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Greva minerilor a Intrat în cea de-a
doua săptămâni f „Nimeni nu e mai

Șanse reale pentru reluarea de 
lucruluiastăzi a

A

M uți dm> icaț >, un nou discurs al domnului 
M iron Cozma. Mai 1., Obiect ca dc obicei, pentru 
câ .se întrezărea o soluție in conflict. Iată, în 
sinteză, conținutul acestui discurs, care a început 
imediat după radiojurnal și a durat până către 
ora 8. • Domnul Gozma a reiterat comunicatul 
primit prin fax de la Guvern, prin care se spune 
«ă Guvernul apreciază munca grea a minerilor, 
că s-au aprobat, conform legii, cele 91 de miliarde 
de lei, că sc cere ca salariile să fie corelate cu 
cele din restul economici înainte de începerea 
negocierii noului contract colectiv de munca, 
renunțându-se la cererile exagerate. Aceste 91 
dc mdiarde urmează să fie folosite pentru pro
tecția muncii, aprovizionare cu lemn dc mină șl 
pisc de schimb, îmbunătățirea asistenței meii 
Cale și salarizării. In acest sens, negocierea ur
mează să fie intre Consiliul de administrație al 
RAH din care fac parte G persoane din Valea 
Jiului și trei pei-soane din București. • LIGA 
SINDICATELOR MINIERE a cerut președintelui 
C'onjuiiuhii de administrație, ing. Bononi Costi- 
naș, să convoace Consiliul pentru negocieri, lori, 
la ora 16, pentru a sc da posibilitatea celor din 
București sâ ajungă. • Domnul Cozma a rccu- 
cunoscut că posibilitățile economiei românești nu 
sunt „roze", că nu este problema guvernului să 
negocieze salarii, cu nu se dorește să se la bani 
de la alții, că este cunoscut faptul că pentru 
px-rioada grevei nu sc pot plăti salariile. • A 
fo< trimis un fax Guvernului in care sc spune 
că i »rințn mir' rilar osie de a stinge conflictul 
și a se relua lucrul. S a înaintat Guvernului Și 
f> n- 'iă grilă de s 'aii', care raportat la cele de 
|q „s vpral.ița". duce la salarii între ăăâlO 
și ian hno lei, la caro s. ad-itii â spotul dc 
la m i pentru subteran • Domnul Cozma 
m ■n’mn.ot că domnii1 ine Ei noni Coslinaș. 
rectorul general a! Itcziei, a fo»t tot timpul 
tur; l 
șom ai Consiliului 
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mincrî. ca și ceilalți membri din Pctro- 
dc .admini..1rați.' • l’c pe- 

i ovei minerii nțl cerut ca nimeni să nu 
fit * • Domnul Co/ina a făcut ,iț>cl l i uni-

tate Între mineri, pentru a soluț.ona conflictul.
• Domnia s? a menționat că cei șase membri 
ai Consiliului de administrație al RAH din Pe
troșani s-au opus declarării ilegale a grevei de 
către judecătoria Pelro.șani. • Domnul Rancea, 
membru al Consiliului de administrație al RAH 
din partea ministerului a sesizat In numele ce
lor trei membri ai Consiliului de administrație 
din București, Curtea supremă de justiție pentru 
declararea nclcgală a grevei. In acest sens ur
mează ca in ziua de 12 august, la ora 12, Lig., 
sa se prezinte la Curtea Supremă de justiție.
• După calculele făcute și prezentate de sindi
cate, un miner va avea salariul de 214 mii lei, 
o medie între cele două cifre ale grilei vechi. • 
Se încearcă folosirea grevei din Valea Jiului 
pentru a distrage atenția opiniei publice de la 
neioluționarea dosarelor de corupție de la nivel 
înalt, pentru ca toată lumea să se întrebe „vin 
sau nu minerii11, In loc să pună alte întrebări 
stânjenitoare la nivel înalt. • Suntem hotărâți 
să ne apărăm drepturile pe căi legale, a predat 
domnul Cozma. Sc cere ca în baza ordonanțelor 
guvernamentale să se treacă la negocierea sa
lariilor. „Până și Blocul național sindical s-a 
convins că avem dreptate" — a mai adăugat 
domnul Cozma. • Domnul Cozma a admonestat 
pe „spărgătorii de grevă de la Paroșen.; și Vul
can. • Minerii Văii Jiului sunt alături de reven
dicările sociale ale tuturor sindicatelor, dar nu 
pot fi de acord c(| revendicări po’ idee.

Pe parcursul grevei, s-a scandat în repetate 
râr.Uui’i „Cozma, Cozma", „Murim, luptăm, pe 
Cozma 1 apărăm!" și „Unitate, unitate!"

Așadar, așteptare. Ieri, la ora 16 ar fi trebuit 
să înceapă negocierile cu Consiliul de adminis
trație al PAH. Greva continuă. Dacă se ajunge 
l.i Înțelegere, de astăzi se reintră în normal • 
P- ntriJ a se aproba o hotărâre a Consiliului de 
administrai ic. sunt necesare minimum cine; vo
turi din totalul de nouă. Președintele Consiliului 
de administrații . dacă nu se ajtin"e la înțelogare. 
arc drept de vot dublu, a„ rle veto Așteptăm 

Ilorațiti ALEXANDRESCU

La Lupeni s-a deschis
O poartă a cerurilor

„Ijcdi am acest lă.aș lut bum- 
n /.eu, lupa cum 
rneu se '-a numi 
ciune". Cu aceste 
Emil Bulgar, pr<. > 
Penticostal din România. a des
chis ceremonialul dedicării noii 
clădiri a Bisericii Penticostale din 
Lupen in prezenta a 
de persoane. A urmat 
„Aleluia1*, intonat la 
sal ajhipljnâ, ridicată 
re, iar sunetul orgii a 
cara< tei ul solemn al acestui mo
ment. A șap7?a dedicație a fost 
cu totul specială. „Dedicăm aceas
tă clădire ca loc de pregătire 
p/ntru întâlnirea cu C'el ce vine. 
Biserica aceasta se numește MA- 
RANA'i A, cuvânt care înseamnă 
Domnul vine11.

Atmosfeia de sărbătoare, așa- 
duminica, 8 august, la l.u- 
I-a balconul de deasupra in* 

încadrate de dra- 
național, drapelul .Statelor 
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cauta America la I.upeni? 
In primul rând, sponsorul prin
cipal al intiegii cori .ti n< ții și al 
dotărilor interioare este ce'ățean 
ameii'.in. pastoral Bisericii Pen
ticostale din Portland - Oregon. 
Sf: numește Co.Jk., Apctioaie și,

după cum s>' vede, n-a uitat că 
sa născut iu România, la I upeni. 
Afx/i, dar nu In ultimul rănii, 
„mesagerul lui Dumnezeu pentru 
noi este, astaz.i, domnul Lambcrt 
Dclong, cetățean american", după 
cum a farul prezentările pastorul 
local, domnul Giieorghe Meszaros, 
din inițiativa și prin strădania 
cflruia. cu ajutorul Iul Dumnezeu, 
această clădire a putut fi inălțală.

Au paitlcipat și au adus laude 
iui Dumnezeu la acest fericit ®- 
V' nimeni, pe lângă cei deja amin
tiți mai sus, Mircea Damian — 
pastoi jn lețcan, Vasile Ungur — 
diacon, domnul Gorică — pastorul 
județe in al Gorjulul, pastorul Bi
sericii Baptiste «lin I 'ipem — 
domnul Ciocan si alții.

Domnul Miron Gozm.i n-a putut 
onor., invit iția oficială, din mo- 
tiv* nurn.il de el știute An fost 
prezinți insă și au rostit scurte 
alocuțiuni primarul orașului Lu- 
penl, Gheorghe Abalașei, viceprl- 
marul, domnul Bucur, precum șl 
echipa aflată la cârma treburilor 
obștii In perioada când s-au 
daf aprobările pentru teren șl 
pentru ridicai*?,) construcției care 
este astăz.| biserică — domnul 
Napău. fost piim.'tt și domnul 
Păcurar, foșt viceptimar. Aces
tora, precum șl tnfiimr rclorlalți

(Continuare In ■ 2-®)

presus de !ege“
In legea conflictelor 

15/1991), Ia art. 29, alin, 
„salariații își mențin toate drepturile ce decurg din 
raporturile de muncă, cu excepția dreptului la sala
riu și la sporurile de salariu". întrucât greva a 
intrat în cea de-a doua săptămână, am considerat 
necesar să vă reamintim Un text de lege ce vă poate 
f* util.

colective de muncă (nr.
3, se specifică următoarele:

j
IN ATENȚIA CONFEDERAȚIEI ȘI A LIGII

Despre diimnum emergens
si lucrum cessans I

atra- 
nu 

dis- 
vreo

De câteva zile încoace echipe 
mixte formate din doi polițiști 
.și doi mineri fac un raid matinal 
pe la unitățile comerciale din 
Petroșani. Pe care le invită, In 
mod imperativ, fie să nu vândă 
băuturi, fie că închidă. Le 
gem, respectuos, atenția că 
există, în acest sens, nici o 
poziție „ primarului și nici
hotărâre a consiliului local. Apoi, 
greva — în conformitate cu Legea 
conflictelor colective de muncă — 
se face la locul de muncă. A de
venit RAH-ul, piața sau străzile 
orașului nostru locul de muncă 
al vagonetarilor, al ajutorilor de 
miner sau al’ minerilor? Ne în
doim. Codul Civil a preluat din 
dreptul roman două noțiuni care 
reglementează raporturile dintre 
comerciant și cel care îl împie-

Dacă aveți mulți bani
Cumpărați-vă dolari

Intr-o pcioadă in cure recesiunea monedei naționale este din 
in ce mai evidentă, acccntuându-se de la o z.i la alta, mulți 

oameni sunt tentați in a-și forma rezerve valutare.
După cum se știe, la casele de schimb valutar suma limita care 

si putea schimba anual penii u un pașaport era de 200 000 lei. Spun 

cizie a Băncii Naționale a 
Mugur Isărescu, casele de schimb valutar pot vinde valută 
contrapartidă pentru suma limita de 500 000 lei. Așadar, dacă do- 
i*iți să călătoriți peste hotare sau dacă doriți sâ aveți rezerve va
lutare și nu in ultimul rând dacă aveți bani... cumpărați-vă do
lari. și nu oricum, ci la cursul oficial. (T.V.)

00

dică să-și desfășoare activitatea 
pentru care a fost autorizat 
p in actul de constituire al socie
tății. După cum știți, dragi con
sumatori, berea este o băutură 
slab alcoolică și repede perisabi
lă. Termenul ei de garanție este 
de 11 zile. Greva minerilor a In
trat în a doua săptămână. Agenții 
economici au investit sume, deloc 
neglijabile, pentru ca lumea să 
se poată răcori. Prin urmare cei 
care interzic ceva trebuie sâ știe 
că există răspunderi civile delic
tuale. Prin „DAMNUM EMER
GENT" legiuitorul înțelege „pa
guba efectiv creată" iar prin 
„LUCRUM CESSANS" — benefi
ciul nerealizat. In cazul că pa
tronii societăților comerciale că
rora le-ați interzis să-și desfă
șoare activitatea vă vor acționa 
in judecată, s-a putea să fiți buni 
de plată. Dacă vreți să intrați In 
legalitate, dumnevoastră (confe

derație, ligă, mineri) puteți pune 
mână de la mână și să cumpă
rați tot stocul de băutură care 
vă indispune. Iar, apoi, puteți 
face ce veți dori cu ea. Eventual 
ați putea depolua Jiul care nu 
și-a schimbat culoarea nici pe 
timpul grevei. E, constant, negru.

Mihai BARHU

*

pentru că iata, începând de sâmbătă, 7 august, printr-o de- 
României, semnată de guvernatorul 

in

LA BRADEr-O
Din păcate prea puțini au fost 

cej care au urcat sâmbătă la Bră- 
del! Și asta pentru că, fiind*ziu^ 
minerilor, s-a reluat vechiul obi
cei al serbărilor câmpenești. Am 
ascultat un concert maraton sus
ținut de grupul „Acustic", au spus 
glume bune George Negraru și 
loan Velica, Ion Cimpoeru, s-a 
ascult,il muzică. Spectacol in toată 
regula, de la ora 12 la ora 20. 
Spect itori in'â, câteva zeci. Caba
na „Brndct" a fost la inălțime, 
nucii, berea, grălarcle și „olte- 
neșlii" nu fost la discreție, ca și 
alte i ăcoritoare. Notoc cu lulba-
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liștii participant! la meciurile de 
cupa organizate tot cu prilejul 
Zilei minerului, că ap mai Încăl
zit atmosfera cumva. Că in rest, 
a fost liniște. Au venit și ziariști 
de la presa centrală. Mulți, de 
toate culorile. II căutau pe Cozina. 
Or fi zis c-ap dat lovitura. Și-au 
ratat. Au rămas cu reportofoancle 
și blițurile fn geantă. B„ unul 
dintre ziariștii vcniți ca la po
mană in-a întrebat la sigur: unde 
se tine chelul dat de Cozina. Și 
cânii a aflat că nu c nici un chef 
dat de Cozina de pomană a In-

E
ceput să înjure: șl să blesteme 
că „ dat o mie de lei pe taxi ca 
să vină la „chef", sâ scoată „cas
tana". Oricum, de ziua minerului, 
desfășurată in condiții de grevă, 
prea mulți au venit ca la pomul 
lăudat ca să ne laude apoi pe 
unde pot. Șl cât „pot“. Păcat, re
pet, că n-au urcat petroșănenîi. 
In lond era ziua lor, nu a Iul 
Cozina, personal. Dar, de, CU 
democrația asta... au uitat oamenii 
să se mai și bucure de viață. Păi 
cum să se bucure când o pâine 
costă 260 de lei? (Al. IIORAȚIU)

nurn.il
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0 poartă a cerurilor
(Urmare din pag. I)

care, într-o formă sau alta, au 
pus umărul la ridicarea noului 
lăcaș de cult, li s-au adresat mul
țumiri de la înălțimea amvonului.

Ar fi multe de spus despre 
fanfară, despre corul tinerelor 
fete, despre cuvintele de îmbăr
bătare și despre imnur ile de slavă 
lui Dumnezeu care au răsunat în 
marca sală ți în auzul mulțimii 
de afară, venită să asiste la tă
ierea panglicii. Ar fi, dar spațiul 
acordat nu permite asemenea 
desfășurări. Voi cita doar câteva 
frânturi, cu scuzele de rigoare. 
(Primarul Gheorghe Abalași: „Ta
lentul pe care l-ați dobândit nu-] 
tngropați! Se întâmplă în jurul 
nostru atâtea lucruri cane ne în
grozesc. Dumneavoastră aveți 
posibilitatea de a educa tânăra 
generație în spiritul credinței în 
adevăr și dreptate". Pastorul bi
sericii baptiste din localitate, dl. 
Ciocan: „Doresc ca mulți locuitori 
ai acestui oraș să găsească poarta 
cerurilor venind aici." Supcr-in- 
iendent pentru Orient și Europa 
de Est al Cultului Penticostal, dl. 
fcambert Dclong: „Dumnezeu este 
pretutindeni și El vorbește. Ne
cazul este că noi nu ascultăm. 
Este prima dată când vă văd, 
poate să fie ultima data când mă 
vedeți, dar eu sper să ne întâlnim 

Fcsfi\itatc dc premiere la campionatele naționale <lc 
ții iii arcul, desfășurate la \ninoasa.

.n ceruri. Vă felicit pentru ceea 
ce ați făcut! E frumos, dar nu se 
poate comoara cu acel loc minu
nat pe care Iisus Hristos ni l-a 
pregătit în cer". Ochii pastorului 
și ai multor credincioși s-au um- 
plus de lacrimi când super-inten- 
dentul a anunțat, simplu și firesc, 
că oferă cinci mii de dolari, pen
tru încălzirea centrală a clădirii. 
Emil Bulgăr, președintele Cultu
lui Penticostal din România: „Ve
nind încoace, am oprit undeva 
pe drum .și am întrebat unde s-a 
construit o nouă biserică penti
costală «Mergeți înainte, n, s-a 
răspuns, n-ați ajuns încă la Lu- 
peni. Aici c Vulcanul». Deci, la 
Vulcan se știe că aici s-a construit 
o nouă biserică. Știe .și ceru), e 
bine că știe și Vulcanul!".

Domnul Gheorghe Mcszaros a 
făcut un scurt istoric al Bisericii 
Penticostale din Lupeni, amintind 
că hotărârea de a construi noua 
casă de rugăciune a fost luată în 
1991 și „gândul a fost de la Dum
nezeu, pentru că, iată, s-a reali- 
lizat. Sal„ este deschisă pentru 
oricine, în fiecare duminică între 
orele 9—12 și 18—20, iar joia de 
la ora 18 la 20".

In încheierea manifestării, ofi
cialitățile prezente au fost invi
tate la o masă festivă. Celorlalți 
li s-a oferit, 1., ieșire literatură 
religioasă.

SPORT j j| SPOBT
A început Cupa României Ia fotbal

A. S. Paroșeni — IWnerul Lupeni 
3-2 (1-0)

Primul meci oficial al celor două echipe a fost susținut dumi
nică, 8 august, în cadrul etapei din Cupa României la fotbal și el 
a dat câștig de cauză elevilor noului antrenor al echipei din Pa
roșeni, Marcu Buzduga, cu toate că partida a fost foarte echilibrată, 
oaspeții dominând la capitolul organizarea jocului.

Primul gol a fost înscris de Iordache, min. 4 la un viguros 
atac purtat pe partea dreaptă, când vârful de atac a reluat din 
apropiere in poartă. Până la pauză ambele echipe au jucat prudent, 
tabela de marcaj rămânând cu memoria acelui 1—0.

La reluare, cu câteva modificări în ambele formații, Jocul a 
purtat amprenta unui duel al liniilor de atac, care și-au dat drumul 
spre cele două porți cu mai multă vigoare.

Oaspeții au egalat în min. 62 prin tânărul Pricopi, au luat 
conducerea în min. 67 prin același jucător, iar scorul final avea 
să fie cel stabilit după marcarea a încă două goluri ale gazdelor, 
care au punctat prin Năcreală, min. 77, din 11 metri și Iordache, 
min. 78. Partida a fost foarte bine arbitrată de Gheorghe Gheor- 
ghiță (din B), Nicu Lixandru (din A) și Ionel Cârstca (toți trei din 
Petroșani).

Gogii Tonca la... catedra de copii
După 15 ani, (ostul antrenor al 

echipei AS Paroșeni în campiona
tul trecut, Gogu Tonca se întoarce 
în curtea echipei unde a cunoscut 
consacrarea fotbalistică Jiul Pe
troșani. El va antrena dc-acum 
înainte grup,, de copii, născuți 
după 15 august 1980 și speră să 
lanseze in arenă o altă promoție.

CÂLUGĂRITX...
IN GERMANIA

Ultimele vești asupra dispari
ției jucătorului Călugărița vin să 
confirme prezența lui în liga a 
Hl-a a Campionatului german.

Până acum jucătorul nu a luat 
nici o legătură cu Clubul Jiul, iar 
ncprezcntarca sa până la data 
de 1 septembrie a.c., îi va aduce 
o suspendare de doi ani din acti
vitatea fotbalistică.

Se pare că moda plecării în 
străinătate a prins tot mai mult 
la jucătorii români de fotbal, iar 
evaluarea lor se poate face la 
prima vedere, in condiții dintre 
cele maț avantajoase pentru pa
troni și dintre cele mai „benefice" 
pentru Jucător, 

tot atât dc valoroasă Ca cea in 
care i-a avut la școala fotbalului 
pe Pocșan, Ilenzcl, Florcscu, Las- 
coni, Dâlja, C'ecan, Munte.anu.

Decizia de a părăsi ccnipa AS 
Paroșeni a fost luată numai pe 
motiv de boală, starea sănătății 
nemaipermițându-i angrenarea în 
noul campionat.

OVIDIU DODU SI... 
UNIV. CRAIOVA

Talentului fundaș stânga, fun
dașul Jiului, Ovidin Dodu, a fost 
transferat la echipa alb-albastru 
pentru o perioadă de 4 ani. Con
form contractului încheiat între 
cele două cluburi, Universitatea 
Craiova se obligă să dea anual 
clubului Jiul, timp dc 6 ani, 4 
jucători competitivi, începând cu 
campionatul '93—'94.

O înțelegere din care credem 
că au avut dc câștigat ambele părți 
și în mod special Dodu, care își 
va putea pune în valoare nu nu
mai forța șutului, dar și întregul 
său talent, într-un campionat în 
care poate deveni titular, încă 
din prima etapă.

CONSTRUCTORUL
HUNEDOARA — MINERI L 

LUPENI 1—2 (0—0)
Divizionara C Gonstructorul 

Hunedoara, avându-1 la timonă pe 
cunoscutul divizionar A Gălan, 
întărită cu câțiva jucători de la 
Corvinul, a dat o replică bună 
divizionarei B Minerul Lupeni, 
care însă s-a impus net în partea 
a doua când a controlat de de
parte partida.

In primele 45 de minute ambele 
echipe au atacat poarta, dar te
renul greu și căldura și-au pus 
amprenta, făcând ca scorul să 
rămână neschimbat. După pauză, 
Jocul s-a încins și Constructorul 
a deschis scorul în min. 48, prin 
Postolache, la singura greșeală a 
apărării imediate. Minerul a ri
postat imediat egalând prin neo
bositul Patrichi, care a reluat în 
gol o centrare ca la carte primtă 
de la Brănețiu.

Ghițan a făcut un 11 m, pe 
care, însă, tot el l-a apărat spre 
deziluzia generală a suporterilor 
și gazdelor. Cu 2 minute înainte 
de final, când toată lumea aștepta 
prelungirile, talentatul Spânu a 
trimis mingea la vinclu, de la 16 
metri, cu o puternică și precisă 
lovitură de cap aducând victoria 
echipei sale, care urcă astfel în 
etapa superioară a Cupei.

W/Z//////////////ZZ/ZZ///////Z/ZW////W

Rubrică realizată de

Dorcl NFAMȚU
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ETAPA I (14 AUGUST)
Armatură Zalău — ICIM Brașov 
CFR Timișoara — Gloria Reșița 
Phoenix Baia Mari? — CFR Cluj 
CSM Reșița — FC Maramureș 
Corvinul Huncdoat — FC Bihor 
Metrom Brașov — IELIF Craiova 
Caz Mc'in Mediaș — Unirea Alb, lulia 
<Tacton»l Bașov — JIUL Petroșani 
Mri ilul Bocșa — CJ' Drobi tj Tr. .Severii!

J ETAPA a II-, (21 V GI-.ST)
4CI.M Brașov — CTR Timișoara
Gloria RejIUa — Phocnix Baia ,Mir< 
CFR Cluj — CSM Reșița
t'0 Maramureș — M< rom Br.i ov 
fC B hor .— Gaz Metan Mediaș
IEI.IE C raiova — Corvinul H'unedo.ir.i 
Ut ■ i Alba luiia — Tractorul Br ts,,v 
9IUI1. Pi tre ni — M< talul Bocșa 
< P Diobeta — A mătura Zalău

ETAPA .i.fll-a '.23 VGf ST)
* matura Z.d.îu — IBJ p.-te, mi 
fiM-'R J imi'.oar.i — CF D-oE'-l.i 
4’ho-.iix Baia Mare — ICIM B ■,i ,nv 
Corvinul Huncdo.u t - FC M iram'in 
Metrom Brașov — CSM ița
Gaz Motan Ated.aș — IEI ii'1 Craiova 
Tractorul Bra ov - I G Bihor
Metilii B.» — Unirea Alba Iu ia
Gloi ia IIc ța •— Ci H Cluj

ETAPA ' IV-a (I SEPTEMBRIE»
GS'I I; la — Co-vinii! Jl med"., 
1G1M B așov — Gloria Rcș.iț.i 
GI'R Glu| — M Irom Brașov
FC Maramui.'ș — Gaz ,M< l a, Media*: 
tFC Bihor — Metalul Bocș ,
IELIF Craiova — Tractorul Biașov 
Unirea Albi lulia — Arm 'tuia Zalău 
IUI I-, Petrr/,mj — CTR Timișoara 
(r'F Di obeta — Phocnix Baia Mare

ETAP X , V a (I I .SEP I I IBR1E)
Aimatnro Zalău — F0 Bihor
CFR Timișoara — Unirea Alba lulta 
Fhoenix Baia Mare — JIUL Petroșani 
Corvinul Hunedoara — Metrom Brașov 
Gaz Metan Mediaș — GSM Reșița 
Tractorul Brașov — Ffi Maramureș 
M't.slul Bocșa — 1EI.1F Craiova

j n •

ICIM Braș >v — C'I'R Cluj 
Gloria Reșița — CF Drobeta

ETAPA a \T-a (18 SEPTEMBRIE) 
CSM Rcșiltf — Tractorul Brașov 
Metrom Brașov — Gaz Metan Mediaș 
CFR Cluj — Corvinul Hunedoara 
I C Maramureș — Metalul Bocșa 
l'G Bihor — CFR Timișoara 
IELIF Craiova — Armătura Zalău 
Unirea Alb., lulia — Phocnix B, a ,Ma 
IIUL Petroș mi — Gloria Reșița 

1 T Drobeta — ICIM Brașov

PROGRAMUL 
turului campionatului div. A, 

Seria a il-a, ediția 1993-1994
ETAPA a VII .i (95 SEPTEMBRIE)

\i maturi Zalău - C Maramiiixș
(TR Timișoara — IEI.II' Craiova
Phocnix Bai-, Mare — FC' Bihor
Gaz Met in M Ji iș - Corvinul Ilimcdo.ir.i
'Tractorul Brașov — Metrom Br ișov 
Metalul Bocșa — C'S.M Reșița
ICIM Biașov — HUI. Petroșani
Gloria Reșița — Unirea Alb,, lulia
’ F Drob' la CFR Cilii

ETAPA , VIII-,, (2 OCTOMBRIE)
CSM Reșița Annatnr.i Zalău
Fort inul Hunedoara — Tractorul Uras.iv 
Me’rom Brașov — Met iliil Bocșa
GFR Cluj — Gaz .Metan Mediaș .
FC Maramureș — CTR Timișoara
l'G Bihor ■— Gloria Reșița
IELIF ( raiova -- Phocnix Baia Mare
Unirea Alba lulia — IGIM Brașov
JUT, Petroșani — '-F Drobeta

ET \PA a IX-a (9 OGTOMBHIE)
Armătura Zalău — Metrom Brașov
>?FR Timișoara — CSM Reșița
Pltoenlx Baia Mare — J'G Mai iniureș 
Tractorul Biașov — Gaz Metan Mediaș 

Metalul Bocșa — Corvinul Hunedoara 
ICIM Brașov — FC Bihor
Gloria Reșița — IELIF Craiova 
JIUL Petroșani — GFR Gluj 
l'C Drobeta — Unirea Alba lulia

ETAPA a X-a (16 OCTOMBRIE) 
CSM Reșița — Phocnix Baia Marc 
Corvinul Hunedoara — Armătura Z.tlm 
Metrom Bi ișov — CFR Timișoara 

(iaz Metan Mediaș — Metaliil Bocșa 
CFR Cluj — Tractorul Brașov 
FC Maramureș — Gloria R- șița

l'C Bihor — CF Drobeta 
lEIJF C.raiova — ICIM Biașov 
t'iiirea Mba lulia — J|i i. Petroșani

ETAPA a NI i 123 OCTOMBRIE)
AnnatUia Z.ilatl — Gaz Mt an Mediaș 
C'i' R 'Timișoara — Corvinul lliuicdoat i 
1‘lmenix Baia Mari — Metrom Brașov 
AI, talul Bocșa — 'Tractorul Br șov 
ICIM Brașov — l’C Mar.tmiiri 
Gloria Reșița — G.SM Reșița 
Unirea Alba lulia —CTR Cluj 
JIUL Pelioșani — FC‘ Bihor
Cl Drobeta IELI11 Graiova

ETAPA a XH-.-i (30 OCTOMBRIE)

CSM Reșița — iGlM Biașov
Corvinul Hunedoara — J’hoenix Baia Mare 
Mei rom Brașov — Gloila Reșița
Gaz Molan Mediaș — GFJ! Timișoara 
tractorul Brașov — Arniatur i Z iiau 
CFR Gluj —■ Metalul Bneș.'i 
FC Maramureș — CF Drobeta e 
l'C' Bihor — Unire, Alba lulia 
IEI.II («'' iluvj JIUF. Petroșani

I ETAPA a XHI-a (6 NOIEMBRIE) 
Armătura Zalău — Metalul Bocșa 
CFR Timișoara — Tractorul Brașov 
Phocnix — Gaz Metan Mediaș 
ICIM Brașov — Metrom Brașov 
Gloria Reșița — Corvinul Hunedoara 
FC Bihor — CFR Cluj 
Unirea Alba lulia — IELIF Craiova 
JIUL Petroșani — FC Maramureș 
CF Drobeta — CSM Reșița

ETAPA a XlV-a (13 NOIEMBRIE) 
Arrnătura Zalău — CFR Cluj 
CSM Reșița — JIUL Petroșani 
Corvinul Hunedoara — ICIM Brașov 
Metrom Brașov — CF Drobeta 
Gaz Metan iMedinș — Gloria Reșița 
Tractorul Brașov — Phoenix Bata Mare 
Metalul Bocșa — CFR Timișoara 
l'C Maramureș — Unirea Alba lulia 
IELIF Craiova — FC Bihor

E'TAPA a XV-a "20 NOIEMBRIEi 
CI R Timișoara — Armătura Zalău 
Phoeni.x Baia Mare — Metalul Bocșa 
ICIM Biașov G iz Metan Mediaș 
Gloria Reșița — Tractorul Brașov 
CFR CI ui — IELIF Craiova 
l'C Bihor — FC .Ma imitrcș 
Unirea Alba lulia — CSM Reșița 
HUL Petroșani — Metrom Brașov 
CF Drobeta — Corvinul Hunedoara

ETAPA a XVI-.a (27 NOIEMBRIE! 
Armătura Zalău — Pho. n x Baia Mu c 
i’FR Timișoara — CI Ii Cluj
C.SM Resit',1 — FC Bihor 
Corvinul Hunedoara — JIUL Petroșani 
Metrom Brașov — l:ni>e.i Alba lulia 
<!az Mi t.m Mediaș — CF Drobeta 
Tractorul Biașov — ICIM Brașov 
Metalul Bocșa — Gloria Reșița 
FC Mai iniitrcș — IEI IF Graiova

ETAPA a XX II a (I DECEMBRIE;

■Phocnix Baia Marc — GFR Timișoara 
ICIM fciașov — Metalul Bocșa 
Gloria Reșița — Armătura Zalău 
(TR Glti| — l'C Maramureș 
FC Bihor — M- trnni Brașov 
IELIF Craiova — CSM Reșița
Unirea Alba lulia — Gorvinul Hunedoara 
JIUL Petroșani — Gaz. Motan Mediaș 
UF Drob.‘.I — Tracici ui Brașov
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DEȘI SUINĂ CA DRACII’ ASTA-I PAGINA

RĂSUNA VALEA
Documentar axiologic de cărapșăn, 

prostitușăn, violeișăn, dar și de crime, abuzuri 
sexuale de tot felul, avorturi, divorțuri și 

starea.. națiunii

PASTILA 
de miercuri

Dacă domnul Everac îți expune ciocul în fiecare sâmbătă și 
dă pe gură o tabletă, colegii din redacție — niște răi și-ai dracu
lui — mi-au trasat sarcina expresă de a scăpa din pix o pastilă 
de miercuri. N-am cum să-i refuz. Ăștia fac imediat un „comitet 
de inițiativă" și mă dau afară și de-afară...

Ce vrea să-nseinne titlul paginii de mai sus? în fiecare zi de 
miercurj vă vom „administra" un tratament cu totul deosebit îm
potriva bolilor actuale: stressul, sărăcia, șomajul, hoția, prostia, 
t<^"-itita, boala lui Calache și alte afecțiuni. Intr-un cuvânt, cam 

lintini se mai petrec în Valca Jiului de răsună Valea. Deși 
s -.iu ca dracii, rlesa cu „Răsună Valea" le-a sunat până ce a 
„bubuit" colegilor mai tineri pentru că media de vârstă a redacto
rilor noștri a scăzut vertiginos spre 30 de ani, iar tinerețea du 
prospețime ideilor publicistice.

Dacă aceasta pagină vă va satisface, intenționăm să extindem 
dc ci. Dacă nu, nu1 Și acum pastila: în timpul colectivizării, româ
nul Ion i-a scris lui Dej: „Dragă tovarășe... dacă mă împușcă ăștia 
cu colectivizarea, vă rog să mă primiți și pe mine în rândul mem
brilor per. Dacă nu, nu!" Așa și noi.

P<_ miercurea viitoare, oriunde v-jți afla.

Alircea BUJORESCU

In scrisoarea <1 nei Aurica Năshtlea, adresată d-lni Primar sc cer

Controale și razii pentru 
stărpirea ungurilor invizibili

■ Scrisoarea a fost adresată, inițiat, d-lui primar Gh .Stoicuța
Ce faceți Dle Primar, cu unguri familiști des

prinși de trup? Cât au să mai stca întinși în 
casa mea, pc pereți? In tot apartamentul meu 
se foiesc. Și ziua și noaptea strigă mereu că «.i 
mor de ură. Eu nu li-s datoare Cy nimic. Îs 
prea curioși de viața mea. Ei nu răspund de 
faptele lor. Cât am să le mai suport mizeria și 
gălăgia? Pl.ipum., albă mi-au făcut-o gri. în sal
tea bagă mereu o stare de mizerie, că nu mai 
iese. Dar se pedepsesc între ei. Dar tot nu ajunge 
la mine pedepsele lor. Eu sunt o femeie cuminte. 
Ce atâta cercetare și judecată în capul lor? Și 
sc întind pe orice distanță. Ce soi parșivi îs a- 
ceștia, Dle Primar? La ce servește telepatia că 
ci nu respectă cele mai elementare noțiuni de 
comportare pașnică. Eu plătesc chirie și cine-mi 
asigură integritate,, apartamentului? îs câte 
două-trei generații dintr-o familie care umbla

pe pereți cu niște treburi murdare dc nu ș’i 
unde să stai. Sc zdrăngănesc și pe băncile din 
parcul de lângă Casa de cultură. Cine trebuie 
să-i strângă pc acești invizibili7 Organțzați ceva, 
Dle Primar! M-am săturat de m ăpățânarea loț 
și de absurditatea pretențiilor lor în drepturile 
mele, în spațiul meu. Faceți niște controale, niște 
razii că prea au rămas .de capul lor. ObJigați-i 
Dvs., să respecte legile țârii că eu m-am săturat 
dc frontul lor dc aer murdar și de năravul 'or 
dc a-mi infesta nasul și de a-mi fura mirosul si 
gustul. Aștept, urgent, liniște și aer cui a’..

P..S. Ei scriu invizibil viața oamenilor cu l«A 
ce aud și văd. ei pe orice distanță. Apreciază, 
ce-i bun, bun pentru ei și pentru alții și nu-î 
lasă să le tihnească viața. Ei face stat în stat?

(A consemnat iVIihai li VRBI )

In fața camerelor dc luat vederi reunite ale CNN ,ABC, NBC, REVTEIÎ, DAGS, 
IA R și studioului dc film „Alexandru Sabia"

Dl. Cozina o pune de mămăligă
■ Costul mesei dc scară „pentru 

pe masă"
j ^'’entru m i-a do .. a. a. o mâncare Ușoară,

.cuta la noi, tot cu brânza, la noi brânza 
este un produs care este... care C'tistă, pentru că 
momârlanii noștri, țăranii de-aici, așa ăă... au 
oi, mai cumpărăm brânză de la ci și... deci ăă... 
ruâmâl ’.i cu brânză este o mămăligă, este o 
brânză... par., pardon o mâncare, așa, îmi cer 
scuze, o mâne rr • des utiliz.i'iî aici. Deci rețeta 
este p-_ ,'ru o >an.i: făină d * mâlfli sc fol:i-

«i familie de 1.3 persoane este dc lâG',2 lei

.sește 300 dc grame de persoană, faina costu 230 
de lei kg; brânză, 200 de grame de persoană, 
brânza costând 1 100 de lej kg. Costul mesei de 
scară, pentru 4,3 persoane, deci o familie do 1,3 
[>' rsoanc iste dc 1563.2 lej pc masă"

Au respectat fidelitatea benzii magnetice, 
Sorin OI’RE \ și Ștefan CIAll’OI

Uii inginer minier de cu
loare -din Valea .J'tilui, tare 
doreșic să rămână anonim, a 
spus că:

■ Dumnealui n i pariu i 
pai la miiicrUide. 1 r<) iimii 
de recunoscut.

1)1 OI 1 DE AUUl'U

Suovndania unui ț/ravisl 
in /țoala nomstoi

Vin -,iți ■ .o mi "piiu.
iu tras dm nou ,-n clic i l’c o'nril.î'

In t.mp ic lo.if.i țara ude,
Ei — -mese din iniJi.irdc!

si cum »;i f i.- atunci a' <
Câni doua sule-ș do ar o la
l>< unde , 'i j-ți cumpăr salbe.
Când „Emin< ■ u“-i azi i ,n i h dl.

Vi ■ ea ' cr< ci ii \ r a in. I,
Și țoale de l i ...Sb f mol”,
J)ar cum â ‘I mu cu-r..i siujaie.

un I K- oț-uJ ( j, ,t de o mie?
uiți vrej â sc <|. -’U. re oiivrl 

u Cimd „s.ini.iț.j", țnie.i, romul, 
'firi tei i’> pa 111 cu doi.li ul, 
Pin- cr m.ii fu i ospătarul?

Ca 1 irj l<,p, precum -<• I 
,C.I dc..-mi e democrație!" 
De la barman și ospătar, 
rân’ la director general!

M -ii înț-'îc ■ icum, '-op'Ij'’ 
'. irul m.i; -i de la gril i 
5i vină șefii â-l Jezlcgc! 
J)i> aroi'i nu n'e>, <■..

I’ciilrti (onfm liniate 
Sorin OI’RLA

Doi oameni din Petroșani 
an văzui zorii comunismului

■ Deși ei nu Iau văzul pc kiliua Sialin, iau simții 
pesle toi

In tomul i inului l!l.,l o deleg iț ic du la dc mineri ,t ib norii 
I n Republic i l’opiil.na I! imună au vizitat Uniune ,i Sovietieu Din 
i legație au Ia, ut parte și IG minei i dm Valea liuluiu (l.on i, 
l’elrila, Vulcan. ' upeni și Uricani)

In Edit'lr.i fonf' Iftjiției (îcin-l de ,, Muncii a aparul, iui ui 
mai tâi ziu o „pr Iu'rare literara" după însemnările di callloiic 
i|.~ unor membri ai dlli'imției dm V il>. i Jiului. Ih-dactoi ii noștri 
vor mc-i c pe ui ni< le ce|oi doj o.inn ni c re au supraviețuit in- 
l.îlmrii cu zorii .omiinisniuhn Tn'riieiîl, in r. este zile, sunt con- 
■•«'nti'ite l.i l’iti i. im mari forța publicistice din in'.le.r i lume nil 
U'Jtwm l‘,.-v.iJin in ,i inimel' -oloi doi ,-omit.i lini ai no-tri

1)01 I \R V ( IR VI \( I

bolii ilăndu-i pâieica i-mii o» 
la actuala trcv.j singuri,I inginer 
mmicj- d‘ c doare din b. zinu) 
Vmi Jiului, care i d nit o și păs

treze .1110111*111.il'il, a declarat: „Deo 
cairnl.i'.î. mă ihțm ' T comentez 
faptele'. Do>: il in: oier minier 
rui pa. ' ■ ip.:t . ni .'i mia dmtre 
iiiiin’riadelc im ultimi trm nj. 
I’c motivul ca, pro! ,Șil, ei., ușor 
d r< c unoscut. Zâmbind cm uliîn- 
țelc s, dansul a î lâm i! că 
o- carte cărei.i n lipsesc do.i, ,-o- 
pm-țile". bl plus, a dat as: m.oi 
ca v i veni '.inipul câr.d se va 
pul. a Iimu',1 si d, orc . • .i't.i.

Glicoijjlic Ol I) 1MJ
Miliai H VRllU

Saniliatâ noaptea la \uliaii Un ortac
Dilua ce ?i a riill aț urlu i J ,0 r.ii) iu, \.M 

Im ’ ul' .in, niinc'i l.i csplc ii u< i nuniiT.i eu 
ied iși iiunie, a du'-o I il in'i-o ve • In Din -i 

cești bani și-a cumpărat iui ni.l "■■.i','l'don ., I EII 
NOTRONIC" și cu ce I n m.ii râma' n ’i-hizUlo- 
n.it câteva sliCJc I- . ''0^11.1 „Drob- la" I’e c.ire 
■vidctil ten b.îul în'ors la donm-ilin, \.M n-a 

fost primit in .'.isa de soție. |>c motiv t i „eu nu 
pot â dorin n Ix'țivmu", loptie.i cat r ii no' 
t,ii i fost p, m.;-'ii i. „Da ,î nn ma l.i -i a Joi n

si-a teror.zat vecinii«
iu as.i. ni‘ i I ii n-o sa dorm,"

l i media a I ist insă eu lotul al'.i lâ nii u a-șj
■ ■ iliz.i -4 >pul, .'iccsta i utilizat pro.i | ,1 

lionitiil '-.isetofon pi mire, așeză',dml in fața 
blocului pe scaii, l.-a utlllz.it la maxuu, provo 
ân I in. imnii nu mimai sițici, d.ir și întregului 

bloc. Un bât,âii dm bloc, cel care ne-a informat 
aeipii lec-tui iz, ne-a -pus că „teroare a osl- 
holo;,,i<'.i o, ir, a . i'.’at o \M a tos! m ii an. a
a I., I i olul ic", il V I X | \ \)

utlllz.it
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HOROSCOP
LEU — MAIMUȚA

Intuiția dv. perfectă vă salvea
ză, contracarând cftxtul lipsei de 
documentare usupr., unei teme de 
interes acut.

FECIOARA — COCOȘUL
Prin dragostea dv. față de ar

ginti, afișată ostentativ, riscați să 
provooați antipatia unei persoane 
La care, în definitiv și ln urma 
urmei țineți.
. PALAN» a — CÂINELE

Veste bună din vest. Deși știți 
j despre ce este vorba, n-ar fi rău 
’ «a simulaț* surprinderea.

Ș . SCORPION — MISTREȚ
r Raporturile conjugale tind să 
• te înrăutățească sub aspect cali- 
■ tetiv, datorita unor excese pe 
L ./fond bahic pronunțat.

' SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

l

i Prta ceea ce dăruiți, vă pregă- 
Bți mar, satisfacții în plan afec- 

v. Pe de altă parte, lipsa bani- 
Jhr vă creazâ o* dispoziție ușor 
neplăcută.

CAPRICORN — BOU
Dorința vi se împlinește nespe

rat de repede și vă cuprinde a- 
inarăciuncu ca n-ați cerut mai 
mult.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Schimbarea la față comportă, 

la dv., o anumita nuanțare: este 
vorba de schimbarea unor fețe.

PEȘTI — IEPURE
Savurați clipele de răgaz care 

vi se oferă. Vă așteaptă lupte 
cran cene.

BERBEC — DRAGON
Va fi foarte greu să alegeți o 

conduită adecvată situației tul
buri in care ați nimerit cu totul 
întâmplător. Bazați-vă pe intuiției 

TAUR — ȘARPH
Aveți încredere în forțele pro

prii și veți reuși! Gei care vă sapă 
n-au puterea cu care se laudă. 

GEMENI — CAL
Dați frâu liber imaginației șl 

împărțiți cu generozitate gesturi 
de tandrețe gratuităI Răsplata va 
fi însutită.

RAC — OAIE
Lupta pe două fronturi vă epui

zează. Abuzul de stimulente și 
consecințele ce decurg de aici nu 
pot fi evitate.

CONFLICTUL,

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Un nou discurs important a

rostit domnul Miron Gozma în
fața greviștilor, ieri, la ora 13.
Redăm, ln sinteză cele spuse: •
Eu nu mă gândesc la salariul de 
acum, ci în perspectivă. • Fondul 
mondial a cerut României să facă 
din raportul leu-cTolar, unul de 
1500 lei la J dolar. Păi dacă acum 
când dolarul este 800 lei, sunt 
prețurile astea, ce va fi atunci ?
• Ge veți face anul viitor, la 1 
iulie, cu salariile astea care a- 
cum vj se par mari ? Vă spun eu, 
veți muri de foame! Asta o să fa
ceți! • Voi afla cine sunt spărgă
torii de grevă. Vă rog, dacă știți 
astfel de cazuri, să mă anunțați, 
să-mi trimiteți bilețele sau... Și 
voi cere să fie dați afară din sin
dicat, să nu primească drepturile 
pentru care noi luptăm și mă voi 
ocupa eu de ei, fiți fără grijă. 
Am acest drept. • Avem o țară 
frumoasă, din care unii vor să 
fure bucățică cu bucățică. Și avem 
administratori slabi! (Și hoți, stri
gă o voce). • Dacă nu ajungem la 
nici un rezultat, ce facem, conti
nuăm? „DAI", strigă mulțimea.
• Să se știe: cine nu e cu noi, e 
împotriva noastră! (Al. Horațiu)

COMUNICAT
In urma convorbirilor purtate, la București, cu reprezentanți 

al Regiei Autonome a Huilei Petroșani și ai Ligii Sindicatelor 
Libere din Valea Jiului, Oficiul de Presă al Guvernului este Îm
puternicit să declare următoarele:

1. Guvernul a apreciat și apreciază contribuția minerilor din 
Valea Jiului în desfășurarea vieții economice din România, recu
noscând eforturile depuso de această importantă categorie socială 
în condițiile grele de muncă din exploatările miniere.

2. Guvernul României își menține poziția exprimată prin co
municatele anterioare față de cererile nejustificate ale liderilor de 
sindicat, subliniind, încă odată, că salariul mediu brut propus 
trebuie să se încadreze în corelațiile existente In economie înainte 
de negocierea contractului colectiv de muncă.

3. ln conformitate cu prevederile legale în vigoare, Guvernul 
României fi aprobat, potrivit Ordonanței privind rectificarea buge
tului de stat pe anul 1993, suin, de 91 miliarde lei pentru Regii 
Autonomă a Huilei Petroșani, care va fi folosită în raport de des 
tinațiile stabilite: cheltuieli pentru protecția muncii, circulație și 
transport minier, aeraj în subteran, aprovizionarea cu lemn dc 
mină, piese de schimb pentru combine de abataj și transportoare, 
îmbunătățirea activității de asistență medicală și salvare minieră, 
precum și pentru salarii.

4. Guvernul României manifestă preocupare șt acționează pen
tru îmbunătățirea condițiilor dc muncă ale minerilor din Valea 
Jiului, pentru soluționarea problemelor privind alimentare,, eti 
apă șl gaze naturale a municipiului Petroșani, menținerea facil 
taților acordate minerilor și familiilor lor, potrivit actelor norma
tive in vigoare.

5. Guvernul Romanic* cere, din nou. minorilor din Valea Jiu
lui să înțeleagă pe deplin posibilitățile actuale ale economiei ro
mânești, să-.și reia activitatea in exploatările miniere, menționând 
că, în condițiile legii, pe perioada de grevă nu se pot plăti salariile

OFICIUL DE PRESA AL GUVERNULUI.

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

PENTRU Nicoleta de la SC 
.Voievodul* Cimpa, cu adăugarea 
petui de-al 21-lea boboc in șirul 
anilor ei, Mica și Ticu ei ii urează 
/ia mulți ani 1“ și de 1„ bunul 
Dumnezeu, multă sănătate, noroc, 
fericire în viață. (0125039)

COLECTIVUL SG „Voievodul" 
CO’l SRL Petrila urează pentru 
Nicoltla șt loji un sincer „La 
mulți ani I" și împlinirea tuturor 
dorințelor. (0125038)

VANZARI CI MfARAlll
VÂND sau schimb apartament 

* oamere, Petroșani, cu Craiova. 
Telefon 094/115106, Graiova. 
(0125000)

VÂND televizoare color, video 
reoorder. Petroșani, Doinei, nr. 
B (lângă IUMP). (0125041)

VÂND casă, mobilă. Petroșani, 
«tr Enăchiță Văcărescu, 1 (lungă 
Biserica Catolică). (0125021)

VÂND Skoda 120 L, cu piese dc 
sctinb, preț convenabil. Petrila, 
Tudor Vladimirescu, bl. 39 B, ap. 

i 3. (01250-11)
VÂND video recordcr Goldstar 

cu telecomandă. Telefon 550473.
| (0125047)

CUMPĂR apartament 2 came
re, cu telefon, zonă centrala. A- 
dresați: telefon 541663, până la 

• ora 14 (0125013)
VÂND garsonieră (Stadion) și 

Dacia 1300, deosebite, negociabil. 
. Telefon 545779. (0125052)

VÂND vacă tânără, cu lapte. 
Vulcan, str. Morii, 62. (0125054)

VÂND casă 5 camere, 8 500 000, 
negociabil. Cărămizi, canapea, 2 
fotolii, piese de Skoda. Strada 
Gh. Jlarițiu, nr. 2j (Colonie, lân
gă .școala nr. 2), Petroșani. 
(0125053)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere, 

proprietate, Buzău, cu similar, 
Petroșani, zonă centrală. Relații: 
telefon 511209. (0125050)

DIVERSE
0OMTEX Magazin Petrila, 

angajează vânzătoare în următoa
rele condiții: studii medii, serio- 
țiCite maximă, vârsta maximă 25 
de ani. Se asigură angajarea cu 
carte dc muncă. Relații suplimen
tar* la sediul din Petrila, str. 
Republicii, nr. 31, între orele

10—18 sau telefon 
(0125027) ’ •

PIERDERI
PIERDUT contract

093/5 0391.

închiriere

pe numele Juchi Sabin, eliberat 
de RAGCL Lupeni. II declar nul. 
(0125046)

COMEMORĂRI

AU TRECUT 2 ani de când ne a părăsit pentru totdeauna, lă
sând în urma lui multă tristețe și un gol imens în inimile noastre, 
neprețuitul nostru soț, tată, socru și bunic

KARDOS ANTON-SATY
Ii vor păstra veșnic amintirea soția Aurelia-Boby, fiica Adina, 

ginerele Petrică și nepoțica Eugenia Emilia.
Dumnezeu să-l odihnească I (0125045)

AU TRECUT 2 ani lacrimi și durere de la trista despărțire de 
dragul nostru tată, socru si bunic

KARDOS ANTON (ȘOATY)
Nu te vom uita niciodată. (0125042)

COMUNICAT
Conform comunicatului Guvernului nr. 1355 din 8 august 1993, 

in urma convorbirilor purtate la București cu reprezentanți ai 
RAH și ai LSMVJ, Guvernul apreciază contribuția minerilor 1 
Valea Jiului în desfășurarea vieții economice din România, rtv.- 
noaste eforturile depu.se de aceștia și propune ca o condiție unică 
pentru începerea negocierilor încadrarea în corelațiile existente in 
economie înainte de negocierea contractelor colective de muncă.

Manifestând responsabilitate șl interes față de propunerile 
făcute de executiv LSMVJ a hotărât să solicite întrunirea Consi
liului de administrație al RĂII pentru începerea negocierilor, res
pectând prevederile legale în stabilirea destinației celor 91 miliarele 
aprobate de Guvernul României pentru RAH România, potrivit 
Ordonanței privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1993.

LSMVJ și nimerii din Valea Jiului așteaptă cu nerăbdare fap 
lele care să dovedească preocuparea Guvernului pentru îmbună
tățirea condițiilor de muncă, soluționarea problemelor privind ali
mentarea cu apă și gaze naturale a municipiului Petroșani-

PREȘEDINTE, 
LIGA SINDICATELOR MINIERE V.J.

ILIE TORSAN

Consiliul Local Petrila
Str. Republicii, nr. 196

Organizează la sediul Consiliului Local, în data de 30 
august 1993, ora 10

LICITAȚIE PUBLICA
potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1228/1990 și Hotărârii 
Guvernului nr, 140/1991 pont .i închirierea spațiului co 
inerțial din imobilul situat în strada Republicii nr. 261, 
oraș Petrila, în suprafață de 156 mp, pe o perioadă de 5 ani.

Prețul de pornire a Imitației este de 497 lei/mp.
Taxa de participare este dc 10 000 lei.
Garanția dc participare este de 15 500 Iei.
Documentele licitației se vor procura de Ia sedhil 

Consiliului Local al orașului Petrila, biroul urbanism, zil
nic între orele 8—11, începând cu data de 12 august 1993, 
contra sumei de 4 500 lei.

Relații suplimentare se pot obține zilnic de la sediul 
Consiliului Local, telefon nr. 550977. _____________

S. C. Electro - Star S. R. L.
Telefon 545632

Instalații recepție satelit.
Calitate înaltă — prețuri competitive. (0125019)

S.C. „Dragonul” 
PRODCOMIMPEX - SRL 

anunță cumpărătorii că practică un adaos comercial între 
0—30 la sută.

S.C. A.C.I. Valea Jiului
SA Petroșani

ORGANIZEAZĂ 
LICITAȚIE 

pentru închiriere spații depozitare in Vulcan, in da'a de 
19 august 1993, ora 10.

Informații, la telefon 544770; 543001. (0125051)

Cotidianul da opinii șl Informații „ZORI NOI" apare tub egida 
SOC1ETA|H COMERCIALE „ZORI NOI* S.A. 

înregistrai! la Registrul Comerțului sub
■r. J 20/621/1091.

Cont virament: 807000201 — LiCR i'e- 
Uoșanl.
, Dir.clor: MIRCEA BUJORESCU 

Director executiv: Ing. Alcxnnilru
BOGDAN

D. A. G. S. — TV.
— Caută pentru închiriere apartament 2—3 camere 

mobilat și garaj sau spațiu pentru atelier și depozit ma 
ieriale.

— Pentru taxa de 40 000 lei plătibilă in rate vă oferă 
5 programe satelit plus program propriu.

— Racordări garantate în luna august in zona Petro
șani Nord.

— Primește înscrieri anticipate pentru racordări din 
luna septembrie în zona Hermes —* Cal păți. Relații și 
înscrieri la sediul TV, din str. Nicolae Bălcescu, nr. 1, 
etaj I, camera I, in clădirea cu sediile partidelor.

REDACȚIA Șl ADMINISTRA | IA 2675 
Petroșani, atr, Nicolae Bâicesca nr. L. 
Telefoane: 541GG2 (director.redactor șel)i 
545072 (director executiv.administrativ 
difuzare), 542464 (secții), taxi 003/545972.

Tll ARIJLi Tipografia Petroșani. str
Nicolae Bălcescu nr. 1 Telefon 54I3G5.

Materialele necomandata și 
nepublicale nu se restituia. Rca- 
ponsabililatea morală și juridică 
asupra corectitudinii datelor cu. 
prinse ln articole aparțin, ln 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVIOllh

Re ponsabil de numit
Sorin OPREA

Corectura

Emilia ACHIRET

Viorica f lRjULESCU

depu.se

