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Stânca lui Sisif
tn vreme ce ascultam, privind, 

opiniile celor prezenți la una din 
Obișnuitele dezbateri de la tele
viziune am auzit că s-a pedalat, 
fiind vorba d spre învățământul 
Qare este și va mai fl tot fără, 
o lege adecvată acestor timpuri, 
pe ideea nevoii schimbării pro
priului nostru mod de gândire, 
trd-a venit în minte greva da ’a 
£ule ferate. Se va glosa mult șl 
Ctl insistență pe această întâm
plare. Dacă am fl o țară eare-șl 
poate permite să suporte conse
cințele economice ale unui astfel 
de conflict de muncă, insolubil 
Boar în aparență, determinat de 
proniiile noastre prejudecăți s-ar 
fcchîmba complet datele proble
mei. Iasă, deocamdată, nu poate 
txi-sta un dialog sincer înaintea 
Unui astfel de eveniment tulbu
rător pentru toată lumea întru
cât fiecare parte Li păstrează 
hecFntite propriile cerințe, dove- 
flmd, o dată mei mult, dacă mai 
era cumva nevoie, că in această 
privință în unele sectoare econo
mice nu s-au schimbat Ideile 
față d<> acum trei ani când au 
ca.tigat drepturi salariale in 

primul rând cei care, muncind 
In domenii cheie, amenințau mal 
tar S, Guvernul a cedat, după 
pilda, puțin onorabilă, a celor

care l-au precedat. Se va mai 
ceda deoarece sunt destule pre
cedente.

S-ar putea spune de către ci
neva că tulburările sociale apar
țin tinereții democrației și, deci, 
lipsei de experiență. De aceea 
s-a constituit, pe de o parte, o 
mare centrală sindicală cum este 
(SNSLR — Frăția, păstrându-se 
pe de altă parte, o fărâmițare 
sectorială în care liderii nu mai 
au disponibilități prea multe pen
tru negocieri, adică pentru di
plomație. Și aceasta deoarece 
chiar conținutul real al negocie
rilor este foarte complicat, ome
nește vorbind. Sindicatele cer, 
să zicem, cu titlu dc exemplu, o 
creștere salariată cu zece pro
cente iar patronatul afirma eă 
poate oferi doar patru. Șr după 
discuții in mal multe runde, pu- 
nându-se pe masa tot felul de 
balanțe financiare și manevrând 
cu inteligență consistente argu
mente economice, se ajunge la 
procentul de 5,5 la sulă. De care 
sunt mulțumiți ambii parteneri. 
Și conflictul de muncă ce ame
nință se stinge. Dar la noi pre
tențiile sunt altele, fiecare ține 
la propriile idei, cu atâta zel, 
neștiind că negocierile însem
nează uun compromis, dar care

trebuie sa se regăsească Intr-un 
plus de productivitate. Numai 
la noi lucrurile stau altminteri, 
cam după parabola biblică des
pre David și Goliat. Dar cine-i 
David și cine e Goliat?

Un cârcotaș ar mai putea spune 
că, deși conflictele de muncă 
s-au calmat în tară, astfel de 
tulburări sunt actuale în toată 
Europa de Est. Mal întâi cele din 
Donbasul ucrainean, care se lă
țește și are exigențe politice, fi
ind greu de prevăzut cum vor 
evolua lucrurile. Șl la Sofia 
sunt mișcări de stradă care ees 
demisia lui Jelio Jelev. Este e- 
terna luptă pentru putere sau 
pentru existență, dar în plan 
politic, ce parcă ap confirma 
fără a ti un adept al biolegismu- 
Jui social vulgarizator, teoria iul 
Darwin. Ce s-a petrecut in fosta

____________Tiberiu SpATARU

(Continuare în pag. a 2-a)

începând de marți

De ieri dimineață,

Mecanicii de locomotivă au reluat lucrul
Intr-un comunicat remis Radioului ieri dimineață. Federația 

Sn Realelor Libere ale Mecanicilor de Locomotivă a anunțat ia
cei irea conflictului de munca intre ea și SNGFR. Știrea a fost 
difuzata după zece ore de tratative purtate la sediul Federația! 
din l'.rasov.

De ia dl. Iosif Murg, liderul sindical al mec micilor de loco
motivă de la D'poul Petroșani, am aflat, ieri ia 8,45, că aici lu- 
erul a fost reluat la ora 8. Aceasta datorită un<>r dezinformări, a 
unu comunicate confuze. „Ulterior — ne-a relatat dl. Murg — 
II Iert/ Federației, Ion Vlad, a revenit cu un comunicat și s-a 
rvlu.,1 in totalitate circulația pe Cr’R, la marfă și călători".

Mal amintim că o mare parte din cele 11 revendicări ale 
greviștilor aU fost sati.-.făcute, restul urmând să fie discutate In 
continuare. Gheorghe OLTEANU

Răzmerița de ia
Clubul „Jiul” continuă

• Mobilul puciului — 10 009 de mărci care nici nu există)
• Dacă „JIUL" învingea FC Bihor, fiecărui jucător îi ie- 

vcir iu... 450 000 de lei. Ți-c greu sâ-i și numen!
• Conducerea clubului contraatacă.
• Au apărut primii 3 fotbaliști șomeri: Dodu și Mircea Popa 

și Giuțan suspendați temporar, iar primii doi și amendați «u 
30 000 lei.

• Mingea e încă în joc. Fotbaliștii aruncă vorbe grele condu
cerii, aceasta rămâne intransigentă.

• practic, era vorba despre un „aranjament", destul de frec
vent In fotbal, dar, văzând jocul din teren, „omul cu banii" de 
La UTA a pronunțat un „NU" hotărât.

• Jucătorii acuză că nu li se dă ce li s-a promis, dL Drăgoescu 
afirmă că nu se poate da ceva ce nu există.

• De ultimă oră, aflăm că și Poliția întreprinde cercetări
pentru depistarea unor jucători, care au mers „la două capete* 
Noi nu-1 știm. I

• Dacă va fi cazul, vom mai reveni. Nu știm ce ne face să. 
credem ca va fi cazul.

• Răzmerita continuă. Păcat! Mircea BUJORESCU

Renel își seamănă debitorii
electrică >i termicăS Este vorba de marii consumatori de energie

In ultimele luni, peste 4000 de unități eco
nomice, mari consumatoare de energie electrică 
și termică, au ram.is datoare Regiei de Electri
citate „RENEL" cu mari sume de bani. Unele 
dintre acestea datorează chiar doua miliarde 
dc iei.Printre regiile si societățile menționate de 
dl. Victor Vaida, președintele RENEL, ca fiind 
datoare peste cap se numără Combinatul side
rurgic din Galați, Oltcit, HAH Petroșani. Tot 
dumnealui a menționat că, in caz de neplată a 
debitelor, acestor consumatori le va fi întreruptă 
furnizarea de energie electrica și termică. Con

form părerii sale, acest lucru va determina bu- 
perea blocajului financiar in care se zbat celo 
mai multe unități economice. Domnia sa a mo
tivat acest gest al RENEL-uluj prin faptul eij 
la rândul său, această regie, neavând bani, nU“?l 
poate derula normal lucrările de montaj-eoOK 
strucții demarate.

Pe viitor se preconizează ca livrarea do 
energie electrică și termică pentru unitățile e> 
conomice să se facă pe bază de acreditive, i 

Măsura RENEL-ului nu afectează alimenta,' 
rea cu energie electrică și termică a populației/

Gheorghe OLTEANU

IMPORTANT
Candidați și repiczentanții par

tidelor politice sunt invitați să 
participe mâine, 18 iunie 1993, 
ora 10, la sediul Coipisiei electo
rale locale de circumscripție, In 
vederea tragerii la sorți a ordinii 
pe buletinele de vot. Se va com
pleta și circumscripția electorală

Ia ICPM Petroșani:

Nu sunt locuri de muncă, dar se dau scrisori de mulțumire...7 T
In-tiiutul de cercetări și pro

iectări miniere trece puntr-o toar
te grea etapă de reorganizare. A 
fost nutreț In funcția de director 
g-.neral domnul inginer T.raian 
Jurca. Se incear ă o foarte du
reroasa operație de ajustare a 
num.irului personalului cu volu
mul de muncă cerut In prezent 
acestei societăți comerciale. Si
tuatei financiară a Institutului 
este dezastruoasă. Circa 85 de 
milioane dc lei datorii. Cum s-a 
ajuns aici, ne explică domnul 
inginer Tr.i'an Jurca si domnul 
jurist Ion Căngii împărat, con- 
sili"iul juridic al societății.

•1 RAIAN JURCA: — Se ajunsese 
intr-o situație financiară alarman
tă. Datorii de 85 de milioane la 
un patrimoniu de circa 135 de 
milioane. Oră mal continuăm 
In arest ritm păgubos In care s-a 
trier:; din 1990 încoace, în scurt

timp creditul ii noștri ne-ar ti 
scos ia vânzare, ca falimentari. 
In 1990 eiain circa 7U0 de oa
meni in Institut. Volumul inves
tițiilor in minerit a scăzut, fapt 
cunoscut in toată tara. I,a aceasta 
s-a adaug it faptul că linele ex- 
ploatui'i miniere (precizare Im
portantă: nu Regia, ci unele 
exploatări) au pieli rat pentru 
contractare lume cil capital pri

vat. S.RE.-uri, care d< slașoară

activitate concurentă. Este treaba 
lor. In aceasta situație Institutul 
s-a indepurl.it de principalul sau 
beneficiar, beneiiciar tradițional. 
Regia Autonomă a Huilei, fapt 
inexplicabil. Deși Regia a conti
nuat să ne ajute, și cil bani, și 
pe alte planuri. Numai împrumut 
ni-a dat circa 20 milioane lei.

liorațiu ALEXANDRINI U

(Continuare in pag. a 3-a)

■S \MBATA, I A CASA DE CULTURA PE I ROȘANI

Sărbătoare literară
Sâmbătă, 19 iunie, ora 17, la Ga.sa de culturii din Petroșani, 

va avea loc o m nileslaie literara deosebita. Este vorba despre 
lansai ea a două cârti scrise de colegii noștri de Ja Radio Mnmiuia, 
J’aul Grigoriu și Scbastiun Sarcă. Cele două curți „Anatomia unei 
străzi" și „Călătorind spre vârful ființei mele" vor putea fi cum- 
parate începând de sâmbătă de la chioșcurile noastre dc difuz.ue 
a presei. Costă ieftin și merită citite

Seara, Mister „Matinal" — Paul Giigoriu și Scb.r.tian Sârcă 
(redactoiiii emisiunii „Telefonul dc so.uii"), cărora li se va adăuga, 
în bl tic-|e tins, Soiin Ciacseghi vor lj oaspeții discotecii „Vox 
Muilis". (M B.)

La nici 40 de ani de viață

60 de ani de condamnări
• A „debutat" la 17 ani, împușcându-și fosta prietenă In 

biserica, in timp ce se cununa cu altul. • Poseda legitimație falrâ 
de căpitan de securitate. • Cu actuala soție s‘-a cununat lunlf!), 
9 nuii (să coincidă cu Ziua Victoriei). • După cununie a stat doul 
zile la poliție. • Deși condamnat pentru patru ani, știe că va P 
eliberat pe 26 septembrie 1993, cu 2 ani mai devreme. • Părinții 
lui șoptesc câ, dată ar „scapa" dc el, i-ar face nuntă. • Vunâ, Ii 
Subcetate, mistreți și căprioare, „pentru protocolul securității*1» j

Beni unin a venit pe lume, tară 
voia lui, intr-o zi dc martie a 
anului 1951, e n., undeva in zona 
Devei. Părinții lui trăiesc liniș
tiți la Subcetate, de vreo 70 dc 
ani, și se înnegurează ori de cule 
ori cineva aduce vorba d< Be
njamin. Mai au un copil, om 
cumsecade și la locul lui, la 
Gluj, ceea ce nu se poate spune 
despre Bemanun, care e la Bar- 
cea, și care, incu de copil, le-a 
adus numai „bucurii"...

Pe la 17 ani, simpatic $i dez
ghețat, precoce, Beniamin, s-a în
drăgostit nebunește de o lata din 
salul părinților sai, minora ca 
și el. Dragoste de-o vara sau, 
mai bine-zis, de-o scară, pentru 
că s-au „lovit" in caracter: fata 
visa |>ațiil conjugal, iar lui îi 
zbura gândul către alte (i) dea
luri. Ruptul a 1 a șocat atât de 
tare, încât, in ziua cununiei fos
tei prietene, a iă< ut rost de-o 
urma de vânătoare și a tras în 
biserica Fură somație. Mireasa a 
căzut in altar, lovita în „picior". 
Asta l-a costat câțiva aiu la

„mititica" plus spitalizarea...
Acolo a învățat multe. Gând 

a ieșit, spunea tuturor, cu mân
drie, ca are „20 de ani de școală 
a vieții". Școală care, alături de 
tupeul sau, i-a ajutat să se miște 
in lumea inlcrpola ca peștele ti) 
apă. jr

N-a fost angajat nicăieri, nlct 
măcar o zi, dar niciodată nu l-au 
lipsit cele necesare unui trai 
decent. Umbla totdeauna îm
brăcat cleg <nt și nu se îmbăta 
niciodată. Lipsea puțin de aca-S, 
dar plecările și sosirile sale cran 
totdeauna neprevăzute și învălui
te in mister. 4

Sc lăuda cu gradul dc căpitan 
tn trupele de securitate, și iși 
confecționase chiar o legitunațio 
falsa, cu care a reușit să ducâ 
dc nas chiar oameni cu pretenții) 
Sub pretext ca vrea să lucreze 
„acoperit", s-a căsătorit cu O fe
meie înstărită (al cărei nume D 
păstrăm deocamdată sub tăcere)

Ștefan CIMPOI

(Continuare în pag. a 2-a) |
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O întrebare ce tinde să se generalizeze La nici 40 de ani, 60 condamnări
Maidâin copiii Ia creșă?

O recent;”! sesizare venită pe adresa redacției — din partea 
doamnei Mariana Toderici din Vulcan — mi-a îndreptat pății 
spre creșa de copii din cartierul „Dallas". Întâmplarea a făcut ca * 
înainte de a ajunge aicj să mă întâlnesc cu doamna Toderici, 
care avea să-mi reitereze sesizai ca dumneaei referitoare la modul 

in cure la această creșă (nu) se îngrijesc copiii.
Dar s-o lăsăm pe doamna Toderici să ne povestească nemul

țumirile sale. „Aș fi poate nedreaptă să spun că aici nu se are 
grijă di copii. Departe de mine gândul acesta. Dar m-a revoltat 
sincer un singur aspect petrecut săptămâna trecută, când am venit 
să-ini ian copii acasă. Pe cel mic l-am găsit îmbrăcat cu un tri
cot fo.jiie murdar și plin de praf. în timp ce pe piele era plin de 
bubile. M-ain dus imediat la medic, care mi-a confirmat ceea 
ce bănuiam. Copilul aie alergic la praf, din cauza hainelor mur
dare'.

Am atlas acest fapt li cunoștința doamnei Mariana Penișoară, 
directoarea creșei, a care domnia sa mi-a spus: „Știu și cunosc 
pr'iL cma doamnei Toderici. Dumneaei ne cere însă mai mult de
cât avem n< i posibilitatea de a face aici. In condițiile actuale. 
Sfi exemplu, hainele cu care îmbrăcăm copiii sunt vechi de 
aproape 20 de ani. Drept pentru care arată așa cum arată. Din 
aer t punct de vedere trebuie să știți că aici se spală numai cu 
souă și... apă rece! Și-atunci ce pretenții maj poți să ai?“

Problema instituțiilor bugetare — cum este și această creșă, 
e-te foarte dificilă. Pentru că dincolo de aspectul salarial al per
sonalului, banii sunt instificienți pentru desfășurarea în bune con- 
d.’n a activității, mai ales fntr-o asemenea instituție. Pentru că — 
sure exemplu — imaginați-va numai prin ce .„chinuri" trece o 
bucătăreasă care trebuie să gătească o mâncare echivalentă cu 
1‘aio—2000 cal./copil, pe un meniu zilnic de... 100 lei ??l

N-... vrea .- i se- creadă că InCcrc să aduc o șotiză personalului 
cr. ci, vis-a-vis de sesizarea domnei Toderici. Dimpotrivă. Am 
s -.ir it chiar intr-unu] din saloanele creșei rezervate copiilor între 
1 i 5 ani, un lighean cu clor așezat într-un colț, puțin cam la 
îndemâna cornilor. C'oi < ce poate avea consecințe tragice pentru 

..ia. Dar...
iun, creșa lin Dallas" i fost și este tina din cele mai 

cuate ,.i apreciate din Vulcan. Și speram că incidentul petrecut 
cu copilul- doamnei To.lerîcj să fie doar o regretabilă excepție. 
Pentru că, in condițiile actuale, nn trebuie să mai stlrvină și 
nefericita întrebare „Mai dăm copiii la creșă?", întrebare caro — 

<1 n picate — deja vehiculează.

Stânca lui Sisil
(Urmare din pag I)
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135 de ani.
Toate acestea nu au semnifi

cația găsirii, neapărat, a expli
cației plauzibile pentru cele două 
zile greviste ale mecanicilor și 
ajutorilor lor, de locomotive.

Pe când să sperăm că, gala, 
relansarea economică a început, 
se ivc.?te câte o grevă de acest 
gen care ne împinge iar înapoi. 
Așa cum împingea Sisif acea 
stâncă, spre munte ce sc rosto
golea la vale.

15,00 Didactica.
15,45 O samă de cuvinte.
16,00 Vârsta a treia.
16.30 Panoramic muzical.
17,00 Actualități.
17,05 Sjxirt-cliib.
18,00 Dosarele istorici.
18,35 De la lume adunate...
>9,00 La Beijing, pe urmele 

Milescu Spătarul.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.

PROGRAMUL TV.
SĂPTĂMÂNAL

20,35 Sport.
’0.45 Tflccincmao

cerc" (Anglia,
22,45 Ih'portcr '93.

1,30 Actualități.
23,15 Simpozion.

301, 21 1
7,00 TV.VI. Tclcma1in.il.

10,00 TVR lari.
11.00 TVR Cluj.
J2,00 Film artistic: „Sarntaii.. ni 

pe Juni (Franța).
13.35 Desene animate.
I 1,00 Actualități.
I 1.15 Ora de mu/i' â.
11,00 Didactica.
1.1.30 'Leleșcoaia.
16,00 Repere moldave
16.30 Repere Iran ilvan
17,00 Actualii,ii i.
I7,O> Magazin în limba gi im.mă. 
18,05 Povestea vorbei.
1835 Festivalul Național „Găliișul 

românesc" și Eestiv.alnl In
fernal, ion al de f'ilrloi „Ro
mul,i ’93“.

l'i.OO Itinerare '.pil it u.iic.
19.30 Desene .inimaic.

(Urmare din pag. f)

și s-a trecut pe numele ei. Le
gătura n-a durat, femeia prefe
rând un bărbat mai „palpabil" 
unuia care-ți scapă printre de
gete...

Până în 1988 a mai trecut prin 
câteva mâini, în scurtele pauze 
dintre două condamnări. Intr-o 
deplasare, cu trenul, „în interes 
de serviciu", în 1986, întâlnise o 
fată drăguță, liniștită, săracă. S-a 
hotărât să-i arate fericirea. Peste 
doi ani erau cununați legal, dar 
în stil original. Este, poate, sin
gura căsătorie care s-a oficiat 
într-o zi de luni, și asta pentru 
că, în 1988, „Ziua Victoriei", pe 
care el, ca „ofițer de securitate", 
se simțea dator s-o cinstească 
printr-un gest personal, a căzut 
luni. Marți s-a înfățișat la ușa 
noilor căsătoriți poliția (miliția): 
„Pentru o problemă de circula
ție, doamnă, nu vă speriați!" 
Proaspăta și actuala lui soție nu 
s-a speriat, mai ales că-1 știa ofi
țer. Ce-o fj învârtit el pe-acolo 
nu prea știe, dar la două zile 
i-au dat drumul...

Ceva scârția totuși, pentru că 
după șase luni a fost iarăși ares
tat, la Sântana, unde, folosindu-se 
de legitimația falsă, promite unui

20,00 Actualități.
•30,35 Rosturi, rostiri.
20,40 Snort.
20,50 FiJm serial: „Dailas".
21,45 Memorialul durerii. (XXIII).
23,15 Actualități.
23,30 Confluențe.

VINERI, 25 IUNIE
7,00 TVM. Tclcnialinal.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
J2,00 Ei'lm serial: „Hoțomanii"

13,00 Descoperirea planetei.
13.30 Desene animate.
11,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
1.i,00 Didactica.
15,25 Telcșcoală.
16,00 S.O.S. Natura* 1

] dos i“ .. acum in Bosnia, ce 
este in .Somalia, in An ola sap în 
< .irnbo. Igi.i, pe unde ONU este 
nevoit sa tot trimită „ajutoare" 
ca sa calmeze, chipurile, tensiu
nile ’ubale foarte vechi, amintesc 
in - i :tc t de teoria do acum

' f LUNI. 21 IUNIE
14.00 Actualități.

11.15 Ora de muzică.
I ,00 Didactic i.
i 1,30 Tel1, școală.
45.15 Cl.i'- i a X-a 'l’V;
46.15 O samă de cuvinte
16.30 Civilizația montana.
17.00 Actualități.
47,05 Magazin în limba maghiar j
I Tezaur folcloric.
ij'i.OO Document.ir LV.
49 3'1 Desene animate.
20,00 A< t i.iJitati.
20.35 Sport.
20.-J Slu lioul economic.
21.30 T atiil |'V: „Mar.il .S.nt
21.90 Actualități.

n I ■ IL-priza .i treia.
MARȚI, 22 IUNIE

7.09 1 ' 'M J clema' in.il.
i.i.oo iar iași.
ic,.o tvi: Cui|.
1135 ’H 'tril TV „M.ir.it Sad.'"
84,00 Arin.al,‘ăț i
1 I, I i Or i rl.? m i/
11,00 Didactica.

16.30 Portativul prt fcrintelnr mu
zicale.

17,00 Actualități.
17,05 Arte vizuali'.
17.35 Pro Patria.
18.35 De drag și de mie buna...
19,00 Cultura în lume.
19.30 De.enc animate.
’O.OO Actualități.
10.35 Sport.

20.1.1 Eilm r.'Ci.il: „Destinul I i- 
miliei Jloward".

.'1,-15 „BRAVO" TV-Show.
22.30 Viața parl.mn nt.ir.i.
23,00 Gongl
23.30 Actualități.
23.4.1 Magazin cilii 'm.ilogi al ic.
0,l.i lazz-fan.

.SAMBA l'A, 26 IUNIE
9,00 Buna ilimiu iț.' . le la l.r.l!

10,00 Artll.ililiili. 

neamț pașaport. Este condamnat 
la 2 ani, face recurs și primește 
5, din care execută doar doi.

Șase luni stă lângă soție și 
fetiță, apoi intervine o nouă con
damnare, pentru port ilegal de 
armă. Vâna, chipurile, „pentru 
protocolul securității".

în august anul acesta „împli
nește" 2 ani la Bârcea. Ar mai 
avea doi, dar el susține, în scri
sori, că pe 26 septembrie 1993 
vine acasă, dată despre care co
mandantul penitenciarului nu 
știe nimic. Securitatea s-a desfi
ințat și, de altfel, n-au fost mulți 
cei care s-au lăsat păcăliți de 
poveștile lui. Ay fost însă destui 
ca să-l ajute să supraviețuiască 
și „să se dezvolte" în largul lui, 
fără muncă, atâția ani. Cei care 
l-au cunoscut își pun serios în
trebarea: „Cine este de fapt, acest 
om, cine l-a susținut și de ce 
nu-1 mai susține?"

Personal, am observat, la toți 
cei cu care am discutat, o frică 
teribilă de cl și de ce ar putea 
face când iese, dacă și-a permis 
în instanță să spună unui avocit 
„porc" și a rămas nesancționat. 
Și nu numai atât. Poate că ziua 
de 26 septembrie va aduce date 
noi.

110.10 Tip- top, mini-top.
11,00 Eilm serial pentru copii: 

Aventurile lui Blaclr Bcauty,
11,30 Tradiții.
12,00 Alfa și Omega. 
3 3,00 Ora de muzică.
14,00 ORA 25 _ TRANZIT TV. 

Desene animate; Știri (14,30); 
Atlas; Topul muzical euro- 

. pean (15,00) Fiilm serial 
„Cascadorul" (15,50); Pu
blicistică (16,40); Comedie: 
„Familia Simpson" (17,15); 
Atletism: Finala Cupei Eu
ropei pc națiuni (17,40); Te- 
Icenciclopedia (19,15); Ac
tualități (20,00); Editorialul 
săptămânii (20,3a); Fotbal: 
Finala Cupei României. 
(20,40)- Film serial: „Cara
catița" (22,35); Știri.

0.25 Arefh.i Franklin și invitații 
săi.

DUMINICA. 27 IUNIE

9,00 Bună dimineața!
40,00 Actualități.
10.10 Clubul lui Guliver.
11,00 l'ihn serial pentru copii. 
.11,30 Lumină din lumina.

ncsc: Ștefan Mihtîilcscu
linii la.

21,00 Duminica -puitim.

12,30 Viața satului.
11,00 Actualități.

■1 1,10 POȘTA IV.
4 4,25 Video Di acul a M.i; iziii.
4 7,05 Reflecții rutiere.
17,15 Atletism: Finala Cupei l-.'i-

copci po națiuni.
•18,30 2x2
'19,00 Film ■.erial: „D.ill.i
20,00 Actualități.
20,15 Film artistic: „Alt secret*.
22,15 ( oiivoibii'i d. duminică.
22,45 Aci u.ilil ați.
23,00 Maeștrii leali ului romă'

HOROSCOP
GEMENI — CAL

Cuadratura Lună — Uranus a- 
vertizează asupra pericolului pe 
care-1 reprezintă abordarea unuî 
aer de superioritate.

RAC — OAIE
Nu veți putea depăși dificul

tățile decât intensificând colabo
rarea cu cei din jurul dv.

LEU — MAIMUȚA
Sunteți pe cale să dobândiți un 

lucru după care tânjiți de multă 
vreme.

FECIOARA — COCOSUL
Astăzi, mal mult ca oricând, 

aveți nevoie de sfatul celor a- 
propiați. Nu-1 refuzați!

BALANȚA — CÂINELE
Sunteți în pericol să vă înda

torați pentru a vă asigura sub
zistența. încercați să vă limitați 
cheltuielile.

SCORPION — MISTREȚ
Frustrări de ordin organizatoric 

sunt posibile astăzi. Fiți pregâtit(ă) 
să primiți critici, observații și 
păstrați-vă calmul.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Este un moment potrivit pen

tru a vă demonstra capacitățile 
creatoare și organizatorice. A- 
tonție la tendința spre egoism.

CAPRICORN — BOU
Configurația astrală nu ins 

dică aspecte semnificative. Ziua 
de azi va fi una senină, liniștită, 
fără evenimente.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Sunteți deosebit de atent(ă) Ia 

dorințele partenerului(ei) dv. Re
lațiile cu persoanele în etate 
sunt favorizate.

PEȘTI — IEPURE
O tendință de comportament! 

contradictoriu sau prea autoritar 
v-ar putea prilejui astăzi unele 
probleme financiare sau fami
liale.

BERBEC — DRAGON
Emoțiile vă întunecă rațiunea) 

încercați să amânați hotărârile 
important*. Este posibilă o pro
movare sau o mărire de salariu,

TAUR — ȘARPB
O confruntare sau o încercare 

dificilă vă așteaptă. Păstrați vă 
cumpătul și nu forțați nota.
• ww 4 «ww * wv * «w» r »

PROGRAMUL
TV.

JOI, J7 IUNIE
7,OU l'VM.

10,00 TVR Ltși.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Film artistic.
13.45 Documentar.
11,00 Actualități.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.30 Telcșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17.95 Magazin in limbj germana. 
I ' ivestea vorbei.
I .. c|< .liscul muzicii popu

lare.
18.15 Avanpremiera TV.
19,00 .Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Rostui i, rostiri.
20,40 Sport.
20.15 Film serial DALLAS.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Studioul șlagărelor.
22.15 Universul cunoașterii.
23,00 Actualități.
23.15 Confluențe.
.‘1.00 R< sf iluiri.

itin.il
Tclcma1in.il
%25e2%2580%259eMar.il
%25e2%2580%259eM.ir.it
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La ICPM
Petroșani

(Urmare din pag. 1)

Consiliul lmputerniciților Man
datați ai Statului a hotărât pen
tru a se ieși din criză redimen- 
cionarea personalului potrivit ac
tivității reale existente (rcdimen- 
sionarea amânată, tergiversată 
inutil din 1990 încoace) și reo 
rientarea activități; către Regie.

ION GANGU 1MPARAT: — 
Îndepărtarea de Regie a fost 
subiectivă. (Nota red. Cine și in 
ce scop a frustrat astfel institu
tul?) S-a vorbit de concurență 
neloială. Nu este dovedită. Orice 
infracțiune trebuie dovedită. Ain 
avut un singur caz, un salariat 
de-al nostru care a executat ca 
particular un proiect de construc
ție care făcea parte din obiectul 
nostru de activitate. Salariatul 
a fost exclus imediat din colec
tiv. Dar cu probe clare, nu pe 
vorbe.

TRAIAN JURCA : — Rodi- 
mensionând personalul, am fă
cut-o cu durere. Pe lângă unii 
mai slab pregătiți au fost trccuți 
în șomaj și oameni capabili, unii 
buni profesioniști, dar care de 
‘jr ani nu produc nimic, nu au 
< .Tacte și nici nu încearcă să 
găsească astfel de contracte. Care 
firmă își poate permite să țină 
și să plătească oamenii buni care 
insă nu muncesc? Și aceasta in 
detrimentul altora, care muncesc 
și care au primit 50 la suta din 
salariu, adică mai puțin decât 
ajutorul de șomaj. Dacă se trecea 
la această reorganizare din 1990, 
am fi putut avea ca angajați 
circa 330 de persoane. Acum am 
rămas numai 250. Pe ansamblu, 
pierderea este mare. Suntem 

datori la BRD S.A., circa 35 de 
milioane și la RENEL circa 50. 
Și trebuie ieșit dtn criză. O „ope
rație- dureroasă, greu de făcut 
pentru că problemele sociale care 
’tc iscă sunt foarte mari. dar
necesară. Pâră a fi drastici, ne
am fi „scufundat- intr-un an.
S-au pierdut valori, dar... A tre
buit sa rămână cine a avut me
reu de lucru și a vrut să aibă 
de lucru. Ceilalți...

ION GANGU IMPARAT. — 
I te, de altfel, in curs de deru- 
'.<re, un program PHARE, in 
care suntem cuprinși ți care spe
răm să ne ajute.

TRAIAN JURCA. — Am des
ființat și unele posturi interme

diare și inutile, am renunțat la 
orice fel de „lux- de cheltuieli 
pentru a ne putea lichida dato
ria și a ne redresa. Fiecare sa
lariat dintre cei capabili, de care 
ne-am despărțit cu durere în su
flet a primit o scrisoare de mul
țumire. în care ii recunoaștem 
meritele profesionale. In scrisoare 
pe care Consiliul de administrație 
al Institutului i-a adresat-o se 
spune: „Ne simțim dator; să vă 
mulțumim pentru întreaga dum
neavoastră activitate depusă la 
ICPM Petroșani. Vă încredințăm 
că măsura dureroasă la care am 
fost obligați să recurgem ți pe 
care o regretăm profund, se dato
rează în totalitate motivelor de 
ordin financiar. Dorim din suflet 
ca odată cu redresarea economi
că a Institutului nostru, să re
devenim colegi în munca pentru 
care ați dedicat ani din viață...- 
Am ținut să fac publică această 
scrisoare. Ea a fost înmânată 
tuturor celor de care ne-am des
părțit cu greu — pentru că nai 
încercăm ca despărțirea să fie 
cât mai scurtă, să aducem con
tracte de proiectare și cercetare 
noi, să redresăm Institutul, așa 
încât să putem reangaja pe un’i 
dintre cei buni, dar rămași fără 
loc dc muncă.

Ceea ce s-a întâmplat la ICPM 
este îngrijorător. Este o expri
mare clară a crizei in economia 
noastră, a lipsei de perspectivă 
în anumite domenii, fapt care 
duce la stagnarea investițiilor, la 
minimalizarea cercetării știin
țifice, cu efecte pe termen lung 
și de amploare. Măsura luată la 
ICPM devenise obligatorie. De 
ce s-a așteptat să se ajungă aici 
ți nu s-a intervenit la timp, este 
o altă problemă. De multe ori 
prea multă „înțelegere- față de 
cineva poate fi dăunător pentru 
ceilalți. Ori, se pare că în acești 
trei ani, la ICPM a fost prea 
multă „cumsccădenie- cum se ex
prima cineva. Iar scadența a fost 
dură și dureroasă, măsurile 
luate — obligatorii. Pentru 
nu putem crede că cineva anume 
a vrut să ducă institutul în fali
ment pentru a-1 cumpăra apoi 
ieftin. Oricum, trezirea la reali
tate, cu toate consecințele ei pe 
plan social, a fost grea. Directo
rului actual nu i-a fost ușor îă 
semne»? închideri dc cărți de 
muncă la oamen; cu destule 
greutăți. Dar...

■MMMMMMMMMMZZZZZZZZZZZZZZZrzzZZZ/ZZZl

Nou magazin alimentar

Am fost pre/enți, vin<-ri. Ie 
<l.-schid.~r>-.i unui nou nvc.azin 
aliment.ir. Situat intr-o lăture, 

despărțită prin zid, n magazinu
lui dc cosmetice de la Ilerme*. 
no d magazin are șanse mari de 
a deveni un punrt do reper in 
rețeaua corni rri.ilă a municipiului 
.Potrr. ani, prin diveisitatca ofer
tei fi prin calitatea servirii, de 
<aro ne .m putut convinge încă 
din : r ii>.i z ăm tm..rc.it esis-

(‘■iiț.i L.ml.irclor electronice ți a 
e.isejor de mixat modeme, pre
cum și preocuparea penii ti asi
gurarea condițiilor igienico sani
tare optime.

Doamna Angola Damlan, refa 
magazinului, a ținut • i precizeze 
ea umil din furnizorii de bază 
pentru propaiate din cai ne i-s'.e 
renumita firmă COMTIM, . că
rei i-liozitii'e nil poale li pilă 
la lud- da.

Proiectul bugetului local
pe anul 1993

Administrația Publică
In conformitate cu art. 93 din Legea 

nr. 69/1991, privind administrația publică 
locală, aducem la cunoștință publică pro
iectul bugetului local pe anul 1993.

Locuitorii orașului Uricani pot face con
testație cu privire la structura bugetului 
local până în data de 24 iunie 1993, când 
va avea loc ședința Consiliului local. 
Contestațiile vor fi soluționate odaia cu 
adoptarea de către Consiliul local al ora-

a orașului Uricani
1. Impozitul pe spectacole 10
2. Alte impozite indirecte 110
1.2. VENITURI NEFISCALE
a) Vărsămintc din profitul net

al regiilor autonome localo —
b) Vărsămintc do la instituțiile

publice —
1. Alte venituri de la instituțiile 

publice —

șului Uricani, a bugetului local pe anul

1993.
mii le i —

I. Venituri proprii 56 331

1. Venituri curente 31 331

1.1. Venituri fiscale 31 331

a) Impozite directe 31 21J

1. Impozitul pe profit de Ia

regiile autonome locale n O 000

2. Impozite și taxe de la

populație 4 353

2.1. Impozitul pe terenurile

agricole ale populației 93

2,2. Impozitul pe veniturile

liber-profesioniștilor.

meseriașilor și ale altor

persoane fizice independente

și asociații familiare 2 •100

2.3. Impozitul pe clădirile și

terenurile populației 700

2.4. Taxa asupra mijloacelor do

transport •toi)

2.5. Taxa de timbru asupra sutr

cesiunilor si alto taxe de (

timbru de Ia populație 5.5-

2,6. Alte impozite și taxe de la

populație 260

3. Alte impozite directe 13 858

3 1 Taxa pentru folirina leiiiei- 

nnrilor proprii tale de stat

3 2. Impozit pe clădiri dc la

p<’i șo.iiie juridice țg >()()

3 3. Taxa asupra mijloacelor de 

transport deținute (|e agenții 

economii i ;j

3 1 Alte iik as.ii i din impozite

directe

l>) linpozili indir. i le 120

c) Diverse venituri 350
1. Venituri din recuperarea 

cheltuielilor dc judecată 
și despăgubiri 200

2 Venituri din amenzile aplicate 
potrivit dispozițiilor legala 100

3. Venituri din concesiuni ’ 50

II. VENITURI DIN C APITAL' 25 000

a) Venituri din valorifi ’ m
unor bunuri ale statului 25 000

b) Venituri din valorificarea unor 
bunuri alo instituțiilor publice — i

2 Venituri din vânzarea locuir.- j

țelor construite din fondurile 

stalului 25 000

SUME DEFALCATE DIN IMPOZl'U L
PE SALARII 950

Sume defalcate din impozitul pe 

salarii 950

SUBVENȚII- 5 000
TOTAL VENITURI 62 2-21

CAPITOLUL II — CDELTI IFLI
Program an — mii lei —

1 ASISTENȚA SOCIALA

Ajutoare sociale — 00
TOTAL — 200

2. GOSPODĂRIE COMUNAL A
Șl LOCUINȚE TOTAI — ■ 2 000

DIN CARE :

- întreținere și repara Iii — 1 500

Iluminat public — 1 000

- - Salubritate — 3 ooo

— Zone verzi — l 0D0

— Energie termică — 5 ooo

- Reparații c.-ntr.ilc 1 i rniii.o

și dolari li Af îCl. — 3i’ no

TOI’Ah — 12 000

1. CI ll-ZI/il II l.l PENTI :u
' >RG ANEI .I- 1 OCA] E ' ' 1)8)

1 I ONI) DE RI.7P.RV

Bl Ol T \R\ — 1 000

TOT \l CI II I,TI 1 Uf I 2 281
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PENTRU cel mai bun și cel maj iubit soț, Aramă Petru, „La 
inulțt ani 1", cu ocazia zilei de naștere. Soția Gabricla și fiica 
Ah na. (4074)

VÂNZ A IU

SC „St CIU“ SCS vinde spațiu comercial, în Lupeni, 
B-dul Păcii, nr. 7 B. Relații: la adresa menționată mai 
sus, între orele 10—12. (1066)

VÂND urgent Oltcit Club și Waitburg Cumbi. Informații î 
telefon 543846. (4041)

VÂND motor complet Diesel, tip Citroen, video recorder Hi- 
’ tnchi și JVC, televizoare color l’hilips, Panasonio, Sanyo și alte 

’tnărcl, preț convenabil. Telefon 514739 sau 545148, după ora 16. 
■petroșani. Pomilor, nr. 5 (vizavi de IUMP). (4040)

VÂND stație amplificare 2.\100 W, bile pentru construcție, 
S'J mc, mașină din import pentru preparat sifon. Uricani, telefon 

* «193, după ora 20. (4022)
VAND ------ ' - —

negociabil.
-•■■r VAND
& <403:1

VAND
I ®elefon 550963, după ora 16. (4060)

VAND garsonieră confort I, Petrila, zonă centrală, telefon 
W. 157. după-masă. (4070)

VAND televizor color Grundig și video recorder Normende. 
troțani, Gh. Barițiu. 22. Telefon 545826. (4072)

Mercedes 200 Diesel, Petrila, 8 Martie, bloc 49/2, preț 
(3997)
camionetă ARO, acoperită, telefon 570308, după ora 20.

autoturism ZAZ nou, 2500 km la bord, 6,5 litri/100 km:

Proiectul bugetului local
pe anul

Administrația publică
Consiliul local al orașului Vulcan, în 

conformitate cu art. 93 din Legea nr, 69/ 
1991, privind administrația publică loca
lă, aduce la cunoștința publica proiectul 
bugetului local pe anul 1993.

Locuitorii orașului Vulcan, pot face 
contestație cu privire la structura buge

CAPITOLUL î
Venituri (mii lei)

%

a orașului Vulcan
tului local în termen de 15 zile de Ia 
blicare.

Contestațiile vor fi soluționate odatâ 
cu adoptarea de către Consiliul local at 
orașului Vulcan, a bugetului local pe a- 
nul 1993, în ședința de consiliu 
iunie 1993.

2. VENITURI DIN CAPITAL’

pu-

din 30

239 400

SOCIETATE vinde lemne fag. Petroșani, str. Uzinei (vizavi 
UM1ROM), telefon 543483. (4078)

SOCIETATEA VALTRANS SNG, cu sediul In Vulcan (lângă
‘i CEC). vinde gresie, faianța, la prețurj foarte avantajoasa (4082)

.VÂND apartament 2 camere, Petrila, 8 Martie, bloo 9/34, (4085) 
de 
in

-■nr— BAR-COIA Petroșani, str. Avram Iancu, 8, vinde mașină
1 înghețată, tip TEHNOFRIG, perfectă stare de funcționare, 
■ 1 garanție. Informații, zilnic, la sediu. (4075) i &

VÂND apartament 2 camere, parter, mobilat. Petroșani,
I . jrla'orUor, bloo 11/4, intre orele 16—18. (4077)

' VÂND bolțari din zgură, telefon 542085, după ora 16. (4079) 
VÂND sau schimb garsonieră Petroșani, cu similar In Piatra 

! Neamț, Constanța. Relații: str. Aviatorilor, bloc A 25/14. (4083)

OFERTE DE SERVICIU

A-

r
SOG1ETATE Comercială angajează vânzători ambulanți ți 

£ ^pa&riuitori lăzi bere. Telefon 550720, sau Petrila, 8 Martie, 3/11. 
S fUO36)

(- SOCIETATEA COMSERV Uricani, telefon 193 sau 275, an
gajează bucătăreasă pricepută In arta culinară. (4023) <■

SC DISCO-BAR (Bar pasaj Parâng) angajează tinere Intre 
18—25 ani, pentru a fi calificate in meseria de ospătar-barman. 
Salariu negociabil. (4048)

DECESB

I FAMILl 1 prof. Pădureanu Ionel anunță cu adâncă durere 
încetarea din viață, după o scurtă dar grea suferință a celei ce 
■ fost

PAlJl REANU C ORNI LIA 
mamă, soacră, bunică, străbunică și cuscră.

Ionel, Marfa, Carmen, Sorin Dragoș și Olga. (1092)
I

r
■

P'DI RFV.1J Doina, fiică, anunță cu durere încetarea din 
viață a celei ce a fost

PA»! REANU C OIINELIA
Alături de ea iși exprimă regretul Feri, ginere, nepoții ■'iii 

■ ri Dia, Gabi șl Alexandra. (1093)

( AURELE didactice de |a Școala generală nr. 1 Petroșani, 
sunt alături de dl. inspector prof. Pădureanu Ionel in încercarea 
g’ti suferită prin pierderea mamei sale.

Sincere condoleanțe. (|080)

Mr MURII catedrei de limba română de la Liceul industrial 
Petroșani împărtășesc durerea colegului prof. Pădureanu Ionel, 
pricinuită dc pierderea mamei sale. (1088)

COLECTIVI I. Liceului industrial Petroșani prezintă condo
leanțe colegului prof. Pădureanu Ionel, greu încercai de suferință 
Prin decesul mamei sale. (1088)

f COLECTIVUL Liceului industrial Petroșani piezhiti condo
leanțe colegei prof. Simionescu Elena, greu încercată do suferință 
pun di resul talului său. (1088)

c o mi morari;

SOȚIA T< odora .și fiul Il.iral.imbie anunță, cu aceeași durere, 
trecerea a 6 luni de la fulgerătoarei dispariție a scumpului lor

VOCH1ȚO1U PETRE (51 ani)

Vi rămâne veșnic viu în sufletele noastre. (1087)
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I. Venituri — total 568 100
1. Venituri curente 116 600
1.1. Venituri fiscale 104 100
a) Impozite directe 102 100
1. Impozit pe profit . , $ 15 600
2. Impozite și taxe de la 

populație 10 600
2.1. Impozitul pe terenurile 

agricole ale populației 100
2.2. Impozitul pe veniturile 

liber profesioniștilor, 
meseriașilor și ale altor 
persoane fizice independente 
și asociații familiale 3 000

2.3. Impozitul pe clădirile și 
terenurile populației 2 500

2.4. Taxe asupra mijloacelor de 
transport deținute de 
persoane fizice 3 000

2.5. Taxe de timbru asupra t
— succesiunilor și alte taxe 

de timbru de la populație 500
2,6. Alte impozite și taxe:
— de la populație 1 500
3. Alte impozite directe 48 000
3.1. Taxa pentru folosirea 

terenurilor proprietate de stat
3.2. Impozitul pe clădiri de la 

l>ersoane juridice 45 000
3.3. Taxa asupra mijloacelor 

de transport deținute de 
agenții economici 3 000

3.4. Alte Încasări din impozite directei
b) Impozite indirecte 2 000
1. Impozitul pe spectacole 1 000
2. Alte impozite indirecte 1 000

1.2. VENITURI NEE1SCALE 12 500
a) Vârsăminle din profitul net 

al regiilor autonome locale
b) Vărsăminte de la instituțiile 

publice 50G
1. Alte venituri de la instituțiile

publice 500
c) Diverse venituri 12 000
1 Venituri din recuperarea 

cheltuielilor de judecata 
și desjxigubiri 500

2. Venituri din amenzile aplicate
potrivit dispozițiilor legale 1 500

3. Venituri din concesiuni 10 000
4. încasări din alte surse —
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a) Venituri din valorificarea 
unor bunuri ale statului

1) Venituri din valorificarea 
unor bunuri ale instituțiile» 
public©

2) Venituri din vânzarea locuințelor J 
construite din fondurile
stalului ■* 239 400

SUBVENȚII

239 400

24 000

1. Subvenții primite de la bugetul
statului pentru asigurarea 
protecției sociale a populației 
pentru energie termică livrată 
populației 240 000

2. Subvenții primite de la bugetul
x stalului pentru investiții —

TOTAL VENITURI:

CAPITOLUL II

Cheltuieli i
Program an 1993 — mii lei
1. Sanatate

2. Cultură și artă

3. Asistență social — total — 
din care i

— Cantină de ajutor social

568 JOQ

/

568 10p
64 00(1

4 000

6 600

4. Gospodărie comunală și locuințe
— total — 
din care i

— întreținere și reparații
— iluminat public
— salubritate
— energie termică
— zone verzi
— alte acțiuni *

5. Cheltuieli pentru organele 
locale

6. Investiții 1993 
din care :

A Obiective de investiții in 
continuare

— ansamblu locuințe Morișoara
— ansamblu locuințe intrare 

dinspre Lupeni
B. Obiective de investiții noi
— introducere gaz metan
C. Dotări independente și alto 

investiții

7. l'ond de rezervă bugetară
TOTAL CHELTUIELI;

317 500

76 500
2 000
9 000

240 000
6 000

14 000

36 000

90 000

60 000
4-1 000

16 000
15 000

15 0001
20 000

568 100
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