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Succes de proporții pentru viața culturală a Văii Jiului

ARTA, LUMINA, BUCURIE

Așa poate fi caracterizată cea 
<je-a XVIII-a ediție a Nedeii 
vulcănene, desfășurată timp de 
trei zile în orașul Vulcan. Far
mecul Nedeii l-au dat deopotri. 
vă invitații — interpreți de 
folclor, cu renume național 
NIUOLAE FURDUl IANCU, 
formația instrumentală „CRAI 
NOU" din Alba lulia, ansam
blurile din Vața și Brad, me
sagerii folclorului Văii Jiului 
— ansamblul „Parîngul" a| Ca
sei de cultură din Petroșani, 
soliștii vocali si instrumentiști 
din Petrila, Petroșani, Lupeni,

rînil. 
Vul- 
care 

in

Vulcan și. nu in ultimul 
cei 13 artiști fotografi d‘n 
can, I.upeni, Petroșani, 
au expus din lucrările lor 
cadru) Salonului de artă foto
grafică, vernisat simbătă la 
Clubul sindicatelor din oraș. 
Arta, Lumina, Bucuria s-au în
gemănat. Oamenii s-au bucurai 
nespus, iar organizatoric — 
un merit de excepție revine a- 
cestor inimoși iubitori de cul
tură — lucrătorii Primăriei o- 
ra.șului Vulcan — ca și spon
sorii. se pot bucura si ei acum, 
după cc cortina s-a tras, de o 
realizare de excepție. Indiscu
tabil, Nedeia vulcăneană — e- 
diția a XVIII-a a fost un suc
ces. Aplauzele și aclamațiile 
celor peste 5000 de spectatori 
care, riscând să fie prinși 
ploaie au urcat duminică 
„Brazi", baza de agrement 
orașului Vulcan, au
succesul. Aclamațiile au 
nunat aceste zile de 
sărbătoari
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Consfințit
încu

rci inunată 
românească.

Amănunte, in pagina 
a ziarului, realizată de 
teru| nostru. HOR AȚII? 
XANDRESCV.

a treia 
repor- 
ALE-

Ziua minerilor din Valea Jiului
l a Br&ița. o zi a bucuriei

Comemorarea a 14 ani de la primele lupte ale minerilor îm
potriva totalitarismului comunist si a lui Ceaușescu a căpătat, 
■ . vonlex . acum trăim in libertate și democrație, aerul
de surbuto.ii. Izbinda din 1989, eliberarea de sub dictatură au 
creat preirci-- -le (|e a sărbători ața cum se cuvine, munca. Cu nuc, 
. ii marc, minei ii și familiile lor, toți locuitorii Văii Jiului s-au 
îndreptat in d:min.-uț,i zilei dc 3 august spre zonele de agrement.

Minerii Lup.mului si-<‘u săr- 
batoi t ziua ].( tradiționala lor 
bază de agrement de la poalele 
btr.ijCi — pe platoul ce mârgi- 
n apele cristaline ale piciu
lui de munte Braila. De dimi- 
nc.it i, acest platou a devenit un 
veritabil amfiteatru natura) al 
ve-eliei. Și-au dat intilnire aici 
cu soarele verii, cu aerul curat, 
cu pajiștile intmse pina Ja lizie
ra pădurilor de fag, mesteceni și 
brazi, sute dc mineri de la ex
ploatările Lupeni și BărLăteni, 
preparatori, cu familiile lor. 
Ziu;1 însorită i-a atras cu mir. 
cu mare. (țc dimineață, jntilnirea 
a as ut loc nu numaj cu acest 
generos colț al naturii, ci si cu 
formațiile cu ural-nrtisti. o ale 
Clubului din localitate, care au 
a'vut, d- fapt, loim determinant, 
în asigurarea veseliei și a bunei 
di poziții pe această vale, dc-a 
Iun ii întregii zile ,\u atras și 
au bucurat sufletele oaspeților 
do lfl Brăda concertul de pro

menadă al fanfarei miniere, pro
gramele formațiilor de muzică 
ușoara și populara Salt I și Salt 
II.

La buna depoziție a oameni
lor, care s-a prelungi) pina seara 
tirziu, in ijRida ploii care a- 
menința către orele după-arme- 
zii, si-au adus contribuția lor 
deloc- de neglijat, desigur, si u- 
nitățile comerciale de alimenta
ție publică. A fost si bere ()in a- 
bundență, au fost și mici și dul
ciuri pentru copii, <|ecj a fost 
totul, ne asigura <41. Gh. Vrâ- 
biescu, se. relarul sindicalului 
EM Lupeni, ca minerii, de ziua 
lor, împreună cu familiile, să 
se simtă bine.

La Brăița, 3 august a fost O 
zi plină, o autentică zi a bucu
ri-a. (IV)

(Continuare în pag. a 2-a)

Evenimentul KG^EER ONE al săptăminii: 
Cupa ziarului 

„ZORI NOi“ la fotbal
— 9, 10, 11 AUGUST —

■ SPONSOR UNIC — SOCIETATEA COMERCIALA 
, ZORI NOI" — S.A. ■ PARTICIPA ECHIPELE DIVI
ZIONARE DIN \ ALEA JIULUI ■ PREZINTĂ — SEBAS- 
TIAN DOMOZINÂ ■ IN 1 RECERILE SINT ÎNREGISTRA
TE DE TEU A IZll NE H \ INE ȘI FANFARA ■ Femeile 
și copiii — intraie gratuită.

Precizări privind pensiile
In legătură cu nedumerii ilv u- 

nor pensionari privind majora
rea pensiilor, pian precizările fă
cute dm parte.i cabinetului mi
nistrului de st.it însărcinat cil 
calitatea vieții și protecției so
ciale Agenției lionipri’s, se a- 
testa că la procentul de majora
re prevăzut in tabelele publica
te este inclusa și compensația a 
coidata in urina ultimei etape de 

liberalizare a prețurilor. Spre 
< \emplu, pensia actuală de 3000 
lei (care cuprinde pensia de l-a- 
za de 1530 lei primită pina la 
1 aprilie 1991 plus compensația 
de 1470 lei) va fi majorată cu un 
procent de 30,3 la sulă, rotunjin- 
du-se la 4090 lei. Celclalle dat?, 
în tabelul recent publicat în zia
rul nostru, sint corecte. (I.D.)

Primim de la Societatea 
comercială „Diamant"SA

Zvonurile cu privire la faptul 
că berea la cutie distribuită mi
nerilor, cu prilejul zilei de 3 
august este alterată, sau cu ter
men de garanție depășit, sint 
FALSE și, apreciem noi, RĂU
VOITOARE. Berea distribuită es
te numai marca VENUS PILS- 
NER. Face parte dintr-un lot 
special, achiziționat de S.C. „Dia
mant" S.A. și este ștanțată cu 
datele 6, 7 și 9 iunie 1991, acestea 
fiind, așa cum stă scris pe cutie, 
datele de fabricație. (FOR PRO- 
DUCTION DATE, SEE END OF 
CAN). Tot pe cu ti# stă sens „Ga
rantat 1 an dc la data fabrica
ției (BEST FOR 1 YEAR"). Orice 
altă bere distribuită nu face par
te din lotul adus de „Diamant".

Cu ocazia zilei de 3 august, 
cînd s-au comemorat 14 ani de la 
primele m nifestări anlitotalilare 
ale minerilor din Valea Jiului 
S.A. „Diamant" a oferit în afară 
de bere — 80 de cartoane cu cio
colată din import, 5 tone carne 
de pasăre, portocale, 10 tone pre
parate din carne, cașcaval. Cit 
privește ultimul produs, el a fost 
achiziționat prin ICRA Deva și 
de aceea a fost pus in vînzar.', 
deși pe roțile dc cașcaval sta 
scris . Di ia guvernul italian".

lloiațiu Al EX ANIJRESCli

Pescuitori de perle
<0?i<e orn.s care se L-P' ă so- 

C ’ • ■'<. in sfir.it, a venit vre-
in , -,â aibă și o univrr-.italc. Și 
a .tei apărut in țmă 25 dc 
jnst iuții do >nvăiaminț superi
or. Și vor mai fi. Toate particu
lare, alaturindu-se și conciliind 
pe cele existente, dc stat. Este 
Un fenomen ta<e ar merita_ să 
li analizat in detaliu in-trueît 
a'e i'uți pozitive, dar aV unse 
rlopâ paravanul unor interese 
foarte clare : af.iceri, profit Așa 
au fost înființate, nu m baza fi
nei așteptate ]cgi a invățamintu- 
lui, < i a I'r i 31. dec j nu uni
versități, ci societăți comerciale. 
Sint tot un fel dc primitori de 
perie dar în ape reci.

In iunie poate mai mult de 
jumălale rlin tinerii absolvenți 
ai liceelor n-an trecut peste șta
cheta baralameatului, anii) aces
ta ridicată mm sus. lata că uni
versitățile particulare s-an Hin
di' urgent la ei, bacalaureatul

Tiliei m SI’ \TA RU

w (Continuare in pag. a 2 a)

Abuz si inconștientă» t f
C rt unuj cai c am lucrat mulți 

ani pe șantierele de construcții 
ale Văii Jiului, ma v td obligat 
-să a>-t conCf-‘tiiț-nilor fn i, in iu_ 
siv beneficiarilor,. autorităților 
Îndreptățite unele nereguli pe 
care le constat în < d ce pri
vește modificările aduse d'- ca
lic mulți cetățeni apartamente
lor in care loeiiies'-, modificări 
care se lac. indecși bi ilupa ce 
apartamentele au fost cumpărate 
<|< către locatari.

in multe construcții, îndeosebi 
Ja blocuri, se fa(- modilTairi de 
către jocalari prin demolarea u. 
nor pereți s,,u pfm criaie, de 
goluri (nișe). Ceea ce c mai 
grav este Liptii) ca a este mo
dificări se fac, in multe cazuri, 
chair în structura dc rezistență 
n clădirilor. Deci, pericolul este 
iminent, este vorba doar chiar 
<|e integritatea și soliditatea 
•structurii d'' rezistență.

Altceva La unele blocuri caro 
au boxe in subsol, mulți loca-

N. N. SJSSIf, 
|'< li o. ani

(Continuare In pac. ■ 2-«)

Parcul.
O nouă etapă

E te poale, cel mai plăcut lu
cru pentru reporter sa scrie des
pre oamenii caic „se țin de cu. 
\ pil'' și cale lașa ceva in urma 
lor. Anonimii care iși depășesc 
condiția dc ne iinoscuți prin 

numea. Iată dc < scriem din 
nou despre parcul care simbăla, 
de la oi a HI, preț de eitcv.i ci a- 
suri bune, a fost punctul nr. I 
de utr.uțic jicnii u copii. Primă
ria a promis că bi 1 aii) u t par
cul va avea o altă fața. Și s.a 
ținui de iiivml. I'inlina arteziana 
funcționează și, sa fim cinstiți, 
arata foarte frumos. La fel |ar- 
rlmiei'ele apăruți pi in transfor
marea celorlalte linfini. Ueile 
■aat cinate. Ș-ail pus borduri noi, 
s-uii asfalt it cileva zeci dc metri 
de alei, l’isla pentru patinatorii 
pe lotilr, luciclișli și tricicliști

lloiațiu Al IX \ MIRI.SUI

(CnitLitmare In pag. a 2-a)

Clubul sindicatelor Petrila
oigani/cază ui mătoarele Ici ctn i :

— croitorie
•— dai tilografic — secretariat
— contabilitate generală

— coafură

— cosmetică

— ma niclii u ră-pedichi ură

— depanare radio-TV

— ospătari-bai mani

— but alai i-cofetai i

— limba engleza

— limba franceză
•< • " o .■> ,a

Locuri limitate. Informații și înscrieri la Direcțiunea 
clubului, zilnic, intre orele 8—20. (2I54) ‘

, A n, A . - -

I

«

4

sfir.it


2 ZORI NOI M ÎR'I’L 6 AI Gl ST l'J9l

SPORT
Evenimentul numărul 1 al săptămînii trecute

FOTBAL: CUPA LIGII SINDICATELOR MINIERE

Teren de joaca 
Grămadă de moloz

• E.M. Petrila, prtma câștigă
toare a Cupei Ligii Sindicatelor 
Miniere la fotbal • E.M. Lonea 
— mar:i invinsă, locul II • E.M. 
Aninoasa nu a pierdut locul III
• Preparatorul Lupenj — un 
meritat loc IV • Domnul Miron 
Cosma, liderul Ligii, a Inmînat 
echipelor participante Cupa, di
plomele, banii ți... lingura de 
lemn • Prefectul județului dom
nul Costcl AHc, a fost prezent la 
aceas.ă mare manifestare spor
tivă • Subprefectul județului, 
domnul Ionej Botoroagă. iubește 
fotbalul • Inițiatorii acestei com
petiții, EM Petrila cîștigă la 
mare luptă... 35 000 de lei • Ma
rea invinsă E.M. Lonea a Inca. 
sat 25 000 de Ici • EM Aninoasa 
a contraatacat puternic, ajungînd 
la 15 000 de lei • Preparatorul 
J.upeni a luat ultimii 5 000 de ici
• Golgcî 'ru] turneului, luptăto.
rul Sâplnța» de la EM I’etrila 

< u 1’ goluri : M00 de lei • An. 
<l:oanc, de la EM Petrila — 9

pentru... nimic • Kalay, 
FM I.onea, 8 goluri... ratează e- 
g.al are a in minutul 103 • Homan, 
FM I.onea, cel mai bun portar 
al tu;noului, pr.mește 6 goluri

• ' M, EM Pe- 
tr la. pi.me.ște 8 goluri și... îm- 
b~.iți . rile colegilor • EM Live- 
zen: v < păstra, pentru un an lin- 
«un i dc lemn • Domnul Gheor- 
ghe Mora, E.M. Lonea primește, 
diploma pentru cel mai înfocat 
suporter • Cea m-u disciplinată 
galerie — E.M. I.. nea • Cel mai 
curajos arbitru: Ion Diacomscu
• Domnul Genu Tuțu primește 
diploma pentru o originală și 
elegantă transmisie • Nici un 
accidentat grav pentru asistent.! 
Adela IToreseu. -medicul" com
petiției • Repriza a 111-a sau o 
amintire a cvtt ce a fost • A în
ceput numărătoare.! inversă: mai 
sînt 3C1 de z le plnă la finala 
celei de a doua ediții. • Un car
tonaș galben, 50 dc lei amendă
• Toți arbitrii municipali — pre-
zenți ■
tinderi, F. M. Petrila a făcut mar
caj strict la K.ilay, E.M. Lonea. 
Intre saltea și teren nu există 
nici o deosebire. Peste tot tre
bui! i lupți • Preparatorul 
l.upcn. ș: locul I — nici un car. 
tonaș gulbe •
pă lo< ul II, pentru un «mgur car
tonaș — Anilmun. • EM Ani-

noasa — locu] Iii peste tot • 
Două cartonașe, unul pentru Pa
ter și altul pentru Dumitraș, 
cîndva o mare speranță a ani- 
nosenilor • E.M, Lonea, locul IV, 
pentru trei cartonașe galbene — 
Ciobanu, Terza ți fostul fundaș 
a] Petrilei, Siminiciuc • EM A- 
ninoasa a avut ca tactică de Joc 
contraatacul • Preparatorul Lu
peni, o echipă de mingicari, s_a 
îndrăgostit de locul IV • E.M. 
Lonea, o neșansă în fața vechilor 
prieteni • EM Petrila — o for
mație cu suflu și luptători.

FINALA MIRE
EM PETRILA — EM LONEA 

2—1 (1—1). C nste învingătorilor, 
onoare învinșilor. Primul gol es
te înscris de Săpința i, EM Pe
trila, în minutul 15. i egalat 
imediat Maczanga, în minutul 
17- Repriza a consemnat egalita
tea.

In partea □ doua. Banga și 
Ibman scapă c-u fața curată. Si
miniciuc, Kcrtc z. I’opcscu, Ka- 
lay. Maczanga, EM Lonea, au 
jucat împotriva foștilor colegi de 
la EM Petrila, Banga și Chiri- 
țoiu. După 90 de minute, rezul
tatul este nedecis: 1 — 1.

în primele zece minute de pre
lungiri, niri o echipă nu înscrie. 
După schimbarea iertărilor, 
Homan bate palma cu Banca la 
mijlocu] terenului ca t>n semn 
<ă... urmează golul. T.a primul 
contraatac pe stingă, Săpințan 
scapă de marcajul liniei de fund 
și, pe lingă Homan, înscrie go
lii] victoriei, în minutul 101.

In minutul 103, Kalay trimite 
dc Ia 6 metri cu eaptij în br<a. 
țele lui Banga. ratind egalarea.

Ultimul 
Homan la 
versarului 
tă echipa, 
locul Ii. deocamdată. Petre l’opa. 
fluieră f.naln] 41 stadionul este 
invadat dc biicurin acestui suc
ces al echipei ciștigătoarc.

I IN AI A Ml( \
EM ANINOASA — PREP \RA- 

TORL'L LUPENI 4—2 (0—1). Re
priza se Încheie cu avantaj pen
tru Preparatorul, care înscrie in 
nan. 20 prin Simo. Ivanov c- 
galează în minutul 16. Se acor
dă 11 metri în minutul 52 și 
Pater înscrie: 2—1 pentru anino- 
seni. Gurghian egalează în mi
nutul 7.3. Gol in minutul 74 prin 
Her și .3—2. Codrca înscrie în

„văzut" : 
Trestian, 
Dumitraș, 
v, Fîță,

Ilabian, 
Kovaci,

minutul 77: 1—2. S-au 
Marinescu, Munteanu, 
Pantelimon, Bodoni, 
Miron, I v a n o 
Cod rea. Pater, 
TIcr, David, Bocoș,
de Ja EM Aninoasa si Dîmboianu, 
Păduraru, Gurghian, Coman, Si- 
mo, Rusanu, Resiga, Scutariu, 
Ciuboată, Mihai, Lazas, Purcaru, 
D'Jnârințiu, Orșean, Rotaru, Sîr- 
bu, de la Preparatorul Lupeni.

ARBITRII
prima dată, pe terenul 
aplicat regulamentul 
arbitri prezenți la fie- 

Ciulavu, 
a 

fi- 
cu

Pentru 
Țiul s-a 
FIFA: 4 
care întîlnire. Cristina 
al patrulea arb:tru a oficiat, 
operat schimbările. Arbitrii 
nalelor au fost desemnați 
cinci minute înainte de începe
rea partidelor. Finala mică a 
fost condusă de „manieratul" Io
nel Cîrstea (centru) și ambițioșii 
Gheorghe Avram și Ion Păscuți 
la margine. Finala mare a avut 
In prim plan pe merituosul Pe
tre Popa (centru), ajutat dc „so
brii" Gheorghe Fmilian si Ois. 
tian Kuszai.

S-a construit și se mai construiește încă. In cu ri'.in? Este ușor 
de văzut! La ce nivel? Ajunge să vorbim cu locatarii 5i ne dăm 
seama.

La locuri noi, oameni noi! La blocuri noi, familii noi! Familii 
tinere, cu mulți copii. Copii fără copilărie, fără un spațiu pentru 
joacă. Unde ne trimitem copiii să se joace? în gunoaie, în grămezi 
de moloz și prin șanțuri, pe care constructorii au uitat să le mai 
acopei e.

Pe strada „General Vasile Milea”, fosta stradă „Dr. Petru 
Groza“, s-au construit cîteva blocuri cu o arhitectură ce lasă de 
dorit și cu un confort minim. Printre ele se află ți blocul nr. 28. 
Din exterior arată acceptabil, pentru că acum vreo două-trej luni 
s-au încheiat lucrările de finisare ți tencuire. Este un bloc cu 
familii tinere și cu zeci de copii de-o șchioapă. Problema este că 
nu au unde se juca. Blocul este asediat de grămezi de moloz, de 
resturi lăsate de constructori, de gropi pline cu gunoaie (nici 
măcar containere nu există) de țevi, de conducte. Aici găsești tot 
ce vrei ți ce nu vrei mai ceva ca ia „Ferometal". Numai leagănele 
lipsesc, numai spațiile verzi nu există. Acești copii, care astăzi ar 
fi trebuit să învețe ce este jocul, se vor deda și ei numai la vio
lență și vor ajunge la concluzia că florile și iarba sînt covoare 
artificiale ale pămintului.

Oare cei de Ja RAGCL sau cei care 
blocului, nu au copii? Sau dumnealor ie place sâ li se joace copiii 
în gunoaie? Ne îndoim de lucrul acesta.

Din păcate, cazul nu este singular, 
aceeași situație, iar părinții, se vede treaba, își trimit copiii să sc 
joace în parcul de lingă Hotei Petroșani, unde fac baie în... fîntîna 
arteziană. Dacă la piscină intrarea este 60 de lei. fac și ei baie 
pe unde apucă, doar este vară!

s-au ocupat de renovarea

Zeci de blocuri sînt în

Nana GARANȚII

Ziua minerilor Văii Parcul. H noua
(Urmare din pag. I)

I.A PET RII. \

etapă
(Urmare din pag. I)

PESCUITORI
(Urm.ir*  dio paj t)

fiind considerat o bagatelă, ur- 
mînj ca diploma să fie prezen
tată mai tlrziu. Dar în absen
ța unei legi o tnvățămtntului ți 
a aminării sine die a atestării 
tuturor universităților potrivit 
standardelor internaționale în
florește acest soi de afaceri pe 
spinarea contribuabililor șl flu- 
turîndu-li-se tinerilor creduli 
perspective Iluzorii. O altă ches
tiune vitală pentru orice Insti
tuție de Invâțămint, fie superior, 
fie preuniversitar (poate că vor 
fi ți in acest domeniu inițiativei), 
este spațiul didactic și corpul 
profesoral. Or, corpul profesoral 
este recrutat dintre profesorii 
d>n lnvățămlntul de stat și din 
profesorii.pensionari. Ei sînt în 
față, ln spate fiind oameni de 
afaceri. Pentru ca un tlnăr să 
fie student la una d'n universi
tățile particulare — Ecologică, 
lîyperion, Atheneum sau, mal 
nou Dinubi'Js , etc — părinții 
trebuie să plătească bani grei 
P ntru niț’e perspective in erte

corner ii cădește pe 
3 metri de poarta ad- 
— împreună cu toa- 

d ir pe contrare scrie...

DE PERLE
Dar puzderia de universități 

particulare nu este <jecît un efecî 
al puzderiei de partide care se 
înmulțesc cB ciupercile după 
ploaie. De cîteva luni tot aștep
tăm o regrupare pe eșichierul 
politic al țării întriicît progra
mele celor peste o sută de par. 
tide nu p°t 11 atît dc radicnl dc<>" 
sebite. Tot felul de refulați ți 
veleitari s-au trezit Intr-o bună 
dimineață că pot ți trebuie să 
fie $cfi de partide și că locui lor, 
deci, n-ar ma| fi aici, ci acolo, 
sus, în Parlament, unde s-ar 
trăi, zic c*> numai cu ambrozie 
și nectar. Nostim este 
îți văj de necazurile 
iu] politic fiind ceva 
vede, nu se simte, ny

Așadar cr’e două
de înmiiți» a universităților pnr,- 
ticulare șl formațiunilor politice, 
par a fi “n tandem care bom. 
bardează atenția, destul dc amor
țită, Insensibilă, a oamenilor. Se 
simte apropierea alegerilor, mal 
întîi jocole, aP0'. anul viitor prin 
vară ori toamnă, cele pentru Par
lamentul bicameral. D<’ci e nece
sar capital. Politic ți din celă
lalt.

că oamenii 
lor, capita- 
ce nu se 

se miroase, 
fenomene.

minerilor 
Concert in 
de Clubul 

Au

Concertul fanfarei 
a durat peste 3 ore. 
aer liber, organiz.it 
sindicatelor minei I’etrila. 
putut fi ascultate muzică de pro
menadă și prelucrări de folclor. 
A urmat o audiție muzicală

fanfarei 
parcul

4 ore, cu mu- 
ușoară. Nu au 

lipsit comcrcianții. Societatea co
mercială „Diamant’’ S.A. a 
rit mici, bere, răcoritoare, 
produse.

maraton — perie 
zică populară și

LA PETROȘANI

minerilor 
centrul al

Concertul 
susținut în 
orașului, inaugurat chiar în ziua 
de 3 august, a fost excelent. Oa
menii s-au bucurat din inimă, 
ceea ce ne obligă să-i felicităm

Primăria

ofe- 
alte

dir.

și ei la Inălți- 
,J3rădet‘‘ cit și

pe organizatori
Petroșani.

Comcrcianții -
me. Atit jn zona
in oraș, toate cele necesare pe
trecerii plăcute a zilei au fost 
din abundență. (Al. H.)

Abuz și inconștientă
(Urmare din pag- O

tari depozitează materiale in
flamabile — benzină, vopsele pe 
bază de ulei, uleiuri, carbid, bu. 
teiii de gaz, tuburi d oxigen 
eta. țj cate acestea creează peri
col de incendiu sau dc explozii 
«are. Doamne ferește, n-ar fi 
spre binele nimănui. Totodată, 
alți locatari transformă subsolu
rile blocurilor în adevărate „eres. 
«Atolii", amenajlnd aici cotețe 
pentru păsări, clini, pisici, nutrii 
etc. — o adevărută sursă de In
fecție, ca ’ă nu mai vorbim de 
mirosurile Insuportabile pe care 
le degajă acestea pentru toți lo
catarii.

M-nț referi la încă an feno. 
mtn și mal grav; subsolurile 
multor blocuri sînt pline cu apă 
menajeră provenită d>n aparta
mente, deci 
canalizărilor
Ie inenajero 
(lactic, urlo 
armătura din betonul dc funda, 
țio țl chiar însuți betonul din 
subsolul clădirii, elevația.

O altă inovație: coloanele dc 
aerisire ale apartamentelor (că 
mările) au fost transformate, in

inundate, datorită 
înfundate. Or, npe- 
conțin diferiți acizi 
etc.) care corodează

multe cazuri. în coșuri de fum, 
ceea ce împiedică aerisirea a- 
Dartamentcior.

Și acum încă un fenomen care 
deranjează estetica arhitectonica 
localităților noastre, dar prezin
tă și un pericol pentru locatari. 
Sînt modificările aduse balcoa. 
nelor. Au fost închise multe bal
coane, dar, ceea ce este mai rău, 
multa din acestea au fost trans
formate în pivnițe, unde se de
pozitează diferite materiale cu 
greuluțl concentrate pe suprafețe 
mici.

Iată dcar clteva nereguli care 
pot produce necazuri nu numai 
pentru cei care la creează, dar șî 
pentru colocatari, care sînt ne- 
vinovați, dar care pot plăti 
scump nbuzurile nu inconștiența 
altora Ceea ce mă surprinde, și 
nu numai pe mine, este faptul 
că nici Institutul de proiectare, 
nici beneficiarul clădirilor, res
pectiv, RAGCB gl nici adminis
trația locală nu «o sesizează și 
nici nu se alertează în fața a- 
cestor abateri do ln regulile ele
mentare de construcții. Adică, 
nu iau măsuri pentru oprirea 
nccstor modificări șl prevenirea 
neregulilor care prezintă un real 
pericol pentru integritatea -,1 srt- 
nîil <1< a loi atai ilor.

care
Emil
Vag- 
Bur- 
alții, 

domnii

este gata. Sc lucrează la reface, 
rea covorului verde și la finisa
rea jardinierelor. Da, acum par- 
cu] are o altă fața. începe să 
semene a PARC. S-au montat 
37 de bănci și peste 20 de coșuri 
pentru hîrtii pentru ca parcul 
să fie păstrat mereu curat. S-au 
plantat peste 20 000 de fire de 
flori, care de care mai frumoase. 
Costul investiției făcute de pri
mărie în parc — peste 500 000 
de lei! Să_i cunoaștem și pe „ano
nimii" care au încercat să lase 
ceva în urma lor, să îmbogă
țească urbea cu ceva. Ei sînt lu
crătorii serei de flori a pr, măriei
— echipa condusă de doamna 
Constantina Crișan — grupul 
de muncitori din echipa de în
treținere a drumurilor de In 
R.AGCL, condusă dc Nicolne 
Sloica, brigada de lăcătuși de la 
UPSRUEEM Petroșani, din 
au făcut parte maistrul
Ariton, muncitorii Romeo 

ner, Arpad Vass, Roinică 
lacu, Aristică Popescu și 

cu toții coordonați de
Vilhtlm Kleibcl — primarul mu
nicipiului, ing. Nicolae Ionașcu
— șeful serviciului urbanism și 
gospodărie comunală șl locativă 
al primăriei și Istvan Hodoș, teh. 
nician In cadrul aceluiași servi
ciu.

începe acum etapa a doua ln 
construcția parcului: terminarea 
lucrărilor de execuție a cofetă
riei copiilor — aceasta este des
tinația „pagodei", b(n« aleasă, 

spunem noi — șl montarea „tre. 
nulețului veseliei", în zona din
spre strada Avram Iancu a par. 
cului, aceste două obiective, cu 
sprijinul unor Întreprinzători 
particulari. Se vor planta la 
timpul potrivit șl pomi. Rămîno 
ca noi să păstrăm ceea ce s-a 
făcut. Spunem asta, pentru că 
deja am lntllnit stricăciuni pro
vocate de indivizi inconștienlți și 
copii lăsațl de capul lor.

Pînă una, alta — «îmbăta, 3 
august, parcul a găzduit primul 
concurs al patinatorilor ți bicicliț. 
tilor „de-o șchioapă".

Sponsorii — cunoscute firme 
din Petroșani — au oferit premii 
dulci ți atractive.

organiz.it
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SUCCES DE PROPORȚII PENTRU\ 
VIAȚA CULTURALĂ A VĂII JIULUl\ 
ARTĂ, LUMINĂ, BUCURIEȘ

S-a tras, așadar, cortina. Dincolo |- euforia momentului, de 
excepționala organizare, de laudele pe care, pe merit, le aducem 
invitaților, de bucuria pe care au trăit-o oamenii, să încercăm să 
ne desprindem pentru a analiza, cu luciditate, prezența \ âii Jiu

SALONUL I)E \RT\ FOTOGR\FI( \
33 de lucrări in alb și negru, realizate de 13 autori di» Vul

can, Petroșani, Lupeni. Multe dintre ele au fost expuse în ultimul 
an Ia prestigioase saloane organizate de FlAP în toată lumea. 
Spania, Mexic, Belgia, Italia, Franța, Olanda, Ungaria și alte 
țări le-au fost gazde. Ceea ce spune foarte mult despre valoarea 
salonului. Dincolo de palmares, se cuvine să-i amintim pe toți 
cci ce expun la clubul din Vulcan, in acest salon, pentru că, îm
preună. au creat o cronică în imagini a vieții spirituale de ieri 
$i de azi din Wj Jiului, apleeîndu-se cu migală asupra tradiți
ilor. Ei se numesc Francisc Nemeth — extraordinar ochi si mînă 
de artist — Helen și Zoltan Bloch, Titus Jurca, Attila Fullop, Pa- 
vel Pișcorean — toți din Vulcan, Ion Vinutoru, Ioan Ștefănescu. 
Vasile Pollak din Petroșani, Liviu Bota din Uricani, Iosif Tell- 
mann. Varga Alexandru ți Siegfried Fisscus d*n  Lupeni.

• Societatea Comercială „STRA 
LV SA Vulcan. • REGIA AUTO
NOMA A Wl’ll El PETROȘANI.
• Societatca comercială „ZORI 
NOI1* SA Petroșani. • SINDK.A- 
1EIF. LIBERE ale minerilor <lc 
l.a FM VULC AN Șl 1’ARONHNI.
• Societățile comerciale „l’ARiN- 
Gl I." SA Petroșani. „ȘTII r OM1* 
SA Vulcan, „îiN'K ' S\ \ ul< an.
• SfNDK ATUL I.IBI.R nl sa 
liriaților RtXUl. — H I ( I RO- 
trMKAtr PAROM.NI. • So-
ictățile comerciale „(OM II INI) 

MM. ..EROS — (OMIMII'X11 
SRI, Vul<ar>, • Soci<lal< i <o 
mercială import export s|(f
SO< V *.

CONCURȘI! DE INTERPRETARE
I_a coregrafic, puține bune. D< ir ansamblul Casei de 

din Petroșani a însemnat ceva, si ace'ta departe de ceea 
ca poate oferi. Mai e mult rlc lucru. In rest nimic. Trist
Unde sînt dansatorii din Uricani, Dealu Babii, petrila, Lonea, Vul
can 7

Orchestra ansamblului „Parîngul", nț Casei de cultură d,n 
Petroșani, dirijor George Cilțea, bine. Sensibilitate, muncă temei
nică. In rest 7 Unde au fost tarafurile din celelalte orașe 7 Unde 
au fost fluicrașii din Cimpa sau Dealu Babii 7

Soliștii vocali, mediocri ți submediocri. Au lipsit „vîrfurile1*,  
iar tinerii, cu două-trej să le spunem sclipiri, nu au convins. în 
plus, repertoriul din zonă a lipflf. Valea Jiului a rumas corigentă 
la acest capitol.

Soliștii instrumentiști ; Daniei Brlnzc.i — foarte b ne De ce 
numai el 7 De ce nu au concurat ți ceilV.i pe care ii cunoaștem?

Multe, foarte multe minusuri în reprezentarea Văii Jiului în 
acest concurs. Cerem celor ce răspund de cultură să intervină 
grabnic. Decăderea cluburilor sindicatelor, a formațiilor sindicnle 
este rapidă și nefastă. Și încă un aspect: n>ci Un solist nu a putut 
ră prezinte integral costumul popular autentic d n zonă. Nu mai 
știm să prețuim autenticul 7 Greu de crezut.

CRAI NOU1A MOI BINE-AI VENIT!"
Nico.ae Furdui Iancu și membrii formației in

strumentale „Crai Nou“ din Alba I»lia, adică 
Daniel Iancu — vioară, Victor Bercea — tara
got. saxofon, Alexandru Borca — acordeon, au 
concertat pe scena „Nedeii Vulcănene“, dînd 
strălucire unui spectacol de folclor coregrafic și 
muzical, care a durat peste 5 ore. Turneul me
sagerilor artei românești, a fost sponsorizat de 
Societatca comercială „Straja1* SA din Vulcan 
(director, ec. Iosif Daminescu). După încheierea 
manifestării, domnul Nicolae Furdui Iancu a 
răspuns întrebărilor noastre.

— Domnule Turdui iancu, ați fost in mijlocul 
minerilor și înainte și după evenimentele din 
decembrie 1989...

— Și de fiecare dală cu inima deschisă. Am 
cintat aici de 5—6 ori. Vin mereu cu inima . 
curată intre oamenii Văii Jiului. Vremurile s-au 
schimbat, oamenii sint la fel de primitori, dor
nici de frumos, gîndind și simțind românește, 
entuziaști.

— Aveți un repertoriu larg șl deosebit.
— Nu cint melodiile mele, ci ale 

muzică de inspirație folclorică din 
texte profunde, vibrante. Cintindu-1 
acest repertoriu a fost îndrăgit de 
Cînte ul și textul, îngemănate, merg la

— L-ați interpretat și peste hotare 7
— Eu cint mult în țară, pentru românii noș

tri. N-am prea cintat „afară* 1. Asta și 
că ofeVtelc p<imite n-au fost serioase, 
accept invitații ca să fiu „la număr", 
am fost peste hotare, m-am străduit să 
zint cu demnitate România. Nu vreau să cint 
peste hotare „la mila cuiva**.  „Umilința1* de a 
merge peste hotare fără un ban — diurnele sînt 
simbolice, iar de dincolo, cițiva gologani — m-a 
făcut să resping acele invitații, destule la nu
măr, care nu-mi asigurau condițiile materialo

pentru a r.ePlczența demn, pe scenă și în al ira
t->_—...... Fr’IW :...j este mai ales ai ,ei, România. Publicul meu 

în Vară.
— De fapt, cine sinteți,
— Născut in Sohodoi — 

moților, am copilărit in Abrud, unde îmi 
și părinții. Intre mineri. Sini învățător, 
lucrat în învățămînt între 1979—1989.

•?
Țara 
sînt 
Am 

- ----- ------. Poale
voi reveni la catedră. Cunoștințele de pedago-

domnule Iancu 
Cimpeni, în

CUltUTH 
ce știm 
adesăr.

scenă, 
tai a 

inimi.

pentru 
Eu nu 
Oriunde 

repre-

țării. Este 
Ardeal, cu 
pe 

toată

I

LLI

LLI

gic ți psihologie, dobîndite ca învatâtor, mă 
ajută mult în relația estetică pe cmc o stabiles. 
de pe scenă, cu publicul. Am multe înregistrări 
la radio și un disc.

— Cum aprcciați „N'ixlcia Vulcăiieană1* ?
— Un... reînceput promițător. Tradiția reînvie, 

Greutățile au fost învinse nrintr-o organizare 
de excepție | Va fi, nu mă îndoiesc, si mai b:ne 
anul viitor. Bariera Artificială, psihologică, i- 
nerția, acel „dat din umeri1* în fata inițiativei 
valoroase nu fost de-acum frînte.

Tara moților și Valea Jiului sînt legate pe 
vecie, spiritual, prin munte, minerit, pădure, 
adîm uri. Frăție de muncă. Minerii, oameni tă
cuți în aparență, printre care am copilărit -int 
dornici de lumină spirituală și, cînd o au, sO 
bucură ca niște copii. Oricînd voi guși timpul, 
voi reveni aici, în Vale. Le urez „Noroc, bun 
sănătate și să ne vedem si la alte Ncdei,, cit 
mai bogate, mai frumoase.

jjonsoril ediției L A UREA TI, LA
Ml Z|( \ POPI I AR \

Soliști so-.ill: Premiul întii 
Evsei Lenuța — Brad; premiul 
al doilea: nu s lt acordat; pre 
minj ni treilea Vinre) Stoleri —
— I'tiiln, I.lvia Bobcan — Pe
troșani, ioadiim Budai. Antei
— Petroșani; Soliști instrumen
tiști: Piomaij iutii: D mie| Ian- 
Cu •— AH'i luli.i. Porii Bulz —- 
Vața; premiul al doilea, înnoi 
( o?,, I1 :id. Daniel Brînzrn — 
petro vini. Aure, Stingă — Vața;

■>. ni" al trci'c , nu ’ a ncor- 

ij.it. Formații de dmsuii popu
lar . Premiul iutii nu s-a acor
dat; premiu) ai doilea: Casa de 
: ultitrn Petroșani și ( isa de 
cultură Brn I, premiul al treilea 
nu s-a acordat. Orchestre; Pic
iului întîi — Casa (;o cultură pe
troșani; promiu| il ilpilCa Casa 
de cultură Brad ți Casa de cul
tură Vița Premiul special al 
luciului pentru aut» n'.icitalea și 
frtimii< țra costumului popular: 
Nu >1 if Fu: :iui Ian ii Vi a 
îll’:.l.

U RE AȚI
\R1 \ l'OTOGRAÎ 1( \

Premiul înlîi : lucrările Judo- 
|nlă“ gi „Pastorală1* semnate de 
Francisc Nemeth — Vulcan. Pre
miul a| doilea na s-n acordat ; 
premiul n| treilea: lucrarea „Por
țile satului" semnată d» lltlcn 
Blo<h Vulcan; premiul spe 
eia| al ziaiului „Zori noi" lu. 
ciăriie „Soarta" do lriinr:i'c No- 
meth Vnl< m T' J’e marginea 
hni" • d” Jon VinVoru Pe n-
„in

in deschiderea 
manifestărilor

simpozion
1 .a deschideri a Ncd> n, la Pri

măria oiașului a avut Ide un 
simpozion cu b-mn „Statul de 
drept și economia de piața'1. La 
lin i ar, a lu.it parte dl. V ..lei i” 
Butule.scii, deputat F.S.N In zia
rul d> nume vom oferi alte a- 

mânuire.

Nico.ae
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• Ministrul român d3 externe, 
dl. Adrian Năstase, a sosit du
minică la Tokio, intr-o vizită o- 
ficială de șase zile, in cursul a- 
cestei vizite, efectuată la invita
ția ministrului de externe japo
nez, A- Năstase va avea convor
biri cu omologul său nipon, cu 
președinții celor două camere ale 
parlamentului japonez, cu oa
meni de afaceri din Japonia. 
Principalele probleme ce vor fi 
abordate se referă la dezvolta
rea relațiilor bilaterale și lărgi
rea schimburilor comerciale din
tre cele două țări. Este posibiT 
ca domnuj A. Năstase să fie 
primit Și de primul ministru al 
Japoniei. • Misiunea de pace a 
țărilor Pieței Comune, a decla
rat șeful delegației, a dat greș. 
Această declarație survine în 
urma lipsei rezultatelor pentru 
care a fost constituită misiunea 
CEH- In ciuda tuturor interven
țiilor diplomatice. n acordurilor 
$< apelurilor formulate de con
ducerea Iugoslaviei, încetarea os
tilităților intre sîrbi și croați nu 
s-a realizat, zilnic, semnalîndu- 
se noi ciocniri soldate cu victi
me. • Parlamentul Croației a 
decis înghețarea relațiilor de o- 
rice fel cu Serbia, ca urmare a 
refuzului populației sîrbe din 
Krajna de a colabora în vederea 
încetării focului. • După ultima 
plenară a PCUS si mai ales du
pă semnarea tratatului START, 
cu Bush, era de așteptat ca nopu- 
aritatea președintelui Gorba- 

i>v să cunoască o oarecare creș
tere în rînduj populației si mai 
des ai membrilor PCUS. Dar se 

P ire că acest lucru este departe 
dc a se înfăptui, deoarece PCUS 
este la Up pas de o mare scin
dare, prima de la preluarea Pu
terii. în 1917. Acest lucru a fost 
i u- în evidentă de fostU] minis

1 i IJ
(2.. iiiii< — ‘i'i august)

' '•!>: nuc dură cu partenerul 
înjugai. Ca de obicei, cîștigă un 

.- treilea.
FECIOARA

(23 august — 21 septembrie)
Refacerea este dificilă, după 
tea „dezbateri pahariale", to

tuși posibilă, apclînd, eventi: îl, 
li străvechiul remediu: „cui pe 

■ ni. .*

Redacția șl administrația ; Petroșani, str. N. Bălccscu, nr, 2 Telefoane — secretariat: 41GG2, secții i 41663. 42464 
Tiparul r Tipografia Petroșani, sfr N. Bălce.scu. nr. 2. Tel. 11365.

B XI \NȚA
(22 septembrie — 21 octombrie)
Rostul pe care-1 vizați vi s.ar 

potrivi mănușă. In acest context, 
fiți cu ochii pe cel care aruncă 
mănușal

SC ORI’ION
(22 octombrie — 21 noiembrie)
Deși vi se pregătește un duș 

zdravăn, veți ajunge ud(a) acasă 
din cu totu) alte motive.

PROGRAMUL TV
1>IAR|I

6 august 1991
l 00 Actualități.
10,10 Calendarul zilei. 
i; . t; Film artistic.

„Gorila" la Bei lin.
(Franța, 1989). 

ipcr t'hannel.
* D ene animate. Lidia in 

J'j'i ui lumii.
■ t 1 ' a de muze ă.

■'•tuahtăți.
■ irita a treia.
Muzica pentiu părinți.

I i Irții 
mpretnieră TV. 

onflmnte.
i rr.uii de limbi străine.

.1 iz; i pentru toți.
i > i

-falii’., prietenii 
.''O Serial științific.

1 '.io Desene animate. Aventurie
rii spațiului. 

tru de externe, Eduard Șevard- 
nadze, șeful grupării pentru re
formă și democrație, care a a- 
rătat intr-o recentă declarație 
câ sub presiunea curentelor or
todox și reformist, PCUS este pe 
cale de a cunoaște cea mai mare 
scindare din istoria sa, ce poate 
deveni catastrofală. Părerea că 
PCUS va putea fi reformat din 
interior a declarat același perso
naj este este o iluzie si o varin- 
tă ce constituie una din gafele 
președintelui Gorbaciov De alt
fel, așa cum se cunoaște, în 
mai multe republici unionale 
PCUS a înregistrat în ultima 
vreme un recul de popularitate 
care face ca declarațiile luj Șe- 
vardnadze să nu fie simple vor
be în vînt • Partidul Socialis
mului German, fostul partid co
munist din Germania de Est a 
pornit o adevărată luptă împo
triva guvernului Germaniei, pen
tru a-și recăpăta patrimoniul și 
fondurile ce i-au fost luate după 
căderea regimului Honecker 
Luna trecută o hotărîre a gu
vernului a blocat fondurile fos
tului partid comunist, iar acum 
se încearcă confiscarea patrimo
niului. Lupta pentru redobîndi- 
rea averii este purtată. în prima 
linie, de Gregor Ghizi. liderul 
partidului socialismului. care 
fac? parte din parlamentul ger
man Eț a luat toate dosarele 
fostului partid comunist si le-a 
dus în biroul său care se bucu
ră, conform constituției germa
ne. de imunitate diplomatică, fă- 
cînd imposibij accesul cuiva pen
tru a intra în posesia 'datelor 
conținute do aceste dosare pen. 
tru a se putea susține în această 
luptă, liderul socialist a cerut a- 
jutnriil membrilor fostului partid 
si a maselor mari de muncitori. 
Si cum majoritatea muncitorilor

HOROSCOP
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie)
Persoana pe care o iubiți este 

terorizată de tot felul de pre
judecăți. I’c acest teren trebuie 
luptat.

CAPRICORN
(21 decembrie — 19 ianuarie)

Gontinuînd cum ați început, 
veți ajunge să jucați „în papuci 
și-n pielea goală..."

V ARSATOR
(20 ianuarie — 18 februarie)

Smteți luat (ă) in colimator de 

un comando special, în scopul 
manipulării. Scopul va Ii atins...

20,00 Actualități.
20,35 Sport.
20,45 Studioul economic,
21,10 Oi a adevărului.
21,25 Telecinemateca. 

Exploatarea minieră 
Valea de Brazi

aiiga.jcazâ direct sau prin transfer ;
— sudori pentru suprafață
— revizori tehnici auto
— rlill.jbist

încadrarea confotni Legii nr. I 1/1991
Kelații suplimentare la bitoul O.N.S. din cadrul ex

ploatării.

est germani sînt acum someri, 
trăind drama regimului capita
list, audiența apelului socialiști
lor feste cît se poate de largă. 
• Cu 16 voturi pentru și cu trei 
voturi împotrivă, guvernul Israe
lului a hotărît participarea la 
conferința de pace pentru Orien
tul Mijlociu, ce va avea loc în 
luna octombrie sub copreședin- 
ția URSs și SUA. Dar participa
rea Israelului la această confe
rință este în continuare legată 
de componența delegației pales
tiniene, din care se vrea a nu 
face parte delegați din teritoriile 
arabe ocupate de Israel. • Lide
rul OEP, Yasser Arafat. a decla
rat că pretențiile Israelului re
prezintă un act de dictat ce nu 
poate fi acceptat, mai ales că 
cei care se ocupă de convocarea 
acestei conferințe nu au consul
tat pe cei maj îndreptățiți în a- 
cest sens, în speță OEP. • James 
Baker, secretarul de stat ameri
can. aflat în vizită în Maroc l-a 
invitat pe regele Hassan al Il-lea 
să participe la conferința de 
pace regională din luna octom
brie. Suveranul marocan, care a 
fost invitat Ș> la reuniunile pre
gătitoare, a acceptat invitația. 
Marocul fiind deci încă de pe a- 
cum participant la conferință. 
Baker își va continua turneul în 
Algeria și Tunisia, pentru a in
vita și aceste țări la conferința 
din luna octombrie. • ta Istan- 
bul, 45 de miniștri de externe 
din țările islamice s-au întîlnit 
pentru prima dată după înche
ierea războiului din Golf, pen
tru a discuta problemele regio
nale cele mai acute, între care 
un loc 'distinct l-a ocupat parti
ciparea la conferința de pace, 
ta deschiderea reuniunii. pre
ședintele Turciei Turgut Ozal a 
rostit un discurs.

PEȘTI
(19 februarie — 20 martie) 

Cunoștință interesantă, cu ochi 
verzi. Nu pierdeți ocazia!

BERBEC
(21 martie — 20 aprilie)

Zarva excesivă din jurul dv. 
nu vă lasă să auziți decît laude. 
Mai există însă șoapte...

TAUR
(21 aprilie — 21 mai) 

Mutare intempestivă, cu cățel, 
cu purcel. Intervenția binefăcă
toare aparține unei vecine, care 
n-a uitat un... bine.

GEMENI
(22 mai — 21 iunie)

Notă maximă la capitolul farse 
reușite Nota minimă la pat 

RAG
(22 iunie — 22 iulie)

Astăzi, pentru dumneavoastră 
nu crește nici iarba, așa că vă 
stă bine cu nasul în... cărți.

MICA PUBLICITATE
VÎNZARl

VÎND televizor color Grundig, diagonala 67 cm. Telefon 4*160,  
după ora 16. (2178)

VÎND Dacia 1300, tamponată, asigurată ADAS, strada Repu
blicii, bloc 74/37, Petroșani. (21G5)

VÎND Dacia 1300 și Fiat 1300, Petroșani, strada Gh. Barițiu, 
24. (2166)

VÎND Audi 100. Petroșani, strada Oituz. bloc 2, sc. T, nP. 2 
(2175)

VÎND Dacia 1100, cu piese de schimb Lonea, strada Cloșca 
nr. 2/3. Familia Iuoș. (2173)

DIVERSE
A.I. Mecanică Fină „Stanciu", cu sediul în Vulcan, strada 

V, Alecsandri, parter, bloc 41, prestează următoarele servicii :
— reparații mașini cusut orice tip
— reparații mașini spălat (2158)

GRIGORE Emil mulțumește Poliției orașului Lupeni, plt. 
adj. Bulai Tache și plt. Goanță Gheorghe pentru operativitatea 
rezolvării cazului său. (2172)

CAUT apartament sau garsonieră, cu chirie. Petroșani, strada 
Oituz, blocul 2, sc. 1. ap. 2, sau telefon 70159. (2176)

SPITALUL orășenesc Vulcan angajează direct sau prin trans
fer. 2 șoferi autosanitară. Condițiile de angajare sînt cele prevă
zute de legislația în vigoare. Informații suplimentare la Biroul 
Personal. (2177)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament, 3 camere, centru Vulcan, cu apartament 

3, eventual 2 camere. Petroșani. Informații, între orele 15—20, 
cartier Dimitrov, Aleea Liliacului, numărul 6/1. (2162)

PIERDERI
PIERDUT contract închiriere și conți act energie electrică po 

numele Ilie Valerica, eliberate de EGCL Vulcan si IREH Vulcan. 
Le declar nule. (2163)

PIERDUT permis pescuit pe numele Bondoc Manole, eliberat 
de AGVPS Petroșani. 11 declar nul (2161)

DECESE

SOȚIA Maria, fiica Sanda și nepoțelul Maximilian anunță 
cu durere dispariția, după o lungă suferință, a soțului, tatălui și 
bunicului

FLOREA VASILE 
fnmormintarca va avea loc în 7 august, de ja domiciliul din 

Aninoasa. (2168)

FAMILI/1 Visan deplinge moartea bunului lor cumnat 
FLOREA VASILE

Nu ) vom uita niciodală. (215G)

FAMILIA Cismas regretă profund decesul scumpului |or unchi 
’ I ORE X VASILE

Odihnească-se în pace ! (2156)

COLECTIVUL Biroului aprovizionare de la EM Aninoasa este 
alături de colega lor Horea Sanda, in clipele grele pricinuite de 
decesul tatălui său. Sincere condoleanțe. (2171)

SOȚUL Carol, fii; Caro] și Alexandru, fiica Margareta, nuro
rile Daniela și Clara, nepoții Clara, Daniela, Gabriel sl Roxana. 
mulțumim tuturor acelora care au fost alături dc noi în momen
tele cele mai grele, trăind în egală măsură suferința noaslră pri-/; 
cinuită de decesul scumpei soții, mame si bunici »’>'

SILVAȘAN MARGARETA (2167? |

COMEMORARE

CU TRISTEȚE si durere nestinsă in suflet 
comemorează azi, 6 august, 6 luni de la plecarea 
celui ce a fost

MARIAN GLAVAN
(12 ani)

familia Glăvan 
dintre noi a

(2157)

I
DE OPINIE Șl 1NIORM.AJIE „ZORI NOI“ I 

ESTE REALIZVP I)E |

Societatea pe acțiuni' 
„ZORI Wi“ — S. 4.| 
înființată conform Deciziei or. 208/12 06 199L !
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23,15 Actualități.
33,30 Jazz-fan.
0,00 Recomandări din program.


