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Ce a fost, a fost, ce va fi, va fii!
N

La spartul târgui uio
urâte 
ceva.

„au

întrcbân- 
Fiinclcă; 

Ne- 
tu 

spartul

...Plouă mărunt peste Valea Jiului. Plouă ca-n visele 
ale reumaticilor. Dar, văd eu bine, oare 7 Parcă lipsește 
Parcă e prea multă liniște și străzile sunt mai pustii (sau 
pustiit" cum scriu „ziariștii" în pantaloni scurți de la Ev. Z.). Ex
plicația acestei stări de fapt este trâmbițată la radio și apare pe 
prima pagină a ziarelor — greva minerilor din Valea Jiului a în
cetat 1 Astăzi, la Curtea Supremă de Justiție se va hotăra dacă 
Q fost grevă sau răzmeriță. Suntem și noi curioși dacă ne-am 
apropiat, cât de cât, de idealul statului de drept. Dacă există lege 
și e egală pentru toți și dacă, intr-adevăr, are vreo noimă articolul 
16 din Constituție, care prevede că „Nimeni nu e mai presus de 
lege".

La spartul târgului, stăm și ne uitam unii la alții, 
du-ne: oare de ce , fost nevoie de această vânzoleală ?
la urma urmei, n-a fost decât o vânzoleală. Greva e altceva, 
gocierile înseamnă altceva, nu un târg rușinos gen „mai lasă 
cumnate, mal pune tu nepoate". Ca să aflăm, acum, la 
târgului că, de fapt, salariul tocmit (astea n-au fost negocieri), s-ar 
putea să fie chiar mai mic decât cel pe care-1 acceptase Guvernul. 
Păi, cum vine asta ? De ce atâta zdroabă șl pentru ce și-a pus dl. 
Cozma in pericol coardele vocale ?

La spartul târgului, să vedem ce va fi. Ce a fost, am văzut. 
Baiul mare va fi când se vor plăti salariile pentru perioada de 
„defilare" pe străzile, prin piețele și restaurantele din Petroșani. 
Ce-o să zică minerul Adochiței, Apctrei, Avasiloaiei, sau cum l-o 
chema, când va trebui să cumpere ciubote, caiete, ghiozdane și 
alte cele pentru 3—4 copil cât l-a dăruit soția. Sau nu-i mal dă la 
școală ?

La spartul târgului, am și eu două întrebări. Poate dl. Cozma 
să-l informeze pe ortaci și opinia publică, la care tot fac» strigare:

1. CARE SUNT VENITURILE SALE INTR-O LUNA?
2. N-AR FI LIPSITA DE INTERES ȘI O DECLARAȚIE DE 

AVERE, ÎNAINTE ȘI DUPĂ.
Dacă am putea afla, altfel am discuta, de la egal la egal, ami

cal. Dacă nu, nu I

Mircca BUJORESCU
J

Rcndez-vous Ja ora 10

Asociații
Ai AGCL

Așa după cum aflăm de 
dl. Olimpiu Vintan, inspector 
specialitate al sectorului de p 
podane al primăriei, azi, la ora 
10, va avea loc la sediul adminis
trației publice locale o întâlnire 
între asociațiile de locatari din 
Petroșani șl conducerea RAGCL. 
Discuțiile se vor desfășura 
prezența d-lul ing, Gheorghc 
ta, primarul municipiului, 
găm pe toți cei interesat! să 
ticipe întrucât, ne asigură dl. ins
pector, se vor dezbate probleme 
de in'eres general. (B.M.)
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Greva minerilor, punct final
S-a încheiat noaptea târziu. Negocierile dintre 

sindicatele miniere și Consiliul de administrație 
al Regiei Autonome a Huilei, ln care au fost 
prezenți, lot în calitate de membri ai acestui 
consiliu, reprezentanții Ministerului Industriilor 
și Ministerului de Finanțe — reprezentantul Mi
nisterului Comerțului nu a participat, întrucât, 
fiind în concediu, nu a putut.fj anunțat, 
ieri dimineață, odată cu schimbul 
subteran. Lucrul a fost reluat în 
timentele de activitate ale Regiei, 
tatea domnului Victor Bădârcă, în 
reprezentant al Ligii, am aflat că 
mătoarele decizii importante. • Contractul 
lcctiv de muncă a fost negociat și încheiat. • 
cepând de astăzi, în toate unitățile miniere 
organizează semnarea contractelor individuale 
de muncă de către mineri. • Pentru recuperarea 
zilelor de muncă nelucrate și a tonelor de cărbu
ne prevăzute a fi extrase în luna august, în 
toate unitățile RAH se va lucra non-stop. Se

La Chișinău, Sfatul Țăii a pro
dus o surpriză istorică votând 
împotriva aderării tării la Comu
nitatea Statelor Independente. 
Cu două zile înainte de Schimba
rea la Față, Moldova a invalidat 
semnătura pusă de Mircea Sncgur 
pe Tratatul de la Alma-Ata.

Dl. Ion Iliescu a fost mai noro
cos. Parlamentul României nici 
nu a mai luat în discuție tratatul 
de amiciție cu fostul vecin dc 
la Răsărit. URSS a devenit, între 
timp, CSI.

In fata unui asemenea 
ment o să vă facem și noi 
cute câteva lucruri mai

eveni- 
cunos- 
puțin

Datorii si •
Intr-o discuție recenta cu conducerea SC de Transport Local 

Valea Jiului (AUTL) am aflat că, datorită majorării cheltuielilor . 
cu carburanții, piere de schimb și alte materii pr.me, folosite în 
mod curent de această societate, începând cu luna septembrie 1993, 
se vor mări tarifele pentru transportul de călători și tehnologic 
efectuat de mijloacele auto ale societății. Data exactă de aplicare, 
precum și nivelul tarifelor vor fi comunicate din vreme, prin 
ziarul local. Tot cu data respectivă se vor retrage și subvențiile 
suportate de societate, în privința abonamentelor, pentru anumite 
categorii sociale. Conform uneț hotărâri a Guvernului, aceste 
subvenții vor fi suportate de consiliile locale ale fiecărei localități,

Situația este regretabilă, dar este generată de unele firme, 
care nu-și achită datoriile către SC TL Valea Jiului, punând-o pe 
aceasta în postura de a nu mai putea face față cheltuielilor. I iță 
câteva exemple de datornic, către SG TL Valea Jiului : EM Pelrila 
Sud. care are 0 datorie de 9,1 milioane Ici 
lioine lei; EM Bărbâteni, 0,3 milioane lei ; 
milioane lei; FE Paroșcnl, 2,5 milioane lei; 
2,6 milioane Ici șl altele. Fără comentai ii I

datornici

; EM Dâlja, 19,7 mi- 
RAGCL Petroșani, 9,5 

Drumurile județene,

A4a e situația. Pare incredibil dar e adevărat
Proiecției... pușcăriașilor

De 
I s-„ intrat în 
toate compar- 
Prin amabili- 
calitate 
s-au luat

de 
ur- 
co- 
In-
se

realizează astfel cele 20 dc posturi p 
fi lucrate lunar, ceea ce va permite 
elibereze sumele dc bani pentru pla’,, salariilor 
pe luna august. Precizăm câ re dorește realizarea 
nu numai a posturilor in cm bune dar si a tone
lor pe post și a celorlalți indicatori economici. 
• La multe dintre întreprinderile miniere, în
trucât nu s a lucrat, au apărut avarii, surpăii și 
alte necazuri • S-a stabilit încă de ieri un pro
gram concret de lichidare a turnărilor grevei, 
ceea ce presupune activitate în subteran în regim 
dc avarie. • Așadar, s-., încheiat Despre conse
cințele economice, sociale și politice se pot face 
fel de fel de comentarii. Cineva remarca malițios 
că, nici de astă dată, nic; un „cap" n-a căzut 
Cert este că polii tulbuiărilor sociale din Româ
nia se mută acum spre alte zone fierbinți. • Gu
vernul nu a avut și nu are nici acum parte decât de 
o „lungă vară fierbinte". • I,a mineri, pentru 
moment „s-a căzut la pace". (II. Alexandrescu)
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Șl LLSI/lhlIht/i Uf CSl
(.știute: cum au eliberat minerii 
de sub jugul bolșevic in 1941 Bu- 
covin, și Basarabia de Nord. Am 
stat de vorbă cu unul dintre pu
ținii supraviețuitori ai acelor 
zile, dl. ee. Victor Moldovan din 
Petroșani. Ii dăm cuvântul: „Du
pă umilirea țării noastre și răpi
rea Ardealului de Nord unitățile 
de vânători de munte, elita ar
matei de atunci, aflate în dispo
zitive de apărare și luptă pe ma
lul stâng al Tisei in tot Maramu
reșul, a primit cu adâncă jale or
dinul de retragere de pe pozițiile 
ocupate. Batalioanele 7. 8, 9, 10 
Vânători de Munte și Divizionul 
4 Tunuri de Munte din cadrul 
Grupului 5 Vânători de Munte 
au venit cu efectivele lor împu
ținate și s-au așezat în viitoarele 
lor garnizoane din Deva, Aiud, 
Vulcan, Hațeg și Hunedoara. Ba
talionul 9 Vânători de Munte (co
mandant It. col. Gârlan Vasilc) 
s-a stabilit In Vulcan. Ei stăteau 
în șirul de case muncitorești 
vechi, cu câte un etaj, aliat pe 
platoul mărginaș în lunca Jiului, 
sub o iapă de gresie. Eram a- 
proape de Uzina electrică, unde 
aveain depozitele și serviciile, in-

clusiv comand micntul. iar com
pania a treia era în Cocoșvar, 
Vulcanul, atunci, era un refugiu 
jalnic. In Dealul Babii, putui 
Chorin era singur și trist. Cen
trul de recrutare din Deva a 
trecut la recompletarea efective
lor și readucerea lor in stare o- 
perațională prin incorporări sub
stanțiale. Batalionul 10 Vânători 
de Munte din Hațeg a fost com
pletat de aici. Am fost conduși de 
colonelul Grigorc Bălan, viitorul 
general, primul care a.căzut e- 
roic, în 1944, la Sfântu Gh orgii'.-. 
Noi am eliberat în 1941 Bucovina, 
Nordul Basarabiei și Transnis- 
tria. Localitățile Dersca, Herț.a, 
Prut, Sulița Nouă, Cristineștii luj 
B.P. Hașdcu, Nânădâuți, Cep.i- 
noasa, Rucșin, I-Iotiri, Gruc-na, 
Edinița, Sccuicm, Voloșcova și 
linia de cazemate Stalin. Pi imul 
care a căzut, dintre ai noștri, a 
fost sublocotenentul Baluiniri .-lin 
Vulcan. A fost un băiat frumos 
și plin de viața Tatăl său a fost 
mic comerciant aproape de gară 
Nu-i mai ț.n minte prenumele. 
Cred că l-a chemat Emil. Ca pe 
fratele lui l.iviu Rcbrcanu".

Mihai BĂRBI
«

Greva și prohbițta

Z'lele trecute, la Judecătoria din Petroșani a 
sosit de la Bai cea o dubă plină cu infractori de 
drept comun. Mașina face acest drum o dată 
pe săptămână. Infractorii dc care vă vorbeam 
șunt oameni care in timpul detenției trebuie să 
se prezinte in fața instanței fie pentru un proces 
de divorț, fie pentru alte cauze în care au fost 
amestecați după ce au fost închiși. Mai sunt 
si oameni închiși preventiv. La arestul Poliției 
el nu put fl reținuți mal mult de 30 de zile 
atunc) sunt transferați la penitenciarul cel 
apropiat. Pentru Petroșani, penitenciarul cel 
apropiat este cel de la Bârcea. El se află în 
dețul nostru, în apropierea Devei.

La Petroșani, peste drum de Judecătorie,
eepu.se greva. Mediile de informare șl-au făcut 
Imediat datoria, Toată țara a aflat, Imediat, de

Șl 
mat 
mai 
Ju

(n-

declanșai ca aețiimn gre\;.,,e și că in fruntea ei 
se afla dl. Mir<m Cozma. Ca tot românul, și șeful 
Penitenciarului din Bârcea a fost inioim it. Dum
nealui cunoști.', topografia locuim și, Li usc, 
cuprinse grija pentru integi iiatea corpoială 
„cliențiloi" s8i. A telefonat, imediat, la 
șani și a ordonat ca duba să facă, urgent, 
întoarsă. Oi dinul c oidin. Dnb., sa întors 
Bârcea fără ca „pasagerii" să fi compăiut

il 
a

Pctl" 
cale 

la
In 

fața Instanței. Ei nu promis ca se vor prezenta 
In „sala pașilor pierdut!" doar după ce minerii 
dși vor relua lucrul Despre judecători șl avocați 
numai de bine. Domniile lor se prezintă, zilnic, 
Jn sălile de judecată făcând abstracție de coca 
ce se Întâmplă In curtea RAII-ulul. Justiția, 
știm cu toții, este legată la ochi. Gel din Bârcea, 
nil. (Mihai BARBU)

Veni, vicii... vicii Adică : am 
venit, am văzut, in-am viciat. 
Greva, această abstinență (auto- 
impusă) a lucrului în subteran, 
s-a impus și la suprafață Pentru 
că experiența practică a dovedit 
că între grevă și consumul 
alcool există o relație 
în zilele cu pricina s-a 
prohibiție. Cine nu s-a 
suportat consecințele: 
de soi au fost „ 
sumatorii de rând s an ofilit 
niște plante ncudate.

Lucru știut, în perioada de 
lubiție, consumul de acool 
numai cu se reduce, ci înregistrea
ză o creștere spectaculoasă. Ast
fel, în oiușul Vulcan, ca urmare 
a premierilor, consumul dc al
cool a fost cel puțin dublu față 
de zilele de plată Ceea ce dove
dește matematic că după o pe
rioadă de abstinență urmează un 
abuz.

„Dallas"-ul (cartierul Micro 
3B) a răsunat de cântec și voie

de 
directă, 

declarat 
supus, a 

patronii 
,vizilali", Iar con-

ca

pro
nii

ne- 
o 

Bloc 
ni ai

bună l'Orit - cârciumile au fost 
deschise și au funcționat la ian- 
dament maxim Consumatorii tra
versau intr-un du-te-vino 
sfârșit aleea care despărțea 
cârciuma de un bloc părăsit, 
care c țde mult timp) cel 
marc WC public din oraș.

La parterul blocului 7 (din a- 
cclași cartier), un apartament a 
fost transform it In cârc.unui. In 
curte, blocului s-a amenajat o 
grădina de vară. în grădina, trei 
băieți iși cultivau talentele mu
zicale pe trei instrumente nevi
novate. Formație în toată regula, 
cu tobe, orgă și chitară Cartierul 
clocotea dc freamăt și de zbu
cium I’e zonele verzi învecinate, 
se tolăneau consumatorii, cu 
be de bere în mână.

La închidere, doi ortaci 
ridicat cu greu de pe iarbă 
șl-au spus: 
grevă l“,

hal-

s-au

„Ne vedem mâine la

Vali LOCOTA

eepu.se
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Vom avea căldură 
la iarnă ?

Acesta, este refrenul atât de 
haios. care se „iutei pretează1* a- 
cum la Vulcan. Pentru că, para
doxal, dacă și-n anii trecuți toată 
lumea făcea scandal pe tema lip
sei căldurii în apartamente anul 
ăcesta sg preconizează o masivă 
^enunțare la serviciile... calorife
rului. Cauza? Prețul mult prea 
luare al gigacal oriei.

Care este totuși situația punc- 
țelor termice 1D Vulcan aveam să 
aflăm din raportul Comisiei spe
ciale a Consiliului local și din 
discuția noastră cu dl. Gh. Al- 
©e.scu, directorul RAGCL. Am 
fcflat astfel că din totalul de 22 
fcuncte termice existente pe raza 
Orașului, 7 au fost revizuite com
plet, Iar alte 9 se află în lucru. 
A fost descongestionat PT 13 cu 
23 de apartamente. De asemenea, 
â fost devansată lucrarea de 
schimbări a rețelei la blocurile 
Dl, D2 și D3. Se speră ca această 
lucrare să se finalizeze până la 
20 septembrie.

Referitor la rețelele secundare 
d n totalul de 1000 ni afl fost în
locuite 192 metri de țevi.

Evident, problema banilor e^te 
din start un impediment princi- 
* al în acest context. Pentru re- 
arațllle urgente la rcțeati-, de 
ermoficare, RAGCL ul a efectuat 

Un calcul aproximativ, reieșind 
Că pentru a realiza acest lucru 
<>te nevoie de o sumă de 32 mi
lioane de lei. Ban( care nu sunt. 
Motivele sunt dej., știute.

Chestiunea cea mai arzătoare,

Șase voinici de Cimpa
Grație patronului lamei „Voievodul" — .SRL, db.ing. Petre 

Popescu, șase voinici din Cimpa, adesea cei maj buni elevi la în
vățătură de la Școala generala nr. 3 din localitate. însoțiți de dl. 
profesor Ovidlu Cozma au luat drumul mării, pentru a-și petrece 
timp de 10 zile binecuvântata vacanță.

Tabăra, caie va fi de neuitat, va prilejui țientru școlari, cu- 
Jjo&ș'.eiea orașului Gon-.tanța (locul de cazare) .și întregul litoral 
românesc, după ce cl au cunoscut înainte și darul unora dintitî 
Patronii care nu sunt la prima acțiune (sponsorizare) de acest fel.

Cu ocaz.a zilei copilului întreaga serbare _  premii, cadouri —
& fost sponsoiizată de aceea,i firma o aceluiași patron.

Dacă cele 10 zile sub cerul înstelat al mării sunt puține, gestul 
!n sine este deosebit, valoarea lui educativă primând în detrimentul 
ținui „beneficiu" care, vrand-ncv rând, trebi.i i vărsat in bugetul 
statului.

Vacanță pLuiită, copul

Programul Iii.iLiii diviziei naționale la fotbal 1993 — 1994
ETAPA 1 (15 angu t) 

Dacia Unirea — JC Brjșuv 
Plnamc» — Steaua
,Poh“ Timișoara — Univ. Craiova 
Electroputero — Faiul 
Jjeahlăul — Progresul 
iți* Cluj - Rapid
JTA — Petrolul 
nter Sibiu — Oțelul Galați 
iportul Stud. — Glorm Bisti ța 

ETAPA a 11-a (22 august) 
ÎS Brașov — Dlnamo 

teaua — Eleclroputere 
arul — „Poli" Timișoara 
[nlv. Cralova — „U“ Cluj 
rogresul — UTA 
apid — Ceahlăul

Petrolul — Inter Sibiu 
Oțelul Galați — Sporiul ștud. 
Ulorla Bistrița — Dacia Unirea 

ETAPA • 111 a (20 august) 
Dacie Unire® — Oțelul Galați 
Dlnamo — Gloria Bistriț, 
ttectroputere — I’G Brașov 
Ceahlăul — Univ. GraloVâ 
•U* GluJ — „Poli* Timișoara 
UTA - Rapid 
Inter Sibiu — Progresul 
«portul Stud. — Petrolul 
fneaua — Farul

ETAPA a IV-a (1 septembrie) 
.Poli* Timișoara — Ceahlăul 
'G Brașov — Steaua 
•arul— „U“ GluJ 
7nlv. Cralova — UTA 
>rogre»ul — Sportul Studcnțeso 
lapld — Inter 81 Ju 
'•traiul — Dacia Unirea 
Meiul Galafl — Dlnarnt) 
floria Bistriță — ilttfrnputere

ETAPA « V-a (11-12 »ept.) 
Dacia Unirea Progresul 
Dlnamo — petroluj 

ll

vis-a-vis de problema termoficăril 
este însă Cu totul și cu totul alta. 
Adică... prețul gigacalorieil Pen
tru că după ce o bună parte a 
agentilor economici — în special 
comtipil — a renunțat lo încăl
zirea centrală, iată că foarte mulți 
cetățeni par a se gândi serios la 
acest lucru. Și asta nu din pri
cina Instinctului de conservare, 
Cj din lipsa banilor. Oamenii se 
gândesc dejn la viitor. „De ce să 
plătesc cu 6 000 lei/Gcal., din 
moment ce ăștia oricum lasă ca
loriferele reci, atunci când vor?" 
Și totuși oamenii vor să aibă căl
dură. Și e normal să fie așa. O 
posibila soluție de a împăca 
și capra și varza este introduce
rea în apartamente sau măcar în 
scări a unor contoare de măsu
rat energia termică livrată în 
apartamente. Este foarte adevă
rat că și aceste aparate de mă
sură sunt scumpe. Dar să nu ui
tăm că avându-le vom plăti doar 
exact atât cât consumăm, nu și 
pierderile de pe rețea.

Deocamdată ne oprim aici. 
Fără îndoială asupra acestui su
biect vom reveni. Atunci când 
vom avea și mai multe amănunte. 
Și mult mal concrete. Până una 
alia, știm că la ședința din această 
lună a Consiliului local va fi in
vitat și RAGCL-ul, tocmai pentru 
a discuta această problemă spi
noasă termoficăril.

Paul NICI'LESCU
Tibcriu VINȚAN

Eiectieputere — Oțelul Gal.<ț< 
Ceahlăul — „U“ Cluj 
UTA — „Poli" Timișoara 
Jnter Sibiu — Univ. Craiov.i 
Sportul Studențesc — Rapid 
t’C Brașov — Farul 
Steaua — Gloria Bistriț i

ETAPA a Vl-a (19 sepiembric) 
„Poli" Timișoara — Inter Sibiu 
„U* Cluj — UTA 
Farul — Ceahlăul
Univ. Cralova — Sportul Stud. 
hogre.ul — Dlnamo 
tapid — Dacia Unirea Brăila

Petrolul — Electroputcre 
Oțelul Galați — Steaua 
Gloria Bistrița — FO Brașov
ETAPA a VH-a (25—26 sept.) 

Duela Unirea — Univ. Cralova 
Dlnamo — Rapid 
Electroputcre — Progresul 
UTA — Ceahlăul 
Jnter Sibiu — „U“ Clu) 
Sportul Stud. — „Poli" Timișoara 
Steaua — Petrolul 
FC Brașov — Oțelul Galați 
Gloria Bistrița — Farul
ETAPA a VllI-a (3 octombrie) 

„Poli" Timișoara — Dacia Unirea 
Ceahlăul — Inter Sibiu 
„U* Cluj — Spoitul Studențesc 
Farul -• UTA 
Jniv. Craiova — Dlnamo 

progresul — Steauo 
(lap'd — Eiectroputere
'etrolul — FC Brașov 

Oțelul Galați — Gloria Bistrița
ETAPA 8 IX-e (6 octombrie) 
Jaclij Unirea — „U“ eluj

* oll" Timișoara
— Univ. Gralovft 

nter 61blU — UTA
' I0ortvl Âtudențme •— •eahMul

nnamo ;*i

Un ARO
Sâmbătă dimineața, în jurul 

orei 10,30, un ARO do culoare 
cachi captase atenția unui număr 
de 15—20 de persoane. Și a Po
liției din Vulcan. De ce? Pentru 
că se afla cu roțile de pe partea 
dreaptă în șanțul șoselei ce Urcă 
spre cartierul Brazi, din dreptul

Suntem mai mulți 
decât credeam!

Așa după cum ne-a declarat domnul Miroh Cozma la o con
ferință de presă, numărul mediu de membii ai unei familii este 
4,3. înmulțind cu 42 C00 (numărul de salariați aî Regiei), aflăm că 
în Valea Jiului există nu mai puțin de 183 180 de locuitori. Adică 
ceva mai mult decât populația actuală existentă la acest moment 
în Vale. C'e ne facem cu ceilalți locuitori? Cei care lucrează în 
învățământ, servicii, industrie ușoară? Unde-i ducem, ca să iasă 
statistica bine? (Vali LOCOTA)

Aproape incredibil...
In jurul claiei de 15 iulie a.c., 

doamna Lucrcția Răzoare din Vul
can a găsit un portofel, în dreptul 
magazinului „Electrice" de pe 
bulevardul M. Viteazul. Datorită 
unor probleme personale, dum
neaei a fost nevoită să părăseas
că localitatea o perioadă de timp.

Pentru donatorii
de sânp’e

Guvernul României stabilește 
— prin Hotărârea nr. 382 — mă
rirea indemnizațiilor pentru do
natorii de sânge, cu începere din 
6 i' gust a.c. O donație se recom
pensează cu un bon de masă în 
valoare de 1250 Ici și un bon va
loric de 2 500 lei.

La a cincea donație se oferă

FC Brașov’ — Progresul
St ia — Rapid
< >ț< 1 Galați — Farul 
Glon Bistrița — Petrolul

ETAPA a X-a (16—17 oct.) 
„Poli" A im. — Electroputcre 
Ceahlăul —• Ducia Unirea 
„U“ Cluj — Dinamo 
U TA — Sportul Studențesc 
Univ. Cralova — Steaua 
Farul — Inter Sibiu 
Progresul — Gloria Bistrița 
Rapid — FC Brașov 
Petrolul — Oțelul Galați

ETAPA a XI -a (23—24 oct.) 
Dacia Unire., — UTA 
Dinamo — Cea ilăul 
Electroputere — „U" Cluj 
Sportul Studcnțcso — Jnter Sibiu 
FC Brașov — Univ. Craiova 
Steaua — „Poli" Timișoara 
Petrolul — Farul 
Oțelul Galați — Prograsiil 
Gloria Bistrița — Rapid

ETAPA q Xll-a (30—31 ocl.)' 
„Poli" Timișoara — FO Brnșov 
Ceahlăul — Electroputere 
„U“ Cluj — Steaua 
UTA — Dinamo 
Jnter Sibiu — Dacia Unii ca 
Farul — Sportul Studențesc 
Univ. Cralova — Gloria Bistrița 
Progresul — Petrolul 
Rapid — Oțelul Galați

ETAPA a XllI-a (7 noiembrie) 
Dacia Unirea — Spoitul Stud. 
iinamo — Jnter Sibiu 
ClectropulciO — UTA 
'C Drașov — .,U“ Glu| 
Reaua •- Ceahlăul 
’rogră.sul — Forul »■

năzdrăvan
magazinului „Unic". Cum gheață 
nu era, nici polei, nici ceață, nu
mai conducătorul autoturismului 
șl poliția știu ce s-a Intîmplat, de 
fapt. Pe la 11, o P-aba a reușit 
să tracteze ARO-ul și să-l repună 
cu toate cele patru roți pe caro
sabil. (P.N.)

Zilele trecute a venit la redacție 
cu portofelul respectiv. Cel ce l-a 
pierdut îl poate ridica de la re
dacția ziarului Zori noi. Probabil 
că păgubașul și-a pierdut orice 
speranță. Mulțumiți! doamnei Ră
zoare, acesta va avea o surpriză 
plăcută (P.N.) 

o prima de 10 100 lei. Atunci când 
un cetățean donează sânge de cel 
puțin cinci ori in cinci ani are 
dreptul la medicamente și mate
riale medicale gratuit. La a cincca 
donație in trei ani, donatorul are 
drepkil la bilele pentru odihnă 
și tratament cu reducere de 50 
la suta. E, parcă așa mai merge...

l’uul NICUI.ESCU

Petrolul — Rapid
Oțelul Galați — Univ, Craiov, 
Gloria Bistrița — „Poli" Timișoara 
ETAPA a XlV-a (10 noiembrie) 
Dacia Unirea — Farul
„Poli" Timlșoaia — Oțelul Galați 
Ceahlăul — FC B> așov 
„U“ Cluj — Gloria Bistrița 
UTA — Steaua
inter Sibiu — Electroputcre 
Sportul Studențesc — Dinamo 
Univ. Cralova — Petrolul 
Rapid — Progresul
ETAPA a XV-a (20—21 noiembrie) 
Dlnamo — Dacia Unirea 
Electroputcre — Spoitul Stud. 
FO Brașov — UTA
Steaua — Iutei- Sibiu 
Farul — Rapid
Progresul — Univ. Cralovq 
Petrolul — „Poli" Timișoara 
Oțelul Galați — „U“ GluJ 
Gloria Distrița — Ceahlăul 
ETAPA a XVI-a (28 noiembrie) 
Dacia Unirea — Electraputcre 
Dinamo — Farul
„Poli" Timlșoai’j, — Progresul 
Ceahlăul — Oțelul Galați 
UTA — Gloria Bistrița 
„U" Cluj — Petrolul 
Inter Sibiu — FG Brașov 
Sportul Studcnțeso — Steaua 
Univ. Cralova — Rapid
ETAPA a XVII-a (4—5 decenjbrie) 
Electroputere — Dlnamo
FC Brașov Sportul Studențesc 
Farul — Univ, Cralova 
Steaua —• Dacia Unirea 
Progresul — „U" Cluj 
ltapid — „Poli" Timișoara 
Petrolul — Ceahlăul
Oțelul galați — UTA
Gloria Bistrița — Inter Sibiu

HOROSCOP
LEU — MAIMUȚA

Sunteți tentat de a pune maf 
mult accent pe aspectul inteica» 
tual și rațional al vieții dv. Con* 
tinuați I , 41

FECIOARA — COCOȘUL
Găsiți ziua de azi ca fiind fojUS 

te agreabilă. Iar asta in clildă 
faptului că cerul dv. astral este 
neutru.

BALAiNȚA — CÂINELE
O zi deosebit de propice pen

tru a face noi cunoștințe, pentiTl 
.studiu, informare, drumeții 
ș.a.m.d.

SCORPION — MISTREȚ
Treceți prin situații providen

țiale, neprevăzute, de, interesante 
schimbări de program ba chiar Șl 
de inspirație poetică oii misticii; 
SĂGETĂTOR — ȘOiJOLA^

In ciuda pasivității dv, caract® 
rislice, azi veți simți din plin n& 
voia de a face ceva. Iar rezulta
tele vor fi pe măsură.

CAPRICORN - BOU
Dispuneți de o energie spoiuA 

pe care riscjți însă Sa 0 consțj} 
mâți degeaba clacă nu veți ști șfl 
o folosiți cu chibzuință;

\ . * iv j. * j, l) i i —* 4 ■ Lî R U
In plan sentimental azi veți 

li alimentat de o scânteie cai’a 
vă poate l’ace „motorul" cuplul uf., 
Atenție însă să nu vă aprindeți 
prea tare. \

l’LȘTl - 1EPLTTE
Simțiți nevoia de a vă dedica 

mai mult activităților boeme.

Bi.RBEC •— DRAGON
Cu toate că nu este exclusă d 

posioilă iritcibilitate, az; aveți 
șansa concretizării unei po.sibiiq 
a.socicii.

IA LII — ȘARPE
Nu \a înțelegeți prea bine cUL 

cei clin jurul dumneavoastt *, 
fapt care vă indispune toată z.Ucf,

GEMENI — CAL )
Ar fi cazul să vă consumați 

excesul ele energie făcând ceva 
util pentru familia dv. .și de câ 
nu, chiar și pcntrtf prieteni,

RAC — O ilE
Vitalitate sporită, comunicati

vitate, bună dispoziție, lată Li- • 
uitat u care va este sortită ]>cf * 
tru azi de conjunctura dv. aslralj,

HOROSCOP____  ‘J __ a
PROGRAMUL" 

TY.
1 

JOI, 12 AUGUST

7,00 TVM.
10,00 TVR lași.
H,00 TVR Cluj-Nnpocn.
12,00 l'ilin serial. Maguy.
13,00 Ecran do vacanță.
13,30 Desene animate.
14,00 Actualități,
14.15 Ora dc muzică.
45,00 Album de vacanță.
15.45 Cursuri de limbi străine.
16,00 Actualități.
16,05 Repere moldave.
16.35 Repera transilvane.
17,05 Magazin cinematografic,
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Recital: Laura Lavrio |ț

Liviu Vasilică. (
19,00 Itinerare ipirituaîe.
19 30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rosturi, rostiri.
20,40 Spart ,
20.45 Film serial. DALLAS.
21.15 Reflecții rutiere.
22,00 Studioul economic.
22.45 Actualități. ' * 4

23,00 Galele lnternețKMcale *u jtti
A Jezz Summer Niihl4 jț*

3,00 închiderea programului,

I



ZORI NOI 3JOI, 12 AUGUST 1993

f-------------------- 7-------------------------
Sindicatul „Grâul” se organizează

La întâlnirea cu CIMS șl CA, 
'liderii celor trei sindicate care au 
participat la „negocierile11 privind 
țlltoarea conducere a Fabricii de 
iiălne au promis că, In cel mai 
;curt timp, își vor clarifica situa
ția existenței legale a sindicate
lor pe care lc conduc. De fapt, 
Șlngura care nu a prezentat „în 
blen" nici un fel de acte dovedi
toare a fost doamna Rodica Stane, 
Jidera unanim contestată a sindi
catului „Spicul14. Totuși, recent, 
£>m avut ocazia să constat că 
preocuparea pentru a se încadra 
in prevederile legale în vigoare 
aparține în egală măsură și lide
rului sindicatului „Grâul11. Este 
un sindicat tânăr — înființat la 
21 aprilie 1993 și are peste 3G0 
de membri.

Vineri a avut loc, la unitatea 
nr. 3 Livezenl a Fabricii de pâi
ne, adunarea generală a membri
lor sindicatului de ramură 
„Grâul14, constituit la moara Băr- 
băteni, cu scopul de a organiza 
grupa sindicală a unității ?i de 
a alege reprezentanții in biroul 
operativ. Angajații prezentI, în
trunind majoritatea prevăzută în 
statut, au votat in unanimitate ca 
reprezentantă „ lor pe doamna Ștefan CIMPOI

C o n v i
Pe strada Teilor din Uricani, 

ia p.iir: il unui frumos bloc lip 
vilă, puteți vedea un înălțător, 
minunat și educativ mod de con
viețuire. In perimetrul îngrădit 
cu plasă de sârmă al balconului 
trăiesc îa deplină comuniune câ
teva soiuri de zburătoare și un 
porc. Împreună cu titularul de 
contract, care ocupă nstul apar
tamentului. Nu cu (destul de) 
mult timp în urmă, un tip ce-ar 
fi putut ajung, cizmar pensionar, 
dar ș!-a ratat cariera, avea ambi
ția sâ ctitorească o era a orașelor 
agrar-industriale pe vatra sal'lor 
pe care le-a distrus. Inii o bună

La prima vedere este imposibil 
tă comparăm greva minerilor din 
.Valea Jiului cu ccea ce s-a nu
mit „fenomenul Piața Universi
tății14. Comparația, e clar, nu 
poate fi făcută pentru că ea este 
Absurdă. La fel ca șl soarta cro
codilului, care nu va ști niciodată 
dacă e mai lung sau e mai verde. 
Ironia naturii a făcut ca verdele 
•ă se întâlnească, totuși, cu cro
codilul. Ironia Istoriei a făcut ca 
greva minerilor să aibă, totuși, 
Ceva în comun cu acțiunea stu
denților. Să vedem, deci, d.n ă ca 
•ste mai lungă sau mai verde de
cât aceasta.

Greva, trt general, înseamnă 
încetarea colectivă a lucrului de 
către muncitori (ți nu numai), cu 
școpul de a obține satisfacerea u- 
nor rovendlcârl. Salarlale, în ca- 
gul V411 Jiului. In Piața Univer- 
(ltfițll, din câte Îmi aminteso, ct- 
erlle demonstranților au Întrecut 

Cu mult sfera Intereselor de grup 
soclo-profwlonal. Deci cro: li Iul 
pare mal mult verde...

Dumitra Antoncscu. Domnul Ma
rin Gâmbău a fost propus și ales 
casier.

Cu acestea, adunarea ar fț tre
buit să ia sfârșit, dar profitând 
de faptul că erău prezenți lirlcrul, 
domnul Costică Poenaru, doamna 
Aurica Lemnariu, vicepreședin
te, și domnul Gsabo Vcnczel, șe
ful comisiei sociale a sindicatului 
„Grâul11, oamenii au ridicat și 
alte probleme, neînscrise Inițial 
pe ordinea de zi.

„In contractul colectiv de mun
că scrie că dacă nu se poate asi
gura antidotul — lapte snu apă 
minerală salină — să se dea con
travaloarea. De ce nu se respectă 
contractul „De echipament de 
proiecție, săpun, detergent, nu 
mai amintește nimeni

Tânărul lider al tânărului sin
dicat „Grâul11, dl. Costică Poena
ru, a promis că va susține aceste 
noi revendicări, in f.TLi domnului 
inginer Gheorghe Marc, care este 
așteptat cu nerăbdare să-și ia în 
primire postul și responsabilita
tea de director începând cu data 
de 15 august 1993, conform deci
ziei CIMS și CA.

e ț u i r i
ma-mă a și r< ușit. Și chiar mai 
mult decât atât. llt orașe, mai 
noii veniți să pună umărul ia 
construirea socialismului — și alte 
chestii de-astea mărețe — și-au 
adus și obiceiurile. Minunate, î- 
nălțătoare, educative. Deci, să 
trecem cu toții și sa ne transfor
mam balcoanele in hulubării, ca
da de la baie în vălău pentru 
porci, în sufragerie să creștem un 
bou iar in dormitor, capra. Dacă 
se poate, să fie cea a vecinului, 
Să ne mai ridicăm nivelu’, toarășil 
Cât de pre iezi, n-au decât să 
behăic zi-luinină prin jurul blo
cului. (P.N.)

Dacă in Piața Universității s-„ 
scandat „Jos llie.scu", „Jos comu
nismul", minerii aa restabilit or
dinea de drept. Mai târziu, ace
leași personaje au cerut schimba- 
rea guvernului pe care l-au spri
jinit. Să fie «ceasta consecvență, 

Curtea RĂII a fost un fel de Piața Universității
> J

să fie „Liric a opiniunilor"? Nu 
cred. N-a fost o cerere politicoa
sa, cl una de forță majoră, vio
lentă, caic a destabilizat ceea ce 
a stabilizat în urmă cu câteva 
luni. Astăzi, prin vocea Iul Miron 
Cazma, președintele țârii e fueut 
răspunzător pentru tot ce «-a 
întâmplat atunci. Doar el l-a în
vățat «ă meargă 1« București I 
UiiticAtn, orlliL'fim Vedem burna 
din ochiul vecinului, dar pe cea 
din ochiul proprietate personală 
nu o vedem. în critică trebui» sâ

Locul unde nu se întâmplă (aproape) nimic •

Este Uricaniui supus unui 
embargo nedeo tarat?

Uricaniul, orașul situa! în capă
tul vestic al Văii Jiului, a căpă
tat reputația (de ncinvidiat) de 
„loc unde nu se întâmplă (aproa
pe) nimic. Deși nu este la capă
tul lumii, urbea are un pronunțat 
iz patriarhal. I’arcă totul se miș
că la relanti, că într-un film rulat 
cu încetinitorul. Această părere 
nc-a fost sugerată .străbătând o- 
rășul dintr-un capat (cartierul 
Bucura) în celălalt (cartierul 
vechi). Ajunși la Primărie, ideea 
de ansamblu pe care nc-ain fă
cut-o a fost confirmată, într-o 
oarecare măsură, de chiar repre
zentanții administrației locale. 
Domnul primar Petru IL.nciu 
ne-a declarat că se află într-o 
situație paradoxală. Dacă până 
mai anul trecut administrația se 
confrunta cu o acută lipsă de 
fonduri bănești (asta printre alte 
mari probleme), acum, când bani 
există, se pare că„lcii“ primăriei 
Uricani »nu merg11 în restul 
Văii. De parcă orașul ar fi supus 
unui embargo nedeclarat. Dar să 
disecăm situația pe felii si vom

Și iugiiy-știi au 
iest în arenă

Cinstind cum se cuvine „Ziua 
minerului'1 în cadrul manifestă
rilor sportive desfășurate pe sta
dionul știința, după partidele de 
fotbal, foștii rugbyști, astăzi, mai- 
ștri, profesori, ingineri, au întâl
nit actualii rugbșști — Echipa Ști
ința Petroșani, Intr-un meci de
monstrativ, ce se vrea sa devină 
tradițional.

Dacă scorul a fost egal, 18—18 
și cele două repi ize au fost dis
putate, repriza a treia a fost una 
a amintirilor, a revederilor, a 
destinderii. Au înscris pentru e- 
cbipa reprezentativă a forțelor 
proprii Amăriucăi, Aolăriței, 
mare tiansformare (1), Bonca și 
Viorcl Dobre câte o lovitură de 
pedeapsă.

Pentru Știința au punctat Dră- 
ghlci, două eseuri și două losituri 
de pedeapsă.

Printre numele celor care au 
pus peste «ani și ani piciorul pe 
gazonul verde al rngby-ului s-au 
aflat: Oitelcean, Fechete, Agonici, 
frații Florin și Tachc, Ilieș, Gri- 
fonoale, Grecii. Ca.șu, Mone, Bo
nca, Amăriucăi, Aolărițci, Dobre.

Felicitări organizatorilor și tu
tui or rugb.yșlilor I 

funcționez^ centralismul demo
cratic, nu-1 așa '!

„Ordinea" s-a restabilit In ca
pitală și nu sunt motive c„ eu să 
nu se restabilească, în cele din 
urmă, șl la Petro-ani, biet orășel 
de provincie. Și aici, ca și tn 

capitală, mizeria produsă in cen
trul orașului ar fi putut Justifica, 
în concrpțiunea unora, o inter
venție de genul cele) din Bucu
rești, Dar numai de către femeile 
de serviciu, cu măturoaiele lor cu 
tot,

Chiar dacă s a produs în urmă 
cu do] ani, pe când „frageda 
noastră domocruție" era ți mai 
fiugedă, manifestantă din piațu 
nu țl-an permis să devasteze ma
gazinele, cum ți ăij permis 
unii mineri In Petroșani. Prima 

vedea dară (și cât) afirmațiile pri
marului sunt conforme cu reali
tatea.

• RAGCL ul Uricani a luat fi
ință la 1 mal 1993 prin ruperea 
de Regia din Lupcni. Având în 
vedete că nici aceasta din urmă 
nu era cine știe ce bogată, la 
crearea patrimoniului noii uni
tăți s-a purces, de fapt, la împăr
țirea... sărăciei. Actualmente, din 
dotarea sa fac parte o autobascu
lantă Rabd, un Ifron, u i cilindru 
compresor, o containieră și... cam 
atât. Cu toată 'subțirimea mijloa
celor, ceva s-a făcut pentru a 
rccla un aspect cât de cat civili
zat urbei. Da, dar cum ?l Groapa 
de gunoi a orașului se află unde
va la capătul unui drum nemo
dernizat. Atunci când plouă, a- 
oesta devine impracticabil pen
tru mațina de transportat con
tainere. Situație în care mașina 
respectivă descarcă gunoiul d.n 
recipienți pe loc, in timp ce, cu 
lfroiiul este reîncărcat în Rabă și* 
transportat la locul cu prierna.

o POȘTA NOUA, obiectiv a- 
flat în paragină de ani buni, a 
reintrat in vizorul constructori
lor. De două luni aici se lucrează. 
Foarte bine, căci altfel exista ris
cul ca, în scurt timp, din clădire 
să nu mai rămână decât structura 
de bază. Până la toamnă se pre
conizează ca partciul să fie gata, 
urmând ca serviciile poștale să se 
mute în casă nouă. De asemeni, 
la același termen vor fi finalizate 
lucrările de zidărie exterioară la 
etajele suix?iioare. Intr-o pers
pectiva mai îndepărtată ar urma 
instalarea unei centrale telefo
nice automate tip Alcatel. Dar 
astea sunt deja vise, după cum 
declară domnul primar.

• UN A1.T OBIECTIV începui 
în urmă cu do; ani se află in lu
cru E>te vorba de stația de auto

0 recoinansată pentru di. rengrad
l’e timpul grev'ei muierilor, nuucul (care le era destinat) a

fost închis. Ușa este sigilată pentru u se așteaptă, cu interes, e- ' 
fectuarea unul inventar. După cum ați iost informați la timpul 
po.rivii fostul director, dl. Peligrad Dumitru, a fost dat dispărut o 
bună perioada de timp. A plecat pui- și s.mpiu. Nimeni n-a știuț 
nimic de el șl atunci lume„ a lansat tolj'elul de zvonuri. Ba C-aî 
fi fost, Doamne ferește, omorât, ba c-a fugit in lume, luând-o prii) 
Iugoslavia. Recent, dl. Peligrad s-a întors in Petroșani și a solioitaț 
Primăriei să-l repună în drepturi. Adevărul este că, ori cu dl. Pe
ligrad, ori fără dl. Peligrad, Muzeul devenise o instituție moarta. 
Dumnealui își propusese să realizeze in acest an la incasarl-venlturll 
ZERO l.El In schimb, pentru salarii se solicit iu vreo două nij» 
lioane. Zilele trecute, afiându-.se prin preajmă, câțiva ziariști aj 
la presa centrala m-au rugat să-i însoțesc la Muzeu. Uș- era, ași 
cum bănuiam, închisă Pe jos se afla un petec de hârtie. 11 ridicări^ 
cu emoție și citim: DESTINATAR: Peligrad Dumitru, ADRESA | 
N. Balcesco nr. 3 (de fapt, aceasta era adresa privată a d-lui f 
rector). Vă anunțăm că v-a sosit recomandata din 4 - . •’ 199.1 
(Ne cercin scuze pentru întârzierea cu care vă aducem la cunoștin
ță avizul nr. 10123). Predarea se va face pe baza buletinului de 
identitate. Dacă-1 mai aveți... \M.I.)

rului capitalei nu i-a trecut prin 
cap să interzică consumul de 
băuturi alcoolice în București, așa 
după cum s-a Întâmplat în toate 
localitățile din Valea Jiului, prin 
grijn minerilor.

Sa mai spus atunci că studn- 
ții au fost plutiți de către f.,rț’.- 
oculte și, dacă stau în piață, stau 
numai pentru bani. Dar a'tazi 
minerii, acuzatorii de alt.ut.jiâ 
pentru cc au stat în fața Regie.? 
Nu pentru bani 7 În Piață s-a 
căutat, au luat cuvântul [rcrson.i 
litâțl ale vieții politice a acelui 
moment. La Petroșani 6 a jucat 
țepllc, bâze, lapte-gros și „ luat 
cuvântul O singuri persoană: Mi 
ron Cozma.

In PioțA 8-a strigat „Jos comu- 

buz Sti rminos. Prmr aunl că vâ 
fi gata până la toamnă, sunt 
Ritmul lucrărilor este, însă, foar
te lent. Se făcea o comparație în
tre faptul că numai ^nul acesta , 
în Lupeni s au atacat lucrării^ 
de amenajare a 3—1 stații de ad«’ 
tobuz, în timp ce la Uricani nțî ’ 
s-a putut finaliza una în doi aitf’,1

• CLĂDIREA POLICLINICI^ 
din oraș va fi dotată cu acoperii) 
în șarpantă. Structura din lemn* 
este finalizata. Lucrarea eștg 
comandată și plătită de Spitalul 
Lupcni, în patiimoniul căruia sa 
afla. La fel și cu centrala termi
că proprie.

o IN CARTIERUL VF.CIII al 
orașului nu există un singur bed 
pentru iluminatul public. Ar fi 
nevoie și ele instalarea unul nu» , 
mâr de 18 lămpi noi. Cont cti 
RENEL Petroșani nu a lua1 nici 
o măsură. Și asta de malto luni.' ' 
„Nu avem materiale11. Vizând «ă 
cei de la Petroșani nu mișcă, Pili , 
măria a contactat executare, și 
montarea lămpilor cu o fim â du 
construcții montaj, care are ți eii . 
specialiști în electricitate. Te câ.id 
sâ înceapă tr^Sba, RENEL. a 3* ț 
nunțat că nu este de acord să A 
bage altcineva peste domeniul 
său de competență. Așa că, și id 
momentul de față, situația a iil& 
mas neschimbată, cartierul înoț 
tând noaptea într-o beznă deră- I 
vârșită. m

In linii mari, cam așa stau lu- . 
erorile în Uricaniul început 
de august, una mie nouă sute 
nouăzeci și trei. Primăria este Ttl* 
situația omului care, cy bani ' 
buzunar riscă să piară de foamAf" 
clcși pe tarabe s-ar mal găsi cât< 
ceva dc-ale gurii. Așadar, este? 
sau nu este Uricaniul supus unm 
embargo nedeclarat 7

P. NICULESCU 
Tiberiu V1NȚAN

4

nismul". In Petroșani se știlg#» 
ca un ecou inlârziat: „Unitateejp* 
5e acuza cu; incompetență d( pajM ■, 
tamcntul minelor, ministerul 
primul ministru. In centrul Buc® 
reștiuiul circulația s a oprit pl 
timpul manifestației. In centrul 
Pctroșaniului s-a întâmpin» exaoj 
la fel, dar aici nu este nici o ne
norocire.

Liderii de sindicat și-au dat icț 
costumele elegante pentru a «in- 
brâca salopeta de ocazie ca să 
pară de-ai minerilor. ( t

In Petroșani nu a existat nkl 
un ordin scris ai Primăriei puijj 
care aceasta să iriUrzrcă, pe paj?» 
cursul acestor zile, comercializa^ 
rea bftutnriloi alcoolice. „Hiigtf- 
mintea" a venit din parte,, „lor", 
a ee.or care vrmau sâ pară dc-ai 
dumneavoastră Mai mare des
considerare nu se poate. Ce-ați 
spune dacA, dorind sâ cereți <eva 
soției, nceasta s-ar repezi sa Li
chida sub cheie băutura 7 Duet) 
crocodilul e mal lung decât e 
verde, asta decideți d imncavoas- 
trA. Noi muncim )

Vali IXJCOTA
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„s.i. Mir 

SA. l'eirușaili 
strada Mihai Emine«cn, 

nr. 22,
anunță organizarea u- 
nei licitații in data dc 
25 august 1993, ora 10, 
la sediul societății pen
tru vânzarea unei auto
utilitare MERCEDES 
808, capacitate 3,5 tone.

l’rețul de pornire este 
de 3 321 316 lei. I’arti- 
cipanții sunt obligați să 
aciiite in numerar la 
casieria societății 10 la 
sută din valoarea de 
pornire și 5000 lei chel
tuieli de licitare.

MiCA 
PulilAilAlL

VANZAK4

Opozitul de SeiUin și cărbuni
D-na Oprea, șefa Depozitului de Lemne și Cărbuni 

sub noua denumire de SC CR1STIANO CMC SRL 
Petroșani, vă aduce la cunoștință că, s-a aprovizionat cu 
lemne de foc și deșeuri pentru populație (pentru iarnă), 
dar momentan nu se vând, pentru că persoane 
rău intenționate, au sărit gardul depozitului și au furat 
piese importante de la cântarul pentru lemne.

Pentru cele relatate, necesită din partea persoanelor 
competente, venirea la fața locului pentru remedierea și 
punerea în funcțiune a cântarului în cel mai scurt timp. 
S a anunțat la Deva și ni s-a promis sprijin în acest sens-

Tot prin ziarul „Zori noi“, vă anunțăm când se pun 
in vânzare lemnele.

Prețurile !
Lemn de foc : 13 120 lei ;

Deșeuri : 9 390 lei, fără TVA-

Ne scuzați pentru acest incident. Nu avem nici o vină.

Cu respect Oprea LUCIA- (0125058)

VÂND casă, mobilă. Petroșani, 
*tr. Enâctnța Văcârescu, 1 (lângă 
Biserica Catolică). (U125021)

VÂND televizoare color, video 
recorder. Petroșani, Doinei, nr. 
5 (lângă IU’MP). (0125041)

VÂND frigidere Arctic (Găești), 
noi, cu termen garanție, conve
nabil, 180 i — 240 1. Telefon 
545991. (0125068)

VÂND televizor color, recorder 
J5harp“, radiocasetofon „Panaso- 
nic“, sigilate. Bârbăteni, Al. Tran
dafirilor, 13/13. (0125067)

yAND televizoare color. Pre
țuri, 85 000—130 000 și video re- 
cordere — 145 000. Anton Pann, 
nr. 30, Petroșani. (0125057)

VÂND TV color Grundig, 
130 000, negociabil, autoturism 
Opei Record înmatriculat. Împă
ratul Traian, nr. 24, Petroșani 
(colonie). (0123061)

VÂND televizor color, teleco
manda, funcționare perfecta, 
110 000 și roți auto 165/14 —
15 000/buc. Telefon 541902. 
(0125034) i

VÂND garaj metalic demonta- 
bil. Informații, teiefon 541457, 
zilnic după ora 16- (0125055)

VÂND apartament 2 camere, 
Vulcan, str. Republicii, nr. 69, 
bloc D8, scara II, ap. 64. (01250a6)

VÂND garsoniera, Vulcan, str. 
Pinului, bl. O 22, sc. II, ap. 33, 
etaj 3, între or1 le 13—15. Preț 
1 200 000. (0125062)

VÂND spațiu comercial ame
najat, cq grădina vara. Relații : 
Vulcan, str. 1 Alai. nr. 9 (vizavi 
d" *-■- . ..r, 1) (0125065)

ÎNCHIRIERI

Societatea Comercială 
OOCUM SA Petroșani

J/20 21/1991 — str. 1 Decembrie 1918, nr. 90, telefon — 
telefax 093/542442, având contul nr. 30.84.34-301 deschis 
la BCR — Filiala Petroșani, cod fiscal 2135152,

ORGANIZEAZĂ 
licitație publică deschisă fără precalificarc la sediul So
cietății in data de 16 septembrie 1993, ora 11, având ca 
obiect „lucrarea de acoperiș, șarpantă și învelitoare** la 
depozitul legume fructe Iscroni, pentru suprafața de 2424 
mp, conform proiectului 61I9/B/1990 întocmit pentru su
prafața de 4990 mp.

Pentru stabilirea cgibilității ofertanții vor completa 
la sediul Societății criteriile de egibilitate cu cel puțin 
10 zile înainte de data ținerii licitației-

Pentru a participa la licitație vor depune garanția de 
participare la licitație de 2 Ia sută din valoarea devizului 
de execuție, fapt pentru care vor prezenta chitanță pen
tru sume, eliberată de la casieria Societății AGRO- 
COM SA, sau ordin de plată, CEC acceptat de BCR Pe
troșani sau scrisoare de garanție bancară până la data de 
1 1 septembrie 1993, ora 12, care este data și ora limită 
pentru depunerea ofertelor la sediul Societății.

Deschiderea plicurilor cu ofertele se Va efectua în 
data de 16 septembrie 1993, ora 11.

Documentele de licitație se pot obține dc la sediul 
Societății.

CAUT gazdă. p< troTani — Vul
can. Telefon 093/570120, interior 
191, orele 7—14 (0123067)

DIVLRSE

TRANSPORT persoane (măr
furi) cu Dacia, 90 lei/kin. Tele
fon 530805. (0125060)

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATEA Comerciala „G 

și I “ angajează tânără pentru 
ocupare,-| unui post de barman. 
Petroșani. Independenței, 37, in- 
t.- or-l 10 — 12. (0125063)

PIERDERI

l'il.l'.DU T certificat 11 clase pc 
nmiH'le Popa Magdalcna, eliberat 
<i i , i. I .oretic l'ctroș un. II 
dfl. Iar nul. (012505!')

DECES

(T ADANCA durere, soția Dina, fui Ion și Horea, împreună 
cu familiile anunță decesul dragului lor

S1N VASILE (79 ani) 
înmormântarea, vineri, ora li, de la domiciliul din Aiipioasa, 

Izvorului, 1 1 1, (111251170) 

COMEMORĂRI

LUMINA .surâsului Iuti 
CLAUDIU 

d'.ig, vn fi mereu prezentă in inimile noastre, iar florile răsărite 
acum 7 ani peste trupul tău, veșnic vor fi udate de lacrimile celor 
care ți au fo-,1 părinți, iiicâ, frați, cumnate și nepoți. (0123061)

•SA SCURS un an de durere și singtiiălate dc I , dispariția 
fulgeiătoare a celui <-<? a fost

FRAȚII,z\ IOAN
Soția (0123018)

ANGAJEAZA PRIN CONCURS

— șef Autobază la Autobaza Petroșani
— șef secție auto Câmpu lui Neag
Condiții : studii superioare de specialitate (auto). 
Concursul va avea loc in data de 25 august 1993. 
Relații suplimentare la telefon 544594; 511781; 541870.

(Factura 687611) j
--------------- --------------- I

Sistemul „VITALIS”
ANUNȚA

reluarea activității începând cu data de 13 august, la 
Hotel „Central**.

Numeielc dc ordine se vor ridica zilnic de la sediul 
firmei._______ _________

ta~s.c. „metr s.m.
I 

vă oferă posibilitatea sporirii economiilor și salvării dc 
la actuala criză economică care ne-a secat buzunarele prin:' i 

sistemul de plăți cu dobândă progresivă pe durata a r 
4 luni, astfel:

I-a lună — 20 la sută dobândă
— a Il-a lună — 25 la sută dobândă
— a III a lună — 30 la sută dobândă
— a IV-a lună — 35 la sută dobândă
Dobânzile pot fi ridicate pe bază de semnătura par

ticipantului, lunar, participant care are obligația ca în 
primele 4 luni să nu se retragă.

Se acceptă înscrieri cu sume de minimum 10 000 Ici, 
maximum fiind opțional stabilit de participant.

La plata premierii dobânzilor se percepe pentru SC 
„Prigon** SRL un comision de 5 la sută necesar creșterii 
eficienței economice și plății colectivului care asigură 
buna desfășurare a sistemului. Cei 5 la sută vor fi din 
dobândă.

In caz de retragere înainte de perioada fixată, se per-1 
cepe un comision de 25 la sută la retragerea sumei inițiale.

Informații suplimentare, la sediul filialei noastre din 
municipiul dumneavoastră, filiala din Vulcan, str. Roma
nilor, nr. 6, etaj 3 (in clădirea Primăriei).

Participați cu încredere la sistemul dc plăți cu do
bândă progresivă pe durata a 4 luni oferit de FIRMA SC 
„PR1GON** SRL. (0125014)

S. C. Eiectro — Star S, K. L.
Telefon 545632

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

La A» G* S* — IV*
■ Caută pentru închiriere apartament 2—3 camere mobilat și 

garaj sau spațiu pentru atelier și depozit materiale.
• Pentru taxa de 40 000 lei, plătibilâ in rate vă oferă: 3 pro

grame satelit plus program propriu.

• Racordări garantate în luna august în zona Petroșani Nord.
• Primește insei ici i anticipate pentru racordări din luna sep

tembrie în zona Ilermes — Carpați.
• Relații și înscrieri la sediul TV din str. Nicolae Balccscu, 

nr. 1, ct. 1, cam. 1. clădirea cu sediile partidelor politice Telefon 
nr. 545041, între orele 10—J7 sau 515737. intre orele 17—23

Colidranui dv opinii ;l intorn,u(il „ZORI NOI** apare sub 
SOC1EIA|H COMERCIALE „ZORI NOI" S.A.

ejjida KEDACIIA $1 ADMINISlUAJlA 26,5 
Petroșani, gir. Nicolae Uăfcescu ni 1

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

Coni virament: 307060201 — BCR Pe
troșani.

Directori MIRCF.A BUJOIIESCU
Director executiv: ing. Alexandru 

BOGDAN

1 eleioanci 511GG2 (director-redactor șeii 
615972 (director executiv .administrați» 
difuzare), 5I2IG4 (sec(il). taxi O9;l/545'J72

1IPARUC) Tipografia Petroșani. »lr 
Nicolae BMceirn or. t Telefon 541365.

Materialele necomandate » 
iropublicale ou se restituie, lics 
ponsabililalea murală și Jutldu. 
asupra corectitudinii dalctor cu 
prinse In articole aparțin, Id 
exclusivitate. autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU:

Responsabil de număr
Ștefan CIMPOI

Corectura

Emilia ACUIRE1

Viorie* FIR1UIESCU


