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4 paeini — 30 lei

COTIDIAN DE OPINII ȘI iNFCNMAllE APARE IN VALEA JIULUI ț;

Program de

audiențe : 9—13 (

Mândru e 
sindicatul, în alegerile pentru primar,
uar mai 

mândru îi 
e cârmaciul
In săptămânalul timișorean 

„Reporter plus” cu nr. 6/5 din 
II luni 1993, sub titlul „Un 
Walensa romun”, se publică un 
amplu interviu cu dl. .Miron Coz 
mu, dc meserie lider al Confede
rației Sindicatelor Miniere din 
România. Cu lipsa de modestie 
care deja-1 caracterizează, domnul 
Coznia a făcut să încolțească in 
mintea reporterului timișorean, 
pe numele de fata Marcel Sămân
ță, idei mici de tot și afirmații 
m in și grave.

Pentru cu trebuie să fiți te
ribil de curioși sa aflați cum a 
făcut liderul această șmecti- rii, 
varsâm și noi câțiva strop; din 
apa de trandafiri cu care stis- 
nunvtul stropește ogorul publicis
tic timișorean.

0 Marcel Muntcanu, fostul li
der ai sindicatului de la EM Pe- 
tnla, cel care a lugit (cum sună. 
Doamne!) cu bunii iindicaliștiloi, 
a fost SECURRST. Aoleu! ->ârim 
no; ca arși — Dă, Doamne, ca 
acesta -A fie ultimul securist-sin
dicalist!

0 Unul d.ntre organizatorii mi
ri-: i din iunie, pi nume Că-
mătușe-cti. a fost inginer miner 
intim e de a fi SECURIST". B.r-!

0 O altă dezvăluire „extraotdi- 
n -.ră"; unul din organizatorii eve
nimentelor din iunie a fost „aum- 
nul mare lider Miron Mitrea".

Ce să spunem noi, plătitorii, 
muritorii de rând din sindicat7 
Cum să nu ne punem întreoarea 
legitimă dacă mai putem sau nu 
să avem încredere in lideri? An. 
fi gata să Jurăm cu mâna pc 1- 
coana Sfintei Varvara că nu ne 
vom baza pe nimeni, niciodată,

Ovidiu SIM1ONESCU
(Continuare in păg. a 2-a)

i PARTIDUL NAȚIONAL 
. LIBERAL - CONVENȚIA 

DEMOCRATICA ’
C ă t r c,
PRIMARI A PETROȘANI
— B roul elect -ral —
Partidul Național Liberal — 

Consinția Democratica vă aduce 
la cunoștință că, la alegerile lo
vi din i’ia-ul Petroșani, din da
ta de | , m]j<. 19'43 formațiune i 
n - i’tiâ politică nu piezintă nici 
pn a-i candidat în afa-.-i i Sui al 
C iiv.cn: j L i.-K. in per
»' ma domnului RADU VI )[(EL
<•, ■ ................

+.&ocaliosa salarizării
.1 i v.nui, iu f, 4 I.u, i, j a a ut lo.? o întrerup . •p ,nl -.r.ă 

a l'i.iul At.it d<- spontana, meat pimă și sînrliiattil minei.lor a 
1 l-. it |.im surpi inm.r> . el mti«... u.i și in a.ribiițn ,-ii.i.t .lipu ce
t. p.m a I st cofi.uni.it. Molivrle acestei .scț.nni , minei dor au 
I ndic/irile s.ii.trinie si nu nun ii. .S-a mai <•< i ut jii-uf ii)
im , juamțire.-i condițiilor dc viață și do munca. ,i lir ă a unei si
tua'' c.'ii- persistă de mult timp, d;n pârâte.

i'. vtr'dr. nile sal.uialc ale minerilor pot Ii satisfăcute dc către 
t: Autr noma a JJuilei, ale căiei posibilii iți financiare s-au mi
ri'. cel p .țin cifric, datorită inflației. Și nu numai, așa dup i cu.i 
afi .r:. din surse sindicale. S-«-iu redus cheltuielile de producți. iar 
prud i tiv .pitea și producția de căibiine au crescut.

întrunirea de sâmbătă de la Lupeni a fost solicitată de minerii 
Vău Jiului (!), nu numai de către cei din Lupeni, și nu a fost 
o inițiativă guvernamentală, așa după cum s-a insinuat. Rămâne 
dc văzut dacă revendicările saiariale, care au crescut dc I«a 30 la 
60,100 If sută au ajuns pană la 200 lti sută, vor fi satisfăcute.

Vait I.OCOTA

Partidul Unității
Naționale Române

la propunem
energic,

Candidatul nostru este dl. tng 
BERCA GHEORGHE. cel care 
s-a clasat pe iocul I ia alegerile 
de acum două săptămâni.

Calitățile sale sunt :
Un om energic, lin om hotărât, 

un om curajos, im om cinstit un 
bun patriot.

Programul său electoral, sus
ținut de PUNR, cuprinde multe 
elemente definitorii pentru re
dresarea municipiului Petroșani.

Dintre aceste elemente vi rea
mintim :

1. — Ridicarea nivelului de 
viață al populației;

2. — Redeșteptarea simțului ci
vic și respectului față de valori ;

3. — Asigurarea apei potabile, 
apei calde menajere și câ'durii 
la limita normalului;

•1. — Înființarea unei filiale a 
Societății „Caritus" in ’-’etroșani;

5 — Repararea Spitalului vechi 
și transformarea sa în cămin de 
bătrâni,

6 — Înființarea unei case mor
tuare cu sală de mese și pompe 
funebre;

7. — Construirea unui iiionu-

Dacă ri crtd in Dumnezeu, cum să
crtu ui oamuii

După ploaie, e iucru știut, a- 
par ciupercile. Comc-tibile și ne
comestibile. Imediat după ciu
perci. apar și culegătorii de ciu
perci. Cunoscători sau ne unos- 
cătoi Cei din urmu au ranița 
din s-p.narc plina și capul goi. 
Gol de orice cunoștințe referitoa
re la comestibilitatea ciupercilor 
pc care le recoltează. Nici nu 
contează asta, zic ei, din moment 
ce prețul unui kilogram a ajuns 
la 1000, ba chiar la 2000 de lei.

Deunăzi, in piața agroaiimcn- 
tară din Petroșani, am văzu', un 
comerciant care știa să-și vândă 
marii, chiar dacă nu știa la lei 
di- bine ce lei de mai Ia are. Plin 
dc inferate, el lnccic.j su-ți con-

(Continilaro in pag. ■ 2 a) 

un om cinstit, 
canabil.

meni u a ...«.u». ... . jo.ncuri
pentru ca viața celor de Ia su
prafață să fie mai bună.

Sunt doar -âtev,, dintre obiec
tivele programului nostru, ce 
vor prinde viață, în scurt timp.

Partidul Unității Naționale Ro
mâne roagă pe orice bun român 
să dea votul candidatul ii siu. dl. 
ing. Ghcorghe Berea. Pentru bi
nele dumneavoastră, votați can
didatul nostru !

vingâ clientul de comestibilita 
tea ciupercilor culese. Pentru 
ca aie.s.ii pa ea încă neincra,.ator, 
vânzătorul a recurs la argumentul 
suprem, a început să mănânce 
<lintr-o ciuperca, vrând sa dove
dească absența oricărui dubiu 
privind calitatea mârtu.

In timp ce cântarea șl introdu
cea marin in plasa cumpărătoru
lui, „coinersaniui" mutam. pre- 
făcfinriu e cu mnnăiifii. C'tentul 
a plecat, iar omul meu a privit 
.speriat împrejur, după c>re a 
scuipat ceea ce avea m gur«t, spu- 
ni.mi ș.migălește; „Drir.j' le 
cunoaște I".

Trista păcăleala Din u; calc, 
c i nu ‘-c limitează numai ,u ciu
perci Altminteri n-am m i. man
ca a'.a <>' .i Șl proulema --ic re
zolva de l i sine, lot in oi mă, dar 
L data a ea .la iu Vllcail, un 

țș.r.in c; corn i ei-i.iza ,codii • 
din e.iine, a lost invit it >a ue 
guste inarl i. reluz.r., spamin .1 
iutii,m.it. „Vai, domiuile, ne ma. 
crr i m unu inii -alții 7 ' 11. mi
sul cu upiuulmului a lost: „Nu
mai <i I oam iiu nici in Dum
nezeu, ciin «ir puten să >e uu-iea 
da in alțt oameni î".

Da parcă to ile racilele și-au 
dai in.âliiire In piață, toi acolo, 
p lângă mul le prorlu-e de o cali
tate îndoielnică, se comerciali
zează și bâutmi alcoolice la pa
har. La pahare mici și m udare 
umplute cu un lichid tulbure, cu 
miros înțepător, despre cai'o se 
pretinde că nr fi țuică. Din «acest 
punct de vedere, singurii car 
par a mai avea incrc Icre in 
oameni sunt băutorii fruntași, ca
re nu mal sunt oameni, ci băutori.

V'ali LOCOTA

De ce Varăfteț ?
e Pentru că din mulțimea de 

candidați este singurul care nu 
a venit în lata alegătorilor cu 
promisiuni fanteziste.

• Pentru că este singurul can
didat care se recomandă prin el 
însuși ca OM și nu printr-un par 
tid sau altul.

• Pentru că are o experiență 
bogată în administrația locală câș
tigată printr-o prezență activă 
in Consiliul local.

0 Pentru că are o reputație ne
știrbită de om onest, nunci- 
tor și dezinteresat.

• Pentru că nu este străin de 
problematica vieții si muncii lo 
cititorilor Petroșani ului.

0 Pentru că are o minte des
chisă, flexibilă, știind să se a- 
propie de oamenii cei mai dife
riți.

o Pentru că nu din plictisea 
la vieții de pensionar și nici din 
aventurism candidează, ci din- 
tr-un profund simț al responsabi
lității.

0 Pentru că nu este omul care 
spune „vom face și vom :lrege“, 
ci acela care gândește „hai să

CARITAS
WAN VĂRĂȘEȚ

CAIWTAS
înseamnă experiență, competență, cinste și generozitate 

Campania electorala a d lui Vărășeț a fost discretă pen
tru că e greu să-ți iaci publicitate dintr un salariu;

Ales pntnar, va fi un sprijin pentru toți, dar in primul 
rând al celor ce trăiesc dintr-o pensie sau un salariu;

Refuză să intre inir-un partid; crede că a trecut vre
mea catul un primar trebuia să fie neapărat membru de 
partid;

Independența sa este garanția că nu va fi niciodată 
aservit unui Partid oricare ar fi acesta;

Trebuie sa prosperăm prin munca și mintea noastră, 
nu prin jocuri de noroc;

Având 50 de ani, dl. Vărășeț e suficient de bătrân 
pentru a avea experiență și suficient dc tânăr pentru a 
avea putere de muncă ;

Susțin jidii-l pe dl. Vărășeț. susțineți progresul și 
independența!

VOTÂND \ ARAȘEȚ, VOTA ȚI CARITAS!

începând de mâine

O acsresa utilă gospodinelor 
d n Vu.can

U Ea este t»c B-dul Miliai Viteazul, la numărul 15
Suntem biguri ctî nu vor ttirgc 

lapte și miere. (Iar — in mare 
parte — cerințele dc produse 
lactate ale vulcănenilor vor li 
satisfăcute. Asta deoarece, mâine, 
fn Vulcan va fi deschis un ma
gazin specializat in desfacerea a- 
ccstiii gen de produse.

Din datele furnizate de către 
cei care se ocupă de acest lucru 
am reținut că unitatea respectivă 
Va funcționa la parterul blocului

tragem ta caiuță pentru că tre
buie să o urnim".

0 Pentru că ceea ce are de 
spus cuiva i-o spune tn față, „ori 
că-i albă, ori că-i neagră", fără 
ocolișuri, fără zorzoane.

Autorii acestor rânduri nu vă 
propun portretul unui om ideal, 
perfect, ci al omului real loan 
Mihai Vărășeț pe care vi-1 r■'co
mandam

INSEAMNA 
GENEROZITATE 

FAȚA DE CEI MULT! 
SI NEAJUTORATl !

nr. 45 dc pe bulevardul Miliai 
Viteazul. Magazinul apirține 
firmei „GERI.INDE" din Timi
șoara și va li aprovizionat per
manent cu produse proaspete și 
dc calitate. Așadar, de mâine, gos
podinele vor putea să-și procuro 
brânză, unt, margarinâ ș.a m.d., 
trecând pe la magazinul ce va fi 
Inaugurat la orele dimineții. 
(Gh. O.)

cofi.uni.it
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Una-i repartiția,
Se estimează că. in România 

anului 2000, deficitul dc locuințe 
va atinge nivelul de un milion. 
Și nici nu mai c așa mult ] arm 
atilhci. In Va'.-.i Jiului ritmul 
construcțiilor nu cb pășește 2—3 
blocuri i ■ oraș, intr-un an. E 
foarte cl. r ca a ?a stBrrfl lucrurile, 
.bătălia" pentru obținerea unui 
apartament începe cu mult tna.nte 
dc finali/uca lucării. Câte "pe- 
ranțe, câte., și mai câte cm iții 
până la obținerea cheilor. Nu a 
repartiției. Pentru că au fo-t ca
zuri când una a fost fericita per
soană posesoare a repartiției și 
alta, a cheilor dc la apartament. 
Despre un astfel dc caz voi re
lata în cele ce urmează.

Romică Tâzlăoanu locuiește în- 
tr-un apartament de două comerc 
— tip vagon — din Petrila. îm
preuna cu soția, copiii și părinții 
săi. Sunt opt pers,,ane de toți. A 
depus cerere la Prim..rie încă din 
’84. în 1090 a reianoit-o. Nimic.

•Vă așteptăm!
Dl. Florin Becksuk din L'tper.t. 

Am recepționat scrisoarea dv., 
conținând cele două materiale 
(serise, „repede .ți pe scurt"), _um 
vă exprimați. Ne bucurăm că în

cercați să vă mâ urați șansele, 
mai al s că am observat, scrisul 
dv., meiitâ atenție. Dacă chiar 
vă interesează ace i-ta meserie, vă 
invităm sa ne faceți o rizi.ă la 
redacție, pentru a ne cunoaște și 
a să cunoaște. Și cine știe... 
^Ste.iua dumneavoastră nuroc/asu" 

S-ar put. i s . și dezvelească „stră
in ia.i*. (Gh. C.)

Mobil
T ti.-» Liv'.zeni a Societății

c .ie „SAIIM1SMOB" S.A.
cu ej;ui c ntral în D va se 
rrei.it- «le. Au mai rarnas 6j de 
n iv-itori, cor.d-.i-, d m.ii .ti ni 
Corist ruin GtiGup. Mobil , pro
ci . . c-.’.c dc bua.i. de b>ario bună 
« te. Szhcui.it.i nu '■ d da ia 
e p :t, sen n că meseriașii ’ur.i 
bum Bunăoară •• , o corn sada 
<1 m u‘uri pr-ntni umbri le in 
cui.s de derulare. b n.-ficiar f'T.cl 
bii.< cunoscut i firma gmm ina. 
„Stuii'uifC. Prețul unei sin urc 

a tf'-'l dc pies-. p. .te 20 dj do
lari, ceea ce. ticbni ■ i rec moaș- 
t'jm, nu iuti puțin. .Se f ibricâ, in 
p răii I garnitu i d? nu bila pen
tru dormitor, „Surnu?, '■■are sc 
ba mă Ic succes în rândul rum- 
j i i'orimr. Din păiatj insa jiie- 
ț'ird'.- 1 luat-o razna. Vim. 
scumpiri a m 'tern i prime. Un me
tru p ti e do PAL co ta 1 5DJ lei, 
( TVA), nn metru c iu d--
cie; ■’ a de stejm costa 86 350 Ici,

Doamnă Andrei Elena, cineva 
y-a întins o mână de ajutor!

M „Sunt dispusa so ajut sâ trcc.t peste acesle momente 

grei?", a spus persoana re jiccliiâ

In rmmarul 917 gl zi.iral ii, co
legul ffor.ițiu Al' xandr< seu făcea 
cimos'tiit apelul di perat ii unei 
femei din Vu'can, d-na Andrei 
Elena din blocul G8 — Vulcan. 
Vineri, nc-a sunat la redacți? d-na 
Cornelia Evin in din Pilroșard. 
Dumneaei este soția patr nulul 
firmei „E5MAN". N?-.i spus câ a 
citit ți a fost mișcată dc starea 
de deznădejde a celei rare nu mai 
vodca nici o ieșire din situația 
lo care K află. „Pot să i dau o 

a'ta cheile...
La darea in folosință a blocului 
70 s-a mutat — abuziv — în a- 
partaira ntul 12. Evident, a fost 
evacuat. In sfârșit, firma la care 
lucrează. Star Trans Petroșani, 
i-a eliberat repartiția cu nr. 862/ 
31.03.'91, in același bloc 70, la 
apartamentul 6. N-a apucat oă se 
bucure prea mult de victorie. La 
adresa respectiva locuia deja un 
coleg de la aceeași firmă. Care, 
zice-sc, s-a mutat acolo cu acor
dul Primăriei. Probabil și cu al 
Star Trans-ului. Prin urmare, Ro- 
ruicu Tâzlăoanu, ex-fcricitul po
sesor al repartiției locuiește și a- 
cum tot împreună cL1 ai săi, tot 
opt persoane, în aceleași două 
camere. Și tot mai speră că, în- 
tr-o bună zi, cât mai apropiată, 
va deveni fericitul posesor al 
ch-ilor unui apartament. Pentru 
că, după cum s-a văzut, doar re
partiția..

P. NICULESCU

a și preț
un m 'ru pâtr it dc furnir de ste
jar, 352 Ici, iar un metru pâtr.it 
de funir de fag lin lei. in pofida 
încercării fabricanților de mobilă 
de a ține prețui cât maț m.c, (o 
bună pari > din 1imp s_a încercat 
ignorareu scumpirilor și nn .s-a 
umb! it la cost), acesta a urca' 
mult |> ste posibilitățile dc cum
părare ale omului simplu.

Pentru a da de lucru celor 65 
de oameni, car an salarii, (iapa 
ultima negociere, cuprinse intre 
32 și tiă mii lei, salariu brut, fir
ma ciiiiipi.ii milei ia primă. Pro
dusul este inul greu vandabil. 
Oamenii nu ap bani. Mai ales 
tinerel f miilij sunt vitregite. Un 
simplu șifonier cu corp supraptr.. 
având trei uși costă 116 636 Ici, 
la care ■ adaugă TVA-til. Curat 
protecție socială! Maistrul Cîurlup, 
cu tot concursul Consiliului de 
administrație a .Societății „Sarmis- 
mob" a t< t inc rc.it LI dc fel dc 
variante penii ti a rentabiliza sec-

mână de ajutor, a reJctat d n., 
Esman. O rog, deci, pc această 
femeie si vină la sediul firmei 
noastre din Petroșani — Aero
port, ,t ada Aviatorilor, bloo 38, 
sau să telefoneze la numărul 
5 111192. Vom .găsi ceva de lucru 
ți penii ii dumneaei".

Ială, așadar, că omeni., nu a 
dispărut. Mai sunt din aceia care 
se gândesc In semenii lor

Ghcorehc OLTEANU

Oareenîî așteaptă
Po'iivit unui vechi obicei, mulți oameni ni se adresează, după 

ce \u bâ'ut pc la diverse uși de unde s-au ales doar cu promisiuni, 
plini de speranță că durerile lor se vor alina. Așa și cu dl. M.irton 
Alexan lru, administratorul blocului 40, cu zece nivele, de pe strada 
Genera) L’ragalina din Petroșani. Consecințele cutremurului fost 
în inie .linele imobilului, deci, în sistemul de conducte de tot felul. 
Coloanele deteriorate au fost înlocuite, dar lucrarea a avut multe 
imperfecțiunii. Totul, ni s-a spus, s-a plătit. în apartamentele aflate 
li parter curge apă și este igrasie. Confortul locatarilor este doar 
un vis. Și dumnealor s-an decis să nu mai plătească serviciile 
(apă rece, caldă, gunoi menajer) neefccluate.

Toate aceste necazuri au fost aduse la cunoștința RAGCL Pe
troșani unde memoriul a fost înregistrat în 9 iunie 1993 cu nr. 
8J07. Omnenii așteaptă. încă.

Vom urinări, prin reacțiile locatarilor, cu ce viteză se vor a- 
puca de treabă specialiștii de la RAGCL. Este știut că degradarea 
imobilelor pornește de la tergiversare.) reparării unor defecțiuni 
din sistemul conductelor de tot felul.

Tiberiu SPÂTARU

Secția nr. 2 Laponi a SC 
„Spicul" Petroșani a intrat in 
pJin in ceea cc privește pro
ducția de pâine.

I oto: Șt. CIMI'OI^

urile
ți i. Altfel spus, pontru a se da 
de lucru la oameni și n continiia 
prodi ția, la un preț a. optabil. 
Inutil, in economia noastră de 
tranziție, cea cti atâtea disfunc- 
ționalități, greu sc poate urni 
ceva. Cine suferă? Oamenii. C'ci 
care n-au mobilă și nu-și pot 
cumpăra o mobilă frumoasa și 
trainică pentru că n-.ni bani și 
cei care produc, fură a putej vin
de prea mult, din cauza prețuim 
care riscă șomajul intri ‘t nici 
o bancă din lume nu | -e cre
dita o firma caro produce '.enlril 
stoc. Cerc vicios. Noi cu mobilă, 
noi faru mobilă. Unii fură bani, 
și nu pot ( impara, alții iară biiij 
pentru că nu pot vinde ceea ce 
produc. Paradox? Aș, blanibu 
reală economică disfuncț'or.a- 
lilăț-i grave, riliinen ato de facto
rul politic. Adică, lotul pe dos.

llorațiu AI.EXAND.lESCU

Apocalipsa salarizării
(Urmare din pag. 1)

DuIJaica -„ii riului brut Inse mină, in fapt, o creștere cu 1,7 
a s,il oiuliii net, datorită impozitării. Chiar și așa, este Justifi. atâ 
IngriJorarea eclmialte cat'goi ii socio-profesionale ale Vini Jiului 
caic nu au șansa dc a fi salariate ale RAIf-ului. /Acestea vor fi 
alici ile sirios dc salini (previzibil) al prețurilor de pe piața liberă, 
datorită creșterii masei monetare din Vale. Ce vor face pensl marii, 
ale cir ir pensii ating — în cil inai fericit caz. — 90 090 de lei, Osie 
greu de imaginat.

Daca salariul mediu al urmi salariat al RAIf-ului cea de 90 000 
d l., uctini a ajun:, la l1,1)000, iar dacă sc va ajunge la triplare, 
el v i fi dc 270 000 de lei! Revendicarea salarială a minerilor este 
J .i liarnân insă do văzut cut sc poate acorda.

Valea Jiului < .Ic o zonă, cel puțin geografic, izolată. Alei 
conviețuiisc 10—50 000 dc salariați ai RAlI-uliil, cealaltă suta do 
mii fiind de departe afat dc bine plătită, chiar dacă efortul lor 
este la fel de important. O reacțc posibilă a>' uutea fi creșterea 
pretențiilor snlarialc ale celorlalte categorii socio-profesionale din 
Vale, jar de aici până la Apocalips, drumul nu poale fi prea lung

Mândru e 
sindicatul

(Urmare din pag. 1)

dacă nu am afJa tot de la dl. 
Cozma că, totuși, mai e.xis.ă pe 
lumea asta și persoane de nă
dejde. Vechj .și vajnici luptători 
pentru drepturile sindicalistului 
din România, Ghici ciupercă 
cine-i?

• „Știu foarte bine ce s-.i în
tâmplat acolo (n.r. — e vorba de 
greva minerilor din .1977), cum 
au fost anchetați oamenii de c Stre 
Securitate. Personal am fo>t dus 
și anchetat la căminul de nefa-, 
miliști din bărbăleni", spune dl. 
Cozma.

o In privința corupției din Ti
mișoara — de cea clin Vale nu 
sufla o vorbuliță — domnul Mi- 
ron combate ca un veritabil 
Corado Catani Carpatin.

Am răsuflat ușurat: iată de 
unde vine izbăvirea noajtral Dacă 
nu se năștea acest Mesia al sin
dicatelor, te pomenești că orga
nizația rămânea fără cârmaci. 
Până când in presa poloneză vă 
aparea un articol intitulat „Wa- 
Icsa — un Cozma polonez" va 
mm trece insă mult timp. Poate 
chiar câteva inineriadc-lumină.Poș'a redacției

Sc cuvine să mulțumim fami
liei Baibti din Vulcan care a adre
sat o scrisoare plină de cuvinte 
de recunoștință ziarului p.intru 
spri jinul pi imit din partea noas- 
ti I, in soluționarea c uizelor care 
au generat o greva a foamei din 
partea capului familiei. Nu este 
numai mvritul nostru, deși ziarul 
s-a implicat în soluționarea ca
zului, ci, deopotrivă, meritul dom
nilor Georgel Răican, pref ?ctul 
Județului, Iulian Costesc’i, sub- 
prefect, Glicorghc Maichiș, direc
torul KM Paroșr.ni și tuturor ce
lor cc fac parte din Consiliul dc 
administrație al EM Par,i>eni. 
Scrisoarea este semnată de ioțla 
domnului Barbu și de cei palm 
copii ai lor. Oricum, pentru a- 
precicri, imilțumiin.

I HOROSCOP
; RAC — OAIE

I
După un efort substanțial p«| 
ccrc-1 depuneți de dimineață, dil- 
!pă amiază e rândul celor dragi 
sâ vă protejeze și chiar să v3 

ofere surprize plăcute.
j LEU — MAIMUȚA

I Astăzi probați o receptivitate 
I deosebită Ja sugestiile venite dio,

partea prietenilor.

FECIOARA — COCOȘUL
Veți reuși să obțineți ceea ca 

doriți doar dacă veți țtj la cina 
și când să apelați.

BALANȚA — CÂINELE
Azi nu este o 21 în care să vâ 

asumați riscul unor decizii defi« 
nitive. E bine insă ca la serviciu 
să vă impuneți punctul de vedere;

| SCORPION — MISTREȚ
I Nu faceți un secret din a vă
I face cunoscute căile de acțiune
* Evitați lucrul in echipă și mal
I ales fiți cgoi.st(a) cu timpul dv, 
! liber.
j SĂGETĂTOR — ȘOEOLAN

I Pentru a realiza un dezidera?

I
mai vcchț trebuie să ieșiți cu 
orice preț din situația ambiguă

J
in c: re vă aflați. Azi este m •- 
meniul cel mai propice. i

CAPRICORN — BOU
.Se anunță o zi mai optimistă

I
 decât cele dc până acum. Zj care 
vă da dreptul de a spera la ceva

■ mai mult și mai bine.

| VĂRSĂTOR — TIGRU
I Astăzi este o zi când faptele dv, 
* conving, iar ideile pe care le a- 
ț veți nu mai sunt văzute ca utos
1 pice. E momentul să acționați a*
| cum. Succes I

; PEȘTI — IEPURE

(
Dovediți un pic mai multă pru
dența înainte de a intra în „horă“,

S
Mai ales că odată ce ați intrai, 
trebuie să mergeți până ia capăt

EERBEC — DRAGON

I
Fiți punctuali. Orice întârzicra 
poate duce la compromiterea pro

I priilor dv. acțiuni.

! TAUR —ȘARPE
1 Este o zi in care ar îi ideal să 
| acordați mai multă atenție trai 

‘ burilor casnice.

GEMENI — CAL
I Puterea dv. de convingere a.

| linge azi cote nebănuit dc înalta 
j Profilați, dar nu intrcceți măsurat 

! programul'
I IV.
j JOI 15 lUfiE

« 7,00 TVM. ')
110,00 TVR lași.

11.00 TVR Cluj-Napocu.
t 12,00 Film serial.
I 13,00 Ecran dc vacanță.

1
13,30 Desene animate.
I 1,1)0 Actualități.

1 i,15 Ora dc m izică.

1
15,00 Album de vacanță.
L,,45 Curs de limba engleză.

1
16,00 Actualități.
16,05 Repere moldave.

10,35 Report’ transilvane.

|
17,0o Magazin în limba germană, 
18,05 Povestea vorbei.

1
18.35 De la lume adunate.„
19,00 Itinerare spirituale.
19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.
20,f5 Film serial. Dallas.
21,45 Reflecții rutiere.
22,00 Mlcrorecital.
22,15 Ancheta TV.
23,1)0 Actualități.

’ 23,15 Simpozion.

p%25c3%25a2tr.it
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Partidul Unității Social Democrate
vă propune să votați la
18 iulie pe inginerul 

ION DĂBULEANU

Partida! Liberal —10'JJ
vă cheamă pe toți la vot 
în data de ÎS iude 1993

• •

Pentru ca nu l-a dorit ca ginere,

Inginerul

iCii eăbulea::u
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VOTAȚI
EM

un cetățein 
această mină, 
spre biroul 

să
t Partidul Unității Social Democrate

pentru funcția de primar ai municiprjtui 
Petroșani 

om pentru fiecare 
primar pentru toii 
gospodar pentru oraș

Un
Un

— Excrcitați-vă acest drept 
constituțional

— Prin votul dumneavoastră 
puteți schimba viața dumnea
voastră

— Cu discernământ și prin-, 
tr-o alegere Potrivită aveți 
șansa de a alege omul pe care 
il doriți

— Absența de la urna de 
vot lasă la voia întâmplării 
soarta întregii comunități.

PARTIDUL LIBERAL — 1993

VA PROrUNE UN CANDIDAT TĂNĂR ȘI ENERGIC

VOTAȚI L PE FĂGAȘ VASILE EUGEN!
NUMAI UN OM SIMPLU POATE VINDECA DURE

RILE DUMNEAVOASTRĂ’
VOTAȚI CALUL!

Social Democrate
( A amenințat-o cu cuțitul

lovit pe cei caic au încercatE In plus, a bruscat și
să-l tempereze

Luni, 12 iulie. In jurul or;i 14, 
Poliția din Petroșani a fost sesi
zată, telefonic, că în incinta 
Livezeni a pătruns 
care nu lucrează la 
Omul s-a dus glonț 
salaristelor unde a Început

Incredibil
)>

Floare de colț evaluată
Ocrotită de lege, lăsata de la Dumnezeu, monument al njturii 

căutată de turiști, vânata de răufăcători, renumita gingășie a na
turii, „I'li.area de colț“, este de circa o săptămână expusă tntr-o 
cutie Je met.d, ambalaj occidental, pe taraba Societății Corn rcialc 
„IIOPE Il.II-’EX" SRL București, Filiala Petroșani, lângă bifurcați.! 
Aerapoi l colț cu Spitalul municipal, patron ION SUCALA, Bucu- 
r- ,t

Am cerut vânzătoarei de serviciu, Elconora Torok actwie de 
prov.ni’i ț'i — nici o marfă nu poate fi primită, expusă, vândută, 
fără avi/.ul de primire — dar am primit in replică un răipuns 
evaziv, fără acoperire. „Actele ^unt la șeful de unitate, care este
plecat d rpâ marfă în Bucțjiști, iar florile, circa 50 de fne, ount 
aduse d'n gradina unnj profesor universitar, care are o cultură cu 

așa ceva".
Incredibil. Floarea de colț nu crește aici In zona joasă, ci pe 

crestele stâncilor, la sărutul soarelui.
Bine ar fi :,ă nu avem dreptate, dar mă îndoiesc cu „mai fa" 

expusă și vândută ia prețul de 65 lei bucata, este de proven.ență 
curată a comarțului cu acte și nu una străină lui, pedepsită de 
legî. Obiectul de activitate ai firmei ponte face el însuși „abiq'tul" 
incălcăiii legii, 'lotul rămâne însă de „evaluat". (Doiel NEAMȚU1

- Țuica
Nq mai este nicj o noutate că 

din orice se poate face alcool: din 
pastă de dinți, din electrozi, din 

pufoaică. Odată cil îmbunătățirea 

calității materiilor prime, crește, 

ața cum este și firesc, călit.>t-?a 

produsului finit.
la aceste condiții, niri p<»t.*

„Colgate"
dc dinți „Colgate" nu putea m'i ru

mânii in afara atenției producă
torilor particulari de „ținea", Ea 

se recomandă, in special, celor 

care nu pot să Întrebuințeze p is

ta de dinți in scopiri f| fir.sj.

Văii l.OCOTA

fiică scandal și să aducă injurii 
doamnei Eva Nagy. Motivul 1 
doamna respectivă n-o lasă pa fl- 
ica sa să se mărite cu el.

Alertați, au intervenit directo
rul minei și alte cadre de eonda- 
cere care se aflau pe acolo. Tipul 
i-a bruscat și a scos un cuțit au 
care ameninț., pe cea caie nu-1 
dorea ca ginere. j

Imediat după primirea apelu
lui telefonic, un echipaj de poli
ție s-a deplasat la mina Livezeni. 
Cel care făcea scandal a fost t- 
dentificat ca fiind Archip Florin, 
de 24 de ani, angajat ca v.igona- 
tar la EM Dâlja. A fost reținut 
de către polițiști, Iar a doua zl, 
marți, a fost dus în fața injstan* 
ței de judecată. Aceasta a dispui 
însă punerea sa in libertate, ur
mând ca, miercuri (ieri), să si 
pronunțe. Fapta comisă de Archljj 
Florin este sancționată de artl«> 
Iul 2, literele „d“ și „a" din ’jegea 
61/1991. Unii dintre cei loviți șl 
bruscați de el și-au exprimat, în
să, dezamăgirea la aflarea veștii 
că, la câteva ore după incident 
Archip a fost pus in libertate, i

i
Gheorgho OLTEANU

Aninoasa

Subvenționare
O clasă a Liceului industrial 

Petroșani, anul I, Școala profesio- 
nilu, secția mecanică, mașini și 
utilaje, a făcut contract cu EM 
Aninoasa ți elevii care se prrgă 
tesc aici, vor lace practica și pa 
urma, desigur, serviciul ln că
di ui orașului, la EM Aninoasa. 
Este o măsură locală, de pregătire 
a tinerilor din localitate pentru 
meseriile de care are nevoie ma
rca exploatare minieră, salutată 
prompt de elevi și părinți, ca 
fiind uni de prețuire a forței de 
muncă locale, ți as'gurar a celor 
în cauza a unul loc Je muncă si
gur.

Ar mm li și alte avantaj'», prin
tre care cele de economisire a 
unor fonduri alocate căminelor dc 
nefamillști, pentru care, Intr 'tine
rea lor este de multe or| o grea 
pov ară.

Ne-am întors ia vremuri mai 
bune șl la o gândire de perspec
tivă.

1
I

9

19 milioane pentru drumuri
Au început lucrările de beton.ire, plombare și amenajare a 

drumului principal care leagă orașul Aninoasa cu șoseaua princi
pală, stadiul lor fiind destui de avansat, i e porțiunea de circa 
150 m cjre a ramas încă de anul trecut fără „bani" s-a turnat deja 
stratul gros de beton, circa 20 cm, pe axul din dreapta, urmând <a 
In iu motoarele săptămâni să se termine șl cealaltă parte, circui iția 
pe acesl tronson nesuîerind nici o strangulare.

„T\_ți cei 19 miuoane lei din bugetul local al Primăriei fu fost 
destinați acestei lucrări de mare importanță pentfu economia ora
șului, ne spune dl. primar Ilie Botgros, și credem că în această 
privință nu numai noi vom avea liniște, cl și urmașii urma ilor 
noștii".

Blno zis, pentru că emblema unui oraș începe șl se termina 
cu starea drumurilor, a șoselelor, a străzilor. Pietonii, blcieliștit, 
automobdiștii, conducătorii auto de pe mașinile cu mare tonaj, vor 
aduce, credem, economiei naționale, mari economii, iar gospodari
lor rnuito mulțumiri.

ÎNTÂLNIRE CU CETĂȚENII
Ieri, la Petroșani, Președintele executiv al Partidului Unității 

Social Democrate, domnul Nicolac Didc, Împreună cu reprezentanți 
din conducerea partidului și cu reprezentanți ai filialei Petroșani 
a acestei formațiuni politice a avut o întâlnire cu cetățeni ui niu- 
niclpiiiuj nostru. întâlnirea a avut loc la Casa dc cultură. S-a 
purtat lin dialog deschis cu privire la problemele importanta care 
stau ln fața României la ora actuală, cu referire directă la proble
mele sociale din Valea Jiului. După încheierea întâlnirii, domnul 
Nlcolae Dide, a răspuns întrebărilei adresate de ziariști. (Al. II.)



<4- ZORI NOI JOI, 15 IULIE 1993

0 sar să la... tcuă sute miliarde IRublicitate
O femeie, Jean Vince, din ora

șul Lccds, din Marea Britanie, a 
născut, prin cezariană, șas? ge
meni — cinci fete și un băiat, a 
anunțat un purtător de cuvânt 
al spitalului unde este internată. 
Mama și cei șase micuți se simt 
Bbine“,. a relatat o rudă a acesteia.

Directoarea coi-pului medical al 
fundației „Multiple Birth“, doc
torița Elisabeth Bryan, a spus că 
un asemenea eveniment este rari
sim. „în lume supraviețuiesc doar 
șase cazuri de sextupleți... :ar în 
Marea Britanie — două".

Medicul ginecolog Vinay Shar- 
ma a arătat că, în mod normal 
șansa unei femei de a naște șase 
gemeni este de 1 la 200 miliarde.

Doamna Vince suferă de sin
dromul ovarian policistic — ma
ladie care împiedică ovulația fe
meii. Din această cauză ea are 
nevoie de medicamente pentru a 
corija această deficiență. Sindro
mul menționat se manifestă prin 
două extreme: ori afectează com
plet ovulația, ori, dimpotrivă, o 
declanșează masiv. în cazul 
doamnei Vince, prin tratament

s-a produs cca de-a doua varianta. 
Cei șase gemeni au fost născuți 
prematur (cu 11 săptămâni înain
te de termen) și au cântărit 1.25 
și 0,6 kilograme.

Oficiul pentru Populație, Re
censământ și Sondaje a informat 
că nașterile dt tripleți și quadru- 
pleți au înregistrat o creștere de 
peste două ori din anii '80. Me
dicamentele pentru combaterea 
sterilității .și progresele obținute 
în tehnologia ovulației în eprube- 
tă au contribuit la creșterea a- 
cestui fenomen.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI închirieri PIERDERI

Exploatarea Minieră 
Petrila Sud
ORGANIZEAZĂ CONCURS

în data de 28 iulie 1993, ora 10, pentru ocuparea 
postului de

— consilier juridic
încadrarea se face conform Contractului Colectiv de 

Muncă.

Informații suplimentare la biroul PONS al unității.

LA ANIVERSAREA zilei de 
naștere, multe bucurii, fericire 
și toată dragostea noastră pentru 
Manoilă Rus. Soția si copiii. 
(0124630)

TANAR serios, fără vicii, caut 
urgent gazdă în Petroșani. Rela
ții, Paroșeni, Aleea Lăcrămioare
lor, bloc D, ap. 12, între orele 
15—19. (0121618)

PIERDUT legitimație bibliote
că periodice pe numele Mircescu 
Adrian, eliberată de UT Petro
șani. O declar nulă. (0124626)

VANZAR1 DECESE

VÂND urgent apartament 2 
camere, confort I, Pctrila, zonă 
centrală, telefon 541115, până 
la ora 15. (0124615)

VÂND motocicletă MZ 250. Lu- 
peni, Tineretului, bloc L 3/46. 
(0124551)

VÂND Volkswagcn și mașină 
Înghețată. Societăți a Comercia
lă Alcazar, B-dul Păcii, Lupeni. 
(0124566)

VÂND Dacia 1310, Ungaria, 
5 viteze. Vulcan, l’luloului, 35 
A/20. (0124619)

VÂND televizor color Grundig, 
funcționare ireproșabilă, 87 000 
lei, telefon 541902. (0124620)

VÂND Trabant cu piese rezer
vă, Petroșani. Aviatorilor, 54 
A/26, după ora 19. Vizibil și pia
ța Petroșani. (0124624)

VÂND parbriz Alfa Romeo 
Giulietta. Banița, str. Gării. Voi- 
cu. (0124625)

FIRMA „RUSTIC" Petrila, vin
de foarte avantajos dozatoare au
tomate — 3 capete. Telefon 
550502. (0124635)

VÂND Oltcit, fabricație 1989. 
P tmșani, Independenței, 10/9, 
Intre orele 14—19. (0121628)

VÂND garsonieră confort 1, zo
nă centrală. Petroșani, telefon 
542410. (0124633)

VÂND casă sau schimb :u a- 
p.irtamcnt 2—3 camere. Petroșani. 
Gh. Barițiu, 24. (0124632)

VÂND autoturisme Daci., 1300, 
elemente 1310, Mazda 323, motor 
Fiat R'tmo plus cutie viteze, 
prețuri foarte avantajoase. Infor
mații: Petroșani, 1 Decembrie, 
bloc 99, sc. 2, aP- 3. (0121631)

OFERTE SERVICIU
BRASERIA „Enigma" (fost ba

rul „Satelit"), situat in Petroșani, 
pe Bulevardul 1 Decembrie i918, 
angajează tinere absolvente ale 
înecului economic, având vârsta 
Intre 18 și 25 de ani, pentru func
ția de lucrător comercial. Relații, 
zilnic, intre orele 8 si 12, la sediul 
unității.

DIVERSE

MII de rnidțuimii doamnei 
doctor Ovcdeiiie și colectivului pe 
carc-J londucc, pntiti modul în 
care mi-.nj redat speranța. Surul 
mâna, doamnă <k - : >r I Mihaj Ba- 
ciu'.clu și p.rinții. (0124634)

AGENȚIA „TNA TURIST" De
va organizează transport persoa
ne Petroșani — Cluj (Căută.) și 
retur in fiecare marți și vineri 
CU placare l.i ora 14. Informații, 
zilnic, Orele 9—13, J.i teb fon 
511733, (0121587)

FAMILIILE Bogalu și Buciu anunță cu durere încetarea din 
viață a'iubitului lor tată, socru și bunic

SZENTGYORGYI MIIIALY
Ntl-1 vom uita niciodată, (0124622)

COLEGII din cadrul RĂII Petroșani sunt alături de doamna 
l.lisabeta Bogalu, la grcaua încercare pricinuită de decesul tatălui. 
(0121622)
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S.G GENERAL TRANS 
S. A. Petroșani

str. Livezeni, nr. 12

ANUNȚA 
organizarea in fiecare zi de luni, la sediul societății 

LICITAȚII 
pentru vânzarea unor mijloace de transport auto.

Lista cu mijloacele <le transport se poate consulta la 
sediul societății.

S.C. „Sili ■ cor S.l Vulcan
B-dul Miliai Viteazul, bloc 41,

ANUNȚA
In baza Hotărârii Guvernului nr. 1 10/1991 și Hotărârii 

Guvernului nr. 279/1992 scoate la
LICITAȚIE

in vederea administrării în locație de gestiune a depozitului 
de materiale și imprimate precum și închirierea următoa
relor spații comerciale:

1. — bloc 43, 40 mp., profil „Galerii de Artă**
2. — bloc 43, 153 mp, profil „Desfacere en gros, 

mărfuri alimentare și nealimentarc**
3. — bloc 45, 150 mp, profil „Banca de Credit** 
Licitația va avea loc în dala de 9 august 1993, ora 10,

la sediul societății, înde poate fi procurată și documentația 
licitației.

De asemenea in aceeași zi scoate ia lii-it ie în vederea 
vânzării:

— chioșc metalic;
—- Tractor U. 650 cu două remorci.

Alte relații sc pot obține la telefonul 093/570292.

Cotidianul do opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOS1CTAȚH COMERCIALE „ZORI NOI’ S.A.

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

Cont virament: BO7OGO2O1 — BCR Pe. 
troșanl.

Directori MIRCEA BUJORESCtf
Director executiv: (ng. Alexandru 

OOGDA.V

Exploatarea de Preparare Petroșani
ANUNȚA

organizarea licitației, referitoare la lucrarea de reparații 
capitale — lucrări de reparații la conducta de aducțiune 
Boancele — Coroești în zona Iscroni.

Licitația va avea loc in data de 2 august 1993, la ora 10.

Universitatea Tehnică Petroșani
ANUNȚA

deschiderea cursului de:
B PROGRAMAREA CALCULATOARELOR 

în data de 17 iulie 1993, ora 10, Amfiteatrul A3.
Director curs prof. Miriță.
Informații: telefon 512580, int. 147. (0124627)

Direcția de Telecomunicații» *

Hunedoara - Deva
ANUNȚA:

In factura lunii iulie 1993, la rubrica „Diverse** sunt 
incluse următoarele taxe:

— PENTRU PERSOANE I IZICE:

— reîntregirea garanției, 235 lei (c/val. unui abona- 
mv.it de la 285 lei la 520 lei);

— diferență de abonament pe luna iunie 1993, 235 lei, 
ca urmare a majorării tarifului de la 285 lei la 520 lei;

— convorbiri interurbane Prin 991, efectuate în luna 
mai 1993, și facturate la vechile tarife;

— convorbiri internaționale efectuate prin 971.
— PENTRU AGENȚII ECONOMICI:

— diferență de abonament pe luna iunie 1993, in func
ție de natura serviciilor de care dispun agenții economici; j

— convorbiri interurbane efectuate prin 991, in luna 
mai 1993, calculate la \echile tarife.

— convorbiri internaționale prin 971.

KEDACflA Șl ADM1NISIRAJIA 2675 
Petroșani, str. Nicolae Uălcescu nr, 2. 
telefoane; G11GG2 (direclor-iedactor |cf)i 
>15972 (director executiv.adnaintslraltv 
difuzare), 612401 (secții). Fax: 093/545972

TIPARUL: Tipografia Petroșani. itr. 
Nicolae Bălccscu nr, 2. Telefon 541363.

Materialele necomandnte | 
ocpublicale nu se restituia. Ret. 
ponsabililatca morală ți Juridic; 
asupra corectitudinii datelor cu 
prinse In articole aparțin, In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU:

Responsabil de număr
Văii LOCOTA

Corectura

Emilia AGHIRE1

. lorica FIRȚULESGU


