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CE NU ȘTIE DOMNUL COZMA...

DACĂ E AUGUST... 
E GlifcVÂl

Bine ne-am >■ găsit, dle Cozm0 1
• Duminica n' iptea, am primit telefoane ie 

la un bun prieten — dl. Paul Grigoriu — „Ma
tinal" de la Radio, unde dânsul mai este (cât 
vrea I) șef • îmi cerea, disperat, numărul de 
telefon al liderului (sau încă., liberului, cum 
vreți...), Miram Cozma • După încercări — la 
fel de disperate — i-am comunicat cu amărăciu
ne și jenă profesională, că nu se poate afla (și 
nici ghici), numărul de telefon al d-lui Cozma
• Oricum, am fost capabili să-l sfătuim pe mister 
„Matinal* cum ]X>ate lua legătura cu dl. Cozma
• La „apelul prioritar* de ieri dimineața, i-am 
recunoscut d-lui Cozma obișnuitele amenințări
• Cea mai frecventă expresie a dânsului a fost 
„informez (eu, adică — n.n), opinia publică că 
(scuzați nenumăratele cacofonii — n-n )-.- etc"
• Ce nu știe dl. Cozma este că nu poate sa mai 
liniștească spiritele • Nici de „sus*, nici de „jos*, 
adică nici de hi Cotrr>ceni, nici de la orizontul 
XIV B... • Dacă există o separare a puterilor in 
stat. ar fi normal ca dl. Cozma să fie amendat 
(are de undi *ă plătească, abi i acum afacerile

de sub „oblăduirea sindicala*, din care s-ap pri- * 
copsit iruilți, ies la iveală), pentru că nu s-a u 
prezentat la procesul de calomnie intentat de H 
dl. Turnă (care n-a-ncăput in urnă!) • Ceea ce K 
nu mai știe dl. Cozma e că se află acum într-o S 
situație mai mult decât dezastruoasă • Ceea ce | 
nu știe (noi știm, dar nu spunem), este pe unde I 
scoate, de data asta, cămașa., e Și mai e ceva, I 
despre care dl. Conm, nu știe: in Valea Jiului fi 
au fost mobilizate oarece forțe (noi le știm, dar I 
nu le spunem), care să prevină oarece fapte. H 
provocate de oarece mineri, din care să benefi- B 
cieze oarece lideri încă liberi • Ce nu știe dl. t 
Cozma e că funia se apropie de „gât“-u1 dânsu- I 
lui, atitudinile împotriva domniei sale din parte,, I 
minerilor fiind evidente în ultimele zile. ,

Și mai e ceva care îi e străin d-lui Cozma Ircă ■ 
n-a aflat că nu dânsul este buricul democrației ■ 
în România. Cu speranța că dl. Cozma va scăpa. I 
din nou. din clinciul în care s-n băgat singur, îl I 
vom saluta precum face T’aiil Gricoriu : 1'

La rc-vedere ! ii
Jircea BI1JORESCU fi
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Ora G. S a intrat în grevă generală în 
Valea Jiului. Se asigură deplina securita
te a grevei. Agenții de circulație dirijează 
circulația in zonă. In oraș totul este cahn, 
situația este sub control. Au venit dele
gații ale sindicatelor din alte localități 
importante ale țării care se solidarizează 
cu greva din Valea Jiului Ora 7. Da se
diul RĂII se audiază radiojurnalul și in
terviul transmis în direct în emisiunea 
matinal acordat de domnul Miron Coz
ma la cererea domnului Pani Grigoriu. 
După care domnul Coz.ma ia din nou cu
vântul reiterând cele spuse anterior. Se 
hotărăște trimiterea unei noi scrisori că
tre primul ministru.

Ora 9,30. In fața grevișlilor vorbesc 
reprezentanții sindicatelor veniți din țară. 
Iau cuvântul lideri sindicali din Timișoa
ra, Craiova, București și din alte locali
tăți. Cu toții declară că nu este o grevă cu 
caracter politic „Nu avem nimic cu Gu
vernul actual, ne cerem drepturile noas
tre'* — declară un lider din Timișoara. 
Vom avea grevă generală la nivelul Con
federației ? (H. ALEXANDRISCV)

Pe aceeași lungime de undă
ZORI NOI și ... B.B.C.

.........  ............................................. WttftfttttttMti

SUFERĂ MINA...
— Declarație pentru postul BBC, acordată de <11. senator T1BERIU \ LAD1SLAV —

„Din punct de v Icre al reven
dicărilor salariale ra.<- rtate la ce
lelalte categorii sociale, consider 
că revendicările minerilor nu sunt 
just ficate In ac ’ nș exista 
dezaprobare din part a tuturor 
celor care nu lucrează in minerit 
și care, dc altfel, în municipiul 
Petroșanj sunt majont.it i (mj! 
ales bugetari: Învățământ, să
nătate). Greva care s-., declanșat 
nu este justificata. Nu se poate 
ca un profesor universitar de la 
UT Petroșani (eonf univ.) să aibă 
aproximativ 70 000 dc le: pe lună

și fostul student al săli, inginerul 
minier, de o săptămână angajat 
al întreprinderii miniere, să aibă 
aproximativ 200 000 lei, in cel mai 
nefericit caz. Din punct de vede
re al salarizai il diferențiate pon
tifi anumite funcții ce există pe 
statele de funcțiuni ale între
prinderilor miniere consider cu 
cererea minerilor este justificata 
(mă refer la diferențele de e- 
xemplu dintre salariul unui vago
netar și al unui miner propriu-zis).

Totodată sunt justificate cereri
le minerilor față de fenomenul

corupției, care a atins Valea Jiu
lui, mai ales RĂII. Există firme 
paiticulare care deservesc R.AIJ în 
detrimentul unnr întreprinderi 
specializate in acest sens 
(UI’SRUICEM). Majoritatea aces
tor firme au în componența lor 
cadre care lucrează sau au lucrat 
în intre prinderile miniere. Așa 
este firma „Vest servicii*, in spa
tele căreia este liderul sindical 
Miron Cozma. Miron Cozma re
prezintă și ADI.SAN-ul în Valea 
Jiului. Este, deci, lider sindical, 
sau om dc afaceri ?

Și, din nou, mina rămâne fără cuvinte. 
Craterele duc dor de povară.
Combinele (câte mai sunt) stau așezate cuminte 
Sufletul lor „defilează" pe afară...

Și, din nou. mina rămâne fără cuvinte 
Guri uriașe de puț flămânzesc așteptăm' 
Lotul seamănă cu dorința fierbinte 
A mamei ce și așteaptă copiii plângând...

Dare când se va reaprinde lumip-’ 
oare când abatajul se umple de cald ?
Oare câți ne ntrebăm dacă suferă MINA, 
fata aceasta cu păr negru 
si în ochi cu sclipiri de smarald ?

Mircea Bl'JORESCU

Cum a decurs — până ieri - conflictul 
de mutică din Valea Jiului

Sâmbătă dnuirr ițn, pes'< 5000 
de mineri avi venit la Jiul Re
gn i autonome a funiei. In jurul 
ore: 8 .1 luit cuvântul domnul 
Miron Cozma. Timf d> cil ca do- 
u î ore, domnia - i ,t trecut în re
vistă situații creată prin aceit 
conții't de mumă r,»’ lorii dc 
nimeni. Au fost mi intâi pre
zentate eu lux <lc amâ' unt' fa
zele negocierii de la Bijriir» ti. 
premergătoare gravei au fv-t citi
te încă o dată griinic de -. ilariza- 
<• pe c ire le propun sindicat-le, 
dc comun acord cu reprezentanții 
RĂII, pentru p-. rsonalnl din sub
ordine, după care domnul Cozma 
a luat atitudine severă pentru cei 
care, pc timpul conflictului de 
miinqZi, anterior sosirii domniei 
salo la Petroșani s-au dedat la 
devastări In sediile Ligii sindioa- 
tcloT miniere și Regiei Autonome 
a Huilei. în finalul discursului, 

domnul Miron Cozma s a referit 
și la alte probleme soluționate in 
țaiă și in străinătate prin activi
tate a domniei sale in calitate de 
kidei al Confederației Sindicat<>- 
lot Miniere Libere din România. 
Redăm pe '.cuii cele spuse de 
don nul Miron Cozm i sâmbăta 
dimim ița.

„In ziua de 29 iulie m-am pre
zentat la Guvern, impr< tină cu 
direc mul general, domnul ing. 
E noni Costin.aș, unde am purtat 
convorbiri cu domnii Florin Geor- 
gcscll, Dan Murea Popcscu și Du- 
mitiu Popi seu, membrj ai guver
nului Le-am prezentat grila ma
lariilor negociate în Valea Jiului. 
• Am cerut banii noștri prornlși, 
nu alți bani. Dc la Guvern ni s-a 
spus alte ev., decât ceea cc ni se 
promisese. Ni s-a vorbit de Fon
dul Monetar, d< sindicatele din 
Frățin și CNSLR, ni 3 au spus 

teorii. La care eu am înlrci upl și 
le am spus: domnilor, când mă 
duc în Valea Jiului oamenii nu 
mă întreabă teorii. Mu întreabă: 
„cât 7“ • Avem 1.5 milioane de 
șomeri. Chiar n an linele lucra ? 
Cine < ste de vină 7 • Ml s-a spus 
cu salariile trebuie să fie corelate 
cu cele ale altor categorii sociale, 
că o creștere prea mare la mineri 
ar dezechilibra economia. Păi asta 
și cerem. CORELAREA REALA, 
nu sa ni se ia din banii aprobați 
prin lege pentru noi • S uu su
purat la Guvern că i-am făcut 
mincinoși. Eu nu știu decât una: 
afarâ-i alb, e ziuă, în mină e ne
gru, beznă 1 am făcut mincinoși 
pentru ca Parlamentul nc-a a- 
probat prin lege 57 dc miliarde, 
care trebuiau rectificați la 91 
de miliarde, tot prin lege și ni 
s-au dat doar 71 dr miliarele. (S-a

încălcat Legi a 21). Am fost frus
trați <1 20 do ini’liardc • Am tri
mis primului ministru o scrisoare 
deschisă în caic l-um arătat toate 
acestea șl I am invitat pentru 
luni în Valea Jiului. De luni di
mineață, începând cu schimbul 
5 voi cere acordul liderilor de 
sinui it să intrăm în grevă gene
rală • La scrisoarea deschisă am 
primit ca răspuns de la Guvern 
un fax in care se spune că nego
cierile se lac între Patronat, adi
că KAll și Ligă. Cu alte cuvinte, 
eu n-aș avea dreptul să mă ames
tec in negocieri. Eronat. Sunt 
membru al comisiei do negociere 
din partea EM Lonea • Mi s-a 
spus ct. posibilitățile bugetului

llorațili Al FXANDRI SCU

(Continuare in pac. a 4-a)

| La închiderea ediției I
Ora 13,30. L>n noii miting al 

greviștilor. în fața Regiei Autono
me a Huilei. Au vorbiți intre alții, 
delegați v< niți de la sindicat le a- 
filiatc la Confederați i Sindicate
lor Miniere, din alt“ zone ale 
țarii. Si fiecare delegat și-a spus 
punctul dc vedere. S a scandat 
minute in șir, la propunerea unu
ia dintre delegați „UNITATE, 
UNITA TE I*. „Nu sunteți sin'liri 
in acc-t moment" au afirmat dc- 
luiații. In aplauzele color afh'ți 
in cuili .i li.XlI I'Nte bine că nu 
suntem singtui in Valea Jiului. 
Necazul cel marc ofctf faptul că 
Guvernul, col puțin până ieri, la 
ora iriiiutci ii acestui ultim mate
rial la tipografie. rf'tuza-.e Să 
poarte un dial g in 1’elroșani cu 
greviștii. In acest context intră 
în discuție declanșarea unej greve 
generale a tuturor salarinților a- 
filiați la Confederația sindicate
lor miniere.

llorațiu ALEXANDRESCU

majont.it
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Vreme de doua zile

Oradea a avut 53 de primari
In /.iele de 2;’ și 30 iulie la 

Oi a dea s-a desfășurat Adunarea 
Generală a 1‘. d-.'i ației Primarilor 
Municipiilor din Roman..i. • In 
pi ama zi primai ii au dezbătut in 
pj.n și în ședințe de lucru I cgea 
buget, lor locale și Legea privind 
patrimoniul localităților. Astăzi 
prunii: iile in isează sume de or
dinul miliard, lor de lei, caic in
tră în buget ii centralizai al st i- 
tului. Se mai inima înapoi doar 
3—4 la sută, Piin.aiii simt ferm 
hotar ți să ceara exact 35 la stil i. 
Acest procent este apropiat de 
normate emopine. Fără bani au
tonomia locală e o lozincă fru
moasă și in ti ient i. e Domnii 
Primari au soli, itat ca patrimo
niul consii ilor locale a munici- 
p.ilor, orașelor și comunelor să 
se refacă conform registrelor ca
dastrale din anul 1933. De ce 
1938.' Pentru ca e un an antece
dent dictaturilor ce i-au urinat. 
Completare, patrimoniului să >e 
facă pe baza construcțiilor ți dez

Lumea dorințelor interzise
Aurul epocii sfârșite in decem

brie 1989, s-a dovedit a nu fi ve
ritabil. A rug.nit cu preu mare 
ușurința, iar particulele cenușii 
ale acelor x romuri ne urmăresc 
încă, intun â î Iu ne existența.

Copiii reprezintă întruchiparea 
îngerilor pe P.,mânt. frumusețea 
lor cere a fi răsplătită și fiecare 
părinte o face după greu atei port- 
moniului ce-1 deține. In vremu
rile uctj.iie. bii-'iuia copiilor este 
cel mai adesea fru>ti ta. N- putin
ța lor in a se vede t stăpânii unei 
jui .u li ir.inun »te est.' depr.mante 
pentru oricine.

A intrat in fug.i In librăria ade

La mina Paroșeni Pulhiyării pi! bunii dați pentru mineri
Vineri, i.urc o vie P.—17, o 

veste primita d- ia repit zentanții 
auto: i za ți ai oigan lor de poliție 
dm județ și Parchetului de pe 
iâ ig.i Tribunalul județean a „zgu
duit" lumea patronilor din Valea 
Jiului. A fo.t arestat NICOLAE 
PETRIȘOR, a linlnistrator unic 
al Societății comerciale „l'rucom" 
SRL Petroșani, pentru in tracțiu
ne- de prejudiciere „ acutului 
public, pretăzuta in ('. lui Penal 
la articolul 2’’9 a in. 2. în ir. ina 
lui PEllU.ȘOlt NICOLAE este 
pusa prejudicii rea cu 12 t il.l 08) lei 
a mmm PAROȘENI. Ce s a în
tâmplat de fapt: in Iun i mar'.e 
a anului 1<(92. aiul probabil de 
cnmcițiil cu legume i fiu. ic, pe 
car. ii avea in aulorlznțic de 
fumționarc a firmei -.ale, „Fru- 
com" SltL Petroșani, P< 1 .șor 
Nicolac s-a gândit ca și lămpile 
de mina pot fi confundate cu 
morcovii sau - ii pas'firn.ienl și 
a încheiat l.'N CON i RACT CU 
EM PAR(t.ȘFN[ pr.ntiii aducerea 
de lămpi de mmă și a. umi.ilatoi i 
pentru acest, a. A primit in con
tul „Frucom" SRL, c;) avans, J0 
MILIOANE LEI B ini plutiți jieșln 
de mina Paroșeni. Doar Guvernul 
a dat bani pentru rctebnojogizarc 
șl pentru cumparcree de echipa
mente. Sunt destule subvenții 
<nicj o legătură cu greva actuala). 

voltărilor făcute pe banii publici 
pentru interes local. Inclusiv cele 
ce au intrat in patrimoniul PCR, 
UTC și p un ieri dar făcute tot 
din banii publici, e O scrisoare 
cu patru adrisanți, d nii Iliescu, 
Gherman, N'âstase și Văcăroiu, are 
c„ subiect escaladarea costurilor 
visțți în general și costul energiei 
termice și a transportului in par
ticular. a De la 220 lei, cât costa 
gigacalnria în 1090, se va ajunge 
la 11 00'3 lei/gcal. în 1993. Până 
la 31 mai a.c., costul mediu al 
gigacaloricj era de 4 600 lei din 
c.u’c subvenția de stat era 3 600 
lei. Cetățeanul plătea 1 000 lei. • 
Se presupune că o familie con
sumă 1.5 gcal pe apartament. Asta 
înseamnă că in toamnă căldura 
va fi cu 15 000 lei mai scumpă de
cât căldura din primăvară. Pri
marii întreabă respectuos dacă și 
la Cotroccni este la fel. Transpor
tul va li cu 5 000 lei mai scump 
in fiecare lună. Primarii cer înai
ntărilor lor șefi o protecție so- 
cială adecvata. • S-a cerut Parla

menitoare. C'u părul blond, cu 
ochi albaștri și iuți, sorbea info- 
rnetat din panoplia jucăriilor mul
ticolore. Pentru el reprezentau un 
uni.ers intangibil, paradoxul vi
sului copilăriei. Multa vreme pri
virile sale înfrigurate s-au strecu
rat lăcrimând printre „fructele" 
copacului interzis. Apoi, obosit și 
satul Ic iluzii, s-a pierdut in tu
multul de afară.

H.ifturil,' arhipline au r.urr'S 
cufundate in nemișcare. Intr-un 
colț, o jucărie li vflrtfa lacrimile 
asm ra unei < liehete arogante.

Florin BIJ Si K

I > n a il'C I ’el I r i Nil'ol. ii* sc 
(li'pl.isi az.i la firma ..GEOBAZ" 
SA din Ploi li, care fabrică a- 
ccst.? iihipamcnfc și ridică 550 
burați lămpi de mina a 1U29 Ici 
lai. al , și 670 acumulatori pentru 
lămpi d< mina, a 10113 Ici bucal.i. 
După trei zile întocmește note de 
cal.'Ulațio fictive și — potlivit 

!)•• <<• <i fost arestat PETRI.ȘOR NICOLAE?

dal.-loi existente la Biroul Eco
nomic al Poliției Municipale și la 
Scrx i'-ml C ’icetari Penale al Po
liției Județ.-ne — ma|orcază pre
țul lămpilor de mina de la 1029 
la 17 200 Ici pentru o lainp.l iar 
la acumulatori, de la 1083 la 9 030 
hi. Rexjnde mai fa celor de la EM 
Paroșeni la aceste prețuri și înca
sează peste 22 MILIOANE I El

CenclăriJc organelor abilitate 
continuă pentru că, sc parc cu 
faptele nu sc 0|>re.,c numai aici. 
PI TRIȘOR NICOLAE DSTE ÎN 
.STAR! DE ARF*ST PREVENTIV. 
Sc nasc In .îi mai mtllte înlrelrări.

DE CE MINA PAROȘENI A 
CUMPĂRA T LĂMPILE PRIN IN- 
IER MED! AR .ȘI NU S-A ADRE
SAT DIRECT FABRICANTULUI. 
Că până la Ploiești, dc la I’aro- 
fvni, ic duci și vii In aceeași zi. 

mentului ca Legea funcționarului 
public să se adopte cât mal cu
tând. Dl. primar Berea a reamin
tit colegilor săi că această lege 
exista din 192-1 și nu e abrogată. 
Drept pentru care a fost cooptat 
în comisia de redactare, o Masa 
oficială a avut loc Ia restaurantul 
„Oradea". Primarul nostru a stat 
lângă dl. primar Adrian Moruzi 
de la Brașov. PUNR-ul și Convcm 
ția Democratică au căzut de acord 
că cel mai bun dansator din ring 
a fost primarul de Tg. Mureș, dl. 
Nagy Victor. Din cauza gabaritu
lui său redus i s-a spus „Șurubcl". 
o In cazul că Guvernul va împie
dica sau tergiversa promovarea 
proiectelor de lege primarii își 
rezervă dreptul de a protesta cu 
mijloace specifice. Dar despre 
asta, la timpul potrivit

Mihai BARBU

Umbrele minei
Umbrele întunecate ale minei 

s-au pripășit din nou pe tărâmu
rile minunate ale luminii. Exploa
tările miniere din Valea Jiului 
au declanșat grevă, susținându-.și 
cu hotărâre revendicările. Acestea, 
începând cu 1990, curg vertiginos, 
în torente ce spumega închipuirea 
oricui. De cele mai multș ori, ele 
s-au făcut cunoscute prin manifes
tări de forță, cu consecințe nefaste 
asupra tuturor locuitorilor Văii
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzz.

Primăria din Vulcan
La ora bilanțurilor

In ultima ș< liniă a Consiliului local al orașului Vulcan a fost 
prezentata o informare asupra modului cum au fost duse la înde
plinire hotărârile Consiliului local in semestrul 1 al anului în curs. 
Precum și o informai ■ privind modul cum sau soluționat petițiile 
cetățenilor, adresate Con iliului local in aceeași perioadă.

Din documentele amintite, in posesia cărora am intrat și noi, 
n amabilitatea domnului secretar Petru Drcghici, am reținut 

urmat nul bilanț scmcstiial. In perioada 1 ianuarie — 30 iunie a.c., 
Corrăliul h> il din Vulcan adoptat un număr de 27 de hotăiâri 
care au reglement ut o sferă larga le actixitite. Ca administrarea 
domeniului public și privat al orașului, domeniul organizatoric .și 
cultural.

In aix- .i-ă p, i ioada, Consiliului local i-au fost adresate totodată 
nn numai de 18 poliții venite din partea uiyjr persoane fizice sau 
juridice. Xnalizând aceste petiții .și din punct de vedere juridic, 
s a constatat ca nu toate pol fi soluționate favorabil. (T. VINȚAN)

Stema orașului 
Vulcan

După cum v-ain informat, Pri
măria orașului Vulcan, în colabo
rare cu Consiliul local au decis 
organizarea unui concurs pentru 
artiștii graficieni, in vederea rea
lizării unei noi steme a orașului. 
Această lucrare necesită evident 
anumite reguli bine precizate pri
vind simbolurile ce trebuie in
cluse în stern i.

Informăm și pe această cale pe 
cei înscriși la amintitul concurs, 
că noile precizări și reguli care 
au sosit zilele trecute se află in 
posesia doamnei consilier Voichit;1 
Bădelița. (T. VINȚAN).

Cronică, rutieră
Sincura modalitate de a îm

piedica autovehiculele să circule 
pe trotuarul dintre cinematograful 
„Luceafărul" și blocul 7, din Vul
can, a fost să se planteze în as
falt trei bare metalice, verticale. 
Modalitatea de a împiedica pie
tonii să circule pe partea carosa
bilă, np s-a inventat (încă) în 
orașul Vulcan. (Vali LOCOTA)

Jiului. Am devenit o zonă „păcă
toasă" și orice ieșire spre alte 
loturi, implică o teamă persis
tentă.

Apa Jiului este urâtă, murdară. 
IC întunecata, poate, de tot ceea 
ce vede în trecerea prin Vale. 
Poarta cu sine rușinea sa și mân
driți celor care ml alt înțeles că 
„înlăunlru păcii s-a născut iubi- 
iea“.țF. B.) 

pondere din conducerea exploa
tărilor miniere sau din RĂII. Po 
măsură ce Parchetul și Poliția lc 
vor ancheta și soluționa, le vom 
da publicității. Oricum, INFRAC
ȚIUNEA de care este acuzat (deo
camdată ntiniui) NICOLAE PE- 
TRIȘOR nu ar fi fost posibilă 
dacă la REGJA AUTONOMA A 
HUILEI Șl 1N UNELE UNITĂȚI 
SUBORDONATE NU ȘI-AR !• I 
FĂCUT I OG CU SUCCES CO
RUP ȚI A, NU AR PERSISTA SI
TUAȚII TULBURI. Pentru cu șl 
actuala grevă a mincrilnr, pe de
plin justificat;! din punctul dc 
vedere al celui ce intră cu adevă
rat in subteran, nu stă in birouri 
ca să „den cărbune" cu pixul, face 
parte tot din acest scenariu de 
a mențin,' în Valea Jiului o situa
ție tulbure, dc a instiga munci
torii nevinovuți să iasă in stradă, 
dc a arunca anatema țarii asupra 
Văii Jiului. Au făcut linii de „sus" 
sau mai „dc jos" ca oamenii să 
iasă in stradă șl au ieșit. In ape 
tulburi pescarii pescuiesc mal u- 
șor — zice o vorbă. Și „pescarii" 
dc bani negr] știu cun1 4)cs- 
cui■.■wcâ,, dar șl cum să „tulbur* 
apele" mereu, profilând de demo
crația noastră originală și min
ți ndu-i cu nerușinare pe ccl mulțl.

Horațiu ALEXANDRESCU

I 
I

HOROSCOP
LEU — MAIMUȚA

Sunteți visători. Vă gândiți nu
mai că.., vă gândiți la o întreve
dere romantică. N-ar fi exclus, ca 
pe seară acest vis să devină rea
litate.

FECIOARA — COCOȘUL
Acum este momentul să faceți 

oarece demersuri pentru a modi
fica ceva in locuința dv.

BALANȚA — CÂINELE
Nu este puțin probabil să faceți 

azi o mică deplasare sau să vă 
ocupați de un transport de marfă.

SCORPION — MISTREȚ
Vă vin niște bani, probabil în 

mod așteptat. Care, măcar pe 
moment, vă îmbunătățesc situațiît 
financiară.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAPÎ
Este vremea să treceți la acțiuno. 

Ccea ce ați gândit și plănuit se 
poate împlini astăzi cu puțin efort.

CAPRICORN — BOU
N-are nici un rost să fiți triști. 

Rămâneți ancorați in realitate.
VĂRSĂTOR — TIGRU

Autoritatea dv. este în crcșlerț 
și azi puteți să profitați pentru ă 
va reînnoi contactele cu cei de al4 
căror servicii sunteți interesat (a).

PEȘTI — IEPURE
Pe tărâmul afacerilor .aveți -as

tăzi un deosebit succes. In schimb 
„realizați" un trist insucces pe 
plan sentimental.

BERBEC — DRAGON
Poate n-ar fi rău să va intere

sați puțin .și de starea sănătății 
dumneavoastră.

TAUR — ȘARPB
Ca „simplu cetățean" este puțin 

probabil să ieșiți astazi din sfera 
cot idian ului.

GEMENI — CAL
Relațiile cu sexul opus dar .șl 

cu cei cu care aveți interese co
mune sunt azi excelente. Acum 
puttți demara noi acțiuni comune, 
profitabile. i

RAC — OAIE
Vă preocupă în mod deosebit 

înfățișare,, dv. Iată de ce vă veți 
orienta mai mult spre activități 
sportive.

PROGRAMUL
I
I
I
I
I
I
I

I
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I
I
I
I
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7,00 TVM. Telemalinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Lumină din lumină.
13,00 Ecran dc vacanța.
13.35 Desene animale.
14,00 Actualități. Meteo.
11,15 Ora de muzică.
15,00 Album de vacanță.
16,00 Actualități.
16,05 Convicțuirl-magazin.
17,05 Cabinet Juridic.
17.35 Salut, prieteni» (1)
18.35 De la lume adunate...
J9,00 O manifestare dc prestigiu. 

Al doilea Congres internațio
nal de studii românești.

19,30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rocuri.
20,40 Sport.
20,45 Film scriai. DRAGOS’l E L/\

PRIMA VEDERE...
21.50 Universul cunoașterii.
22.35 Meridianele dansului.
23,05 Salut, prietenii (II)
23.50 Actualități.

DE ( E NU S-A VERIFICAT PRE
ȚUL? Cine încasează sau a în
casat comisionul pentru intvrmc 
diere și cât dln acest comision n 
apins la factorii care au favorizat 
moral sap prin simplul procedeu 
„Eu nu văd, Iau și cu ceva, dur 
daca xa prinde mi șliu nimic". 
Mai exact, ban.l din alocații gtl- 

vcrn.micntalc acordați minerilor 
sc duc și așa, ni'juslilicat, încăr
când cin IttlK Iile pentru a sc in- 
grașa S.lt L.-nri I.mtoină, alte per
soane particulare puse pe cupă- 
tulală in danii., celor mulțl. Ne* 1 
este greu să credem că acest con
tract încheiat in luna martie 1992 
nu a fost semnat de cineva din 
conducerea administrativă a minei 
Paroșeni sau de serviciile finaciaro
ale minei Paivșcni. Petrișor 
Nicolac a comis infracțiunea — 
spun organele de cercetare pe
nala. Este singurul vinovat sau 
cstc cel cate a fost „SCOS 1N 
FAȚA", pe piincipiul că trebuie 
și un ȚAP ISPĂȘITOR, UN FEB 
DE „ACAR I’AUN?" Suntem in 
posesia și „ altor informații șl 
documente care aruzft grav pe 
unii dintre cei cu funcții de rus-
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Demisia doamnei Jena
■ „Televiziunea face stăngîi-inprejur"

știrea a venit ca o bomba cu 
« fect întârziat, sâmbătă, la finalul 
popularei emisiuni OUA — 25, 
realizată de cunoscuta și nu mai 
puțn apreciata realizatoare 1 V, 
Juna Gheorghiu. Atunci când 
doamna Juna Gheorghiu nc-a a- 
nunțat, provocând stupoare, că a 
de<ci* 'ă părăsească televiziunea. 
Gestul domniei sale, chiar daca 
u fost catalogat drept sinucigaș 
nn se pare totuși, pe undeva, fi- 
rcc. 1\ ntiu că, după ce a fost 
<icni.sâ din funcția dc șef la Re
da :a „TINERET" de către Paul 
Ev-rac, pe motiv de incompetență 
(!.■’ ac who’s talking!) relațiile din
tre cei doi au devenit atât de 
tensionate încât cineva trebuia să 
renunțe. Și cum se întâmplă mai 
in’otdeau ,a, cedează cel mai bun.

Astfel că, după 26 de săptămâni 
în cure ORA 25 realizată de Jana 
G1 -rehiu, s-a apropiat de ccea

ce înseamnă cu adevărat o emi
siune pentru wcek-end, și această 
emisiune este pe calc dc dispari
ție. Cu toate că pentru realizarea 
acesteia se încheiase un contract 
între TVR și Canal b pentru 52 
de săptămâni. (Ja aceasta va con
tinua, este posibil doar dacă o va 
dori celălalt realizator s-o facă. 
Este vorba de pic Victor loncscu, 
nicj el pre,, bine văzut la etajul 
11 al TVR. Dacă nu. atunci visul 
lui Evcrac de a desființa ORA 25 
se va vedea împlinit.

Acesta ar fi efectul demisiei 
doamnei Jana Gheorghiu. Care 
e>te insa cauza? Nu cred că este 
nevoie să o căutăm cu lumânarea. 
Pentru că cine nu a dorit cola
borarea este de acum știut: Paul 
Everac. „Chiar dacă este consi
derat un act sinucigaș, in această 
instituție care face .tânga-mpre-

Gheorghiu
jur, întorcându-sc de unde a ple
cat. nu niai pot rămâne", a afir
mat doamna Gheorghiu. Insa nu 
numai dânsa este cea care renunța 
la serviciile s<£ măi exact spus 
deserviciile tovarășului Paul E- 
verac. Pentru că numai in ultiijja 
perioadă o bună parte din oameni 
au renunțat la abonamentul TV. 
Și numai ul acestora este in con
tinuă creștere.

Fără îndoială, singura modali
tate de „ stopa acest adev.it at de
zastru, spre care se îndreaptă Te
leviziunea națională este demite
rea dramaturgului de la etajul 11. 
Iar aceasta ar trebui să se pro
ducă cât mai repede. Pentru Ca 
vorba unui mare gânditor, mâine 
s ar putea să fie prea târziul

Tiberiu VINȚAN

SEMNAL

peste patru tuni, 
lipsiți de apă potabilă

In uimii cu aproximativ patru luni un excavator din dotare^ 
RAGCL Pctroșini fucea niscaiva săpături prin jurul blocului -IO. 
de pe strada Aviatorilor. Ceasul rău, probabil, i-a împins cupa 
tocm ii în locul pe unde se afla conducta de apă potabilă ce ali
menta scara •întâi a blocului mcnțion it. Din acel moment, ioc. ta
rii scării cu pricina au rămas iară apă la robinet. Cu o singură,' 
mică, excepție. Intr-o „bună" zi, un mcvi aș al Regiei a venit 14 
fața locului, a ciocănit ceva la vana din subsol și minunea s| 
produs. A început să curgă apa. Nu mai mult de două zile însij. 
Cele opt intervenții ale locatarilor pe lângă RAGCL nu au duC 
nici la ora actuală, la remedierea defecțiunii. De peste patru hmj 
(mai exact din 21 martie a.c. — precizează dl. N. Tictt, locatar^ 
oamenii cară apă de la o pompă din vecinătate. Zeci de litri pe zL 
Urcă scările, cu găleți, bidoane, damigene. Singura teplicâ a HAGCfl 
a constat din ncpcrcepcrea taxei. Ar fi fost și culmea! Descurajați 
de imobilitatea forului în drept, cetățenii au venit la noi. Cu spe* 
ranța că, p.isuiile lor, puse pe hârtia noastră dc ziar, ar sensibiliza, . 
finalmente, inimile celor de Ja Regie. Poate, cine știe ? (P.N.)
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O altă religie Ia tarabă :

MEN KAMPF
că-Opua genialului .strateg ale 

rui rămășițe pământești zac sub 
țărână £a I.inz, în Austria, a fost 
tradusa și în limba română. 
„Mein lCampf" este o ediție de 
lux, fără subvenție, fapt ce a con
dus la un preț de cest prohibitiv; 
15 mii de Ici — aproape cât zece 
kilograme de carne! Și poate că 
e mai bine așa. Nu poale încăpea 
pe mâna oricui. Cel puțin nu 
există riscul să o cumpere cineva 
„clin întâmplare", fără să se gân

dească bine inamic de a face acest 
pas. (.Șt. C.)

I)AGS TV

VI I c

Talciocul potrivit la locul potrivit
D.ij a -■ fu it .it.it.i publii itit'-.la mutm- i pe noul amp’a-

• \in' nt, ta. ul d n Vulc.m a revenit la locul inițial: de-a lungul 
DN 66 v. .'vi'u.iți,j estv proviz.ui ie, până c.md ..c am< u | j«'.szâ . a 
vum trebuie 1- -ni potrivit. Apoi o vom Jua il< la capăt: Jar.iși
ou'.'iis i-ite, imași mutare. Daca av.m o singură viața, ce! puț.n șă 
o fuc:m .atî I ț’.'ali i.fJC()JA)

ftt •

Sfidarea legii sau fegua sf dării
In Vulcan, vis-a-vis de școala 

nr. 1 există o cladiie 'are a func
ționat în ultima vreme ca „VI- 
DEO-CLUB". Activitatea prestată 
de firma al cărei patron este dl. 
Cristian Appel. Aflăm dc la Pri
măria orașului Vulcan că, de fapt, 
clădirea in cauză a fost închiriată 
de persoana amintită de la Pri
mărie. Nimic de zis până aici. 
Numai că din lunn mai a anului 
trecut patronul nu 7i-a achitat 
-chiria pentru spațiu, încălcând 
deci clauzele contractuale.

Situație în care Consiliul local 
a decis sistarea activității domnu-

o

lui 
Cu 
este încă deschisă .șl merge, 
spune chiar foarte l ' 
in ciuda faptului că iată 
litigiu a ajun* și la tnbunal.. Carflâ 
va fi deznodământul? Nu ștlnJU-j 
Probabil cel firesc. Dcocamdaljf 
ceea ce știm cu siguranță este 
faptul câ spațiul este utilizat ’ă 
ora actuală contrar prevederilor 
legii. Fie acestea chiar și cu COri 
raclcr local. Și atunci, să mal 
spună cineva că nu trăim în țară 
im Papură Vodă? I

Tiberiu VINȚAN

Ciisti.m Appel în acest spațiu, 
toate acestea,. aflam cu f rina

bine. Iar atăț 
_ ’ A acesLj

Inchiriaza pentru protocol a- 
p.utament 2—1 camere, mobilat, 
zonă centrala, cu telefon.

Angajează clectroniștî pentru 
selecție in vederea spi i iaiizarii : 
.șef tehnic TV cablu.

Efectuează racorduri in zona 
Nord, str. Gen. Vasile M l<‘.i, bl. 
23, 28A, 280, F6 și Republicii, bl. 
G5, 63.

Relații și insei ieri Iu ‘-ediiiJ fir
mei: teii fon 5 iul) 11.

ine a greșît va p'ăti. Promit eu, aici
uvinie i-.< 
m1 ■n.ilori 
DumilrcscU,

• TAlu.it bun 
domnul 

impu- 
terr.i t m.m l.it it al st itujui, rc-
prez-.n'.uit ii Dop '.micntubii A- 

Agri- 
vincri 

în 
parte 
parte 

pâi-dc

lim'iil.ițZ-i din Mmlstci-ul 
culturii și Alimentației, 
după ședința i'Xtruord.n uâ 
care s-an confiuntit, de o 
sindicatele, de cealaltă 
C1SM și CA ale Fabricii
ne, iar la mijloc, sub Ioc concen
trat, cei zc-ec „lci“ c.ue, în supă
rarea lor pe -it, au culcat puțin 
cu tângui. Au mai participat 
șefi dc biroiui și ș- fii de nnimli 
ț> fâteva sute de m< n.bii sindi
cali (dacă ținem cont dc faptul că 
ia un moment dat discuțiile se 
ck fușurau cu uș i larg deschisă și 
cu... galerie).

Principala revendicai o a 
revenirea pe funcția de d i 
a domnului Gheorghc Marc
mențin- rea pe funcți.., de ingin- r 
șef a d-lui Bebe Ungureanu. Un 
refren scandat cu putere a in o- 
țit dezbaterile pe tot parcursul 
lor, până In jurul orei 15 : „De- 
mi >ia I". Cei de afară cercau 
să-și scrie d< niihia cei zece care, 
prin gestul lor, s-au delimitat de 
oTimenii în miHocnl cărora mun
cesc. In cele d-n urmă, s-„ căzut 
Ja pace și s a semnat i» mâloari a:

f.r,t 
tor

Și

Încheiat.i azi, 30 iulie l'*!'.’,, in
tre i-prezent.înții Consiliului Im- 
pu’ei mciților Mandatați ai Sta
tului, 
ț. ic pe de o parte, și lideni 
doua sindicate din cadiul 
tații Conicrc ale „Spicul" 
Jiului SA Petroșani.

S au convenit următoai» ic:
1. Consiii.il împuternicit ilor 

Mandatați ai Statului, cu acordul 
sindicatelor, a hotărât numirea 
în funcția de director a d-luj ing. 
Marc Gheorghc, începând cu da
ta de 15 august

2. Mențin- re-, în funcția Re in
giner șef a <1 lui mg. Ung-urea iu 
h>an Hi be.

3. Conducerea 
la 15 august 
de inginerul 
Bebe.

I. Pana 1 i 
director dc cutie dl. ing. 
Gliroighe nu se vor fftec modifi
cări in structura întregului peren
ii il.

5 După preluarea funcției de 
director gener <1 de către ol. Ing. 
Marc Gheorghe, în prima sesiune 
a Consiliului de Administrație se 
vor analiza revendicările 
catului „Grâul" din cadru) 
„Spicul" privind activitatea 
sal.iriați ai întreprinderii, urmând 
ca asupra celor care, prin oc'ivl- 
tatea lor, se va considera că flU 
lezat interesele societății să se 
ia mă-iurile care se impun: Sem-

neaza ; MEMBRII CON.SII IUI,UI 
lMl’I. TEHNICI l'll.OR MANDA- 
IAȚI Al STATULUI: I. Ing. Du- 
mitiescu Mircca; 2. Ee. Tonta 
Ghcoighe; 3. Ec. lonuț loun.

Consiliul dc Administra- 
cclor 

Socie- 
Valca

societății până 
l*l!)3 vii fi asigurată 
ș< f Unguri aiiu Jr>un

preluarea funcției dc 
Marc

sindl- 
SG 

unor

MEMBRU CONSILIULUI DE 
ADMINISTRA ȚIE ; 1. Ing. Bran- 
gaCa’"’ ■ ’ Ec. l’i in-ta Alexan-
di u.

SJMJICA I II, „GR Al I." : Poc
ii.u u Cosii» ă.

SINDICATUL ȘOFERILOR : 
sing. Soci.mg Constantin.

l ucrarea „(Chintesență" a fost expusă de plasticianul 
Emil Csalai în recenta „personală" de artă decorativă de 
la Petroșani și I.upeni.

Foto; Sorin OPREA

Ii joacă mobila prin casă
Multa lume ma întreabă dacă mi-am pus banii 

ia „Caiiias". 'Tuturor — și celor care încă nu 
m au întrebat — le răspund prmtr-o întrebare : 
„Care bani ? Mai mult decât atât, aș cita 
cuvintele unui om simplu și sărac căruia 1 
oferit o sumă fabuloasă pentru a săvârși 
lucru murdar: „Îmi oferiți o casă mai bună, 
autoturism nou și haine împărătești, dar ce 
îmi ofciiți sa ic folosească ?“,

Intre aceste semne de inlr bare, am asistat, 
duminicii scara, in trenul de Glu), la o discuție 
pe aceeași temă majoră, banii. „Unul de la mine 
din s it și-a vândut boii șt, după trei luni, când 
î-au <1 it banii n-a putut să-și ia cu ei decât... toț 
o pereche de boi, căci între timp sâltascrâ pro 
ț urile". „A.șlia-s banii satanei, taică, ascultațl-mu 
pe mine. Scrie la carte, la Apocalipsă, dc numă
rul Ma 6G6 și de cei care, oricât ar bea dta cupa 
satanei, nu-,i potolesc setea? Scrie. Ați văzut pe u- 
nul din ăștia sătul de bani și hotărât să se oprească? 
Nu. Hanul nemuncit rtșn c : cu cât al, cq atât ai

aici 
s a 
un 
un 
om

z
<c/)

ea

mai

banii înmulțiți la GTttJ, și-a luat mobilă. Nooplețg 
sare din pat și aprinde lumina, că-1 joacă mobiftfl 
prin casă. Eu nu cred că mobila poato juca, da» btM 
nul i-a .subjugai înlr-alât suflelul și Tn<.$G
nu mal arc liniște și vede năluci. La prețul ăMâg 
refuz să mă îmbogățesc 1". „Jocul Asin arc, pân® 
la urmă, șl o parte bună. Țăranii s-au apucat sf 
vândă tot. La piață în Albac sunt atâtea vile de] 
vânzare, că poți lua carne să-ți ajungă un H ' 
pe te-miri-cc. Dacă un bou a ajuns la 80 -M 
mii !?“.„ )

Trenul dc Cluj toacă mărunt șl duce meu •>, 
spre acest nou El Dorado, mii și mii de •mm ni 
care au uitat că o minune nu dureeaA aia) nn Ut 
de trei zile. Vecinii de la răsărit au ttsut o sta
bilizare In ceasul al Xll-lcn. Tentru noi e cam 
târziu, dar nu e exclus, dacă avem fa» 
experiența trecutului: ci nc-au dat 
noi le-am dat FSN-ul... Așteaptă-te româmt. #•-

vrea. Nu te mai poți opri. Atunci sutana 
cu tine ce vrea. Am auzit de urnit care, ctî

adev.it
Consiii.il
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FAPTUL DIVERS |
jfad O’CONNOR lung poem publicat la IU iunie. recentă fiind doar cu _o săptă- |

SINEAD O’CONNOR

Cum a decurs conflictul

IN CENTRUL

CONTROVERSELOR DIN PRESA

„The Irish Tirnes” a fost aver
tizat: „Dacă mai publici un sin
gur cuvânt despre Joe sau Sinead 
O'Connor, sau despre oricare din 
rudele lor. din familia lor, nu vă 
voi mai cumpăr, ziarul". Aceasta 
a fost reacția câtorva cititori la 
inițiativa ziarului de a publica o 
serie de articole referitoare la 
nefericita copilărie a celebrei 
cântărețe irlandeze Sinead O’Con- 
nor.

Se poate ca O'Connor să fi 
vut 15 minute de celebritate 
Statele Unite după ce a rupt 
fotografie a Papei Ioan Paul 
Il-lea în cadrul unui program
televiziune, dar în Irlanda natală 
ea continuă să vorbească despre 
maltratarea ei din copilărie.

După anunțarea retragerii sale 
ca artist pop, Sinead repetă a- 
cum pentru un rol în „Coșmarul 
lui Ilamlet", o rescricre după 
piesa lui Shakespeare.

„Mă cheamă Sinead O'Connor,/ 
învăț î iubesc", scrie ea intr-un

a- 
în 
o 

al 
de

maltratarea pe care a sufe- 
în copilărie. Fratele ei, Jo- 
O'Connor i-a răspuns pe 

la 19 iunie, apărându-și tatăl

lung poem public^..
Așa cum a făcut în multe inter
viuri, ea și-a motivat nefericirea 
prin 
rit-o 
seph 
larg 
și menționând că familia i-a ofe
rit dragoste și sprijin, dar a 
confirmat afirmațiile surorii lui 
în legătură cu mama sa, decedată 
in 1985, arătând că aceasta a fost 
o femeie profund nefericită 
tulburată.

EXISTA CU ADEVARAT

„NESSIE" ?

Oamenii de știință au început o 
căutare care ar putea duce la 
descoperirea monstrului drag Ir
landei, legendarul „Ncssie", des
pre care se spune că locuiește în 
Lacul Ness.

Tradiția populară spune 
monstrul locuiește încă din 
muri preistorice în cel mai 
dânc lac din Marea Br-lanie. 
pariția lui a fost anunțată 
din vremuri străvechi, cea 

că 
vre- 

a-
A- 

încă 
mai

mână în urmă. Acum, savanții, 
folosind aparatură specială, vor 
supraveghea lacul în amănunt. 
Organizatorii au afirmat că apa
ratura ar putea detecta un pește 
la adâncimea de 1000 de metri.

extremiști de dreapta au 
cu forța într-o clădire 
se desfășurau convorbiri 
viitorul democratic al 

un negru

SITUAȚIE ABSURDA

Singura persoană arestată când 

sute dc 
pătruns 
în care 
privind
Africii de Sud a fost 
care a parcat mașina ilegal.

Fotoreporterul Alfred Zwane, 
de la ziarul „Johannesburg Star1’, 
a parcat pe o șosea vizavi de 
clădirea asediată, dorind să facă 
poze. PolițiQ rutieră a ignorat 
mașinile parcate ilegal ale extre
miștilor de dreapta și l-a ridicat 
pe Zwane, reținându-1 timp de 
trei ore, a anunțat agenția South 
African Press AssociatiOn.

(Urmare din pagina 1)

sunt limitate, că trebuie să stabi
lim salariile cu celelalte regii. Păi 
asta și facem • In decembrie 1991 
Guvernul a convocat o comisie 
care a stabilit pentru minerit gra
dul de periculozitate al activității. 
Coeficientul Văii Jiului este 1, 
adică maximum. Coeficientul în 
minereu, 0,87, în lignit subteran, 
0,67 dar în cariere 0,15. Păi nu 
este normal să aliniem salariile 
și în funcție de acest document 
întocmit chiar de reprezentanții 
Guvernului? • Au dat la radio 
date eronate. Cine a cerut din 
Valea Jiuluj salariu de 500 000 
lei ? Nimeni. Cel mai mare sala
riu, la front, la minerul cu cea 
mai înaltă calificare este 221 mii 
lei • Ni se cere să ne încadrăm 
în salariul mediu brut de 166 mii 
lei. Imposibil. • Domnul Dumitru 
Popescu, ministrul industriilor a* 
vea obligația morală să vină în 
Valea Jiului. Nici nu ne bagă în 
seamă • Departamentul minelor 
este o fantomă, aservit primului 
ministru • Să fie eliminate li
chelele dintre greviști, li bag în 
pușcărie pe ce, care și-au bătut 

joc de biroul meu. Mi-au rupt 
hârtiile, unele care eram armele 
mele pentru a vă putea apăra pe 
voi. Mi-au furat casetele, au dis
trus. Vandalism. Și la Ligă Și la 
combirrtit. Să se termine cu ne
mernicii • Ge-au avut unii cu 
țăranii în piață ? Vreți să nu mai 
vină la noi ? Ce la noj cresc car
tofi în copaci și roșii în vârf de 
brad ? • N-am să iert pe nimeni 
din cei care au comis devastări 
(In acest moment, un miner de 
1, Câmpu lui Neag vine la mi
crofon și dezvăluie numele unuia 
dintre participanții la devastările 
din sediul Ligii sindicatelor mi
niere. Acesta este Ardelean Necu- 
lai din Uricani, strada Progresu
lui, nr. 24/1) • Cine are interes 
să scoată minerii în fața lumii 
ca barbari ? Confederația noastră 
este recunoscută de ONU. Nu 
suntem singuri în fața țării. A- 
lături de noi sunt și celelalte sin
dicate afiliate la Confederație, 
minerii de la Anina, Țebea, cei 
din bazinul Gorjului, patru fede
rații sindicale din Timișoara, 
mecanicii și ajutorii de mecanici 
de locomotivă de pe raza Regio
nalei CFR Craiova, mecanicii de 
la Metrou, sindicate din Bihor".

MICA
V \NZARI CUMl’ARARl

VÂND garsonieră. Petroșani, 
Dacia, K 1/3 (colonie), orele 
15—18. (0121956)

VÂND microbuz Mcrccdes 206, 
Diesel. Petroșani, Sirenei, 4 (lân
gă mina Dâlja). (0124956)

VÂND apartament 2 camere, 
decomandate. Petroșani. Șt. O. 
Icsif, 2 15/41. (0124955)

VÂND ARO 10, an fabricare 
1985. Telefon 545363, sau 515572. 
(0124957)

VÂND urgent, Petroșani, cen
tral, casă 3 camere, baie, bucătă
rie, 90 mp, dependințe, garaj cu 
1200 mp grădină pretabil investi
ții. Preț negociabil, lei-valută sau 
schimb cu apartament central 
București — variante. Telefon 
(01) 6330220 sau 6799162. (0124941)

VÂND garsonieră, Petrila, str. 
Alexandru Sahia. Informații, te
lefon 555194. (0124947)

VÂND casă cu grădină. Lu- 
peni, str. Pădurarilor, nr. 1. 
(0124938)

VÂND cărămizi, casa proprie
tate, 5 camere, 8 000 000, negocia
bil, canapea, 2 fotolii, dulap 2 
uși. Petroșani. Gheorghe Barițiu, 
24, zilnic. (0121910)

VÂND dormitor. Petroșani, str. 
Aloea Fiorilor, bl. 3. Telefon 
515801. (0121900)

VÂND Dacia 1310 TLX, fabri
cație 1987, motor 1993, preț 2 000 
mărci sau 1 200 000 lei. Telefon 
544984, între orele 18—20. 
(0124926)

VÂND teren intravilan Gcoa- 
giu Bai. Informații: Geoagii* sat, 
str. Sanatoriului, nr. 32. Telefon 
U22, Alba liilia. 0968/21713. 
(0121902)

VÂND telcvizoaie 1 unai și Fcr- 
guson noi și butelie aragaz nor
mală. Telefon 513375. (0124939)

PUBLICITATE
VÂND canapea, fotolii, biblio

tecă, vitrine, masă, scaune tapița- 
te, birou, frigider Arctic în garan
ție, video recorder, 145 000 lei, 
TV color, 85 000 lei și TV color 
cu telecomandă, 150 000. Str. An
ton Pann, nr. 30, Petroșani. 
(0124943)

VÂND foarte avantajos vin și 
țuica dc prună, 2—3 ani vechime. 
Tg. Jiu, telefon 0929/12447. 
(0124889)

VÂND televizoare eolor, preț 
110 000, negociabil. Petroșani, 
Doinei, nr. 5 (vizavi IUMP). 
(0124952)

VÂND motor Skoda S 100 și 
cutie viteză. Petroșani, str. Gam- 
brinus, 361, după ora 48. 
(0124949)

VÂND capre, rasa americană. 
Lonea, G. Encscu, 26 (lângă ci
mitir). (0124922)

CUMPĂR Jucării vechi, păpuși 
cu cap de porțelan și mic mobi
lier vechi. Timișoara, telefon 
096/121912, după'ora 17. (0124738)

OFERTE SERVICIU

SC DISCO BAR SRL Petro
șani angajează, pentru restau
rantul Minerul și Barul Parângul, 
următoarele categorii de personal: 
ospâtare, bucătărese, femei de

DECESE

I VM1I.IA ( iacu mulțumește conducerii minei IJvczeni și a 
sectorului I, colegilor de la U.T. Petroșani, colegilor de la 
SAIA AMIN, conducerii l MIROM, foștilor liandbaliști și tuturor 
celor ce au fost alături in irecuperabila pierdere pricinuită de 
moartea celui ce a fosl si va rămâne în veci in sufletele noaslrr 

CtACU IERONIM
(0121937)

f iLl.GIt de la IT.ȘRl EEM Petroșani, secția SPRIM 'sunt 
allauri de IVIihaela și Liiigi Orcliov la greaua încercare pricinuită 
de dispariția fulgerătoare a tatălui lor

ORI I1OV MISII
Sincere condoleanțe. (0121918)

serviciu. Informații: Braseria
Minerul. (0124950)

„COMTEX" Magazin Petrila, 
angajează vânzătoare-secretară în 
următoarele condiții: să prezinte 
încredere și seriozitate maximă; 
să aibă studii medii sau supe
rioare; vârstă maximă 30 ani; e- 
ventual 1—2 limbi de largă cir
culație; să cunoască sau să aibă 
atracție spre aparatura de biroti
că. Se asigură: angajare cu carte 
de muncă. Relații suplimentare, 
la sediul din Petrila, str. Repu
blicii, nr. 31, zilnic, între orele 
10—18 sau telefon 093/550391. 
(0124945) 

DIVERSE

ț PERSONALUL SG „Voievo- , 
i dul“, Petrila (cămin cultural 
> Cimpa), mulțumește domnu- 
ț Iu; primar al orașului Petrila, / 
i Mogoi Ionel, pentru încurajă- ) 
/ ri'le date, iar binele pe care l 
1 ni-1 dorește dânsul să i-1 dea ! 
ț bunul Dumnezeu. (0121954) j

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Birzu Dumitru, elibe
rat de RAGCL Vulcan. 11 declar 
nul. (0124946)

PIERDUT legitimație bibliote
că și periodice pe numele Trufaș 
Marcel, eliberate de UT Petro
șani. Le declar nule. (0121914)

Publicitate
S.C. SAMIR § COMP SNC 

Petroșani — Livezenî
Strada Sașa, nr. 1 

ACHIZIȚIONEAZĂ dc Ia întreprinderi de stat, 
societăți comerciale și persoane fizice

■ fier vechi și metale neferoase la prețuri foarte 
avantajoase.

Plata se face pe loc, numerar sau prin operațiuni 
bancare.

Relații ; la sediul firmei sau telefon 545208, intre 
orele 8—18.

Adresați-va cu încredere unui partener dc încredere ! 
(0121942)

IMPORTANT :
Sistemul VITALIS

ANUNȚA

Pentru siguranța funcționării sistemului, datorită 
evenimentelor tensionate din Valea Jiului, punctul de 
lucru dc la Hotel Central din Petroșani, își transferă, pe 
o perioadă determinată, activitatea la Hanul Bucura din 
Hațeg.

După liniștirea situației in Valea Jiului, punctul de 
lucru își va relua activitatea în mod normal. Ia Hotelul 
Central.

Data reluării activității va fi anunțată cu 2 zile înainte 
in ziarul „Zori noi“.

Persoanele care voi să depună bani în această pe
rioada o pot face la punctul dc lucru ce funcționează în 
Hanul Bucura din Hațeg.

Vă așteptăm!

Cotidianul de opinii șl informații „ZORI NOI** apare tub egida 
SO6IETAȚH COMERCIALE „ZORI NOP S.A.
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Cont virameat: 3070G020J — BCR Pe. 
(roșanL

Directori MIRCEA OUJORESGU 
Director oxecutiv: in|. Alexandra 

BOGDAV

REDACȚIA Șl ADMINISIRA |1A 2675
Petroșani, str. Nicolae Bălcesco nr. 2. 
Telefoane: 5IIGG2 (director.redactor șei)) 
515972 (director executiv.administrai!?
difuzare), 6124G4 (secții). Fax: 093/545972

TIPARUL: Tipografia Petroșani. str. 
Nicolae BMcesro nr, 2. Telefon S113G3.

Materialele Decomandate Ș 
iiepublicale nu se restituie. Res
ponsabilitatea moraJă și juridică 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinse In articole aparțin, In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU:
Responsabil de numlr

Gheorghe OLTEANU

Roteelura

Emilia ACUIREJ

Viorica FIRȚULESGU


