii națiuni, orice fel de amestec străin în trebu
rile noastre a fost înlăturat. Dar a trebuit să plătim scump 
dreptul nostru de neatârnare. Cu arma în mână, atunci 
când mari imperii cu pofte deșănțate au încercat să ne 
umilească, să ne impună legea lor, să ne pângărească 
morții, femeile și pruncii, să ne întineze graiul latin. Cine 
a venii, ca prieten, a găsit și omenie pe acest pământ și a 
băut apă curată, din izvor cristalin, de a fost însetat. 
Cinc a venit cu viclenie, a ajuns pământ și apă. La Ro
vine, la Podul înalt, la Mirăslău, la Plevna, pe Jiu, la 
Mar .șoști, Păuliș și Oarba de Mureș. Oastea ceti mare a 
țarii a dovedit că „pe-aici nu se trece".

9 MAI 1377. Suntem independenți, suntem o națiune 
de sine stătătoare. 9 mai 1945, o cruntă dictatură a căzut. 
I». . -i bri. 1989. Fa cismul roșu este doborât.

p t3 — 9 MAT. Să dăm deoparte vrajba și, reîntorcân- 
du n._ la ISTORIE, s i cinstim memoria EROULUI NECU
NOSCUT. Să fim demni de înaintași nu prin fraze festi- 
viste ci prin înțelepciune in muncă, în fapte, printr-o 
r« .1.' reconciliere națională. Să dăm deoparte patimi pen
tru c ă încă sunt stihii dușmane ce vor sa ne bântuie. Și 
numai uniți vom birui.

Așa s-a 
înfăptuit marea 

năzuință
(Relatare din ziarul 

„Românul!" din 8 septembrie, 
1877)

Solu.itUl Grigore Ion fusese 
n aliz/il in primăvara lui 1877, 
In Ba dionul -2 Vânaturi. In ziua 
d« 30 august, batalionul s-a aflat 
In prima linie a coloanei de a- 
iac a Diviziei 4 român--. In tim
pul celui dc-al 4-lea atac, osta
șii români, îmbărbătați de loco- 
ț<n;n'. -colonel Voinescu, maiorul 
Candiano-l’opcscu și căpitanul 
Grozca s-au năpustit spre redu
ta inamică. Vânătorii comandați 
3c m dorul Alexandru Gandia- 
t>0-I’ opescu au pășit primii în 
reduta. Sergenții Stan To.ider și 
Florea Dmconu, caporalii Dumi
tru Constantin, Andrei Stoica și 
Cosi Mie Epurași au căzut eroic. 
Deși cu pierderi grele, românii 
p-au m ij putut fi stăviliți. Un 
ostaș turc a încercat să fugă, 
în' iș’irând steagul cu semilună 
pe lance pentru a-1 salva. Sol
datul Grlgore Ion l-a ajuns din 
Urmi. Turcul a căzut. A urmat o 
încleștare corp la corp cu mâi- 
pile ■; > de. In ajutorul lui Grigo
re Iun au sărit caporalul Stan 
Gh'-'orghc și sergentul Vasile 
t. • i. Steagul a fost capturat.

După obiceiul ostășesc, a doua 
Zi, maiorul Gândi.ino-Popi seu și 
soldatul Grigore Ion au preaon- 
ta*  prințului Carul drapelul cap
turat. Cel trei viteji vânători an 
fost decorați cu m-d.ilia VIRTU
TEA MILITARĂ iar In ziua de 
t august cu Marele (Jioin rusesc 
„SI. Gheorghc**.

Ga terminarea luptelor, adu
când in Gapitală drapelul captu
rat, cel trei eroj au avut parte 
de o primire triumfală, in cinstea 
lor organizându-se pe „Podul 
Mogoșoaici**  (azi, Galei Victoriei, 
In amintirea luptelor din 1877— 
1878), o mare paradă militară.

♦

Grigore Ion a murit in 1915, In 
vârsta rle 56 de ani și a fost în
mormântat in Dumbrfivcști — 
Prahova:

Fagină coordonată de

Ilotațin ALEXANDRESCU

Cântec
Georgc COȘBUC

Țar’ avem și noi sub soare 
Și-o râvnesc dușmani destui 
Dar prin vremi asupritoare. 
N-am lăsat-o nimănui
E bogată, zici 1 Vezi bine
E bogată, căci în ea
Multe inimi sunt străine 
Și-i frumoasă, că-i a mea. 
Dacă-i mică, nu-i de-ocară 
Căci viteji în ca mai sunt 
Și-apoi și la noi in țară 
Crește fierul pe pământ: 
Când voim, îl știm culege, 
Știm cum să izbim în cL 
Când dușmani lipsiți de lege 
Vin spre noi cu gând mișel

• •
Sunt și neamuri mai cu nume, 
Mai vestite la războj 
Or fi multe po. e-n lume 
Câte n-au ajuns la noi.
Dar noi știm ce nc-nvățară 
Cei ce-au fost, și când rostim 
Vorba sfântă „neam și țară“, 
Noi, străine, tresărim.
Pentru cel ce ne iubește 
Tot ce-avem noi dflm cu drag 
Dar când ,neamul ni-1 hulește 
Și vrăjmaș ne vinc-n prag 
Mii de oști cu cl s-aducă, 
Noi suntem români destui — 
Gând de piept cu noi s-apucă 
Aiba-1 ccru-ii mila lui 1

RECUNOAȘTERE
„Trupele româno, reuni’e cu cele ale armatei unele sub co

manda Alteței Voastre Screnissimc au dat dovadă in zilele de 
30/31 august de On curaj eroic, luptând sub unul dintre cele mai 
nimicitoare focuri ale inamicului. Rezultatul a fost desăvârșit și 
ma bucur dc partea strălucită ce a luat la el Armata Alteței 
Voastre. Am decis să decorez 25 mii dc soldați, ofițeri și generali 
români, drept RECUNOȘTINȚA PENTRU FAPTELE VIÎ'EJEȘU 
ALE ARMA I EI ROMANE1.

ALEXANDRU al Il-lea 
Țar al Rusiei, 

28 noiembrie 1877 
Ziua capitularii l’LEVNEI

„Izbândi dc la RAHOVA aparține pe deplin Armatei Române 
și, în afara interesului general ce îl prezintă ea pentru operațiile 
noastre, cu împărtășesc din tot sufletul mulțumirea ce puteți re
simți ca suveran și ca șef al unei armate eroice**.

NICOLAE
Marc Duce al Rusiei

Decembrie 1877 
Cartierul general al 

armatei ruse

Hronic pe câmpul de luptă
6 APRILIE 1877. Guvernul român decretează mobilizarea 

Armatei. Efectivele armatei se ridicau la 100 mii de oameni din 
care Armata de operațij avea 58 mii de ostași.

12 APRILIE 1877. Rusia declară război Turciei. TrU] > (•*-  
riște, în ofensivă străpung granița Armeniei turcești. Arn . co
mandată de Marele Duce Nicolac traversează Rom. n spr# 
Dunăre pe care o forțează. Diviziile 1 și 2 române sunt en
trate în zona Oltenia pent' U a împiedica o contraofi nsi\ 1 >rcă 
dinspre Vidin. Diviziile 3 .și 4 sunt dispuse între OJt și ați
pentru a împiedica un atac asupra Capitalei dinspre fui aia 
și ltusciuk.

26 APRILIE 1877. Flota turcă de pe Dunăre bombarc ,zâ 
FARA DECLARAȚIE DE RĂZBOI, localități românești. In rep i. 
Artileria Română, bombardează Vidinul. In acest fel starea de 
război este efectivă.

9 IUNIE 1877. Armata Română este cone-, nlrată în Oltenia, 
între Jiu și Olt. Trupele ruse ocupă Dobrogca.

14—16 IUNIE 1877. La solicitarea Marelui Duce Nicolac, arti
leria română sprijină viu străpungerea spre sud a Armatei i;ii.„e

8 IULIE 1877. Trupele ruse atacă Plevna. Turcii respins du ii 
atacuri. Situația este deosebit de periculpasa pentru ruși, ca au 
pierdu*  numai in cele 2 atacuu 10 mii de soldați și 300 Ide c țcri. 
MARELE DUCE NICOLAE EXPEDIAZĂ, DISPERAT, O TELE
GRAMA DOMNI TORULUI ROMÂN, pHINȚUL CARUL. „Târnova. 
Mardi 19/31 Juillct 1877, 3 lieurcs, 35 du soir. Prince Charb.s de 
lloumanic a l’endroit ou sc trouve le Quartier General Roumain. Le 
tures ayant amasse Ies plus graiuTcs masses a Plevna, nouț abi.ncnt. 
l’rie de laire fusion, demonstration et si posssibile, pa-.sage du 
Danube que Tu desires faire...“ (Târnovo, marți 19/31 iulie 16,7, 
ora 3,35 din noapte Prințului Carol al României, la locul unde e 
găsește Cartierul General Român. Turcii, strângând la Plevna 
cele mai mari mase, ne zdrobesc. Rog să faci joncțiune, cl ■monstru- 
ție și, dacă e cu putință, trecerea Dunării, așa cum o dorești).

23 IULIE 1877. 43414 .soldați români cu 7170 cai și 110 tunuri 
trec Dunărea. 11380 ostași cu 1350 cai și 74 tunuri apai« din țară, 
teritoriul național, intre Gruia și Turnu Măgurele.

12 AUGUST 1877. In urma tratativelor dintre țar și domnitor 
se hotărăște ca trupele ROMANO-RUSE DIN FAȚA PLEVNEf1 
trec sub comanda generală a DOMNITORULUI ROMÂNIEI. La 
Plevna, turcii construiesc mai bine de 20 de redute. Aveau a- 
proape 50 000 de oameni și peste 100 de tunuri.

30 AUGUST 1877. Atac general asupra Plevnei. Reduta Gri- 
vița 1 cade din 4 atacuri, 3000 de croi.

6 SEPTEMBRIE — 7 OCTOMBRIE, atacuri respinse. Acte 
de eroism fără seamăn.

16 NOIEMBRIE, Plevna — complet încercuită. Osman Pașa, 
în disperare, cu orice cale de aprovizionare și refacere tăiată,

17 OCTOMBRIE. Atac roman, asupra Raliovei, pentru a 
preîntâmpina o contraofensivă turcă asupra României, dinspre 
Vidin. Atacă dorobanții conduși de colonelul Slăniceanu și ma
iorul Gh. Ene.

8/9 NOIEMBRIE. Rahova cucerită de români. Generalul ru< 
Meycndol scrie în ordinul de zi: „liecare soluat român a fost un 
erou**.

NOIEMBRIE 1877. Muzalfer-p/ișa scrie in jurnalul săU! 
„Un cerc de fier și foc strânge Plevna. O.man-Pașa cere aliaților 
sa fie lăsat să se retragă, fără arme, din cetate. Răspunsul, unul 
singur: capitulare necondiționată.

27/28 NOIEMBRIE. Este ocupată reduta Grivița 2 de către 
Divizia 2 română.

28 NOIEMBRIE. Opancz. Divizia 2 otomană, încercuită de 
români capitulează necondiționat. Divizia 1 turcă va mai rezista 
câteva ore. Muzaffer-pașa scrie: „mareșalul (Osman-pa.șa) cu ochii 
în lacrimi a dat ordin de încetare a focului și ridicare a drape
lului alb**.  Ordin general de capitulare pentru întreaga armată 
turcă: 10 generali, 130 ofițeri superiori,. 2000 ofițeri inferiori, 40 
mii de infanteriști, 1200 călăreți, 77 de tunuri. Osman-Pnța *e  
preda colonelului român Cerchez. « ,

12 IANUARIE 1878. Atac general la Vidin.
14 IANUARIE 1878. Vidinul încercuit.
19 IANUARIE 1878. învinsă. Turcia semnează armistițiul, 

Izzel-Pașa comandantul Vidinului predă cetatea românilor.
8 OCTOMBRIE 1878. Se reîntorc vânătorii, dorobanț,i. infan

teriștii, călărașii, roșiorii, ariilor iștii, geniștii, lăsând greul tribut 
de sânge pe câmpul de luptă.

Cli.ar in ziua de 30 august 1944, 
când se împlineau 4 ani de la 
pronunțarea odiosului Diktnl de 
la Vicna, trupele Diviziilor 2 și 
3 Vânători de Munte, care se 
distinseseră prin eroism în lupte
le pentru curățirea Curpațiloi de 
armatele hitleristo-horlyste s-au 
angajat in luptele pentru clibe- 
iarea teritoriului român răpit. 
Este vorba despre nordul Tran
silvaniei. A fost enberată prima 
localitate Vâlcele din teritoriul 
ocupat. Eliberarea gliei străbune 
era datoria de onoare a Armatei 
țarii, dc ia soldat la gom-ral, ur
mași ai celor ce dobândise, ă in
dependenta in luptele din 1H77 
—'78, celor ce o apăraseră pe 
Jiu. in Prahova, la Miiiăș'-șli, 
MărăștI, Oiluz, contribuind la 
înfăptuirea la 1 Decembrie 1918 
a României Mari, desăvârșin- 
du-se năzuința firească, logică, 
a românilor de pretutindeni. „Du
pă ani de sânge rare așteptam a- 
ccustu clipa de digitale și Dum-

nezeu ne-a învrednicit să fim 
inia in viață, sa facem noi pri
mul pas, să ne uriitâm demni rle 
această nobila misiune1* — scrie 
generalul Dunnti aclie intr-o foa
ie volantă de front, din 1 septem-

Pierderile sunt grele, sacrificiul 
eroic al ostașilor impresionează 
armatele aliate și demoralizea
ză inamicul. Intre 18 și 28 sep
tembrie se duc lupte grele pen
tru orașul Tg. Mureș. Din nou

GLORIE
FIILOR

ETERNA
PATRIEI !

brie 1941 „.Știam că, frații ro
mani ne așteapla cu inima la 
trecători... Cu Dumnezeu, înain
te l“, încheie îndemnul său a- 
dresat vânătorilor de munte, bra
vul general.

Ofensiva vânătorilor continua 
în 31 august, 1, 2 și 3 septem
brie. In ziua de 8 septembrie ba
talionul 2 al Vânătorilor elibe
rează orașul Slânlu Gheorghe.

Iureșul sanatorii r continuă.

vânătorii sunt in linia intâi. Ei 
vor pitra primii, eliberând ora
șul. Este vorba de batalioanele 3 
și 7 VM.

In ziua dc 16 octombrie 19 ti, 
corpul de munte raportează În
cheieri, a cu succes a operațiuni
lor de curățire a Ardealului in 
cure a fo'-t implicat. Vor mai 
trece câteva zile și illtimn palmă 
de pământ românesc va fi elibe
rată ia 2a octombrie. Vânătorii

vor continua lupta, nimicind ar
matele inamice in Ungaria, Ce
hia și Slovacia pana la victoria 
finală împotriva armatelor ce e- 
rau trimise la pieire de regimul 
criminal al lui Hitler, pună 1*  
9 mai 19 io.

Plaicșii lui Ștefan cel Mare și 
Sfânt, vânătorii luptând la Plev
na, sau apurând trccătorile Gar- 
paților, in 1916, 1917, 1918, llt 
anii celui de-al doilea război 
mondial, au astăzi urmași demni, 
ostași de elită, fii din fiii țării. 
Ei sunt gata ca la nevoie să a- 
pere glia străbună a țării. „Sun
tem independenți, suntem o na
țiune de sme stătătoare**.  Glorii 
eternă fiilor patriei, ce au înro
șit pământul cu sângele lor a- 
tunei cund stihii și dușmani l-au 
obligat să schimbe fierul plugu
lui in spadă I Onoare acum, când 
sărbătorim Independința țării, 
tutui oi ostașilor românii
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C A NĂ TA TEA ca?italt pe -arah pratuJm v Al f w Al f m hri anta atunci cana ii pierdem
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' In Valea Jiului, date fiind condițiile deosebite de muncă se 

manifestă recrudescență deosebită a bolilor grave ale aparatului 
respirator. Altfel spus, tuberculoza, silicoza și fibrozele pulmonare 
tao ravagii. Sunt boli ale mizeriei, între cauzele care le generează 
cumârându-se la loo de frunte starea de murdărie din orașele 
iVău, alimentația proastă, organismele fiind slăbite, deci puțin 
re^istento la boală, ignorarea pericolului real de îmbolnăvire chiar 
de cei predispuși la așa ceva, cu evitarea inconștientă a controale
lor medicale periodice, poluarea orașelor, umezeala din atmosferă, 
lipsa rețelei de recuperare a forței de muncă, excesul de alcool 
j) tutun, care dau numai aparent senzația de întărire a organis
mului, în fapt slăbindu-i rezistența în fața bolilor, condițiile de 
muncă din subteran și de la suprafață (medii umede, locuri eu 
temperaturi înalte sau, dimpotrivă, cu temperaturi scăzute, de- 
Iklențe In aeraj, tehnologii de exploatare care provoacă apariția 
lactorilor de risc). La acestea se adaugă o rețea sanitară de pro
tecție dotată sub nivelul cerințelor. In toată Valea Jiului există 
O SINGURA SEGTIE UNDE SE TRATEAZA BOLNAVII DE TU
BERCULOZA, LA VULCAN, CU UN SINGUR MEDIC SPECIA
LIST, domnul doctor Petre. Si această secție se confruntă cu grave 
probleme materiale — medicamente, aparatură, condiții de tra
tament. Secția de la Petroșani a dispărut pentru că nu EXISTA 
MEDIC DE SPECIALITATE. INCREDIBIL! In acest timp la 
OMS, ani de zile, din considerente străine sănătății, s-au raportat 
date neconforme cu realitatea. Această pagină constituie un SEM- 
BAL DE ALARMA. Nici pe departe nu poate epuiza toată proble
matica bolilor căilor respiratorii. Cert este că actuala recrudes
cență a tuberculozei în Valea Jiului ca și existența tot mai deasă 
3 cazurilor de silicoză trebuie de urgență stopate. Cine trebuie să 
la măsuri? Sindicatele, consiliile de administrație ale unităților 
ide exploatare a cărbunelui, de preparare, toți acei agenți econo
mici unde sc lucrează în noxe. Ca de altfel și primăriile — starea 
ido salubrizare a orașelor le revine — ca și Ministerul Sănătății, 
Sare, poate sensibilizat, va înțelege că sănătate fără bani, fără 
Bparatdră, o activitate profilactică bună nu se poate.
i A calculat oare cineva cât costă să tratezi un bolnav de plă
mâni? Ce este mai ieftin pentru Ministerul industriilor sau al 
sănătății, pentru RĂII și chiar pentru om, adică pentru cel afectat, 
*8 previi o boală sau să o tratezi? Indiscutabil, să previi. Ori, a 
preveni înseamnă să investești. O Investiție care se amortizează 
prin Însuși faptul că omul, dacă este sănătos, muncește mai bine 
|i produce. Dar pentru a face asta trebuie să gândim cu adevărat 
Vconomîc, nu birocratic.

Cărbune. Cu ce preț?
Răspunsul cel mai probabil la 

întrebarea „De ce lucrați în sub
teran? “este „Un salariu mai bun“. 

Mulți cunosc răspunsul și la 
întrebarea „Cu ce preț?“, adică 
riscul silicozei.

Laboratorul de Pneumoscopie 
raporta în perioada ’80—'90, în 
medie 12 cazuri noi de silicoză 
pe an, iar în perioada '90—’93 
cifra de raportare se situează 
între 20—25 cazuri noi de sili
coză pe an. Luând în considerare 
și faptul că se depistau anual 
depășiri ale concentrațiilor ma
xime admise a pulberilor cu con
ținut de bioxid de siliciu liber, 
la locul de muncă, se poate a- 
firma cu certitudine existența 
riscului real de îmbolnăvire prin 
silicoză la muncitorii din sub
teran.

Grație amabilității Laboratoru
lui de Medicina Muncii din ca
drul Centrului de Medicină Pre
ventivă Petroșani, care centraliza 
până în 1992 inclusiv datele pri
vind bolile profesionale de la 
nivelul dispensarelor de între
prinderi aflăm că numărul celor 
diagnosticați Cy silicoză a crescut 
lent între anii '54—'67, pentru 
ca în perioada '67—'80, cifra ca
zurilor diagnosticate cu silicoză 
să scadă treptat. Altfel spus, 

curba morbidității prin silicoză 
este asccdentă în prima perioadă, 
cunoaște un maxim în anii ’65 
ca ulterior să fie descendentă.

Centrul de Statistică Medicală 
București, ne informează că, în 
medic, 15 la sută din mineri se 
îmbolnăvesc de silicoză după o 

perioadă de 10—15—20 ani de 
expunere.

Cum să interpretăm datele 
menționate anterior: panta as

cendentă s-ar putea datora atât 
perfecționării metodelor de diag
nostic dar și creșterii gradului 
uzurii uneltelor de muncă.

La crearea „maximului“ din 
anii '65 concură atât legea emisă

tiimiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiii»

S.O.S SILICOZA
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în acea perioadă conform căreia 
orice medic avea dreptul să pună 
diagnosticul de silicoză, cât și 
existența unor criterii diferite 
de diagnostic al stadiilor de pre- 
silicoză. (

Curba descedentă poate fi ex
plicată prin punerea de acord 
între centrele universitare asupra 
criteriilor de diagnostic în ca
drul conferinței de Medicina 
Muncii din '67, dar și prin exis
tența ordinului Ministerului Sănă
tății conform căruia indicele de 
îmbolnăvire prin boală profe
sională condiționa salarizarea me
dicilor. Acestei perioade îi coin
cide și introducerea perforajului 
umed, metodă care a scăzut mult 
gradul de prăfuire a atmosferei 
locului de muncă.

Dificultăți în evaluarea riscu
lui de îmbolnăvire sunt inerente, 
datorită faptului câ: există fluc
tuația forței de muncă (persoane 
care părăsesc mina în stadiile in
cipiente de fibroză pulmonară); 

semnele clinice de boală af>ap, 
tardiv (abia după 15—20 de ani 
de expunere); pensionarii treo 
intr-un alt sistem medico-sanitar 
de dispensarizare; absenteismul 
muncitorilor la controalele me
dicale periodice înregistrează un 
procent de 65 la sută, circuitul 
informațional interdisciplinar este 
deficitar. Iată destui factori care 
concură la extinderea bolii.

Riscul individual de îmbolnă
vire este de 1 la 5 și este chiar 
mai mare pentru cei care lucrea
ză în steril, cei care au o vechime 
mai mare în muncă, cei care 
lucrează la temperaturi scăzute 
ca și pentru cei care consumă 
alcool, fumează sau au boli cro
nice în antecedente.

Examenul medical Ia încadrare 
urmărește îndrumarea spre alte 
sectoare de activitate ecou al ce
lor care, prin afecțiunile pe care 
le au, prezintă un risc crescut de 
a se îmbolnăvi de silicoză.

Examenele periodice medicale 
au ca scop depistarea precară a 
silicozei, de aceasta depinzând 
conduita ulterioară în privința 
indicației de încetare sau conti
nuare a lucrului în subteran, de
pistarea altor boli care ar putea 
In acest sens, semnalăm existența 
fenomenului de recrudescență a 
tuberculozei pulmonare, obiectivați 
accelera sau agrava evoluția boliî. 
prin creșterea numărului de ca
zuri noi față de anii anteriori, 
87 cazuri de tuberculoză în 1993, 
fată de 50 cazuri noi depistate în 
1980.

Dr, I.iliana DÂRLEA 
medic SALVAMIN

CUM
| $tiți ce înseamnă silicoza? Iată
• întrebare care se adresează mai 
Bles tinerilor ca și celor care 
omit să se prezinte la controalele 
periodice medicale. Silicoza este 
* boală pulmonară determinată 
He prezența prafurilor de bioxid 
fa e>llc!u liber, în plămân. Bol- 
Bevul simte că nu mai primește 
Beț la cel mai mic efort, are du- 
•eri de spate, arsuri în coșul 
pieptului și o tuse chinuitoare, 
fa prezent nu se cunoaște vreun 
Medicament care să vindece 
boala. Pe de altă parte, acele 
Medicamente eare-i pot ușura 
bolnavulului viața, sunt scumpe. 
Există Insă reguli mărunte, care, 
■espcctate individual, reduc mult 
fiscul de îmbolnăvire: respecta
rea normelor tehnice de protea- 
|le șl securitate a muncii, la 
Ic^ul activității și în afara Iul, 
prezentarea la examenele medi
cal® periodice, conform progra- 
Mării pe «are specialiștii o fao 
la fiecare exploatare minieră, 
pentru diagnostlo precis, atunoi 
când este cazul, și luarea de mă
suri în sensul opririi expunerii 
organismului bolnav la prafurile 
«ilicogcnc, oprindu-se astfel evo
luția bolii, eventual. In stadiul 
de fibroză pulmonară. (Există

Și in acest an, conform C’onf radului co
lectiv de muncâ încheiat între patronat și 
sindicale, cei ce suferă de silicoză Vpr 
primi, l.t cerere GRATUIT, bilete d,. tra
tament în stațiunile specializate. Sunt în 
număr suficiepi. De asemenea, pentru mi
neri, în colaborare cu sindieatelo, se asi
gură bilete de odihnă și tratamen.t în ve

derea recuperării forței de munc i, pentru 
1oat(. stațiunile. Regia Autonomă a llilei 
suportă 10 ja sulă din costul biletelor. Fie
care sindicat, caro a contractat deja bile
tele do odihnă pentru acest an, asigura 
6indiealiști|or, în baza statului propriu, și 
alte facilitați.

NE APĂRĂM?
autori de lucrări de specialitate 
care dovedesc că poate apare și 
o regresie a fibrozei, dacă sc de
pistează din timp boala), efec
tuarea examenului MRF anual, 
pentru depistarea tuberculozei 
pulmonare, care este, la rândul 
ei, un factor agravant pentru si
licoză, prezentarea la medic când

REGULI SIMPLE, 
EFICIENȚA MAXIMĂ

apar primele semne ale unei boli 
pulmonare (febră, transpirație, 
tuse), alimentație bogată în vi
tamine, bogată în legume, zar
zavat și fructe, frunze de pătrun
jel, mărar, ceaiuri, mere, porto
cale, călirca organismului prin 
antrenamente (plimbări în aer 
liber, expunerea la soare, renun
țarea la vicii precum consumul 
exagerat de alcool (alcoolul dă, 
pe moment, senzația de bine, dar 
scade capacitatea de autoapărare 
a organismului în fața bolilor, 
orj este cunoscut oâ prezența In 
organism a tuberculozei șl a al
tor boli, unele cronice, favori
zează șl apariția silicozei) sau 
consumul exagerat de tutun (fu
mul de țigară paralizează celu
lele pulmonare cu rol de evacuare 
a pulberilor rlin plămân, fără a 
mai aminti și de efectul Iul can

cerigen), evitarea respirației cu 
gura deschisă (90 la sută din 
pulberile poluante, nocive din 
aer sunt oprite de filtrul nazal), 
evitarea sedentarismului, orga
nizarea de asemenea manieră a 
programului zilnic încât durata 
somnului să fie de 8 ore, dat 
fiind faptul că organismul pose
dă, în acest interval de timp ca
pacitatea de a se reface. Obo
seala acumulată duce de aseme
nea la reducerea capacității de 
apărare a organismului. De a- 
semenea este bine ca timpul 
anual destinat concediului de 
odihnă să fie petrecut în stațiuni 
balneo-climatcrice, rccomandân- 
du-se litoralul. Băile Ilcrculane, 
sau în stațiuni unde există sa
line. De asemenea sc iau șl alte 
măsuri, în cazurile avansate, cum 
ar fi redistribuirea în mecdiu de 
muncă ferit de risc silicos a ce
lor care au fibroze pulmonare de 
minării, reducerea programului 
dc lucru, acolo unde este cazul 
și chiar pensionarea celui bolnav.

Pagină realizată de

Ilorațiu ALEXANDRESCU 
la cererea SALV AMIN 

Petroșani, cil sprijinul unor 
cadre medicale din 

Valea Jiului'

■ 87 de noi cazuri de tuberculoză pulmonară depis
tate la mineri în 1993, față de 50 de cazuri în 1980.

■ 65 la sută din personalul încadrat în unitățile RĂII 
evită controlul medical periodic, fapt cu consecințe dezas
truoase pentru propria lor sănătate. Cauza, teama de a 
fi descopcriți ca bolnavi și trimiși în alte sectoare de ac
tivitate, unde nu ar mai câștiga aceeași leafă.

■ 1 din 5 mineri este predispus la silicoză.
■ In Valea Jiului un singur medic specialist în tra

tarea bolilor pulmonarc transmisibile (tuberculoza).

TUBERCULOZA
Pe drept cuvânt numită boala 

mizeriei, TUBERCULOZA FACE 
DIN NOU VICTIME. Săptămânal, 
numai la Spitalul din petroșani 
vin 2—3 cazuri. In diverse stadii 
de evoluție a bolii. Mai grav este 
faptul că, din cauza lipsei de in
formație, din cauza lipsei unei 
educații sanitare a oamenilor a- 
par situații în care deznodămân
tul este fatal. Totul la sfârșit 
de secol, la multe zeci de ani de 
când s-a descoperit tratamentul 
acestei boli cumplite. Ultimul 
exemplu, săptămână trecută, când 
Ghcorghc B. Balint a venit la 
spital în ultimul grad de evolu
ție a bolii. A murit „cu z!le“. 
Pentru că nu s a prezentat la 
timp la controlul medical, adică 
la prima tuse mai suspectă. Avea 
numai 15 de ani. Este numai un 
caz. V-ain prezentat situația de 
la Petroșani. Sunt destule pen
tru toată Valea țiului. Unii se 
duc la spitalul din Vulcan pen
tru c.1 știu că acolo este singurul 
medic ftiziolog din toată Valea, 
adică pentru șase orașe. Gazuri 
grave sunt și la Petrila, (3âmpu 

lui Ncag, I.ufîcnI, liric .mi. Ea 
SjCrvicinl specializat în investi

gații MRF al Spitalului munici
pal se prezintă săptămânal ce
tățeni care fie au deja boala —• 
și este bine că se prezintă — 
fie au contactat viroze respira
torii care pot genera condițiile 
pentru apariția bolii. Practic s-< 
ajuns la o situație extremă. Me
dicamentele sunt scumpe, bani! 
pentru acoperirea celor care au 
regim de gratuitate nu sunt, apă 
pentru spălat pe mâini, nu este 
decât când vrea RAGCL-ul. Oa
menii beau apă din același pa
har. Nu se spală sticlele cu 
sucuri sau bere la fabrici, nu se 
iau cele mai elementare măsuri 
de igienă, in pofida amenzilor, 
a altor sancțiuni. Fel de fel de 
întreprinzători particulari vând 
cu mâinile murdare sau cu pa
hare spălate „de ochii soacrei*  
produse alimentare. Bașca ume
zeala din atmosferă, poluare?, 
școlile lip.sitc de apă, lipsa unor 
unități spitalicești pentru recu
perări a și tratamentul celor bol
navi. Recrudescența tuberculozei 
este mai accentuată în Valea 
Jiului dar ca este un fenomen 
pentru toată țara. Și cum In Va
lea Jiului fluctuația forței de 
muncă este pe „locul I".~
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„Nu poți construi

cu perspective
A r g 11

In ultimii ani ai „icpocii de aur**,  des
chiderea de noi câmpuri miniere pentru 
„asigurarea bazei energetice a țării**  deve
nise o boală. Orice rezervă — cât de mică 
•— determina o masivă stoarcere dc creiere 
dar și investiții uriașe. Indicațiile „de sus**,  
brigăzile de „specialiști**  minieri (care 
erau atât de cunoscători, încât întrebau, 
la gura puțului, „dar cărbunele pe undc-1 
scoateți?) se aglomerau.

Până aici, toate bune. La urma-urmei, 
dacă sunt rezene de ce să nu fie exploa- 

r ’ate „ca să fie-n lume cald*',  cum ar spune 
poetul — senator (sau invers) A.P.? Nu
mai că nu s-au corelat deloc necesitățile 
cu posibilitățile, deci dorința cu putința. 
In aceste condiții, după decembrie ’89, a 
rezistat cine a putut. Mina Iscroni a ajuns 
intr-o situație deplorabilă. Mina Lonca*

m e d t
Pilier a trecut ca sector al minei Lonca. 
Cariera Cimpa a devenit un „lac de acu
mulare**  unde, din nefericire, s-a înecat și 
un copil.

Au rezistat „focului**  economiei de 
piață minele Petrila Sud și Valea de Brazi.

Care, după cum vorbesc cifrele, sunt 
și bine plasate intr-un eventual clasament. 
Motivele sunt pe cât de simple, pe atât 
<le convingătoare. Gândirea tehnică de 
perspectivă, organizare și iar organizare. 
Pornind de la organizare — care este to
tuși o știință — se ajunge Ia oameni, la 
unitatea și loialitatea lor față dc firmă.

Asemenea condiții am găsit la mina 
PETRILA SUD, despre ale cărei frămân
tări dorim 
nostru.

să informăm cititorii ziarului

CIFRELE VORBESC
■ PE PRLMELE 4 luni ale acestui an s-a extras ju

mătate din intreaga producție de cărbune a anului trecut. 
Față de planificare, până la „1 Mai muncitoresc**,  mina 
Pe>rila-Sud a extras o producție suplimentară de peste 
4000 tone.

■ FAȚĂ de 1989, când anul avea 365 de zile lucră
toare, și când mina realiza aproape 100 000 tone pe an, 
in 1992 producția a crescut cu 18,5 la sută, iar în 1993 cu 
76,6 la sută.

■ La deschidere, insă, față de aceeași perioadă, s-a 
ajuns la o scădere cu 64 la sută. In 1993 deschiderile sunt 
„la zero**.  La pregătiri fenomenul c aproape asemănător. 
Așa e fără bani...

■ In abataj productiv ita'ca muncii c depășită cu a- 
proape o tonă pe post, in cărbune cu 100 kg pe post, in 
subteran cu 200 kg pe post, iar pe exploatare depășirea se 
cifrează ia 200 kg pe post.

■ Indicatorii economici sunt, de asemenea, pozitivi, 
Un exemplu: Mina Petrila-Sud produce tona de cărbune 
cu cheltuieli sub media pe Regie.

Pagină realizată de 
Mircca BUJORESCU, la 
cererea EM Petrila Sud.

„AUXILIARIIii

• Auxiliarii nu sunt chiar au
xiliari. Sunt chior importanți și 
necesari.

• Dacă nu .nicrgc“ upr.if.iț.i, 
«ubteranij sfă.

• Toate utilituțiie de la su
prafață — ne spune inginerul 
șef electromecanic, dl. Nirofac 
■Popoviriu — au fost realizate în 
regie proprie atelier mecanic, a- 
tclier electromecanic, stație de 
innâmolire. centralii termică, ves
tiare, circuit de trân*jx>rt,  bcn/i

• tproviz’.oi .11 
marc perie. I.i. 
depozit propriu, 
xempln, se ..'Iu. > 
•ninci l’ofril 1 I1 
rul In ultimul 
ipi ovi/ion.irii 
problem-lc -ui-f
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Discuție cu dl. ing.

dacă trăiești
trecut!”

DUMITRU OPREA, directorul minei
—Domnule director, vă rog, 
creionul pe hartă, să ne pre-cu

zentați mina pe care o conduceți.

— Suntem o mină tânără. 
Acum 6 ani, exact la 1 mai, s-a 
înființat EM petrila Sud, prin 
demararea lucrărilor de deschi
deri și pregătiri. S-a pornit de 
la o producție mai mult simbo
lică, de doar 30 de tone. Prin
cipalele zone de exploatare sunt 
stratele 3 și 5. Am început cu o 
mână de oameni și am ajuns la 
un efectiv

fiind preluată de cel de producție. 
Am sacrificat deschiderile și 
pregătirile dar n-am neglijat to
tal „ziua de mâine**.  Și acum 
lucrează trei formații de pregă
tire, urmând ca, în perspectivă, 
să trecem la deschiderea blocului 
V, asigurând înlocuirea capaci
tăților epuizate din blocul IV, 
stratul 5.

de 850 de angajați.

— Vă sperie reducerea suuven- 
țiilor și culoarea nu prea „roză* 4 
a viitorului în minerit?

— Cum 
tea pentru

ați organizat activita- 
a nu... disipa forțele?

— Intr-adevăr, nu le-am disi
pat. Lucrăm cu un singur sector 
de producție (care deține și pon
derea efectivului) și un sector 

electromecanic — transport. De 
asemenea, mai avem o formație 
de securitate minieră și una de 
suprafață. N-am apelat la o or
ganizare „mamut", pe sectoare 
și „sectorașe**,  pentru a nu irosi 
forțele.

— Vorbiți-mi, vă rog, despre 
principalele dumneavoastră preo
cupări de perspectivă.

i
— Datorită lipsei fondurilor de 

Investiții, am fost ncvoiți să re
nunțăm la organizarea sectorului 
de investiții, parțial activitatea

— Nu poți construi 
dacă trăiești in trecut, 
tăți ca „laă’ să treacă și 
meargă!**,  sau „cât o ține, o ține' 
sunt pe cât de dăunătoare pre
zentului, pe atât de distrugătoare 
viitorului. Mineritul a avut și 
are nevoie de subvenții. Problema 
care se pune e cât și cum sunt 
folosite. Din punctul de vedere 
al conducerii RAH, deci și al 
conducerii minei noastre, lucru
rile sunt clare. Stabilizarea pro
ducției, sporirea productivității și 
reducerea costurilor vor face mal 
mult decât orice subvenție, cât 
ar fi ea de mare. Vremea «U. 
„picatul din cer“ a trecut, legile 
economiei de piață sunt dure, 
Noi suntem pregătiți să ne des
curcăm prin hățișul lor.

I

Problema „Number one“
PUȚUL AUXILIAR

Problema esențială care frământă colectivul de teh
nicieni de la mina Petrila-Sud este deschiderea în adân
cime, prin puțul auxiliar. Din punct de vedere fizic există 
posibilitatea de a sc finaliza aceaslă lucrare de anvergură, 
până în 1995.

Dar, cum toate se leagă azi de bani, situația e în „coa
dă de pește**.  Din partea RAIT, funcție de alocarea de 
fonduri de investiții, există promisiuni. Petrila Sud este 
prevăzută în ordinea priorităților cu această lucrare. De 
fapt, în relațiile cu RAII-ul, Petrila Sud ocupă un loc 
aparte : e „copilul mic și ambițios**,  deci trebuie să i se 
acorde atenție.

Vă mai amintiți de Eugen Voicu?
■ El conduce acum, două abataje 
Cine tr iește de mai mulți ani in

frontale, la EM
Valea Jiului e 

imposibil să nu și amintească de Eugen Voicu. Numele 
lui apărea pe primele pagini ale ziarelor, chipul său In 
prim planul micilor ecrane. Motivul era unul singur: 
Eugen Voicu < ra unul dintre cei mai buni șefi de brigadă 
din mineritul românesc. Eugen Voicu nu a fost și nu este 
un „stahanovist**  așa cum zic Jpurcații la gură. Eugen 
Voicu este un om muncitor, un miner bun, priceput și 
cu multă minte El știe cum să cumpănească posibilitățile, 

Mc cât să ceara ca sa dea cât i se cerc Când e vorba 
despre puturoși, ei bine, atunci Eugen Voicu 1111 știe 
multe, Probabil, tocmai de aceea, și acum, în ealitat,. de 

mina 
miner

Șeful «clorului <l> prodii'lie 
irig. Mih.ii Crasovski, un om 

„cât iniint- I' ii.'-n vorbit dc 
multe orj despre oamenii sal.
Întotdeauna a inc'plit cu Viicu. 
fiindcă așa sc carie I>.u- roi-i ui 
tă nici pe ceilalți brigadieri.

Brigada lui Volctl „dâ“ doua 
treimi rlin produciia de cărbu
ne a minei. I’o c l< dOuâ fron’a-

(•

s i >rl 
n i
/ i t < i

viitorul, 
Mentali- 
leafa să

Supărarea 
liderului

Ic din stratul 5 lucrează 100 de 
oameni sub conducerea lui Voi
rii. In afara celor două frontale, 
sectorul mai are unul în stratul 
3 și un abataj cameră în același 
strat. Acestea sunt conduse de 
l’olifron I’opescu și Ion Dinu.

I.a pregătiri, pe locul I în 
c-te un brigadier „crescut" 
Petrila Sud, Adrian Acriv.n, 
tânăr 
mele 
doua 
t.irc"
V il A

top 
la 

un 
ur- 

r a celelalte 
g.îtire „trag 
< I Mic <a

Domnul Paul Truică, liderul 
de sindicat e o mai veche cu 
noștințâ a cititorilor noștri. A' 
fost fotbalist de performanță, în 
vremea când fotbalul se juoa ’ 
și din plăcere, nu numai pentru 
bani mulți. După retragerea din 
viața sportivă, dl. Truică lucrează 
în minerit, ca maistru. Oamenii 
l-au ales lider de sindicat la Pe
trila Sud nu pentru că „sare 
bine la cap”, sau că „faultează**  
adversarii, ci pentru că au con
siderat că Ic poate reprezenta 

interesele. Mari necazuri sindi
cale nu are dl. Truică la Petrila 
Sud. In generaj, oamenii an asi
gurate condițiile de muncă și 
salarizare, banii nu-i dau afară 
din casă dar ajung, problemele 
sociale sunt rezolvate cu înțele
gere de conducere.

Necazul d-lui Truică — de 
fapt al tuturor oamenilor dc la 
Petrila Sud — este legat de LO
CUINȚE. Fiind amplasată la 

„răscruce de drumuri", mina Pe
trila Sud aparține teritorial de 
orașul Petroșani și administrativ 
de orașul petrila. Și, cum „copilul 
oii multe moașe..." mina nu prea 
primește repartiții de locuințe 
nici dc colo, nici dc colo, con
form cerințelor. A mai dat și Pe
trila, s-.i slraduil și Pctroșanlul, 
dar situația nu c deloc cea do
rită. Cereri sunt multe și justi
ficate. O.imenij ar fi mulțumiți 
să pirineascâ o locuința chiar Și 
In cartierul „Primăverii**  (așa ti 
zice la „Aeroport", pe-nici, pe la 
Petrii,1 Sud!) dar nici acolo nu 
suni case Se speră că, prin pie
lii jc 1 de către 
blocuri r|i"tr<id ilo 
par i( iilor e ipit.ile 
și păsurile celor 
Sud

R AII 
in vei 
»c voi 
de iu

In 11 t iivlicatul minei Pe-
liil.i Silii te )n cele mai Rune
relații cu i onduccrea, ccea ce.
să recunoastern, mai rar se în
tumpla 111 vremurile astea de
râslrisli .
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Povești de pe alt tărâm
A fost odată, ca niciodată, o țară civilizată. In țara 

eia de basm primăvara se plantau pomișori, se puneau 
straturi de fiori, din loc în loo se puneau și coșuri pentru 
hârtii de prisos, în parcuri erau bănci, străzile se măturau 
șl fiecare gospodar ieșea în fața casei sale de mătura prin 
preajmă, să fi_-frumos în luna florilor și în lunile de peste 
ani. Și tot în țara aceea de basm, — se vede clar că oa
menii de acolo erau de pe alt tărâm — gospodarii orașului 
munceau, se refăceau marcajele rutiere, se punea asfalt 
pe drumuri și se ridicau din două în două zile reziduurile 
menajere, fântânile arteziene creau curcubee ad hoc, spre 
bucuria pruncilor ieșiți precum gâzele, la soare.

Câ era luna mai și astrul ne îmbia la visare, la plim
bare și ne ocrotea cu razele lui binefăcătoare. In țara 
aceea de basm, câte nu făceau edilii vara. Iar pe șantie
rele de locuin’e clocoteau ca într-un stup. Roiau oamenii 
muncind, că doar pentru ei construiau. Și veneau Armin
denii, de se umplea tăpșanul Parângului, înspre cabană, 
Ia „Rusu“ și poiana Brădetului. O bere, un mie, o joacă 
'de copii, un șah, un cântec zis cu foc de ăi mai mari cân
tăreți din urbea cu un singur bulevard și nici un semafor. 
Ba mai veneau și de prin orașele împărătești alți „doini- 
tori“ să zică de bine la oameni.

Basme, dom’le Basme pe care copiii noștri cei mici 
nu le vor mai crede. Nu vor crede că a fost vreodată acea 
țară.

. p Tristă e luna florilor, în ist an. Și tare săracă. De-a(âta 
economie de piață florile nu mai sunt grijite de nimeni. 
Păi cu ce să le ’grijească oamenii? Cu sapa de lemn? Că 
acolo au ajuns.

Pagină coordonată de

Horațiu ALEXANDRESCU

Cine nu a urcat pe munte nu cunoaște măreția ce
rului. Acolo, pacea, liniștea și fericirea sălășluiesc pen
tru că nu există nici UNDE și nici CÂND.

Foto: Iulian IIORNAK

—_ FLORILEGIU —— Hollywood, Hollywood
STALLONE

' ORIZONTAL: 1. Floare de toamnă care 
prezintă 88 de variante coloristice; 2. 
Floare care a rămas în istorie datorită u- 
nui război regal — Fantastic; 3. Mamă 
(arh) — Fir, nu o dată folosit la legatul 
buchetelor de flori — Radu Boureanu; 4. 
Sodiu — Comună In Ardeal — Prăjitură 
cu alune; 5. Tip — Cunoscut umorist pe- 
troșanean; 6. Puiul caprej — Lapte solid| 
7. Concern american pentru telecomuni
cații (siglă) — Interjecție — Alifie I 8. 
Scaun ecvestru — Unice; 9. Ață — Mo
neda .șahului; 10. Papagal sud-american 
—- Rație.

I VERTICAL: 1. Flori curate __ Medici
nală; 2. Floare de câmp; 3. Râu In Ar
deal — Garnitură — Notă muzicală do 
factură oltenească; 4. Piesă intr-un lanț 

■* *-  Altă notă muzicală; 9. Fără ea nu creso 
Ciorile — Iia, cea ou multe flori, face 
parte din el 1 6. Cui bătut în cap — Lână 
încurcată răul f. Flori politice; 8. Inter- 
|e<ție — Un „guru" fără cap! — Lui în- 
•uși; 9. Lacrima naturii la Flori de pri
măvară.

• Mai bine fără domiciliu de
cât cu locuință pe veci.

• Nu există artă minoră, ci
numai artiști mici. k

s. (Tudor MUȘATESCU)

Dialog
I • Adevăratul umorist trebuie 
W stârnească râsul la modul cel 
<nai serios.
« <
I • Griticii văd muzica ți aud 
pictura.

j • Scleroza timpurie se eheamă 
tot precocitate ?
ÎT» Și In rândul mediocrității «a 

di 0 luptă. E ceva să fii cel mai 
bun mediocru.

Tiparul. Strănuți în zece mii 
exemplare și nimeni nu-țl 

spune sănătate.
a»- «rrr»<
Ț • Setea face toasturile scurte.

, (Valeriu DUTIJLESCU)
• jitii 1»

£ 
pq 

W

Q

£

CQ
W

uri cu noi
• Cea mal adâncă melancolie 

este cea care provine din nici un 
motiv.

• Când trecutul tău nu-ți spu
ne nimic, poate că vrea să te 
menajeze.

Aforisme

Dezlegarea careului apărut in numărul 
trecut :

ORIZONTAL: porumbescu — Are — OE
— Gaș — Incitatus — Ieși — Arcă — 69
— T — Alta; — I — Roșu — Ads. — 
Otavă — Areț — Ra — Irăre — E — Bur
tă — I — Pa — Armindeni.

Iepurii 
meile cu 
laude.

înșine
• Există o vârstă la care o 

femeie trebuie să fie Irumoasă 
ca să fie iubită. Urmează insă 
cca la care o femeie trebuie 
sa fie iubitei ca să fie frumoasă.

(Francolse SAGAN)

se prind cu câini, fe- 
bani și n<‘bur\ii cu

(Proverb german)

Lăcomia - regilor aduce foame
tea popoarelor.

(Vasiie Alecscndri)

Săptămâna leneșului arc șapte 
sărbători.

(Miiiai Sadoveanu)

Trăiește într-o vilă-buncăr, păzită atent de „gorile". Pentm 
inducerea in eroare a celor ce ar putea comite un atentat asupra 
sa, mai multe persoane cu înfățișare asemănătoare cu a sa și, 
evident cu îmbrăcăminte identică acceptă nu pe gratis, desigur, 
să se plimbe prin cartierul său. Sosii de mâna întâi. Și îndură 
singurătatea cu stoicism, așa cum îndură .și râsul vecinilor care 
pentru maniile sale nu-1 iartă deloc. Iată ce spune Jack Lemmon 
despre „Rarnbo1*.  „In jurul casei sale sunt atâtea proiectoare, iar 
geamurile sunt incasabile, încât locuința lui pare a fj o navă d-in 
„Războiul stelelor". Gulmea este că Stallone este în plină febr£ 
a filmărilor pentru „Cliffhanger", unde interpretează un alpinist 
care încearcă să-i salveze pe supraviețuitorii unui accident do 
avion, luați ca ostateci de teroriști. Dat fiind „curajul de Iepure" 
al lui Sylvester Stallone, există destule îndoieli prin veridicitatea 
personajului amintit. Și, totuși, din sala de cinema, lucrurile 
văd altfel.

urmnuiuuitrnrnintitninmiiiniHtiff

HAI SĂ RÂDEM!
— Gigele, de ce ai legat papa

galul la urechi ?

—- Se ceartă tata cu mama și 
nu vreau să învețe vorbe urâte.

★

— Cestele, papagalul nu mal 
e în colivie.

— Aha, de aia vorbește pisica I

*

— Tu îl crezi pe bărbatu-tău 
că se duce duminica la pescuit ? 
Nu a adus niciodată vreun pește.

— Tocmai de asta îl cred I

*

— Domnule, pisica dumitale 
nu a furat salamul.

— Bine că mi-ai spus. Nu II 
mal uau sa mănânce.

Unde mergem?
• Și, totuși, duminică, 9 mal, 

zi plină.
• La I’aroșcni, echipa lui Gogu 

Tonca primește vizita liderului, 
Petrolul Stoina. Un meci pe viață 
și pe moarte, pentru că cine va 
pierde două puncte, se va găsi 
în poziția de loo neplăcută da 
în poziția de loc plăcută do 
vor fi amenințate cu retrograi 
darea, iar oaspeții vor eșua In 
lupla lor cu Gaz Metan Mediaș, 
o echipă de +7. Un rezultat da 
egalitate nu ar favoriza Insă, 
nicj el. vreo echipă. Așadar, un 
derby care trebuie văzut.

• La Uricani, Minerul va în
tâlni pe CSM Garansebcș, o 
echipă care a adus două puncte 
din deplasare in etapa trecută, 
Minerul insa, are un ritm do 
metronom acasă și nu va „ne
gocia" cu adversarul, decât pro
porțiile sdorului.

Fotbal, divizia C
— Parângul joacă acasă cu Fa- 

vior Orașlie. Singura problemă 
se pune pe seama adversarul Ji 
daca se va prezenta sau nu.

— Minerul Aninoasa — Mine
rul CcrteJ. Victoria echipei din 
Aninom.a nu poate fi pusă la 
induialft.
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Săptămâna patimilor sociale
(Urmare din pag. I)

Unii pierd, alții câștigă
’ Se poate spune fără a păcătui că săptămâna 
care a trecut a fost o săptămână a patimilor so
ciale. Pe lângă grija stârnită de reducerea sub
vențiilor s-au adăugat grijile creșterii prețurilor 
fi amenințării cu declanșarea unei greve gene
rale care să paralizeze viața economică a țării. 
Am asistat la adevărate cacialmale ale unor li
deri sindicali. Gum poate fi interpretată altcum
va declanșarea grevei generale în pofida sem
nară unuj protocol după îndelungi tratative cu 
guvernul ? încălcarea prevederilor protocolului 
de către confederația sindicală „Frăția", n-a 
făcut altceva decât să demonstreze că greva era 
dinainte programată, indiferent de rezultatul 
negocierilor cu guvernul. Amânarea cu 48 de 
ore anunțată de alte confederații sindicale a 
contribuit la mărirea confuziei. N-au lipsit nici 
încercările opoziției de a profita de situație pen
tru a câștiga capital politic, prin publicarea u- 
nei Declarații demagogice și oportuniste „de 
sprijin" a revendicărilor sindicaliste înainte .de 
finalizarea negocierilor pe care le-au purtat sin
dicatele cu guvernul. O altă situație confuză s-a 
creat în însăși mișcarea sindicală. In timp »e 
jumătate din forțele sindicale din țară duceau 
tratative cu guvernul, cealaltă jumătate a trecut 
la fapte sau ți-a declarat neutralitatea. Ge să 
mal înțelegem din acest amalgam de manifes
tări revindicative ?

La o analiză mal atentă se pot detașa însă 
câteva concluzii care vin sâ limpezească starea 
<k confuzie. In dimineața zilei de 5 mai, când 
sc aștepta declanșarea grevei generale s-au în- 
r< strat câteva tentative de dezinformare, me
nite să ridice populația și să amplifice mișcarea 

l vistă. In anumite ziare centrale a apărut tn- 
îBi'mația mincinoasă cum că minerii din Valea 
Ji ilul vor porni spre București, pentru a face 
ordine, Ca spărgători de grevă in slujba guver
nului. Concomitent s-au răspândit zvonuri me
nte să incite minerii. La Lupcni, in dimineața 
zrilci de 5 mai, se răspândise un zvon cum că

SPECTACOL
T_a Teatrul dr năuc „I. D. Sârbu" din Petroșani, are loc as

tăzi, r> >ure școlară organizată dc elevii ți cadrele didactice 
..n Liceul de informatica din Petroșani. Manifestarea va Începe 

ia ora 16. Sunt invitați părinții, colegii și prietenii tinerilor ar
tiști. Cum acest gen de manifestări au un dublu caracter, de cul
tura și dc divert;-ment, nu ne îndoim că, la final, dansul ți mu
zica vor pune, preț de câteva ore, stăpânire pe foaierul Teatiului. 
(Al. H.)

I W V I T M J I E
După succesele repurtate de elevii secției de muzică a Școlii 

generale nr. 1 din Petroșani, in concursurile dc interpretare mu
zeală de la Timișoara ți Deva, concursuri de anvergură naționa
lă. pe adresa scolii a sosit o nouă invitație, dc această dată din 
partea Liceului de muzică și al Inspectoratului școlar din Târgu 
Jiu — GorJ. In perioada 3—6 iunie, la Târgu Jiu va avea loc un 
neu Icstival-con< ur. al elevilor din unitățile de Învățământ primar, 
gimnazial și liceal care au profil artistic. Vom fi reprezentați de 
8 tinere talente. Se intenționează trimiterea la acest concurs care, 
de asemenea, are caracter interjudețean, și a altor copii, alături 
de cei deja „consjcrați*  pe scenele țarii. Cum numărul celor care 
ac află in pregătirea concursului este marc, va avea loc, mai întâi 
la Petroșani, o selecție. Iată că, în anul 120 de existență a școlii, 
copiii de la secția artă, îndrumați cu pasiune de profesori compe- 
tenți, înțeleg să fie la înălțime. (C. 1IOLBAN)

• MINERUL VULCAN — MI
NERUL TEI.r'C 3—0 (nspre- 
zentare). Dup i cele 15 minute 
regulamentare, brigada dc arbitri 
a fluierat câștigarea meciului de 
către echipa gazda cu scorul de 
3—0, atât la ecnipcle de juniori, 
cât și la seniori. Minerul a fu< ut 
(nsă un util antrenament in 
continuare sub privirile re lor
circa 50 de spectatori care au 
rămas in tribune sa și urmai cas
ta fpvoriții.

• MINERUL BARBATF.Nl _
B’AVIOR ORAȘT1E 5—0 (2 J).
Am văzut o echipa Mint ruj cu o 
deosebită poftă de joc și cu o 
pr< gatire fizică superioară. In 
ciuda terenului greu, dc-.fund.it 
pc alocuri, gazdele au controlat 
partida ți au punctat spectaculos 
prin șuturi de la distanță ți din 
centrări ca la carte. Garda a 
deschis scorul In min. 21 și tot 
el J-a majorat în min. 28. în par
tea a doua a jocului Gigi D.inâ 
a înscris spectat ulos cu i ipul 
(min. 54), Biiane.inu s-a 4us cu

Fotbal, divizia C
doi advcrs.arj în spate ți a mar
cat in min. 50, iar cu doua mi
nute înainte de final, Bcjenaru 
l-a învins dc la 20 dc metri, pen
tru ultima dat i pe portarul oas
peților. Bun arbitrajul brigăzii 
de arbitri clin Hunedoara.

• MINERUL CERTEJ — PA
RÂNGUL LONEA 3—4 (0—0). La 
pauză, eu toate acțiunile celor 
două echipe tabela de marcaj a 
ramas imaculată. Parângul a re
luat partida furtunos ți a des
chis scot ut prin Frimu, iar gaz
dele au egalat imediat. Pregăti
rea fizică și-a spus insă cuvântul. 
Ciocan a ridicat scorul la 2—I, 
după care Frimu a mai punctat 
de două ori. Cu 4—1 (a activ, oas
peții au oprit motoarele, far gaz
dele s-au apropiat la numai un 
gol diferi nță, după ce au înscris 
de două ori. Victoria Parângului 
este aproape egală cu câștigai ca 
campionatului.

• METALUL CR1SCTOU — 
MINERUL ANINOASA 4- I.

minerii nu ma; beneficiază de anumite drepturi. 
Au trebuit câteva ore dc deliberări până să se 
clarifice că e vorba de un simplu zvon...

Veștile sosite din întreaga țară au confirmat 
că greva care s-a vrut generală a fost, de fapt, 
doar parțială. Datorită transparenței de care au 
beneficiat tratativele dintre guvern și sindicate, 
tentativa unor partide politice de câștigare de 
capital politic pe fondul nemulțumirilor popu
lației din nou n-a avut câștig de cauză. Majori
tatea salariaților n-au participat la grevă. Lide
rii celor cinci grupări sindicale care au declan
șat conflictul colectiv de muncă nu au avut în 
sprijin majoritatea în numele căreia au purtat 
tratativele cu guvernul. In schimb a câștigat 
teren noua Confederație sindicală constituită la 
25 aprilie în Valea Jiului, care se pare că are 
maj multă reprezentativilate.

„Noua grupare eonfederală, care s-a Închegat 
în jurul nucleului de bază al Ligii sindicatelor 
miniere din Valea Jiului, Include circa 80. la 
sută din salarlații din țară, ne-a declarat, într-o 
recentă discuție, domnul Miron Cozma. De cu
rând noua Confederație, a dobândit un sediu 
în București. Și noi confederații și sindicate din 
țară și-au exprimat dorința de a intra ’n Con
federația noastră".

In acest context, delimitările din mișcarea 
sindicală națională începe să dobândească O- 
rientări noi. Este acceptată idcca reformei eco
nomice ca un rău necesar. Sunt acceptate unele 
sacrificii Inerente procesului de tranziție. A 
fost semnat un protocol între Guvern și cele 
cinci confederații sindicale. Geea ce nu s-a în
țeles până acum în mișcarea sindicală — că nu 
poți cere Ia infinit salarii din ce în ce mai mari 
fără acoperire în muncă reală — începe să se 
clarifice. Săptămâna patimilor sociale se pare 
că aduce tocmai o astfel de clarificare, care era 
atât de necesară pentru a stopa înaintarea țării 
pe calea dezastrului economic.

Viorel STRAUȚ

Cotidiene

Hoț de 
trandafiri

Poliția din Lupcni l-a arestat 
pe Vasile l’aladi. A furat 20 pu
teți de trandafiri, abia sădiți zi
lele trecute pe peluzele din cen
trul orașului. Iîațul este, născut 
in comuna Jilava, județul Iași, 
în 1965. Este angajat la EM Lu
pcni ți locuiește pe strada Pădu
rarilor nr. 12, fârâ să aibă forme 
legale de mutare iu Lupcni.

Adevărul e ca nu este unicul 
„Iubitor" de trandafiri. Este sin
gurul prins. Hoția lui a fost pre
cedată de câteva nopți de dispa
riția altor 50 de butași de 
trandafiri, aduși și plantați din 
banii puțini ai Primăriei pentru 
înfrumusețarea orașului. Dar, 
alții încă n au fost prinși. Poate 

nu e prea târziu. (T. DitAGAN) 

Volei I
CLASAMENTUL FINAL

1. Hanoiul Lugoj 1fi JJ 3 43—12 29

2. M.itri. Tr Mureș lfi 11 5 37—23 27

3. „Poli" Timișoafa 16 11 5 37—21 27

4. Coinprcst Brașov 16 10 6 36—22 26

5. Jml I‘( 11 oșanj 16 9 7 33—28 25

fi lii i oi d ( 1 iij 1G 11 8 32—31 21

7. Olt< u Craiova 16 6 10 22—39 22

8. Olimpiu Oradea >6 2 14 16—4.3 18

9. Sp.iil.ic. Brașov 1G 2 14 11 — 15 17

Rubricii coordonată <le
Bord NEAMTIJ

cificului și condițiilor ce-i sunt 
proprii și prin care se identifică, 
m ansamblul social-economic, 
ca personalitate distinctă. Cât 
despre încercările de a monopo
liza negocierile, modul în care 
au procedat confederațiile 
ce se cred „reprezentative", le-a 
făcut să piardă adeziunea unor 
sindicate sau federații.

— Alții au câștigat această 
adeziune ? -a t

— Au câștigat. De exemplu 
noi, prin constituirea Alianței 
de la Petroșani am câștigat și 
suntem mereu contactați de di
ferite sindicate din țară, care, pe 
măsură ce-șl limpezeso orientări
le, doreso să se afilieze cu noi. 
Dintr-un punct de vedere, eu 
înțeleg efortul celor 6 confedera
ții de a cere modificarea Legii 
căci sunt într-un pericol real de 
a pierde teren în fața Alianței 
noastre. Consider că am câștigat 
adepți datorită poziției noastre 
corecte și realiste: sunt greutăți, 
dar ele nu se rezolvă cu o grevă 
generală care nu ar face decât 
să agraveze starea social-econo- 
mică în care ne aflăm. Acest 
punct de vedere corespunde opi
niei tuturor membrilor de sin
dicat care sunt de bună credin
ță.

— Se ne spuneți dcșpn’ A- 
lianța de la Petroșani, ca perso
nalitate și pondere în structura 
sindicală pe țară 7 

Rusia

Boris Eitîn s-a adresat>

poporului
Joi seara, după cum au trans- In legătură cu vicepreședintei®

mis agențiile internaționale de 
presă, președintele rus-Boris El- ’ 
țin, s-a adresat prin televiziune 
poporului rus.

Motivul adresării 1-a constituit 
prezentarea concluziilor referen
dumului ce a avut loc în Fede
rația Rusă pe data dc 25 aprilie 
a.o,

Analizând concluziile ce se 
desprind după plebiscitul, în ur
ma căruia Boris Elțîn a câștigat 
detașat disputa pentru putere 
cu principalii săj rivali politiei: 
parlamentul rus prin speakerul 
său, Ruslan Ilasbulatov | vice
președintele Alexandr Ruțkoi șl 
președintele curții constituționa
le Valerl Zorkin, acesta a apre
ciat în mod pozitiv rezultatele 
referendumului, adresând mul
țumiri poporului rus pentru o- 
i ientarea sa.

Președintele a afirmat faptul 
că încrederea manifestată de 
ruși în persoana sa reprezintă de 
fapt dorința poporului rus de a 
pași in continuare pe calea re
formei de tranziție.

— Noi am Intitulat) această 
Alianță ca fiind a sindicatelor 
democratice, fără să contestănț 
spiritul democrația al altor«6 
Acționăm „pe orizontală" curij 
se spune, deci în cadrul Alianței 
este respectată autonomia și peft 
sonalitatea federațiilor șl conte-, 
derațiilor componente. Ca pori-*  
dere, deținem circa 80 la sută din 
totalul populației salariate din 
unități cu capital de stat. In jf- 
ceste condiții, este ncdcmocr<- 
tic și nelegal să se încerce se 03-, 
terea noastră din circuitul nego- 
ciorilor. Constituirea Alianței K 
Petroșani este un fapt ce ne o, 
norează și totodată, o recunoaj» 
tere că mișcarea sindicală dM 1 
Valea Jiului, constituită în ju^rfl 
Ligii minerilor, este puternică 
și are o Orientare cu adevărat 
democratică. Personalitatea Lîg« 
întărește și personalitatea Confe
derației sindicatelor miniere ți 
este principalul motiv de abați 
ție pentru alte structuri sindic#, 
le care se îndreaptă spre noi < fl 
încredere și din dorința de B 
f] mai bine reprezentate în ta- 
drul oricăror negocieri sau dis
cuții la nivelul Guvernului. P4 
noi nu poate decât să ne bueur< 
că în cadrul mișcării sindical^ 
din țară au avut loo schimbări 
în bine prin recunoașterea min®» 
rilor ca o categorie socială-- carii 
ocupă un loc distinct în viața «■ 
conomică și soială a țării. J

Ruțkoi, Elțîn a informat poporul 
rus că datorită faptului că acestg 
a trecut în mod fățiș In tabăra 
opoziției, a fost eliberat din toa« 
te însărcinările pe care la ave*  
până acum, limitându-i aproape 
până la eliminare prerogativei® 
specifice funcției deținute. Re- 
ferinclu-sc la etapele viitoare al® 
înfăptuirii reforme! in 
Rusia, Boris Elțîn * 
punctat principalele priorități spr® 
care se va axa acțiunea sa fi I 
executivului. Intre acestea s® 
află: elaborarea și adoptarea Os 
nei noi constituții, organizare® 
de alegeri generale până în toanir*  
na acestui an, refacerea econ9 
miei Federației, consolidarea sth 
veranității sale terîtorhfle (1 g 
rolului său în viața internațional^ 

Sunt proiecte de maro anveiji 
gură pe care se pare președintei® 
Elțîn este hotărât să le dacă I*  
bun sfârșit, mai ales că 
aprecierile făcute, armata eaC® 
de partea sa în proporția dc fg 
Ia sută, luându-se în catcu) 041 
turile exprimate la referendum, 
(Gh. e.)

Fotbal feminin
REZULTATE TEHNICE: Flamura S.ilu 

Mare -^Indes Sibiu 4—0; CFR Tg. Mureș — 
Colorom C'odlca 1-1; Mucart Cluj — Ani©, 

leana Alba Iulia 2—fi; JU Oradea — Femin# 

SI. Gheorglie 1—2.

CLASAMENT

L Universitatea Petroșani 10 9 1 0 38— 7 12
2. Flamura Satu Mare 11 8 2 1 25— a 18
0. Ardeleana Alba Talia 10 8 I 1 53— 7 n
4. Colorom C'odlea 41 6 1 4 25—14 13
5. Mucart Cluj 10 4 t 5 20— J»
6. îndes SiEiti 41 3 1 7 22-28 7.
7. CFR Tg. Mureș 11 1 3 5 10—41 7.
8. Feinina Sf. Gheorgho 41 2 1 11 15—10 5
9. IU Oradea 10 i0 1 10 6—46 ]

A'.lăzi, 8 mai: Ardeleana Alba Iuti*  —- tfni- 

vcrsitiitea Petroșani.

BARBATF.Nl
fund.it
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PLANUL DE
în Pale, capitala provinciei sâr

bești din Bosnia-Herțegovina, 
după 17 ore de dezbateri furtu
noase, parlamentul sârbilor bos
niaci a respins planul de pace 
Vance — Owen.

Rezultatul votului pare para
doxal, dacă avem în vedere 
elementele ce dădeau speranțe 
pentru încetarea devastatorului 
război ce macină de peste un an 
de zile această fostă republică 
iugoslavă.

Duminică. în Grecia, în pre
zența copreședinților mediatori

Mica
ANIVERSARI

PENTRU Renata Rebegea toată 
dragostea noastră și căldura su-" 
fletească, multă fericire la împli
nirea celor 29 de ani. „La mulți 
ani I*.  Te iubim mult de tot. Ra- 
reș, Nicușor. (2965)

TOATE florile din lume, feri
cire și mult soare în sufletul tău 
de aur. „La mulți ani I". Naty. 
Ghj multă dragoste, mama, tata, 
tratele. (2961)

AGUM, când în buchetul vieții 
prinzi al 18-lea trandafir, draga 
noastră Claudița Simencu, mama, 
tata, familia Gâlățan, Petre, Mar
cela și Andrada, Iți urează 
teucire și „La mulți anii". (3000)

LA ANIVERSAREA zilei de 
naștere, sănătate, fericire și „La 
mulți ani l“, pentru Nuși Todo- 
ran. Cu drag, Rodica Potoroacă. 
0014)

VANZARI—CI MPARAKI

SC .AXA Tg. Jiu vinde en gros 
BASCHEȚI CHINA — calitate 
excepțională. Relații: telefon
0929/14190. (3004)

VÂND autoturism Mitsubishl, 
an fabricație 1984, motor Diesel, 
complet, tip Citroen, televizoare 
color, 80 000 — 140 000 lei, video 
lecarder Hitachi șl casetofoane 
fiiarp dublucaset. Telefon 545148. 
08 W)

VÂND Skoda 1000 MB Lupeni, 
Fomilor, 1, (lângă Ocolul Silvic). 
0013)

VÂND garsonieră 2 milioane. 
Petroșani, Avram Iancu (Piață), 
3?20. (2927)

VÂND Citroen Diesel, fabrica
ție 1984, Înscris în circulație, preț 
atrea 3800 mărci. Relații, telefon 
M8322, Hunedoara. (3003)

VÂND INTERMEDIEZ co
menzi ferme pentru procurarea 
In regim de vânzare — consigna
ție - a unul număr limitat de 
mașini noi stradale pentru pre
parat Înghețata, biciclete, moto
ciclete 125—175 cmc. Relații, Tg. 
■Jiu. telefon 0929/44411. (2922)

VÂND apartament 2 camere, 
decomandate, In Petroșani. Tele
fon 541686. (2959)

CUMPĂR autoturism Renault 
8, tamponat, înmatriculat, Hune
doara, telefon 717425. (2921)

CUMPĂR set cuzineți noi Olt- 
cit — Club, motor franțuzesc. Te
lefon 541237, după ora 15. (3020)

F OFERTE SERVICIU

SG VALCEANU angajează os
pătari și barmani (numai femei). 
Relații, la sediul firmei din Vul
can, str. 1 Mai, nr. 9 (vizavi de 
Școala generală nr. 1). Selecțio
nările se fac luni, 10 mai, ora 
12. (3019)

SCHIMB LOCUINȚA

SCHIMB apartament proprie
tate, 3 camere, zonă centrală, Pe
troșani, cu casă. Telefon 5 15118, 
după ora 16. (3018)

PACE A FOST RESPINS
pentru încetarea războiului, re
prezentanții SUA și Marii Brita
nii, liderul sârbilor bosniaci Ra- 
dovan Karadzic semnase, fără 
să fie convins de gestul său, pla
nul de pace pe care celelalte do
uă părți aflate în conflict, cea 
musulmană și croată, îl accepta
seră de mai multe săptămâni. 
Nemulțumirile sârbilor sunt le
gate de noua hartă a Bosniei-Her- 
țegovina, propusă de cej doi co
președinți, pe seama căreia par
tea sârbească este dezavantaja
tă atât din punct de vedere eco-

nomic, cât și strategic (legătura 
sa cu Iugoslavia făcându-se prin- 
tr-un adevărat tunel, ce trece 
prin partea adversă).

Cu toate acestea, tratatul a 
fost semnat. S.U.A. 
a ridicat embargoul asupra 
armamentului livrat părții mu
sulmane. Este încă o dovadă că 
americanii merg mână în mână 
atât cu musulmanii, cât și cu is- 
raelienii, ducând practio o poli
tică duplicitară, numai și numai 
în avantajul lor. (Gh. G.)

publicitate
PIERDERI

PIERDUT acte mașină (limba 
germană), în Petroșani, zona Her- 
mes, pe numele Toni Covaci. A- 
ducătorului recompensă. Depu-

neți la Redacția „Zori noi". (3006) 
PIERDUT legitimație de servi

ciu pe numele Buică Florian-Flo- 
rel, eliberată de EM Vulcan. O 
declar nulă. (3005)

DECES!

A TRECUT din lumea cu dor in cea fără dor

OLARU ANGELA
Necruțător, destinul i-a fost potrivnic. La numai 35 de ani, 

după o suferință îndelungată. Dumnezeu a chemat-o la Dânsul. 
Odihnească-se în pace. Suntem alături de familia îndoliată. 

Sincere condoleanțe. Adina și Horațiu Alexandrcscu. (3012).

PROFUND îndurerați, membrii corului „Armonii tinere” sunt 
alături de familia greu încercată prin trecerea întru eternitate a 
celei ce a fost un om de aleasă omenie, un Profesor și un artist 

de înaltă valoare,,

OLARU ANGELA
Dumnezeu să primească sufletul ci bun. Nu o vom uita nicio

dată. Amin. (3010)

CADRELE didactice și elevii din Școala generală nr. 1 Pe
troșani sunt alături de familia îndoliată prin trecerea în neființă 
a distinsei profesoare

OLARU ANGELA
Sincere condoleanțe. (3011).

PRIETENA Sanda deplânge pierderea celei care i-a fost ală
turi la bine și la rău, Inegalabila

prof. OLARU ANGELA
Vălul uitării nu se va așterne niciodată pe chipul ei. (3017)

CADRELE didactice și copiii din Școala generală nr. 1 Pe
troșani sunt alături de doamna învățătoare Doina Matei, in du
rerea pricinuită de încetarea din viață a mamei sale și transmit 
sincere condoleanțe familiei îndoliate. (3009)

DOAMNA Sofia Hadgia mulțumește tuturor celor care i-au 
fost alături in durerea pricinuită de dispariția prematură a soțului 

dr. sociolog IIADGlA PETRU
a cărui amintire va rămâne vie în sufletele noastre. (3015)

COMEMORĂRI

MAMA, TATA anunță cu profundă durere că se împlinesc 
2 ani de când i-a părăsit scumpul lor fiu

ANDRON1C CRISTIAN
Dacă ar fi trăit ar fi împlinit 25 de ani. (3002)

Cu DURERE In suflet te plânge sora, cumnatul și nepoatele 
Ja împlinirea a 2 ani de când ai plecat dintre ei

ANDRONIC CRISTIAN
Amintirea lui va rămâne veșnic în sufletele noastre. (3001)

SE ÎMPLINESC- 6 luni de la dureroasa despărțire de iubita 
noastra soție, mamă și bunică

ȘODOLESC'U IIRUȚA
Nu te vom uita niciodată, (2966)

AU TRECUT 2 ani dc când ne-a părăsit pentru totdeauna 

CAVR11 ,F,SCU G11 F.OIK11IE
Odilincască-se in pace. Familia. (3016)

Cotidianul do opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

înregistrată la Registrul Comerțului sub
nr. J 20/621/1991.

Cont virament; 807060201 — BCR Pe
troșani.
, Director: MlRCRA BUJORESCU 

Director executiv: ing. Alexandru
BOGDAN

P ublicifafe
Medyauto - Italia 

vinde I
H MAȘINI DE TOATE MĂRCILE, la preț convena

bil, pentru care se asigură service.
Mașinile vor avea garanție pentru 6 luni.
Se acceptă înscrieri înainte cu o lună.
Informații: zilnic ,1a telefoanele 093/541218 si 093/

541022.
Informații detaliate se pot obține la adresa: ITALIA

— GENOVA NERVI, VIALE FRANCHINI 10 IONDI.
Telefon 093/0337/256588. (2998)

F. R. E. D e va
informează abonații casnici

Începând cu data de 1 mai 1993, ca urmare a eliminări 

subvențiilor, prețul Ia energia electrică livrată consuma*  

torilor casnici va fi de 28 lei/KVVh.

Până 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-se cont de consumul 

mediu zilnic rezultat în urma citirii contoarelor și de nu
mărul zilelor anterior datei de 1 mai 1993 (preț 6 lei/ 
KWh), respectiv după data de 1 mai (28 lei/KVVh).

Societatea Comercială I 
„Spicul” Valea Jiului SA

ANUNȚA
Începând de duminică, 9 mai 1993, magazinele spe

cializate în vânzarea pâinii ale SC „Spicul" SA nu vor 
mai fi deschise în zilele de duminică. In celelalte zile ale 
săptămânii programul rămâne neschimbat.

Conducerea

Ultima oră
Manifeste în Petroșani

Ieri, între orele 11—13 au fost 
difuzate în Petroșani șl probabil 
în întreaga Vale a Jiului, mani
feste cu portretul Ministrului Să
nătății, dl. Iulian Mincu, având 
următorul conținut: „Inamicul 
public numărul unu. Iulian Min
cu căutat pentru uciderea din 
culpă a sistemului sanitar. Găsi
torului recompensă pentru a

nu-1 aduce". Urmează trei semne 
de exclamare. Manifestele au 
fost difuzate atât în mediul sani
tar cât și în cele muncitorești. 
După aprecierea noastră, aceste 
manifeste au fost multiplicate la 
un aparat l'AX nu la copiator. 
Nu este exclusă nici multiplica
rea lor la copiatoare. Fără co
mentarii. (Al. II.)
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