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Acceptăm scuzele dvs., domnule director general. 
Din nou am avut dreptate. Nu dezinformăm.
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GREV \ MINERILOR CONTINUA

0 nouă zi in așteptare
După amiaza z>!ei ele marți a 

fost extrem de agitată. Mai în
tâi, la Petroșani a venit un oas
pete neașteptat, in persoana lide
rului PUNR, domnul Gheorghe 
Funar. După o discuție pe țilte 
teme la Primărie, domnul Funar 
s-Q adresat public minerilor. In
tre altele, domnul Funar a suge
rat că ar fi bine să ne ocupăm 
mai mult de muncă și mai puțin 
de greve. Afirmația nu a fost 
primită cu prea multe zâmbete. 
După acest debut de discurs nu 
prea optimist, domnul Funar a 
încercat și a reușit să afle mai 
multe din probk-inele caic îi fră
mântă pe mineri. A vorbit la 
telefon cu primul ministru al 
Rxnân'.ei. înc rcănd sa dezamor
seze conflictul. Refuzul Bucu- 
reștbilui a fost net. Domnul prim 
ministru nu vine la Petroșani. 
Va veni — promite domnia sa — 
după ce se reintră in normal. Tot 
la telefon, inir-o discuție plină 
de animozitate, primul mini »tru, 
făcut responsabil de domnul Mi- 
ron Cozm0 pentru situația crea
tă, a refuzat să vină în Valea Jiu
lui și a cerut reprezentanților sin
dicatelor și Regiei Autonome a 
Iluilei să vină la București. Ce
rerea de salarizare a minerilor, 
la un nivel de aproximativ 264 
mu lei lunar — salariu mediu brut 
— a fost declarată ca inacceptabilă 
de primul ministru și de Guvern. 
ÎPână seara târziu, domnul Coz- 
tna a vorbit minerilor, afirmân- 
du-.și punctul de vedere.

Miercuri dimineața, în fața 
minei.lor, după ce a fost ascultat 
ra:J: >jinn.ilii], in decursul căruia

au fost huiduite comunicatul Gu
vernului și alte afirmații făcute 
pe post și a fost aplaudată De
clarația Apel a PAC care cere 
întrunirea de urgență a Parla
mentului pentru demiterea Gu
vernului, declarație semnală de 
domnul Nicolae Manolcscu, care, 
iată, are o poziție divergentă cu 
a celorlalți colegi de Convenție, a 
rostit un nou discurs domnul 
Miron Cozma. Dumnealui a în
trebat masa de mineri dacă să 
continue conflictul până la capăt. 
Răspunsul a fo.t răsunător și dat 
in cor. DA I Discursul a continuat 
minerilor fiindu-le evocate faptele 
eroice in marile bătălii sociale 
ale minerilor din 1929 și 1977. A 
urmat o nouă invitație adresată 
partidelor politice de a veni la 
Petroșani. Domnul Cozma a spus 
tranșant: „Grila de salarizare pro
pusă de la Petroșani se încadrea
ză în legalitate și in posibilitățile 
financiare ale Regiei (desigur, 
domnul Cozma a avut în vedere 
subvențiile date de Parlament și 
Guvern când a afirmat acest 
lucru, pentru că Regia in sine nu 
poate asigura nici măcar salariile 
actuale din vânzarea cărbunelui 
dar alte cheltuieli ?). De aseme
nea, domnul Cozma a afirmat că 
modificare^ salariilor la mineri 
în sensul dorit de aceștia nu a- 
fectează salariile șl alte drepturi 
ale celorlalți salariați. S-a afirmat 
In context, pentru că iată greva 
PRIN COMUNICATELE DATE 
DE PARTIDE ANGRENEAZĂ 
INEVTABIL JOCUL POLITIC, 
DEȘI REVENDICĂRILE MINE
RILOR NU SUNT POLITICE, este

de natură a provoca o criză gu
vernamentală și o criză politică 
de proporții. Unele partide, pre
cum cele care susțin Guvernul 
și altele care sunt în opoziție, 
precum Partidul Republican care 
a refuzat fuziunea cu PD-SR, chiar 
și PNȚCD, Liberali»— 93. Social 
Democrații de tot felul sunt împo
triva grevei, alte partide precum 
PAC o sprijină. IMPLICAȚIILE 
POLITICE PE PI./.N INTERN Șl 
EXTERN -• interviurile de ia 
BBC și prezența ziariștilor străini 
la Petroșani, care, deși străini, 
vorbesc binișor românește, con
firmă acest lucru — SUNT IN
CALCULABILE PIERDERI
DE PRODUCȚIE COROBORATE 
CU INSTABILITATE POLITI
CA Șl CU DIMINUAREA CRE
DIBILITĂȚII ROMÂNIEI PE 
PLAN EXTFRN. NIMENI NU IN
VESTEȘTE CAPITAL INTR-0 
ȚARA INSTABILA POLITIC ȘI 
ECONOMIC. Sui sub semnul în
trebării — datorită grevei — pre
zența la Petroșani a Băncii Mon
diale, care a promis un important 
ajutor Ca localitățile minerilor să 
aibă apă potabila și gaz metan. 
Oricum, la ora 8, miercuri, 
ceasta ora situația. Mai 
tant ni se pare faptul că 
extrem de grav, că există 
cate care resping acțiunea 
vistă din Valea Jiului. Este grav 
pentru că unitatea mișcării sin
dicale, singura care poale asigu
ra succesul în apărarea drepturi
lor salariațiior, este în prezent 
spartă. CNSI.R ! „Frăția" res
ping greva de la Petroșani 1

Ilorațiu AI.EXANDKESCU

a- 
impor- 

este 
sindi- 

gre-

IN ZI \RI L DE MÂINE:

Programul TV sâplămânnl

Când vorbește (lomnu I 
Funar aplaudă și domnul 
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Văcăroiu 0-1
Marți, la ora piânzului, a sosit 

la Petroșani, venind direct de la 
mare, dl. Gheorghe Funar — pre
ședintele Partidului Unității Na
ționale Române. Dumnealui a 
auzit la Radio apelul d-lui Miron 
Cozma care chema liderii de par
tide să vină, să vadă și să se con
vingă la fața locului. Dl. Funar 
s-a conformat. Colegii dumnealui 
au preferat să-și exprime opiniile 
cu ajutorul mijloacelor de infor
mare în masă. Ele nu erau foarte 
favorabile (ca să folosim un eufe
mism) la adresa acțiunii greviste 
din Valcn Jiului.

Primarul Clujului a poposit, in- 
iRmimsmnmiiiiiiiiiimtanii

De cel puțin o lună

tăi, la sediul administrației pu
blice locale unde a avut lo: o 
întâlnire confidențială cu prima
rul municipiului Petroșani — dl. 
Gheorghe Berea, Cu prefectul ju
deț ului Hunedoara — dl. Georgel 
Răican, cu deputatul loan Ilorto- 
pan și cu dl. Lucian Ieftimie, pa 
tronul societății comerciale „Prie
tenia" SRL. După întrevedere dl. 
Gheorghe Funar a refuzat să facă 
vreo declarație presei locale și

Mihai BARBU

(Continuare in pag. a 2-a)
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A fost stabilit planul
grevelor spontane

La conferința de presă pe care 
domnul Miron Cozma a avut ama
bilitatea să o organizeze la sediul 
Ligii sindicatelor miniere „Valea 
Jiului", după întoarcerea sa de 
la Geneva, acesta ne-a declarat: 
„Vreau sa spun sincer, eu perso
nal — .și cred că voi avea și ac
ceptul liderilor de sindicat din 
Valea Jiului — nu voi fi de acord 
ca, in etapa următoare de salari
zare, minerii să fie salariați sub 
adevărata valoare a muncii lor.

Dacă până acum foarte multe 
categorii profesionale au câștigat 
drepturile salariale pentru că, 
chipurile, mineri! au salarii mari, 
s-„ ajuns în situația paradoxală 
ca aceștia sa ail â salariile mai 
mari decât ale minerilor. Mine
ritul de cărbune e pe primul loc 
Iîn industrie ca realizări, munca 

este giea, prețurile s-au ridicat

I 
I
I 
I

la cote incredibile, c normal ca 
in compensare salariile să fie 
mari. Dacă nu vom reuși aceasta, 
nu vom încheia contractul colec
tiv de muncă. Dacă demersurile 
noastre nu vor avea rezultate, voi 
propune deplasarea lidciilor la 
București, la discuții cu lider*, 
guvernului și ministerului ie 
resort.

Dacă si aeest demers va rămâne 
fără rezultate, VOM DECLANȘA 
UN CONFI ICT DE MUNCA CU 
PARTICIPAREA TUTUROR SIN- 
DICATELOR AFILATE LA 
CSMR. Suntem în exact aceeași 
situație în care am fost cu Roman, 
trebuie să ne ținem de guvern ca 
să-și respecte hotărârile".

aii LOCOTA

(Continuare in paj», a 3-a)

E. M. Pcrcșeni face precizări
Domnule redactor ș"f,
In Ml tute,I dreptului la replicii, fața de cele 

afirmate in articolul „Potlogarii pe banii daț> 
pentru miner'", apuiut in ziarul ni noi" din 
3 august, sub Semnătură d-lul 11. Aic.i.indrescii, 
lu ntrii inliitui .ire.i oricăror cmluzii și iniornia- 
rea corecta a O|?iiii . pulilic'.1, x'.I rugam su publi
cați ui ir..marele pi ccizi.i'i:

1. La dala când lini ,i „i'RUCOM" SUL Petro
șani a pic ' ntal oli'ila d< pieț pentru lămpi de 
mina in v.iloaie de 17 200, ici/buoata, EM l’.uo- 
* ni tivea lipsa d~ Înmiii <1 mina, ditonta uri- 
dului defectuos de api ovizion.ne, in sensul că 
in ultimii trei ani (1539, 1930 și 1991), mina 
Paroujcnj a primit 1450 lămpi mină, lața de un 
consum mimul de 1205 lămpi de mină pe an. 
Analizând oferta rajiortat i la prețurile practica
te de Baza de Aprovizionare Petroșani a rezultat 
avanla|iil deosebit al achiziției la lămpile do 
mină de 1„ SG „FRUCOM" SRL Petroșani, motiv 
pentru care oferta a fost acceptată.

Subliniem avantajul .șl prin aceea cu furnizo
rul solicita pluta in lei și nu în valută.

2. EM Paroșenl nu a ounoscut șl nici SC 
„FRUCOM" SRL Petroșani nu ne-a Informat do 
unde a achiziționat lămpile de mină șl piesele 
de schimb pentru aceste lămpi.

(J
La

3

E 
c

cu

3. Întrucât pe piața internă nu ('3- t.it.i i.xint 
de lămpi de mină, nu s-a pus problem.i analizei 
eventuali lor oferte din țară.

Sau luat in discuție numai prețul pra lie.it le 
B.iza de Aprovizionare Petioș nii de 30u.>l lei/ 
lampa de mină și de 198 DM (l'.lti DM ■ 22 1 lei/ 
DM — 41332) pe lampă de mină conf irm tabe
lului comparativ al RĂII Petroșani.

4. Acțiunea de achiziție nu numai a 1 mpilor 
ele mina nu contravine dispozițiilor RĂII Petro
șani, d< mia i e LAI P.iroșoni, prin deleiica de 
atribuții poate in' hci.i contracte economice

In cuiul de fața, lămpile achi.-iț. note cores
pund calitativ, func ționând și In pn’.'/nl, lnd< pli 
nind toate condițiile tehnice.

5 Nici I., data semnării contractului șl nici 
ulterior EM Paro.oni nu a avut cunoștință de 
existența „GEOBAZ" SA Ploiești, nici de oferta 
acesteia privind lămpile do mină, ma; ales că 
lămpile sunt fabricate in străinătate.

Ing. Gheorghe ălAJICIIIȘ. 
directorul EM Paroșrni 

NOT/\ REDACȚIEI. Facem de asemenea pre
cizarea că textul „Suntem în posesia și altor 
informații și documente care acuză grav pe unii 
dintre cei cu funcții de răspundere din conduce
rea exploatărilor miniere sau din RĂII", inserat 
In articolul amintit, nti privește mina Paroșetfl

i
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Băieți, puneți mâna pe lopeți I
Iu timp ce unii iși văd liniștiți de grevă, alții — puțini, vorba 

teveracului, dar destui ca sa bată-La ochi — lucrează peste program. 
Două nopți iu rând (luni și marți), locatarii din blocul ce adăpos
tește la parter frumoasa terasă a restaurantului „Bugy-bar“ — și 
nu numai ei — n-au putut pune geană pe geană din pricina unui 
grup de petrecăreți, provocatori deghizați in mineri, cu cască șl 
Jămpaș, care s-au aciuit sub castanul sub care, in vremurui normale, 
joacă table, până la ore mici, în acordurile maiestuoase ale unei 
muzici de genul „bună sara, bună sara, am venit s-aprind țigara", 
dată la maximum, simpli cetățeni pașnici.

Asemenea persoane, despre care nimeni nu știe cine sunt și 
ce vor ele, pun In lumină proastă pe adevârațil mineri, aflați în 
curtea Regiei, care î.și Întâmpină oaspeții cu aplauze și cu „Faceți 
loc, faceți loc!"

Sugerez minerilor care țin 1„ ptcstlgiul lor să pună mâna pe 
'.opețl .și, cu eh; la umăr, să formeze o patrulă de noapte pentru 
zona Aeoroport. Sunt sigur că destabilizatorii de care aminteam, 
în treacăt, mai sus, nu vor citi ziarul, din motiv de mahmureală, 
și vor putea fi surprinși asupra faptului. Iar dacă, in cel mal rău 
caz, vor scăpa, va rămâne, totuși, corpul delict: lada cu bere, care 
deja face parte din decor. Nu știu de unde-or fi procurat-o, că am 
auzit că marți, la Dacia, poliția ar fi confiscat unei vânzătoare am
bulante berea -J ar fi amendal-o. Am auzit, n-am crezut... (Șt. G.)

’i.......................... .......................................................... *....................
l uni, in prima zi de grevă generală, câțiva mineri au 

ajuns la Petroșani

Cinci în autoturism, 
iar doi în portbagaj
■ \ doua zi, au călătorit in aceeași formulă

♦ ■mi dimineața, rulam în jp.’i- 
ffee unei Dam lJtU) de culoare 
âlbă, care se Îndrepta spre Petro
șani. In habitaclu stăteau înghe- 
șmți cinci ortaci. Mare mi-a fost 
mirarea cund, la un moment dat, 
im observat ca s-a ridicat capota 
de la portbagaj. Am crezut că nu 
fusese bine închisă și că de vină 
Cra curentul do aer. Dar, nul In 
deschizătura astfel formată și-a 
făcut apariția un chip de om. 
Apoi o lampă de miner. Am des- 
Iris, cu mâna, semnul „ce-i cu 
ț ne?" Nu-i singur, ma; am unu', 
ti.l-a răspuns personajul. Și, pen

tru n-și adeveri spusele, i-a dat 
un ghiont celui întins lângă el 
să-și arate și dumnealui figura. 
Ceea ce respectivul a și făcut.

Seara în Vulcan, l-am întâlnit 
pe proprietarul autoturismului. 
„I’ai ce era să facem? Că eram 
mulți!" mi-a replicat el. „Dar 
dacă vă oprea poliția?" „Simplu. 
Scoteam casca pe geam și-I salu
tam. Să știi o treabă. >1 marți o 
să mergem in aceeași formulă. 
Numai că, poate, or să fie alții 
aia pe i are o să-l bag in spate".

Gheorghc OLTEAN t

Lucrul rău 
nu piere ?

Acum doi ani, scriam despre 
„Un castel numit tristețe". „Cas
telul" era blocul 13 de pe strada 
Vemis, acum abandonat de foștii 
locatari. Era un bloc in care pu
teai găsi orice, în afară de ceea 
ce trebuia pentru un trai decent.

Locul din coada cozii n-a rămas 
Insă vacant. Ștafeta a fost luată 
de un alt bloc 13, din „constela
ția" Saturn, de această dată. Poa
te fi identificat relativ ușor, pe 
cale olfactivă, ftezultate sigure și 
stabile se pot obține și urmărind 
cu vederea de unde vjn cei ce .se 
țin cu mâna de nas. Emanația 
provine dir.tr-un „izvoraș cu apă 
lină" și tulbure, care iese la lu
mină printre cărămizi, la un lat 
de lopata deasupra fundației, pe 
colțul de N.V. al blocului. Matca 
pârâiașului a fost deviată de câ
teva ori „în ijtlmii cinci ani", dar 
nutresc convingerea că multe zile 
nu ma[ are. Nu din motiv de se
cetă, sau pentru că — Donmne- 
ajutăf — s-ar găsi o mână de gos
podar care să-l sece dintr-o sor
bire, ci pentru că zidul de la 
parter, mâncat de apă, dă semne 
de prăbușire iminentă. Rugăm a- 
malorii de senzații tari să fie pe 
fază, pentru a nu rata momentul. 
(Șt. C.)

Versuri de sorginte populară, 

din folclorul nou

1 august a trecut, 
apă caldă n-am avut

Prima zi din august era data 
la care, din robinetele însemnate 
Cu bulină roșie, trebuia să curgă 
apă calda. N-a curs și nici n-o 
să curgă până.când RAGC'L-urile 
nu-și voi' achita debitele datorate 
FE Paroșenl,

Interesându-ne la termocentrală, 
am aflat că lucrările de revizii șt 
reparații au fost încheiate. In a- 
ceste condiții, uzina din Paroșenl 
putea, In orice moment, ca, do la 
1 august, sil livreze agentul ter
mic necesar preparării apei calde 
menajere. Intr-o recentă întâlnire 
A Comitetului Director s-a hotă
rât, insă, ca instalațiile respective 
să nu fie puse în funcție până 
când regiile autonome de gospo
dărie comunală nu-și vor plăti 
datoriile șl vor deschide acredi
tive conform actelor adiționale 
pe care FE Paroșenl le-a expediat 
pe adresele lor.

Se vede, deci, că războiul hâr
tiilor n-a luat sfârșit. De abia a- 
tunej vom răsufla ușurați. Și tom 
face o baie. Bună.

Gheorghc OLTEANU
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Pescărească

JOI, J Al GUST 19til v

HOROSCOP^

LEU — MAIMUȚA

IDescopcrlți într-un(o) partene* 
ocazional(ă) multe din call(ăpl4 
I dorite de dv. pentru intemeiereî 

unui cuplu (aproape) klcal.

| FECIOARA — COCOȘUL

IDrum lung șl multă bătaie dj 
cap. Deși începutul este „cu stânj

Igul", continuarea șl finalul vor 
răsplăti primele nerealizuri.

BALANȚA — CÂINELE ,

I Stare melancolică, poate clilaf 
depresivă. Pentru a Ieși din pâ$a 
proastă e nevoie de bunâvoinf*
| Și optimism,

SCORPION — MISTREȚ

Sondați niște „ape tulburi" $1 
adunci, făiă a vă fi pregătit ,4^ 
chipamentul" necesar. Nu vă 
teptați la rezultate spectaculoasa'

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAF
Satisfacții mărunte în pîaf 

profesional. Încrederea vă va f 
consolidată, însă, de r<;iatiile f.fl 
ndliale bune. i

CAPRICORN — BOU

ii< .•

Minunea da la Dobrești
•
Broscar din tată-n fiu, llie Cărlibaț, brăilean de pmnânt, na

turalizat in VaJe, s-a gândit să dea și la pește. Cu mâna pe pahar 
și cu un deget pe hai ta a ales Uobreșlii. Și-a găsit repede un to
varăș pe măsură și, după ce s-au aprovizionat cu cele trebuincioase 
— mămăligă, „săniuță", slănină și pâine — s-au „pus la tren",

Drumul le-a luat multă vreme, m ii ales partea parcursă pe
destru și udată din belșug cu „săniuța". Așa s-a făcut că mo
mentul sosirii lor pe malul gârlei a coincis cu lăsarea întunericului. 
Abia au avut timp să observe că nu și-au luat cort, că somnul a 
și pus stăpânire I>e ci. Înainte de asta, însă, Cârlibăț a măsurat 
balta cu ochiul expertului și, anticipând o captură de excepție, 
a aruncat cu pricepere doi chirpici de mămăligă drept momeală.

Noaptea a fost ca toate celelalte — neagră. Singurul fapt deo
sebit semnalat în zona a fost o ciudată amețeală ,a țânțarilor care 
s-au înfruptat din sângele vajnicilor pescari. Cercetări ulterioare 
au depistat în sâng.le prelevat din corpul zburătoarelor urme de 
„săniuța" și s-a conchis că... asta ci

Dimineața, când Cârlibăț și tovarășul lui au avut ochi ' să 
vila lumea, minunea dej i se săvârșise. Nu, nu le dispăruseră 
s. uleie japoneze sau hainele turcești, pur și simplu secase laculI 
Cei doi s au frecat la ochi cu toată convingerea, și-au făcut fel de 
fel de cruci, degeaba!, Apa nu voia să vină. Mămăliga intrase și 
ea parcă în pământ, iar pe iarbă nici urmă de pe>tc...

Ajunși acusă, au povestit pățania, inflorind-o cât s-au priceput.
I’iintre orlaci, s-a găsit un cunoscător, care să le spună că lacul 

era la câteva sute de metri mai încolo.
Cârlibăț și-a vândut bețele și, de două săptămâni, se treze',t 

doar ca sa se îmbete iar. Iși îneacă asifel amarul... (Șt. CIMPOI)

(Urmare din pag. 1)
I •
l fenfr.de. ApOj ș-a deplasat la 

(Sediu! Resiel Autonome a Huilei 
Iinde, împreună cu liderul Miron 
țo'/rna, s au adresat mineri'or. 
,'onsiderând că mine, il se află 
ntr-o „mlm-vacanța- dl. Funar A 

pi opus ți a promis d-lul Cozma 
I ți directorului general al R> glel 

accepte să încerc o mediei» 
cu dl, prim ministru Văcăroiu, 

j tu uire sunt in relații bune și

Funar — Văcăroiu 0-1
amicale ținând seam„ că forma
țiunea noastră politică a sprijinit 
constituirea actualului Guvern șl 
sper să i cont ingem pe repre- 
zi'iitanții Guvernului să vină la 
ti stative, aici, la Petroșani." Dl. 
Funar npreclo că ar fi necesare 
doar câteva ore pentru venirea 
Guvernului la Petroșani șl că nr 
trebui să se renunțe la schimbu
rile de luxuri între cele două ca

pitale ah; României. E vorba, de
sigur, de capilala cărbunelui șl 
capitala României. Pe de altă 
parte, dl. președinte al PUNR a 
Considerat că ar fi mal util pen
tru toată Jumca dacă minerii s-ar 
întoarce la locurile lor de muncă. 
Toți cel prezenți în curtea RAH- 
tijui au fost unanimi în a de
zaproba, cu vehemență, propu-

De ceai plecat? De ce-ai mai fi rămas?

ncn i liderului care sprijină Gu
vernul. în fața evidenței, primarul 
Clujului a recunoscut, franc, că 
a fost doar o propunere șl „ dat 
cuvSntul d-lui Cozma.

Primul ministru a refuzat să se 
deplaseze la Petroșani. Dumnea
lui nu exclude posibilitatea de a 
veni în Valea Jiului, după deza
morsare, conflictului de muncă. 
Dl. Văcăroiu i-a tratat, cu egală 
considerație, pe dl. Funar — care 
sprijină Guvernul — șl pe dl. 
Cozma — care nu sprijină Guver
nul. Drept pentru care consem
năm, ca tot românul impaițial, 
Funar zero — Văcăroiu unu.

In acest an, in municipiul Pe
troșani, au ,l':jt loc patru casă- 
(orii mixte. Bine, veți zice dum- 
leavoastră, toate căsătoriile care 

fe f.c, astăzi, în România sunt 
■ iiiixte. Aveți perfecta dreptate. 
. Șt rea pe care o citiți ncum se 
; Referă la cusătoriile între cetăț^nce 
( române și cetățeni străini. Getă- 

Unii români n-au reușit până în 
prezent, deși ne aflam în luna Iul 
'gustar, să convingă nici o Cetâ- 

' țeanră străină să-i nrhu .<• în spa
țiul miotilic aflat ia poalele Pa 
rfingulul.

* Primii c.ue rm spart ghcuța nu 
/ost dl. MenarinI Francescn, do 
ioc din San Rcmo.țid-ra Mihaela 

ff.ptrat din Petroșani. Oficierea efl- 
t AMOTlel a avut loo în dala de 13 
« febAtâric p.c. l-au urmat dl. Ni- 
/ eola M pietro din San Atefan» al

Mare și conciladin,t noastră dra 
Zita Gabricla Novak.

Sâmbătă se vor prezenta In 
fața stării civile dl. Damel-Leonce 

Eugene Sauvage din Saint Raphael 
— Franța care o va ceie în căsă
torie pe d ra ing. Camelia Mona 
Poruțiu din Petroșani. Cetățeanul 
german Sommer Andrcas Steffen 
din orașul firemen va fi alături, 
la bine și ia răii începând tot cil 
proxim, sâmbătă, de d-ia Ligia 
.Stoica de la Benei.

Observăm că, față de perioada 
pi-emcrgătoare evenimentelor tLn 
Decembrie, And fetele noastre 
reușeau să frângă doar Inimile 
negrilor din Africa — vcnlți să 
studieze temeinic tainele mineri
tului românesî, astăzi bituația s-a 
«chimtiat radical. Frumoasele și 
Inteligentele noastre concitndinc 

rețișlt •* »n însoțească don» 
iu Ăarneni teiloșii (lalienl, fran

cezi și nemți. Europeni, care va- 
sazică.

Urându-le fetelor ca.să de pia
tră, chiar dacă ea va fi amplasată 
pe meleag străin, așteptam, cu in
teres evoluția ulterioară a senti
mentului de dragoste la bărbatul 
din Petroșani. Nu credem că oa
menii acestor locui I, care practică 
0 meserie atât de bărbăteasca, să 
nu reușească aici, o stabilizare a 
elementului feminin din afara 
spațiului carpato-danubiano pon
tic.

Deocamdată, ace te domnișoare 
vin, In prezent, sub formă de 
ziariste străine și irtiiQ exact cât 
oamenii noștri sunt ocupați să 

scandeze lozinci: „Cozma, CozmaI", 
„București, Bucureștii" țl mal nou 
„Funar, FunarI". Apoi pleacă. De 
ce au plecat? De ce-ar m.ij fi ră
mas?

Mihnl BARBU

Gaura din steag?
Ieri circula prin Petroșani o 

Dacie având arborat steagul tri
color cu gaură la mijloc. O tânără 
aflată pe bancheta din spate 11 
«8,ta cu energie. Viteza mare a 
mașinii făcea ca drapelul să flu
ture, semeț, în vânt. Totul era 
ca ii decembrie. Ziariștii incitați 
de această renaștere a sentimen
tului revoluționar la Petroșani au 
plecat pe urmele el. Ej an obser
vat că mașina făc^a traseul d« la 
piață la primărie ți aducea de ale 
gurii pentru prânzul oferit pra- 
țedintelul Partidului Unității Na
ționale Române. Ei, Doamne, doar 
O-ați crezu» că... țM. MUQJJR)
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Conflicte in lanț ce autorităț:R| 
și chiar cu persoanele nproplatl 
dv. Trece și asta, nu vă faitțj 
griji prea mari, 1

VĂRSĂTOR
Pierderi în

pe care le-ați 
răzbunați pe 
din Interiori

TIGRU 
afaceri, peste 
planificat. Nu 
alții, greșeala

TEȘTI — IEPURE
Sub o stare euforică., vă lăsațl 

pren mult în voia valului Fin..h>I 
poate fi chiar triști 1

BERBEC — DRAGON
Lipsa de combativitate va 

Ja amânarea unui plasament

TAUR — ȘARPE
Feriți-vă astăzi să stați în

de acțiune a șefului. E groasă răiij

GEMENI — CAL '

ducf 
biu*

>
razi

Apele încep să se limpezească 
in direcția dorită de dv.

RAC — OAIE

Gânduri transformate In , ui 
nuri ce se vor materialiiza, ij 

peste mult timp, in... bani. E ii 
voie de consecvență țl putere < 
luptă,

1
1

PRQGRAMLH 
TV.

JOI, 5 AUGUST 
TVM. Telematlnal. 
TVR lași.
TVR Ciuj-Napoca. 
Film serial. MAGUY. 
Ecran de vacanțfi. 
Desene animate. - 
Actualități. Meteo. 
Ora de muzică. 
Albuum de vacanță. 
Cursuri de Limliț străine. 
Actualități.
Repere moldave. 
Repere transilvane. 
Magazin cinematografic. 
Povestea vorbei.
Tele-discul fiiuzicii 

la re.
Itinerare spirituale 
Desene animate.

Actualități.
Rosturi, rostiri.
Sport.
Frlm serial. DALLAS. 
Reflecții rutiere. 
Studioul economic. 
Șlagăra la malul mării. 
Ci nlluențe.

19,00
19,30
20,00
20,35
20,40
20.43
21.43
22,00 

? 43
23,03 _
23,50 Actualități.

pop U i

1

r

fenfr.de
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VULCAN * 5j refac marcajsla 
stradale

Noile cote de impozit pe salarii
■ In Vulcan se refac marcajele 
f'.radale. Atât cele pentru trece
rile de pietoni, cât șl cele ce de
limitează benzile de circulație, 

î-ucrurire ar merge mult mal re
pede dacă nu s-ar întâmpla niște 
chestii de mai mult Intrate în 
obișnuință pe aceste meleaguri. 

Adică, atunci când este vopsea 
♦tu se găsește diluant. Când sunt 
ambele, ori se defectează mașina, 
^>ri nu are montate pistoanele

trebuiesc, ș.a.m.d. Fiindcă 
vorba, lată ce a pățit con-

care 
veni 
ducătorul mașinii specializate pen
tru acest gen de operații, în urmă 
cu o lună, l’e atunci se trasau 
marcajele In orașul Lupenl. Aflată 
în parcarea din imediata apro
piere a Primăriei, intr-o noapte, 
mașina a fost deposedată de cau
ciucurile roților din față. Chiar 
din fața PrimărieiI Of, of, nu mai 
există pic de respect... (P.N.)

Alb — galben
Pe clădirile mai multor insti

tuții ale statului (de drept) din 
.Valea Jiului au apărut drapele 
în culorile alb — galben — al
bastru: Să sc fl modificat culo
rile tradiționale ale tricolorului 
românesc și noi nu știm? Nu. De 
fapt e vorba de cu totul altceva. 
Stând de mal multă vreme arbo-

— albastru ?
rate, ploile șl soarele au lucrat 
asupra lor. Interesant este că ro
șul s-a decolorat într-o măsură 
inai mare, devenind (aproape) 
Alb. Aceasta pare o chestiune ba- 
hală șl gr putea spune unii că ne 
legăm de fleacuri. De fapt, este 
Vorbă doar de respect față de 
unul din însemnele naționale.

începând de la 1 iulie 1093, prin HG .300/1993 
s-au stabilit noile tranșe de venituri lunare im
pozabile. Acestea sunt :

— până la 2880 lei (5 la sută);

— între 2801—3100 lei (140 plus 8 la suta pen
tru ce depășește 2800 lei);

— între 3101—4200 lei (164 plus 14 la sută pen
tru ce depășește 3100 lei);

— între 4201—7100 (318 plus 17 la sută penfru 
ce depășește 4200 lei);

— între 7101—11 500 (811 plus 18 la sută 
tru ce depășește 7100 lei);

— între 
pentru ce

— între 
pentiaj c©

— Intre
pentru ce

— între 40 501—57 600 (7460 plus 22 la 
pentru ce depășește 40 500 lei);

— între 57 601—86 400 (11 222 plus 25 
pentru ce depășește 57 600 lei;

— Intre 
pentru c©

— între 
pentru ce

— între 
pentru ce

11 501—17 200 (1603 plus 19 la 
depășește 11 500 lei);

17 201—29 100 (2686 plus 20 la 
depășește 17 200 lei);

29 101—40 500 (5066 plus 21 la 
depășește 29 100 lei);

pen

sulă

sută

sută

cr

i
f

i

MERe sau PERe ?Când o face plopul
„Pomul cu lakle", monument al 

naturii unic în Valea Jiului, se 
află intr-o stare jalnică. Două 
crengi groase, de la baza corona
mentului sunt uscate. Alte crengi 
mai subțiri se află ln aceeași sl-A-----------------------
Planul grevelor spontane

tuație. Arborele nu a mai fost 
curățat da mulți ani de zile. Nu 
știm In custodia cui sa află acum. 
Țotuși, ce părere au despre asta 
Organizațiile de montamarzl ori 
membrii filialelor locale ale par
tidelor ecologlste? (P.N.)

Ș6 401—115 100 (18 122 plus 
depășește 86 400 lei);

115 401—144 200 (26 542 plus 
depășește 115 400 lei);

144 201—165 100 (35 758 plus 
depășește 144 200 lei);

165 100 lei (43 288 plus 40 la sulă

28

32

36

la

lo

la

la

sută

sulă

sulă

sută

sută

pen-

(Urmare din p.ig. I)l
r

Această declarație a fost făcută 
presei acum patru săptămâni. Se 
vede că domnul Cozma a avut 
In vedere încă de atunci posibi
litatea ca Guvernul să nu fie da 
ccord cu propunerile de salarizare 
qle sindicatelor. Nici nu se putea 

erațitfel. In linii mari, tactica 
t>tabllită de atunci.

După cum știți, conflictul 
muncă spontan declanșat la 
il .upenl s-a Încheiat prin sosirea 
linei comisii guvern 'mentale, li
derii sindicatelor deplasându-se 
f poi la București, conform pla
nului. Demersul, așa după cum 
s-a văzut, a rămas fără rezultat. 
Guvernul „nerespectându-și ho
tărârile". Următoarea etapă con
sta în declanșarea „spontana" a 
conflictului de muncă, cu partici
parea sindicatelor afiliate de 
C'oMR. Modul in care se poate 
pune problema salarizării este 
L.ne cunoscut de domnul Cozma. 
fii revedem ce ne-a declarat la 
aceeași conferință de presă:

de 
EM

„Problema salariilor și Interven
țiile ce s-au făcut la Finanțe și 
Guvern n-3 fost sprijinită nicio
dată de ministru, minister, depar
tament. Intervențiile pentru salarii 
ș-au făcut întotdeauna dg mine, 
fozma. Dacă eu nu interveneam, 
minerii din Valea Jiului erau în 
situația multor angajați care nu-și 
îău salariile la timp",

Astăzi, omul care respectă cel 
mai puțin legea, liderul de ne
contestat al mișcărilor revendica
tive „spontane", cere să se aplice 
legea) E mult mal ușor să ceri 
altora >.ă respecte ceea ce tu în
suți nu respccțil lată ce declară 
domnul Miron Cozma la ultimă 
conferința de presă, in data de 
3 august:

„în toată castă perioadă am 
luat legătura cu domnii de la Gu
vern șl cu alțl domni. Am încer
cat sa-i conving să ne punem la 
mata dialogului. După o ora de 
convorbire telefonică cu domnul 
prim ministru, nu am reușit să-l 
conving nici măcar sâ vină la 
Petroșani, sa discutam ievenrlică- 
r.le (...)".

— peste
tru ce depășește 165 100 lei).

Partea din totalul venitului lunar impozabil 
ce depășește 315 000 lei se impozitează cu cota 
de 60 la sută.

Contribuția de 3 la sută pensia supî oafintarj 
se calculează asiipr„ salariului de bază 
zând șl sporul de vechime.

Contribuția de 1 la sută pentru fondul dc 
maj se calculează asupra salariului de bază.

Impozitul se calculează pe fiecare loc 
muncă, pentru fiecare venit realizat.

Față de Legea 35/15 iunie 1993, impozitele 
salarii sunt mal mici, dar, la 6 atentfj anallz* 
ele favorizează 
ți /oarte mari, 
edificatoare :

,r4 
ln« Itf

d4

pe cei ce realizează venituri mă. 
Redăm câteva exemple, sperai

venit brut de 10 000 de lei, ir|
»ulJ

df

Astfel, la un 
pozitul vechj era de 1701 lei, adică 17,01 Ia 
din venitul brut — iar impozitul nou est< 
1333 lei, adică 13,33 la sută din venitul brut,
zultă deci o diminuare a impozitului cu 3,68 Ifl 
sulă.

I.a un venit de 150 000 lei, impozitul vech| 
era de 43 349 lei, adică 31,56 la sută, din venfruj 

brut iar impozitarea nouă este de 37 846 le), 
adică 25,23 la sută din venitul brut. Dindnuareg 
impozitului este de 6,33 la sută. 5

Să fie vorba oare de o nouă formă de prou«<j 
ție a celor cu venituri mici sau’este vorbt de (| 
altă fațetă a democrației noastre originale î l(f 
plus, demn de reținut este și faptul că acesți 
cote de impozitare se aplică atât pentru pe^soa* 
nele cu copii cât și pentru cele fără copil. .

l\li rcea BSBCA ,
7 

Tentativă de viol | 
în plină stradă 

Miercuri, 4 august, la ora 8,2(ft 
doua vaci și un taur ieșeău de pe 
imaș, antrenându-se în traversiț j 
rea podului pe,te Jiu de ia Iș, 
croni. După primele tropăituri p4 
tablicr, taurul, mânat de instincte 
sexuale de nestăpânit, s-a dat J1 
una din vaci. Din ambele S€;f . 
suri se apropiau autovehicul* 
Timp de aproximativ 30 de stf 
ciinde, circulația sa oprit. Jej 
nații de asistență, probabil, vacă 
a lăsat coada in jos, continuăm 
du-și tacticoasă parcursul. „Bouiț 
o urmărea din scurt. Ce a m 
urmat nu pot spune. Vacile ast' 
cq instinctele lor, lăsate 
pot perturba circulația, pot 
mula imaginația și încă t. 
multe altele. (P.N.)

liber*
1 M 
mult* 1

Și oin această cauză ele sunt 
cunoscute ln tradiția populară 
<.i șl „case blestemate", care stau 
absolut goale și pe care nimeni 
ni îndrăznește să le folosească.

Sigur că utilizând anumite me
todologii cunoscute In practica 
froga omul poate ajunge la ncu- 
ti ilizarea acestor energii.

Dar sigur că insășl această 
i calitate existând, putem deci 
înțelege că aceste energii există. 
Chiar dacă nu suntem practicanți 
froga trebuie să ne învingem ig
noranța să nu considerăm acesto 
lucruri ca fund euperstiții 
tru că ele nu sunt. Deci 
vorba de o încărcătură pe 
O minte malefică o lansează 
lin obiect sau către o incinta, 
fiind vorba de basme sau 
fantasmagorii.

Analogic vorbind, cine ar 
tea nc’ga puterea de atracție 
Unui magr.ct, Oare cine poate 
A vadă ? Intre o bucată de 
ț1 un magnet la prima 
dacă le așezăm pe masă nimeni 
iau poale spune care este cu capa
cități magnetice. Daca Insă venim 
cu alt obiect metalic sau cu pili
tură de fler sesizăm că pilitura 
«e așează sub magnet conform 
Imiilor de forță aje magnetului, 

fel sunt șl aceste obfep'e, Aij 
aceste încărcături și însăși exis
tența In tradiție a acestor 
blestemate" este o dovadă. 
seor| sunt cazuri de ființe a.șa-zls 
aoeptlce care au trecut peste a* 
ceste interdicții șl le-au locuit șl 
Rezultatul a f<*l • cei ași d«și eia

nu credeau, ' r cu toate ucesteu 
rezonând prii natura lor lăuntri
că cu aceste mc nte Încărcate 
lefic, până ln urmă deveneau 
time ale acestor energii.

Sigur că aceste energii 
sunt imposibil de anihilat,
aceste exemple pun In evidență 
realitate^ acestor aspecte. Și este 
bine ca oamenii să fie prevenițl, 
deoarece există situații ln care

mă
rie-

nu 
dar

caie să se vorbească, de exem
plu, despre doi oameni care trăind 
foarte frumos, foarte armonios, 
au ajuns să trăiască o stare ple
nară de ferlclr® șl mulțumire.

Și atunci sigur că oamenii au 
tendlnța să facă ceea ce li se su
gerează prin citirea acestor arti
cole șl atunci nu trebuie să ne 
mirăm că In continuare procen
tul criminalității și violenței creș-

care le ascultăm și multă atenție 
pentru c,, elo să ne orienteze 
sensul cel mai bun,

Există In acest sens două 
xemple celebre. Foarte mulți 
pucigași au fost găsiți 
anumită epocă având în buzunar 
cartea „Suferințele tânărului 
VVerlhcr" a lui Goellie, carte care 
vorbe.,te la un mod foarte tragio 
despre existența umană iar cei

In

e- 
sl- 

î nlr-o

pen- 
este 
care 

către 
ne- 
de

pu- 
a 

să 
fier

vede, e

„cas*
Ade-

Yoga ia îndemâna tuturor (IV)
oamenii, inconștient acționează 
dirijându-se mental negativ.

De exemplu, ln presa 
se scrie foarte mult și 
Întrecere 
voi bl de cât mai multe 
mente tragice, accidente, 1 
oberante in cure un om a 
fură nici un motiv pe alt 
etc. Din punct de vedere 
mentalul acesta este ca o 
mânțare a răului.

In mare majoritate noua arti
cole din zeco vorbesc despre a- 
numite situații tragice șl despre 
anumite rele care m.* nianlfc .tă și 
doar unul din zece articole, da 
exemplu vorbește despre o situa
ție fericitA, cnre ce) mal adesea 
este o situație fericita în ulilli- 
mele, fiind vorba de o satisfacție 
materială, gen — cineva a câști
gat foarte mult! banj — dt»r a- 
proape că nu există articole In

actuală, 
este o 

intre diferite ziare de a 
eveiu- 

silua ții 
i Invit 

om, 
subtil, 

insă-

te chiar și la noi ln țară.
Există chiar și o practicu gaze

tărească. Și anume, se spune că 
știrile despre fericire șl arinonio 
sunt niște știri plicticoase pentru 
că majoi itatca oamenilor 
nefeiiciți, chinuiți și atunci 
menii trebuie alimentați 
asemenea știri dramatice In 
ei să so recunoască și să spună: 
„Uite nu sunt numai cu nefericit, 
mai sunt și alții".

Cu alie cuvinte, atenție cu ce 
ne hrănim I Daca mâncăm o mân
care bună ne vom simți bine, da
nă mâncăm o mâncare stricată 
să nu ne mirăm dacă na simțim 
rău. Dacă ne hrănim mintea cu 
știri din acestea core jnln rezo
nanță trezesc st(irț de nefericire 
să nu ne minim că vom fi nefe
riciți. Și nltmcl ai trebui să cău
tăm sA selectăm ncsie Informa
ții, filmele, 'bucățile muzicale pe

sunt 
oa- 
cu 

ca>e

care s-au recunoscut mal mult 
sau mai puțin ln suferințele a- 
cestul tânăr au fost determinați 
să facâ pasul final, adică sinuci
derea. De asemenea in Ungaria 
la un moment dat a fost interzisă 
o bucată muzicală foarte tristă 
care Imediat după ce a fost difu
zată pe post a provocat un val do 
sinucideri. I

Deci mato atenție la aceste as- 
mai ales că există un obi- 

, anume acela ds a citi pre
sa la prima oră a dimineții q- 
tuncl când suntem mal apțl de a

poete, 
cel șl

aceste sugestii.
aici mal există un aspqct

primi
Tot 

ce merită a fl luat ln considera
ție șl anume acela al filmelor de 
groază, car« mal ales în ultima 
perioadă au Invadat piața șl la 
hol, existând chiar o predilecție 
peni nu fisomene® filme și enlstfi 
relatări ale unor persoane cari

în urma vizionării unor aseiftF 
nea filme sesizau cu StuPcfacțlT 
cu groază trezirea în el a unjfj 
instincte criminale. Exista slluatM 
când anumite crime, dta nenofuî 
Clre destul de dese, sunt provccfy 
te chiar dq asemenea vlzlonâțj 
Inconștiente șl care creeaîă lmfl 
pulsuri ulterioare ți după ocetfa 
ființa la o zi *au două, pusă Im 
tr-o anumită conjunctură, acflK 
nează ca o bestie s! ajungem S 
pol la asemenea drame care nț 
umplu apoi ziarele.

Noi la curs oferim modallfc il 
foarte practice, directe țl 
crete pentru a elimina asemenq 
rezonanțe mentale negative 
pentru a crea altele benefice. Ga 
teva elemente foarte simpla 01 
fi: — să nu neglijăm nlclodau 
importanța autosugestiei. Aula 
sugestia este de fapt o modali ta 
te de construire automentală. Du 
acest punct de vedere llecorț 
om Iți poate sintetiza scopuri 1 
sale cele mal benefice, ldealur)ț< 
sale pozitive în câteva cuvin" 
foarte bine alese șl încărcate cai' 
se pot transforma întv-o formtih 
de autosugestie care poate 
repetată de mal multe cri h 
timpul zilei țl ea chiar poate »i 
fio notată pe fol de hârtie 
să fio puse chiar in mai muit< 
camere, chiar ln dormitor pentu 
a fl văzută dimineața la sculan 
șl chiar scara la culcare, în hali 
ftnd se spalfl.

Dr. CJlln GAltLEA, 
profesor Yoga
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FAPTUL DIVERS FAPTUL
MADONNA LA NĂZBÂTIA...

, 1000 I
Cântăreața de scandal Madonna 

|ntr-o recentă postură inedită: 
țâlare pe spatele cunoscutului pre
zentator de televiziune american 
Arsenio Hali la cel de-al 1000-lea 
Jubileu al emisiunii sale. Această 
zi el și-a sărbătorit-o in aer liber 
tntr-o emisiune prezentată direct 
de la Hollywood în fața „ mii 
de spectatori.

CURIOZITĂȚI

In anul 1992 în Austria au fost 
îngrijite 1 300 000 de pisici de că
tre familii austriece — arată sta
tisticile. Fiecare a patra familie 
a alocat o sumă de bani pentru 
hrana unui animal. Pe locul doi 
se află amatorii de acvarii de 
pești — 770 000. Câinii se află 
pe locul trei, numărul lor se ridi

că la cifra de 465 000. Urmează 
păsările — 380 000, iepurii de 
casa — 121 000, broaștele țestoase 
— 490 000, urmate de liamsteri — 
48 000. Lipsesc date privind ani
malele exotice — pitoni, maimu
țe, papagali și altele, care există 
în diferite familii austriece și 
care se vând la piață.
PARLAMENTUL REPUBLICII 
SUD-AFRICANE A INTERZIS 

LUPTELE CU (FAINII
Unu] din motivele pentru a- 

ceastă. hotărâre îl constituie me
todele deosebit de crude de dre
sare a câinilor. Pentru a dezvolta 
instinctul criminal la câini, an
trenorii lor ii provoacă pe câini 
cu bucăți de carne crudă și saci 
plini Cp pisici și pui morți. Noua 
lege prevede doi ani închisoare 
pentru „instigarea unui animal 
de a-l ataca pe altul".

CURIOZITĂȚI

Numărul persoanelor care în
grijesc câini în Japonia este în 
continuă creștere. Ei cheltuiesc 
săptămânal cel puțin 230 000 do
lari pentru hrana prietenilor lor 
patrupezi. Japonezii mai bogați 
se folosesc și de rețeaua hotelieră 
de câini și pisici, proprietatea dr. 
Kurold, pentru a le asigura un 
confort plăcut în perioada în care 
ei lipsesc mai mult timp din țară.

O ROCHIE CA ÎN POVEȘTI

O rochie de mireasă, cu
sută cu 800 de perle, a atras pri
virile publicului la Parada inter
națională Q revistei „Triumf" de 
la Tokio. Acest model reprezintă 
una din rochiile de mireasă pe 
care le-a purtat Masako, soția 
prințului japonez Naruhito,

„DACA NU MAI EȘTI 
MUSULMAN, TE DIVORȚAM 1“

Fundamentaliștil Islamici din 
Egipt au intentat un proces de 
separare unui cuplu fericit dato
rită faptului că părerile soțului, 
om de știință, vin în contradicție 
cu opiniile lor religioase.

Se consideră că este primul 
caz în care fundamentaliștii e- 
gipteni invocă Legea familiei îm
potriva dușmanilor lor. Organi
zația egipteană pentru drepturile 
omului, care a făcut cunoscut a- 
cest caz, a afirmat că unui tri
bunal i s-a cerut eliberarea unui 
ordin de separare a lui Nasr Ha- 
med Abu Zeld și a soției sale 
Ibtihal Younis, pe motiv că el nu 
mai este musulman.

Anterior, lui Abu Zeid i s-a 
refuzat promovarea la Universi
tatea din Cairo din cauza unor 
„discuții cu tendințe ateiste".

FRUMUSEȚE ȘI MITA

Procurorii care anchetează co
rupția din viaț3 publică a Coreii 
de Sud au anunțat arestarea or
ganizatorului concursului anual 
de frumusețe „Miss Korea", a- 
cesta fiind bănuit de luare de 
miită șl de aranjarea rezultatelor.

Kim Chong-il, fost director e- 
xecutiv al ziarului „Hankook II- 
bo“, a fost acuzat că a luat mită 
în valoare de 9 milioane wonl 
112 000 dolari), inclusiv 30 milioa
ne woni (370 000 dolari) de la 
mama lui Suh Jong-min, câști
gătoarea concursului din 1990.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

Publicitate
CÂND in buchetul vieții prinzi 

al 25-lea trandafir, dragă Marius 
Lăzărean, Simona îți dorește din 
toata inima mu'tâ fericire și un 
călduros „La mulți ani 1". 
(0124980)

DRAGA Bebe Ilie, astăzi 
când prinzi cel de-al 26-lea 
trandafir în buchetul vieții 
tale, fratele Dan îți urează tot 
ce-ți dorești si un sincer „La 
mulți ani !“. (0124993)

VANZARI

VÂND urgent Mcrcedes 200, 
Diesel — 3500 mărci șl Volkswagen 
Golf — 1200 mărci, negociabil. 
Cimpa, Biraoni, 78. (0124958)

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

VÂND microbuz Barcas cu ino- 
țor rezervă, vizibil parcare Piața 
Petroșani, preț convenabil. Te
lefon 545923, sau Consignația 
„GEGO" — Piață. (0124964)

VÂND garaj. Petroșani, cartier 
G'arpați. Telefon 541893, orele 
16—18. (0124968)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, Șt. O. îosif, bl. 2A, ap. 
52 (spate Consiliu) intre orele 
16—19. (0124976)

VÂND Fiat Regata, compute
rizat. Informații, telefon 541772. 
(0 1 249 78)

VÂND Dacia 1310 TLX, Unga
ria, 3,5 ani, instalație parabolică, 
In. garanție, vide0 recorder, ca
meră video, nouă. Vulcan, Pla
toului, 35 A/20. (0124981)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, Șt. O. Îosif, bl. 13, sc. 
4, ap. 46, etaj 1. Telefon 543080, 
după ora 16. (0124983)

VÂND urg-, nt televizor Funai 
și Ferguson, noi. JTeh fon 543375. 
(0124984;

VÂND Ti ibaril. Petroșani, Con
structorului, IGO 1/4, Stoica Ni- 
colac. (0121990)

VÂND cazan încălzire centrală, 
originar „Salonta" .și circular a- 
briclit. Vulcan, str. Gării, nr. 8. 
(0121988)

VÂND Dacia 1300, Ungaria, preț 
600 000 lei, negociabil, televizoare 
color, video recordere Thomson 
și Hitaki și piese Dacia 1300, plus 
caroserie. Petroșani, Pomilor, nr. 
5 (vizavi IUAIP). Telefon 541739 
(0124987)

VÂND apartament 2 camere, 
Petrila, zonă centrală. Informații; 
Petroșani, Șt. O. îosif, 2 G/20. 
(0124991)

ÎNCHIRIERI

CĂUTĂM spațiu închiriere Pe
troșani sau Vulcan, zonă centrală 
(o cameră, eventual cq telefon), 
pentru deschiderea filialei firmei 
„PRIGON" — sistem de plăți cu

dobândă ‘progresivă. Sunați ur
gent la telefon 542801 — 543728 
(interior 212). (0124985)

OFERTE DE SERVICIU

SOCIETATE Comercială din 
Vulcan angajează cu carte de 
muncă, vânzătoare cu studii de 
specialitate, cu domiciliul în Vul
can. Telefon 570278, oreje 18—21. 
(0124986)

SC DISCO BAR SRL Petro
șani, angajează pentru restauran
tul Minerul și Barul Parângul, 
următoarele categorii de personal: 
ospătare, bucătărese, femei servi
ciu. Informații: Braseria Mine
rul. (0124950)

DECES

COLECTIVUL „IARMACOM** Carpați — Petroșani anunță 
cu adâncă durere dispariția fulgerătoare a asistentei

ȚABREA EUGENIA (JEN1)
Sincere condoleanțe familiei îndoliate, (0124982)

COMEMORĂRI

LA un an de la despărțirea de dragii noștri părinți

TRUȚA SILVIA
șl 21 ani

TRUȚA CORNEL,

ne rămâne veșnică amintirea lor dragă. Dumnez u sa i odihnească. 
Copiii, nepoții, nurorile. (0124962)

La închiderea ediției
Iu jurul orei 13, domnul Miron Cozma a rostii o noua 

cuvântare. Domnia sa a pus întrebarea:
„Chiar suntem atât de proști încât sâ ne lăsam mlnțiți 

de o mână de oameni?**
Nu , domnule Cozma, nu suntem chiar atât de proști.
■ Minerii, eșalonat, joi și vineri, primesc prime. 

Rămânând în grevă. Primele sunt de 50 mii lei pentru 
„subteran** și 30 ivii lei pentru „suprafață**.

\ ineri, minerii vor sta la unități, l’ară a intra in 
subteran. I)c va fi nevoie, vor fi chemați la Petroșani.

■ Sâmbătă și (lumini, ă, de Ziua Minerului, „cântec, 
joc și voie l>ună“ — a spus domnul Cozma.

■ Luni, din nou, grevă.
II. AI.EXANDK i

Cotidianul da opinii șl Informații „ZORI NOI** apare aub egida
, SO61ETAȚH COMERCIALE „ZORI NOI' S.A.

Inregtstraiâ la Registrul Comerțului sub 
•r, J 20/G2I/199L

Cont virament: 307060201 — BCR (*«. 
trojanL.

Director; IVI IR CE A BUJORESCtf 
Director executiv: inj. Alexandr. 

BOGDAN

I 
IMPORTANT !

Sistemul VITALIS
ANUNȚA

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

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

Data reluării activității va fi anunțată cu 2 zile înante 
în ziarul „Zori noi“.

Persoanele care vor să depună bani in această pe
rioadă o pot face la punctul de lucru ce funcționează în 
Hanul Bucura din Hațeg. k

Vă așteptăm ! I

D. A. G. S. - TV.

Angajează elcctronișli pentru selecție in vederea 
specializării : șef tehnic TV cablu.

Efectuează racorduri în zona Nord, str. Gen. Vasile 
Milea, bl. 28, 28A, 28C, F6 și Republicii, bl. G5, 63.

Relații și înscrieți la sediul firmei; telefon 515041.

Conferință de presă
Domnul llie Torsan, liderul 

Ligii, a (inat ieri, la ora 12, o 
Conferință de presa

Amănunte, în ziarul de ma.ne
REDAC|1A Șl ADMINIS1RA JIA ZG75

Pctrojani, «Ir. Nicola» Bâlcesca nr. £. 
Telefoane: 511662 (director^eductor y*f)l 
545972 (director exccutiv-admtnlslraliv 
difuzare), 642464 (socțil), Fox: 093/545972

TIPARUL: Tipografia retroyanl, tir.
Nicolaa Bâlcearo nr, 1 Telefon f 11313.

Miltrialel» Recomandate f 
oepubllcale nu te restituie, Rea. 
ponsabilitalrn morala și juridică 
asupra corrcliludinlj datrlor an. 
prinse la articole aparlin, In 
exclusivitate, autorilor.

E< I1IPA DE SERV ICIU:

Responsabil de oumJr
Horațiu ALEXANDRESCU

Corectura

Emilia ACU1REI 

yiorica FIRȚULESQQ


