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Domnule director general ! Presa locală nu dezinformează! 
Dacă nu credeți, vă rugăm s-o citiți...
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Am rămas muți de uimire tiuEindu 1 
ieri dimineață pe domnul director gene
ral al RĂII, ing. Benoni Coslinas care 
în sfârșit a avut curajul să se adreseze 
mulțimii, sub protecția colegului său Ia 
toate mineriadele, dl. Miron Cozma.

Dumnealui, cu toată convingerea (nein- 
formării sale), afirma sus și tare că presa 
locală dezinformează.

Vă rugăm, domnule director general, să 
citiți in ziarul nostru întreaga evoluție a 
evenimentelor, încă din ziua izbucnirii 
conflictului la I.npeni. Veți găsi acolo și 
faptul că dvs și liderii de sindicat vă aflați

la București, la negocieri și nu puteți fi și 
in Petroșani.

Dacă n-ați citit, d-le director general, 
și v-ați lăsat sfătuit de binevoitori, vă ru
găm să nu mai dezinformați și să nu mai 
aruncați acuzații asupra noastră. Nici nu 
ne intimidați și nici nu trebuie să vă dăm 
socoteală dvs. sau d-lui Cozma, dacă avem 
alte păreri. Și, ca să vă demonstrăm că 
nu dezinformăm ,vă sfătuim să citiți în 
perioada care urmează serialul nostru, 
care, din nou, n o să vă fie pe plac.

Dar asta așa, ca să vă demonstrăm dum
neavoastră și minerilor că, totuși, presa 

locală NU dezinformează.

Greva minorilor
____________________________ t

Ziua de mărfi, mirtuf cu minut...

Trei întâmplări din 
realitatea imediată
Greva, cartea și florile

I.un, seara, dup., audiere., ulti
melor comun cate ale guvernanți
lor. domnul Mii un Cozma a ținut 
Un nou discurs. A repetat încă o 
datei cererile minerilor din Valea 
Jiului susținute și de alte sindi- 
c-ile din țară, membre ale Confe
derației Sindicatelor Minier^ Li
tiere. Spre finalul discursului, pre
lungit până după căderea întune
ricului, domnul Gozma a anunț at 
că există luată hotă â ■ Confe
derației de a intra în >:r-\ă gene
rală și celelalte sindic.Uc din țară, 
începând cu ziua de 4 amnist. A- 
ceaata în cazul în caro conflictul 
pa se dezamorsează. în aceeași 
seară, posturile centrale de radio 
și televiziunea au dat comunii a- 
t/.’le partidelor politice do toa’e 
Culorile și ale unor sindicate La
pidare. ace te comunicate exprimă. 
In majoritatea lor <!■ zacor Iul cu

După ce, până la jumătatea lunii trecute, a ars inocn't

Focul răbufnește și la „STARTRANS”
■ Liderii sindicatului majoritar im silul de acord 

propuse dc administrație
cu

La .SG „SLirlrans" SA d ouin<-ște 
o liniște apar-ntă. Datorita (insu
lui pe c ire 1 au luat, în ultimele 
zile, evenimt-niele pe'> seule aici, 
nu este exclu-, să se ajum a la un 
conflict de munca pe fața.

Fi-nliu a înțelege ce anume a 
generat această stare de Ju»-i ori, 
ea- necesară o incu-t sume r<To- 
spectivu. Detaliile le alin de la 
di. P> tru Ababel, liderul organi
zației nr. 221 afiliată la Liga mi
nerilor. Organizație din care f io 
pute — mi s-a precizat — Aproa
pe 280 da angajați din totalul de 
320 Pe la Jumătatea lumi trecute, 
i început n< coi-iei' n contractului 
olectiv dc muncă. In timpul dis

cuțiilor, s-au Ircat divergențe in- 
tic ele două sindicate existente 
în societate. Cel amintit și celă
lalt, afiliat la „frăția" (d'-.pre ele 

greva. .Să fie aceasta poziție o ur
mare a dezinformării, a lipsei de 
informat..i recile?

Ora 22,30. Suntem contactați de 
un grup de mineri intre caic mulți 
de lj EM Livezcnj care ne cer 
să publicăm in ziar grilele actua
le de salarizare, negociate recent 
de minerij din sectorul minereuri 
și grilele propuse de minerii de 
la huilă și neaprobate încă. Nu 
avem aceste grile și de aceea fo
losind ziarul, solicităm atât Me
diei și Confederației să dea pu
blicității aceste giile. Cea din căr
bune a fost citită în fața mineri
lor. Cea din „minereu" nu c<tc 
cunoscută. Minerii care ne-an 
contactat au cerut ca aceste grile 
să flc publicate simultan, pentru 
că în comunicatul guvernului se 
face r< feiire la corelarea salari
ilor- intie dif.-rite ramuri ale eco
nomiei.

am ii ii scris in Urma cu câteva 
luni;. „Era vizibil, uni spune di. 
Ababi-i, că ei trag sfoi de penii u 
cei din consiliul de administrație. 
Ne-arn dondănit, <u mai lăsat ei, 
am rna, las it de la nuj și am fi
nalizat contractul în 23 iulie. 
J’imp <l” două zile am dc-zbâlut 
r.'il-■■ dc -ii.irizare. Cei de la 
„l-rația" ,,|| venit cu gi ii., lor, 
propti,a ih la Hu.'iii '-ști, noi cu 
a no.i ti,,. | lopusă de Ligă. Con
siliul de administrație a s.nit, 
și el, cu gril i lui. |);1r, atenții I 
Doar in cei privește pi munci
tori. După două zile, vărân I r_- 
discul.im iii nn cori-iliu rigid, im 
acceplaf grila acestuia piu-. câ'e 
doliu mu de lei pentru fiecare 
salariat".

Nu doar grila a ci'-al nemulțu
miri. Un alt el<-menl d> -t ibili-

Marți dimineața, ora B. In fața 
greviștilor prezenți în număr 
foarte mare in curtea Kegiei Au
tonome a Huilei ia cuvântul din 
nou domnul Mirf>n Cozma. Dom
nia sa se referă la situația eco
nomică a țării și dă citire unor 
cifre care oglindesc nivelul ac
tual de trai din țară. Se justifică 
în ace t fel cererile minerilor. In 
încheierea discursului, domnul 
Cozma afirmă că domnuJ prim 

ministru Văcăroiu a acceptat o 
discuție telefonică in jurul orei 
12. „Este un pas înainte pentru 
care trebuie să mulțumim dom
nului prim mini-,tru“ — afirmă 
domnul Cozma. Minerii aplaudă. 
Eu încheierea discursului se scan
dează „Cozma, Cozma". Greva 
continuă.

Horațitt ALEXANDRKSCU 

grilele dc salarizare

zator iste — din punctul de ve
dere al saluri.iților — introduce
rea ,| patru grupe de salarizare 
în loc d. șapte, câte erau până 
acum. Ac asta conduce — con
form părerii celoi m.ii mulți _
la o dopai tajaie incon-clâ. Sala
riul unui șoli-r având speciala se 
apropie foarte mult dc al unui 
im adiat la categoria a tieia. Grila 
p cuc Consiliul de administra
ții- vroia s-o bagi pe gât simlica- 
l'-loi topi iude pentru șoferi, să- 
iun di- la :>2 mii lei la Ga mii Ici. 
C .. ■ înglobau și con pensați i, și 
spoiul de sties. Cu toate <ă era 
(h dorit cn sporul r --.pceliv sâ

Ghr-orglic OLTEANU

(( oidinuate in pa<>. a 3 a)

Trecătorii prin Petroșani erau 
obișnuiți să întâlnească, indife
rent de starea timpului, la „be- 
toanele" de lângă Poștă, două-trei 
librării „volante". Ieri, in timpul 
grevei generale, „betoanele" erau 
pustii. Așezați comod pe iarba 
verde de la Poștă, minerii au 
mâncat și au băut ca tot omul 
aflat în mijlocul naturii. De astă 
dată OSPĂȚUL lor a fost mai

Primarul Gheorghe Berea
- Starețul loan Păcătosul

Dând curs invitației lansate de starețul loan Păcătosul, prima
rul municipiului Petroșani a făcut, luni după-amiază, o vizită la 
Mănăstirea Lainici. Gonfruntându-se, incă de ln începutul manda
tului cu necazuri de tot felul, di. primar a simțit nevoia acestei 
întâlniri spirituale. Dl. Berea a vizitat și noua catedrală din incinta 
mănăstirii. Aceasta a fost ridicată prin osârdia monahilor și «U 
ajutorul minerilor din Valea Jiului. „Cine are urechi să asculte 
ce zice Bisericilor, Duhul" a reamintit păr-ntele stareț spusa din 
Apocalipsa lui loan.

N-am nici o vmă că sunt
tânăr ?

In parcul d.n fața Kegiei Au
tonome a Huilei un June miner 
prevăzut cu lampă și cască opre ște 
un domn apucându-1, delicat, de 
gulerul cămășii. Albul se maculă 
imediat cu amprenta unor degete. 
Apoi, tânărul, mândru câ se află 
in câmpul muncii, întreabă cu un 
ton superior:

— Bă ,tu cu ce te ocupi?
Domnul, mu refer la domnul cu 

cămașa albă, nu se pierdu cu 
firea. Atunci, minerul indreptâ 
lumina lămpii spre ochii semenu
lui din fața sa.' Așa văzuse dum

Final optimist
Spru scară un intrat in bibliotecă și am pus pc platanul pick-up- 

uiui un disc pe care 11 ascult, de fiecare dat i, cu aceeași, ncalLcra- 
la plăcere. E vorba dc discul d-lui loan Gșuii Pascu. Ultima piesa 
se intitulează „O liurtie pc birou". Este o melodie de o sfâșietoaia 
tristețe care este precedată de doar câteva cuvinte: „Uite că era 
să plec și am uițat să las o liurtie pe birou: este demisia mea din 
starea dc normalitale". Ce s i fi mâine? Va veni dl. Văcăroiu îa
Petroșani sau v.i merge dl. Cozma la Ltuciu ești? Aceasta e între
bai ea.

sărac. Lipseau Tuțea și Vulcănes- 
cu. Noica și Cioran, Eliade și Emi- 
nescu. Librarii și-au ferit cărțile 
din calea minerilor. Cei care vin
deau ziare, presați de efemerul 
clipei, s-au retras strategic, un
deva mai la vale. Acolo se află 
amplasat un chioșc cu flori. S-au 
așezat alături și au început să 
vândă evenimentele zilei. Nimio 
nu se face, zice filosoful, doar 
pentru motivul aparent.

nealui în filmele In care comisarii 
poporului luptau necruțător «U 
dușmanii poporului. Junele repetă 
Întrebarea. . ,

— Domnule, îi răspunde Inte
rogatul, când eu mă ocupam ad 
mineritul dumneata nici nu ta 
născuseși... _

Câțiva ortaci mai in vârstă, oîi- 
servând scena, se apropiară. U 
recunoscuseră, cu nedi âmulată 
bucurie, pe fostul lor directoF, 
Și-au adus aminte împreună, preț 
de două ore, de vremurile când 
dădeau „Patriei, mai mult căr
bune."

lîubrică re ilizalâ de 
Mihai BAKUU
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Drumul de la Paroșeni
Un catvar ce se va încheia

(probabil) curând
Despre drumul de la Paroșeni, din zona transformatorului de 

curent, drum distrus aproape în întregime astă iarnă am scris 
foarte mult. Poate că dacă cerneala care a curs pe marginea aces
tui subiect ar fi fost bitum ori asfalt, drumul ar fj fost dc mult 
reparat. Dar...

De curând am fost martorul unei noi discuții principiale pe 
marginea acestui subiect deosebit de fierbinte, la Primăria orașului 
Vulcan. După cum se știe, drumul amintit este în administrarea 
societății naționale de Drumuri și Poduri. Deci repararea lui este 
de competența acestei regii autonome. Reparare ce a fost evaluată 
preliminar la circa 2 milioane lei. Sumă ce reprezintă turnarea 
unui nou așternut de asfalt pe o distanță de 50 metri de șosea, 
dezafectată, întrucât cârpiturile n-ar fi altceva în acest caz, decât 
apă de ploaie. Sau dacă vreți, foc de paie. Din nefericire, regia 
amintită nu dispune la ora actuală de fondurile necesare demarării 
acestei lucrări.

Și totuși, ceva trebuie făcut. Pentru că se spune, șoferii au ajuns 
în situația de insuportabilitate maximă a acestei porțiuni de șosea 
încât au declarat că dacă nu se ia o măsură de redresare a situației 
existente pe drumul național DN 66 A in zona Paroșeni, vor pur
cede la blocarea șoselei în această zonă până la rezolvarea proble
mei. In aceste condiții Primăria orașului Vulcan a luat hotărârea 
de a încheia o înțelegere cu regia „Drumurilor județene". înțele
gere conform căreia Primăria urmează să împrumute regia amin
tită cu cantitatea de asfalt necesară măcar plombării șoselei pe 
DN 66 A la Paroșeni. Urmând evident, ca regia să restituie, la ter
menul prevăzut în minulă, acest împrumut do material tehnic. 
Evident fără dobândă.

Dacă această soluție va fi adoptată — și nu vedem care ar fi 
A

impedimentul — înseamnă că la Paroșeni se va circula pe un drum 
cât de cât... național. Ar cam fj cazul, nu-i așa? (Tibcriu VINȚAN)

„Dacă nu intrăm noi în Europa, vine Europa la noi“

O p o s
De mai bine de 4 luni de zile 

exista ideea înfrățirii orașului 
.Vulcan cu un oraș din Franța. 
Și iată că pe zi ce trece ideea 
pare să prindă contur. Zilele tre
cute, Consiliul local al orașului 
,Vulcan și-a dat acordul de prin
cipiu referitor la deplasarea pri
marului, dl. ing. Ovidiu Avra- 
<ne.seu, în Franța.

Domnia sa urmează să facă 
parte dintr-o delegație care mai 
cuprinde un profesor din Deva și 
vicepreședintele Consiliului ju
dețean, dl. prof. Ion Uifaleanu. 
Delegația urmează să se deplaseze

Teritoriul comunei Boșurud - inimă a istoriei străbune
Comuna Bojorod din județul 

Hunedoara are în componența sa 
administrativ teritorială 9 sate, 
respectiv; Boșorod, Chitid, Bobaia, 
buncani, Ursici, Cioclovina, Alun, 
Cîr.sa și Prihodi.ște, pe teritoriul 
Cărora se află im.poitantc așezări 
$1 obiective istorice, atestate do
cumentar și cuprinse In eviden
țele monumentelor istorice la ni
velul local și național.

Intre obiectivele de larg interes 
istoric și științific pot fi mențio
nate: • Platforma Luncanilor; • 
Cetatea dacică „Piatro Roșie"; • 
,Vârful „Tifla" — așezare neoliti
că; •„Troianul" de la Ponorâci — 
val de apărare dacic; • Peștera 
„Cioclovina de Uscat"; • Peștera 
„Cioclovina cu Apă"; • Parcul 
natural „Grădiște — Cioclovina"; 
• Drumul Antic (Roman) ..Dru
mul Romanilor".

Cercetările și studiile i-Jorice, 
arheologice, etnografice și de speo
logie, ce au fost făcute dc spe
cialiști la monumentele și obiec
tivele istorice, ne dau dreptul să 
afirmăm că „Platform„ Lunca- 
ailor" din munții Orăștiei a fost 
inima politică, economică și reli
gioasă precum și culturală a Da
cici încă de pc timpul domniei 
iui Burcbista și Dccebal, că pe a- 
cest teritoriu a existat o popu
lație a dacilor mult mai nume
roasă decât cc„ din zilele noastre, 
dovada acestei afirmații pr zen

ibilă înfrățire
la Salubriz, un ora» situat la 70 
km de Paris in fiumoa.su regiune 
a Loarei, la invitația autorităților 
orașului francez. Se speră ca in 
urma acestei vizite între orașele 
Salubriz și Vulcan să se încheie 
un protocol dc înfrățire ce va 
fi întărit la vizita francezilor la 
Vulcan, picconizată a avea 10c la 
finele acestui an.

Protocolul dc înfrățire al celor 
două orașe vizează, după câte 
ne spunea dl. primar Avramcscu, 
cooperarea pc plan economic, so
cial, medical, comercial, sportiv 
și cultural între cele două orașe.

tând-o construcția cetății de la 
„l’IATHA ROȘIE" din doua părți, 
urme ale velrclor unor sanctuare 
și în special urme ale vctrclor pc 
care an fost așezate locuințe și 
bordcc ale populației dacilor.

Prezentarea unor date cu pri
vire la cetatea dacică de la „Pin
ii a Roșie" scot în evidență impor
tanța istorică a acestui obiectiv.

Vechimea c tații este dc peste 
I >ua mii de ani. Prima parte a

Lecția de istorie
"etății csl ■ con*aSjilă pe timpul 
domniei 'lui l’ilrebista, ca dc-.i 
dotia parte a cetății este construi
ta pe timpul domniei Ini Dccebal. 
Înălțimea cetății de la „Piatra 
Roșie" este dc 832 ni.

Cetatea se compune din dona 
incinte: una mică (102x45 in) drep- 
unghiiilartî cu zid din piatiă fă- 
țuită prevăzută cu turnuri la cele 
patru colțuri și un turn — poarlă 
pc latura dr Est, cealaltă este mai 
marc (140x125 ni) arc ca împrej
muire un zid dc bolovani com
pletat cu palisadu pc trei laturi, 

patra latură fiind formala din 
zidul primei incinte.

In interiorul incintei mici 
găse/o un rezervor dc apă circu

în curând o nouă
biserică

Trăim ani în care l-am uitat pe 
Dumnezeu, depărtându-ne de El 
și uitând să-i mulțumim pentru 
fiecare clipă trăită. Ne-am izolat 
într-o lume ostilă, în care cuvân
tul Lui se cramponează de zidul 
tot mai gros al indiferenței.

Suntem de diferite religii, cu 
concepții variate, dar avem „a- 
celași Domn, care este bogat în 
îndurare pentru toți cci ce-L 
cheamă1* (Romani 10:12). Trebuie 
să-L căutăm pe D-zeu în orice 
lucru, în amploarea fiecărei clipe 
sau ore. Locul în care îl găsim 
întotdeaunn este biserica.

Spre sfârșitul lunii august, ora
șul Lupeni iși va îmbogăți zestrea 
spirituală cu încă un lăcaș de 
cult. Este vorba de Biserica Greș-

„Temerarii"
în perioada 20—24 iulie 1993 în 

localitatea Bunloc — Brașov s-a 
desfășurat cantonamentul de pre- 
selecție a participanților la Cam
pionatul Național de Aeronave 
ultraușoarc-parapantă (parașu
tă de zboi patrulat la pantă).

Partea a doua a acestei acțiuni, 
pe perioada 25—28 iulie 1993, a 
fost desfășurarea Campionatului 
Național cu cci mai buni piloți 
sportivi din asociații și cluburi 
din țară. Au luat parte echipaje 
din principalele centre ale țării: 
Arad, Timișoara, București, Bra
șov, Câmpina, Miercurea Ciuc, 
Câmpeni, Petroșani etc. In total 
peste 35 de participanți DELTA— 
PARA—CLUB „TEMERARII" din 
Petroșani, secție a CS Jiul, a par
ticipat cu o echipă condusă de 
antrenorul Roșia Romeo, membru

De asemenea, am aflat de la 
dl. consilier Ion Uifălcanu că 
există și ideea înfrățirii județului 
cu regiune., Burgenland din Aus
tria. Până atunci însă este demnă 
de luat în considerare invitația 
oficialităților din Balalon (Unga
ria) pentru 30 de elevi care ar 
urma să-și petreacă aici vacanța, 
în perioada 21—30 august.

Să sperăm așadar că în curând, 
orașul Vulcan Și chiar întregul 
județ să facă un pas spre... Eu
ropa. (Tibcriu VINȚAN) 

lar și fundațiile unor construcții 
dc lemn.

In cadrul incintei mari, străjuită 
dc cele două colțuri libere dc 
turnuri pătrate, se păstrează ur
mele unei locuințe și ale unui 
sanctuar. In exterior un turn i- 
zolat străjuiește drumul spre 
cetate.

In cetatea dc la „Pialra Roșie" 

au fsot găsite important" mărturii 
al<‘ istoric; cum sunt:

— Scutul dc paradă, splendid 
ornamentat cu motive vegetale, 
având în mijloc imag.iiea unui 
taur sau a unui zimbru.

— Un cande’.ibru dc bronz cu 
Ini brațe.

— Fragmentele uniți car solar 
în miniatura fam it din fier și 
bronz.

— Bust de bronz reprezentând 
probabil pe zeița BENDIS.

— Obiecte aparținând secolului
1 i.e.n., cum sunt: denarl romani 
republicani, o moneda histriană, 
o imitație după o tetradrahmă din 
TIIA.SOS.

— Ușă de stejar ornamentată

la Lupeni
tină Baptistă, situată în apropie
rea cinematografului „Cultural**. 

Pare că un meșter Manole, cobo
rât din cer, a coordonat întreaga 
muncă depusă aici, căci rezulta
tul este uimitor: o construcție 
înaltă, impunătoare, în cadrul că
reia își va' desfășura activitatea 
un cămin pentru copii.

La inaugurarea bisericii, ce va 
avea loc pe data de 29 august, 
sunt invitați să participe toți cei 
doritori. E momentul să ne întoar
cem cu fața spre chemarea creș
tină, căci „fiecare din noi are să 
dea socoteală despre sine însuși 
lui Dumnezeu** (Romani 14:12).

Florin BECSUK

Ia înălțime
în Comisia de zbor cu aeronave 
ultraușoare a Federației Aero
nautice Române și a Aeroclubului 
României. Patru dintre piloții spor
tivi ai acestei echipe au trecut 
baremele și au intrat în Campio
natul Național unde au avut o 
prestație deosebită. Aceștia sunt : 
Venczel Iulian — conducător au
to la STAR TRANS SA, Truță 
Adrian — tehnician la INSEMEX 
(CCSM), Gâman Elisabeta Dana 
— strungar la UMIROM SA, 
Venczel Florin — sergent anga
jat la UM Vânători de munte, 
toți din Petroșani, conduși de 
antrenorul Roșia Rome0 — tehni
cian la EM Dâlja Petroșani.

Cea mai mare realizare a fost, 
la sfârșit, când toți cci patru spor
tivi de la „TEMERARII" au fost 
selecționați în lotul național al 
României. După o muncă susținu
tă, după multe antrenamente am 
reușit să arătăm că putem, că și 
aici, în Valea Jiului se poate zbu
ra, că școala de aici este una 
dintre cele mai bune din țară.

Totodată, mulțumim tuturor 
sportivilor din club care au aju
tat la realizarea a- 
ccstor frumoase rezultate, mul
țumim din inimă minunaților 
noștri sponsori: Liga Sindicate
lor Miniere, personal domnului 
Miron Cozma, firmei de renume 
ELECTRO STAR, patronului Gă
van Dumitru, care au crezut în 
noi, cât și tuturor conducerilor 
întreprinderilor, care ay facilitat 
sportivilor realizarea acestor 
rezultate. Avem și pe viitor ne
voie de ajutor, de grade mai evo
luate, mai bune, pentru sportul 
din Valea Jiului și pe mai înalte 
culmi.

Romeo ROȘIA

cu ținte dc fier (este expusă în 
prezent la muzeul de istorie din 
București).

— In anul 1984 la poalele ce
tății au fost descoperite 277 mo
nede de argint numite denari (se 
găsesc la muzeul județean Hune
doara — Deva).

în zona „Dealul BistranuJui" pe 
locul numit „In șes** există terase 
mari ale unor așezări presupuse 
a fi dacice. Este vorba de două 
terase unde au fost ridicate sanc
tuare cu următoarele dimensiuni: 
terasa primului sanotuar circular 
are raza de 20 metri, iar terasa 
celui dc-al doilea sanctuar drept
unghiular are 44 metri lungime 
și 20 metri lățime.

In partea de nord a sanctuare
lor au fost găsite mai multe frag
mente dc ceramică dacică aparți
nând probabil unui vas de ofran
dă.

La p.nlca de Est a dealului 
cetății de la „l’.alra Roșie", re
cent s-a lărgit un drum, cu aju
torul buldozerului. Cu acest pri
lej a fost descoperită conducta 
de aducțiunte a apei la cetate, 
care este construită din tuburi 
dc arg.lă arsă așezate în pământ 
la o adâncime de 85—90 cm, lu
crare realizată cu peste 2000 ani 
în urma d< către strămoșii noștri 
daci.

Ieronim GRECU

I HOROSCOP
[ LEU — MAIMUȚA

O datorie veche se răzbună. Nu 
I vă gândiți neapărat la bani, ci 
• mai degrabă Ia obligațiile față de 
| partenerul dvs.

j FECIOARA — COCOȘUL

I Exagerați și credeți că este 
prea târziy pentru a da înapoî. 
Nimic maț fals. Adevărul e pre-

Iferabil celei mai ispititoare min
ciuni.

| BALANȚA — CÂINELE

I Lipsa fermității vă poate afecta 
grav prestigiul. Latura materia-

Ilă a activității dvs. este bine as- 
pcctată astăzi.

[ SCORPION — MISTREȚ
| Un telefon și... „văzut plăcut". 
• Ce rămâne de făcut ? Evitați ro- 
| Iul de parte pasivă I

| SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Nimic din planurile dvs. su

prarealiste nu are șanse să dcvijiă 
realitate. Totuși veți avea o zi 
(prea) plină de noi achiziții valo
roase în plan sentimental.

CAPRICORN — BOU
Astăzi sunteți așteptat(ă) cu 

masa pusă. Grăbiți-vă I Decât m ii 
târziu, mai bine deloc.

| VĂRSĂTOR — TIGRU

IO angoasă vag definită vă a- 
fectează dispoziția și inspirația 
(artistică. Sunt contraindicate de

plasările pe distanțe mari.

PEȘTI — IEPURE

I Nestatornicia în relațiile cu 
sexul opus vă caracterizează, as
tăzi, mai pregnant ca oricând.

i Financiar, situația se îmbunătă- 
I țc.ște.

BERBEC — DRAGON

ICcl mai bun prieten al dvs. vă 
rezervă o surpriză de proporții.

1AUR — ȘARPE
| Sunteți indus(ă) în eroare cu

I concursul larg al dvs. Cauza tre
buie căutată în criza afectivă cu

| care vă confruntați.
j GEMENI — CAL

I Revenire spectaculoasă în afa
ceri. Euforia vă este amenințată

. însă de posibile probleme cu să- 
I nătatea.

| RAC — OAIE

IUn cerc de prieteni vă convoa
că, vă dezamăgește și vă... margi-

Inalizează. Zi propice pentru ac
țiuni pe cont propriu.

î PROGRAMUL
i IV.
I
| MIERCURI, 4 AUGUST

17,00 TVM Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.

I 12,00 LA SEPT.
’ 13,00 Ecran de vacanță.
I 13,30 Desene animate.
I 14,00 Actualități. Meteo.

114,15 Ora de muzică. 
15,00 Album de vacanță.

I 15,40 9 samă dc cuvinte.
I 16,00 Actualități.

16,05 Oameni de lângă noi.
I 16,35 Panoramic muzical.
| 17,05 Sporl-club.
* 18,00 Reflector. Afaceri cu... veș- 
| nicla.

118,30 Arhive folclorice. 
19,00 Documentar artistic.
19,30 Desene animate.

I 20,00 Actualități.
• 20,35 Sport.
| 20,40 Azi în prim plan.

121,25 Telecinemateca. DOAMNA 
DISPĂRUTĂ. (Anglia, 1938).

| 23,15 Simpozion.
24,00 Actualități.

fiumoa.su
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Primim de la Sindicatul șoferii»!* iîe a
Fabrica

Pentru a nu exista confuzii de 
nici un fel, dorim să facem urmă
toarele precizări:

Sindicatul șoferilor din S.C. 
„Spicul** Valea Jiului, afiliat 
„Frăției**. având ca lider pe dl. 
Gonstantin Soceanu și ca vicepre
ședinte pe dl. llie Purtător, iar 
ca secretar pe dl. Nicolae Mătușa, 
in legătură cu articolul apărut în 
„Zor, noi**, în data de 30 iulie 
1993, aducem la cunoștință publi
cului cititor următoarele:

— I Iot urarea de a merge la 
București a fost luată pentru a

de pâine 1\
lămuri propunerile de sancționare 
venite din partea Corpului de 
control al Departamentului din 
Ministerul Agriculturii și Alimen
tației și nu pentru a leza intere
sele societății sau conducerii a- 
ccstcia;

— Nu suntem de acord că lide
rul nostru dl. Soceanu a fost ini
țiatorul acestei plecări la Bucu
rești;

— La Prefectură, reprezentanții 
noștri au fost pentru că au fost 
invitați, fără ca ei să știe că vor

li OȘiallt
merge și alții, și cu cc intenții 
merg, cum au fost: dl. Gheorghe 
lladu, dna Ioseiina Kuron, dl. 
Ion Roiu și soții Făgaș, persoane 
care nici măcar nu fac parte din 
.Sindicatul Șoferilor de la S.C. 
„Spicul" Valea Jiului.

Constantin SOCEANU —lider 
Nicolae MĂTUȘĂ-— secretar

N.R. Satisfacem această dorință 
a Sindicatului Șoferilor cu men
țiunea că cele apărute in ziar nu 
ne aparțin, ele reflectând punctul 
de vedere al celor cu care s-a 
discutat.

Pentru a face rost de o butelie nu i nevoie să bateți 
drumurile

0 firma oin Lupsni v-o pune la dispoziție
■ In cost intră și transportul ei la domiciliu

înainte cererea trecea 
intâi pc la partid. Acuma 
cum o fi?

NU SUNT DE VÂNZARE

e ae serv-ciu
Im Jiu?u. . uman există 70 de apartamente cu statut de locuințe 

de serviciu. Toate, în proprietatea Regiei autonome de gospodărie 
coinunaia și iocativă locaui. Acestea sunt ocupate dc angajați ai 

diferitelor loturi și sucursale ale unor firme ce își au sediul în alte 
localități din țară, cu chir.e. Unii dintre locatari ar dori să le cum
pere. In acest sens s-a trimis o adresă Prefecturii, la Deva. Pentru 
acest gen de locuințe există însă o legislație cltțră, care prevede că 
cei ce dețin apartamente în alte localități și locuiesc aici tem
porar, in interes de serviciu, nu pot cumpăra apartamentul res
pectiv. Mai mult decât atât, legea care reglementează vânzarea do 
locuințe stipulează că acestea se vând doar titularilor de contract. 
In cazul de față, titular este întreprinderea, agentul economic al 
cărui angajat este chiriașul apartamentului respectiv. Răspunsul 
Prefecturii a fost clar în acest sens. Problema este de competența 
Primăriei Vulcan, care va acționa conform legislației în vigoare. 
Problema s-a discutat și cu ocazia ședinței Consiliului local din 29 
iulie. Apelând și la cealaltă latură — sa-i zicem sentimentală —

I unii consilieri au afirmat că, dacă apartamentele cu pricina vor 
fi cumpărate, la terminarea detașării, proprietarul îl va revinde 
la prețuri astronomice. In timp cc mulți vulcăneni nu au locuințe. 
Deci, oricum ai da-o, oricum ai întoarce-o, locuințele de serviciu 
nu sunt de vânzare.

Paul NICULESCU 
Tiberiu VINȚAN

Coi care doresc să-și procure o butelie de aragaz o 
pot face apelând la Societatea „Multistar" din Lupeni. 
După cum ne relata patronul firmei .dumnelui a adus, 
recent, 150 de asemenea recipiente. Ele se pot ridica de 
la depozitul situat pe strada Văscozei nr. 1. In costul 
uneia intră taxa de verificare, TVA-ul și transportul ei 
la domiciliul clientului. (Ch. OLTEANU)

Păcală „trage" ușa după i?/
Nu mul suntem in vremea lui 

Pucală -i. totuși, din blocul 101 
(str 1 Decembrie 1 ‘18;, au dis- 
pâ ut, intr-0 singură noapte, 3 
uși și două geamuri dc pe casa 
scării. De frica unui „nou val", 
oamenii au legat caloriferele cu 
sâj mfi și ou oatut in cu.e ușile 
rămase. „Bănuiesc că k-ap luat 
ce. care fac garaje", își dă cu 
părerea dl. Viorel Vintilâ.

Spargerea s-a petrecut in noap
tea de 4/5 iulie iar cei cu cjre am 
vorbit su;țm că a doua zi, la ora 
7. dl. Ern- -t Ulrieh a depui rc- 
i.jnația la poliție. Am verificat 

’și nu există nici o sesizare in 
acest sens.

Fobia hoților de noapte i-a cu
prins pc toți locatarii din blocu
rile turn dc pe stiada Republicii, 
astfel că nu mai vezi in zonă nici 

n cărucior de butelie nepriponit 

Unde-i Fabrica de bere ?
La ccrcmoni., dc investire a primarului municipiului Petroșani, 

domnul ștefan Chelariu, președintele Uniunii Patronalului (patro
nul Petroșanii)] ui, cum s-a exprimat dânsul), a afirmat cu toată 
convingerea că preluând Tabrica dc lapte din Petroșani, aceasta 
va traversa o perioadă dc mari transformări î;1 bine. In acea zi 
dânsul mai spunea, printre altele că la Fabrica dc lapte iu sosit 
utilajele pcntiu o Fabrică, dc berc și o patiserie.

Deși a doua zi am fost prezinți la fața loco ai, nu l-am isit 
a a pc domnul Chelariu, dar nici utilajele Oare pc unJc oi fi 
d-b Chelariu, că dumneavo.a tră spuneați că mi sosit?!!!

cu lacăt de suporturi trainice.
O situație deosebită am intîlnit 

in blocul 105. La etajul 3, calori
ferul mare de pe scară a fost 
înlocuit, de o mână neîndemâna
tică, cu unul mai mic, de numai 
4 demenți. Am sunat la aparta
mentul alăturat (11), mi-a des
chis doamna Bor și mi-a răspuns, 
în doi peri, aproape indignată dc 
intervenția mea: „Și-așa nu mer
gea dc pc timpul lui Ccause cu". 
O astfel dc atitudine lasă loc 
unor semne d<- întrebare...

Nu mă îndoiesc că poliția va 
demara cercetările, poate nu e 
prc3 târziu, șl va stopa inițiativa 
ar tor Păcală ai zilelor noastre, 
caro, după „vizita", pleacă cu ușă 
cu tot.

Ștefan CIMPOI

lin puști de 6 ani 
mort pe fundul

a fost găsit 
bazinului

In după amiaza zilei de 1 au
gust, un grup dc vreo șasc-șapte 
copii a mers să se scalde în apa 
turnului de răcire al stației de 
conipresoare „l’rocop" n EM Vul
can. Bazinul respectiv arc o for
mă concavă și este adânc de 

4—5 metri. La un moment dat, 
Ciuravu Ovidiu Cosmin, de șase 
ani, din Crividia, s-a dus la fun
dul apei. Sg presupune că a alu
necat pe stratul de mușchi crescut 
pc marginea bazinului. De men
ționat că sorburile funcționau. 
Copiii rămași afară au cerut aju
torul lui Gyurca Filon Ioan, un 
tânăr de 24 de ani. Acesta a plon
jat în apa bazinului, s-a scufun
dat și a recuperat trupul băiatu
lui. Din nefericire, puștiul dece
dase.

Dc multă vreme, a fost sesizat 
pericolul pe care-1 reprezintă fap
tul că turnul și bazinul aferent 

nu sunt îngrădite și supravegheate. 
Având în vedere cele petrecute 
duminică, se impune, credem, ca 
părinții să-și sfătuiască odraslele 
să nu se ducă la scăldat în ase
menea locuri. Oricând, o astfel 
de inițiativă poate avr-i consc 
cințe tragico.

Gheorghe OLTEANU

Sistemul V1TA1IS-
amănunte de ultima oră

Intr-o convorbire telefonică, 
purtată ieri dimineață cu dl. Wil- 
helm Kalitka, patronul sistemului 
V1TALIS, dânsul și-a reiterat a- 
pelul către cetățenii Văii Jiului, 
privind înțelegerea motivelor 
pentru care punctul de lucru de 
la Hotelul Central și-a transferat 
activitatea la Hanul Bucura din 
Hațeg. Este vorba despre sigu
ranța personalului și a banilor 
depuși dc oameni.

După liniștire., situației, după 
cum ne spunea dl. Vili, punctul 
de lucru dc la Hotelul Central își 
va relua activitatea în mod nor
mal. Ba, mai mult decât atât, 
odată cu reluarea activității se 
va deschide o nouă casierie spe
cială, pentru handicapați, bă
trâni și alte persoane neajutorate.

Ce, ce doresc să depună bani 
in această perioadă o pot face la 
II inul Bucura din Hațeg. Rugă- . 
mintea d-luj Vili este ca nimeni 
să nu interpreteze in nicj un lei 
aceste măsuri de prevedere, în
crederea și seriozitatea sistemu
lui rămânând aceleași.

Audiențe „Zori noi“

Risipa de apă
Ne-a vizitat la redacție dl. Teo

dor Loza din Petroșani. Domnia 
sa ne-a semnalat faptul că undeva 
pe strada Cârje, în zona depoului 
CFR cxis'ă o pompă de apă po
tabilă care este defectă încă din 
1988, fără ca cineva să sc îngri
jească de repararea acesteia. Și 
asta în condițiile în care oamenii 
n-au presiune la apă, în casă, din 
cauza scurgerilor. Oare nu-i păcat 
de această risipă?

Focul răbufnește și la „STARTRANS44
(I i marc din pag. I) h tiv dr mumă, a pa» liicxcle

5—6 care cuprind Hi grilele de 
.salarizare ale personalului TESA 
și ndministr .tiv Acestea an fost 
făcute dc con lini de administra
ție și nr-aii fast, cum se zice, 
bi gali sub nas. în cazul acești i 
Categorii de personal salariile por
neau de ia 70 292 și ajungeau la 
92 313 lei. Pili, 20 la sută spor de 
conducere. Să sc Înțeleagă: nu no

Joi, în «•lirica garajului atmos
fera era tensionată. Coi caic un 
negociascră încă au aTlat dc la 
cei •n o Iii'U .'i a ast < e s,i

leg-mi d-’ șelari ile revizorilor și
ale hripii gațllor de iniș ne. C i de
c-l< ale ? Iilor, car -unt
m ii in;ii i, mult mai mai 1, ca ale
>of. i’ilor în foni 1, ,u i '.tia dm Jir
ma aduc ■ venit societății

’ irii li sc propuseseră Vine i i, co
misia a revenit D-nii Ababei și 
\ardare s-au retras dc la nego
cieri. A ramas înăuntru doar li
derul sin lic itului afiliat la jFră- 
țili". Afara, unii dintre am; îjații 
care ncgociascrii au început să 
ri&pă co,iti ’Ctek’. Sc solicit * 1 mo
dificarea anexe îoj ti—G. In jurul 
orei 10, membrii comisiei mi ple
cat. Cu hârtii cu tot. l’iintic șo-

ap.iai - •,*.i it pe f‘:â „pr.mtrii ca 
sa v io i .șl omul cum ii treaba", 
în treamt fie spus, sindicatul 
d-H; Aoabii și cel al d-lui Am- 
...iii, de la „Frăția". au propus 

gr.l.: a>einanatoare în care sala
riile porneau de la 88 000 de lei 
și sc opreau la 83 000 de lei. In 
privința conipen ațiilor, solicitarea 
er-â ca >ă fh menționate se-
pm.v

in ■ -. "■ I■ 1.i, n il i i,
i ilie, au di rnarat ncgocimile in
dividuale. în fața unei comisii 
compu.v din nojâ persoane (din
tre care patru cran reprezentanți 
ai <‘-!or două organizații sindicali) 
al( început să se p rinde sala- 
riații Asta pună la un moment 
dat, când — spune dl. Ababei — 
„am observ»! că, în oniiartul o-

clc aș.i cum unt m’iim. ()ri „i 
li se ri dii-ui sal n eb■ l.i nivelul

f< rî ^..i l i os ii bin in i-nl ionul ;:vo-
pul ''a .ie i ia i' ne nu m ■or i.iz^i \ i »r
pi iml s.i 1:11 1 1' e \ t-cliii 1 id- rii .! n-
dir.itnliii arii al ),î la,ai șmt ■ .i

ti-eori-'i' „mi vr iii s.'i ne 6 n ■ A.'
eu ace 1 ■ iifii i'-.e. -alirlil' - 1.1
'TESA ti ■i bm.m nevoe| ite I'll in
dir.'itiil Nu suntem ib ■ .m >r, 1 cu

unuia care arc special i, ori să le 
vrcasca la nimicit, {ri eu zece mii 
de lei. Dl. director a zis că le-am 
dat și lor cât v-am dat și vouă. 
Numai c . ei .având și înainte sa
lar marc, d f. rcnța s-a păstrat. 
I u cred că ci .scontează pc faptul 
cu Beldie și Anechitoi iii semnat 
eonlraclul colectiv de mur ă și 
< â-1 pat trimite la I >■ >v i“

Nu doar problem i sal.uizălii 
c:.l«' ci'j ca:< Iramânt.i pe am'a-

I iții de la „Startr.ins". O maisi 
p irt" doi mașini st.-iu imobili ale 
iii p ti r d oai cec n au Ic lucru. 
Sindicatul acu i condu ’i'ia că
II .1 Io .1 , b .ml d. m fi ,1a t.l 
Iici‘.ițoi -au' a avut Im- la RĂII 
in martie a . Alinei, .iltc sur.?- 
lal i cb ■ t i an .poi l m pus mâna pi

ora mai bun și mai haivr Mai 
mult, in fa! i ocliib r ee’or -de aiei 

a ajuns o copie a unei giib.- de 
salari'are de la o societate de 
transport vecină. In ea apar sa
larii mobilizatoare: șoferii, între 
61000—83 200 lei, iar mecanicii 
— de la 52 mii la 65 mii de lei. 
..Iar nouă ni se spun? mereu că 
nu se ponte, <ă depășim fondul 
do referința" Aceste chestiuni nu 
l'.m <b -ât s,i acutizeze disputa. 
Alai .ib-s c.i „c zvonește < ,i, la căr
ui i s ț.ei, ir m m.i ■ ă fi. numit 
cineva co ilcslat vehement în ur- 
mă cu tri'i .mi Liderii sindicali 
cu care am discutat simt dispuși 
sa m-mi-a pană la cap I. Sa par- 
‘■iir"ii mato et rpck: legale ce pre- 
im re d 'cl.in',.irc.i unei greve. Și, 
dacii iotul v i rămâne ca n uni,
ie ’.'i ta : r | . lumile,ib >r. i șolll- 

I ,a I i n. il '
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Conferința de presă a d-lui Miron Cozma
La sediul Regiei Autonome a 

Huilei din Petroșani a avut loc 
ier? începând cu ora 11. o confe
rință de presă organizată 1Q ini- 
11attva domnulu; Miron Cozma, 
iderul Confederației Sindicatelor 

tlini.'re din România. Au fost 
prezenți ziariști din-presa scrisă 
locală și centrală, precum și re
prezentanți ai Radioului și Tele
viziunii. Conferința de presă a 
cuprins o largă declarație de pre
să a domnului Miron Gozma prin 
care a motivat acțiunea revendi
cativă de la Petroșani .și din În
treaga Vale a Jiului. Punctele 
principale ale acestei declarații 
de presă au fost prezentate In 
această săptămână prin revendi
cările minerilor Văii Jiului, In 
tnai multe rânduri, de ziarul nos
tru. Sunt, tn esență ideile pe care, 

t la fiecare nouă luare de cuvânt
In fața minerilor, le afirmă dom
nul Miron Gozma. Cea mai im-

l «■•■■■■■■■■•■■................„uniuni
ț Asistăm cu deosebită îngrijora

re, de câteva zile, la perpetuare., 
«tării tensionale d.n Valea Jiului, 
generată de această nouă mișca
re revendicativă a minerilor.

Și acum, ca de fiecare dată, nu 
se ține cont de faptul că In Va- 
|co Jiului nu trăiesc numai mi
neri.

Hol, administratorii firmelor 
de alimentație publică din Valea 
Jiului, ne vedem din noy într-o 
Situație de totală nesiguranță. 
Practic, noi nu avem asigurată 
bici un fel de protecție, căci, din 
nou, situația nu este ținută sub 
Control de către cei care au ge
nerat-o și au organizat-o.

^3333333*

MICA PUBLICITATE
VÂNZ \K1

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani. Șt. O. l«>sif. bl. 2A, ap. 
5/ (spate Consiliu), intre orele 
16—l i. (0124976)

VÂND Fiat Ret; ita, computeri
za'.. Informați, Wlaton 641772. 
I I • 178) •-»

VÂND apartament 2 camere, 
str. Venus, 1/43, Petroșani Infor
mații, telefon 636466. (0124977)

VÂND televizor color I’hilips 
— '>2 000, video rccordir — 
125 OTO. Petroșani, Gh. Darițiu, 
ni 22. Telefon 643826. (0124960)

VÂND urgent Mcrccdes 200 
Diesel — 33'10 mărci și Volkswa- 
g n Golf — 1200 mărci, negocia- 
L Cimpo. Birâoni, 78. (0121958)

VÂND ARO 10, an fabricație 
1 s “■ Telefon 6433b3 s.iu 513372. 
('U?i957>

VA .D televizoare color, preț 
ItOvOO lei, negociabil. Petro
șani, Doinei, nr. 5 (vizavi JUMP1 
(0124952)

VÂND urgent mobilă bucătu- 
r și dormitor. Petrii.î, str, Pa
rângului, 22. (0124961)

VÂND apartam nt 3 cam-re, 
Petre ini. Aviatorilor, A 62/36, 
după ora 19. (0121963)

VAN ) microbuz Darcas cu mo- 
V r rezervă, vizibil parcare Pi ița 
Petroșani, preț convenabil. Tele
fon 5139 2 3 sau Gcnsignația
.GECO“ — piață. (0124964)

VÂND urgent apartament 2 
camere, Vulcan, Mihai Viteazul, 
nr. 41, bl. 41, sc. A. ap. 2, sau 
schimb cu Hațeg, după ora 20. 
(0121965)

VÂND Renault 11 — 
preț fix. Vulcan, 
ian, LI. A 6/20, după 
(0121966)

VÂND garaj. Petroșani, cartier 
Carpați. Telefon 6 11893, orele 
16—18. (0121968)
. VÂND Dacia UIO. Break, 1989. 
Telefon 512&62, or< le 7—15.

1 (012 *n?0)
r ^TAND Renault 5 GT Turbo,

« » __ ■ — — 

4000 înărcl, 
str. Tra

ci a 18.

Golidianui da opinii șl informații „ZORI NOI* apare tub egide
NOI’ S.A.SOC1ETA|H COMERCIALE .ZO1U 

înregistrată la Registrul Comerțului sub 
nr, J 20/621/1991.
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Director executiv: țng. Alexandro 

BOGDAN

portantă, problema salarizării mi
nerilor și personalului Regiei Au
tonome a Huilei și a salariaților 
din unitățile subordonate, la ni
velul la care o cer oamenii. Au 
fost subliniate și celelalte reven
dicări ale greviștilor, legate de 
necesitatea urgentă a ridicării la 
un nivel cât de cât acceptabil a 
nivelului de trai din Valea Jiului, 
inclusiv faptul că această grevă 
are ca scop și soluționarea reven
dicărilor celorlalte sindicate afi
liate la Confederație, ca și solu
ționarea tuturor revendicărilor 
oamenilor cinstiți din România. 
Revendicările minerilor și acțiu
nea lor grevistă urmărește să a- 
tragă intrcaga țară la luptă sin
dicală pentru soluționarea tuturor 
marilor probleme cu care se 
confruntă masele, datorită accen
tuării sărăciei.

In cadrul Conferinței de presă

PROTEST
Ba, mai mult decât atât, da 

când au început evenimentele, a- 
slstam neputincioși la degradarea 
calitativă a mărfurilor noastre 
pe care nu putem să ni le vin
dem, spunându-nl-se că trebuie 
să ținem închis, deși noi am plă
tit bani grei pe aceste mărfuri, 
din dorinț0 de a le oferi popu
lației Văii Jiului. La aceste măr
furi plătim dobânzi grele la ban
că, impozite, TVA și alte taxe 
ce constituie cheltuielile noastre.

In numele tuturor administra
torilor de firmă, solicităm apro

stare excepțională — 50 000 km. 
Tckfon 541993. (0124971)

SCHIMB LOCUINȚA
SCHIMB apartament două ca

mere cu garsonieră zonă centrală. 
Telefon 512125, până la 14. 
(0 1 249 72)

DECESE

CU adancă durere, fiul Gigi, nora Livia și nepoata Oana 
anunță decesul celui cc-a fost

inginer I111SC l GlItOlifJlE

înmoi manlarc.i va avea loc joi, 5 august, la cimitirul din 
Tg. Jiu. (0121959)

I \MII.IA Iovâiicscii Constantin regretă dispariția nașului 

ing. 1L1ESI U GIIEORGlIt 
și este alături de familia greu încercată. (0121975)

1 AMII.IA îndoliată anunță cu durere dispariția fulgerătoare 
a scumpului ei

ORKIIOV MIHAI (51 ani)

înmoi in.iutiirea, aii, ora I I. IO, <)<• la «lumii «liul din Petroșani. 
\ illoiulul, nr. 19/15, (0121973)

SOț IA Nuți, cu inima zdrobită de «tuiere, anunță dispariția 
din lumea celor vii a scumpului său soț

M1TRAC IU. TEODOR

Inmorm uitarea, astăzi, la ora 11, de la domiciliul din Pctrila. 
Dumnezeu săi ierte! (0121967)

1II( A I.ili, ginerele Ionică și nepoatele Raluca șt Anca, cu 
nemărginită durere, anunță încetarea «lin viață a dragului lor 
tală

MI I RAI III TEODOR (63 mii)
Dumnezeu să-l odihnească in pace. (0121967)

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2G75 
Petroșani, tir. Nuolae Bălcesca ar, 2. 
■Telcioane; 541662 (director-redactor șef)| 
515972 (director executiv, adiuinlilrallr
difuzare), 512164 (secții), > axi 093/545972

Uli’AllUL: Tipografia Petroșani, «Ir. 
Nicolae Bălcesro nr, 2. Telefon 541365.

care a durat o oră, domnul Miron 
Cozma a răspuns întrebărilor zia
riștilor, afirmând că dorește ca 
domnul prim ministru să ' vină 
la Petroșani pentru ca să audă 
minerii ceea ce spune, astfel 
încât să nu mai poată retrage 
cele promise. De asemenea Mi
ron Gozma, afirmând că „mer
gem până la capăt cu toate sacri
ficiile", o exprimat hotărârea de 
a continua greva până la câștiga
rea diepturilor salariale reven
dicate, 4

In altă ordine de idei, tot în 
Conferința de presă, domnul Coz
ma a afirmat că și datorită aces
tor mișcări și intervenții ale mi
nerilor în viața socială a țării în 
ultimul an, Banca Mondială â 
înțeles că este nevoie să ajute 
Petro.șaniul. întrebat dacă se pu
ne problema închiderii minelor, 
domnul Miron Cozma a exclus 
tranșant această posibilitate.

bare pentru a funcționa în mod 
normal, precum și asigurarea pro
tecției firmelor și personalului, 
din partea organelor de ordine 
sau a celor ce au organizat a- 
ceste evenimente la Petroșani.

Am colaborat întotdeaun, cu 
toată populația Văii Jiului, in
clusiv cu minerii și dorim să o 
facem și acum, dar în condiții ci
vilizate, în deplină siguranță și 
cu certitudinea că cererea noastră 
va fi respectată și nu batjocorită 
de mineri sau alții cu numele de 
mineri.

Un grup de administratori din 
Valea Jiului

OFERTE SERVICIU
SG DISGO BAR SRL Petro

șani, angajează pentru restauran
tul Minerul și Barul Parângul, 
următoarele categorii de personal: 
ospătare, bucătărese, femei ser
viciu. Informații; Braseria Mine
rul. (0124959)

Confederația

Sindicatelor Miniere

România

Liga Sindicatelor

Miniere

„Valea Jiului"

COMUNICA T

ÎNCEPÂND CU DATA DE 5 AUGUST

S. G EURO EAST 
IVESTMENTS

vă oferă:
— Bl RE tip „BRAGADIRU“ BUCUREȘTI, 0,5 LI

TRI, PASTEURIZATA, 50 ZILE GARANȚIE, PREȚ — 
210 LEI CU TVA și TRANSPORT INCLUS.

Comenzi și relații la telefon 511321. (0121971)

Biserica Penticostală MARANATA 
LUPENI
ANUNȚA

Duminică, 8 august, începând cu ora 9, va avea loc - 
festivitatea de inaugurare a NOII BISE

RICI PENTICOSTALE DIN LUPENI. Bulevardul Păcii, 
nr. 2B.

Cei ce doresc să participe sunt bine primiți. (0121969)

de presă
Minerii, preparatorii și celelalte categorii profesionale din Re

gla Autonomă a Huilei din România, aflați în GREVA GENERALA’ 
pentru obținerea unor revendicări legitime au constatat că majo
ritate., liderilor partidelor politice sau a unor sindicate sunt dezin
formați referitor la cele ce se întâmplă în Valea Jiului.

Pentru informarea corectă 8 acestora și a opiniei publice 
•omunioăm:

1. Grila de salarizare propusă este astfel elaborată încât sa 
încadrează strict în posibilitățile financiare ale Regiei. SALARIILE 
MINERILOR NU AFECTEAZA ALTE CATEGORII PROFESIO
NALE DIN ȚARA. Dacă nu ar fi așa, minerii singuri și-ar revizui 
revendicările.

2. Greva se desfășoară într-o formă organizată, pașnică, sub 
controlul sindicatelor și oricine dorește se poate convinge la fața 
locului de acest adevăr. Va cunoaște în același timp cauzele care 
au generat conflictul de muncă, factorii aleatori care l-au deter
minat parțial, ponderea unor acțiuni și fenomene care au condus, 
la declanșarea lui.

3. Credem în buna credință a liderilor partidelor politice sau 
de sindicat, dar acum când se pare că Guvernul ezită să trimită 
O SIMPLA DELEGAȚIE pentru a DESCHIDE DIALOGUL cerut 
de mineri, reiterăm invitația făcută VINERI, 30 IULIE 1993 aces
tor lideri și-l așteptăm în Valea Jiului. Astfel vor cunoaște exact, 
în detalii problematica minerilor, vor înțelege că au fost dezinfor
mați și chi'ar dacă nu vor sprijini minerii, vor evita în mod cert 
afirmații fulminante dar nefondate în presă și televiziune.

Președinte C.S.M.R., Președinte L.S.M. „V. J.“,

MIRON COZMA IL1E TORSAN

Publicit ate

ECHIPA UE SERVICIU:

Responsabil do număr
Ștefan CIMPOI

Corectura

Emilia ACT1IRE1

Viorica 1 IRIUI.ESCU

Materialele Decomandate ș 
nepublicale tiu te reslilule. Rea. 
potisabililalea morală și juridic; 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinsa In articole aparțin, tn 
exclusivitate, autorilor.


