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de muncă 
disponibile ?
Pentru ameliorarea situației 

sociale a șomerilor, Prefectura 
județeană a solicitat, recent, a- 
genților economici cu capital 
de stat, mixt sau privat să 
comunice pe adresa Prefecturii 
ofertele lor de angajare, spe- 
cificînd numărul de locuri dis
ponibile șl profilul meseriilor. 

Solicitarea este adresată șl 
agenților economici care în
treprind măsuri de dezvoltare 
a activității și creare a noii 
locuri de muncă. (T M.) |

După cum am promis cititorilor, dăm publicității Or
dinul nr. 21’1993 emis de prefectul județului Hunedoara, 
dl. ing. GEORGCL RĂIUAN privind protecția patrimo
niului public și combaterea corupției.

ROMANIA
PREFECTURA JUDEȚULUI HUNEDOARA

ORDIN nr. 24/1993
privind protecția patrimoniului public, combaterea 

corupției și npărarea intereselor populației
Prefectul județului Hunedoara;

Anali.dnd situația negativă din domeniul administrației pa- 
trimoni dai public, apărută pe fondul unor neajunsuri existente 
in aplicarea măsurilor privind trecerea la economia de piață, al 
șrtd.rii producției, creșterea inflației și șomajului ;

I'zrn.nd de la constatarea ca intr-un număr important de 
regii a it nome și societăți comerciale cu capital de stat se mani, 
festă g. ive și frecvente încălcări ale prevederilor legii, sustra
geri și li-.trugerj c.e bunuri, acte de corupție, evaziuni fiscale, 
trafic d ■ i'aluLi, încălcări ale regimului vamal, a normelor de 
-onicrț i protecție a consumatorilor i

Avini in vedere interdicția legală, potrivit căreia 
consiliilor de administrație numiți in cadrul regiilor

membrii 
_ ___ . ___ autonome

și societăților comerciale cu capital integral de stat, de a fi in 
același timp patroni sau asociați la societățile comerciale cu ca
pital privat, interdicție ce sc referă și la rudele .și afinii adminis
tratorilor pină la gradul al doilea inclusiv |

Lui a d în considerare prevederile legale in temeiul cărora 
fincjiunarii publici din cadrul autorităților administrației publice 
centraie și locale sînt In serviciul cetățenilor pentru satisfacerea 
vieții sociale prin aplicarea corectă a legilor și celorlalte dispoz.iții 
legale sau, după caz, prin organizarea aplicării lor, în scopul rea
lizării politicii stabihte de Guvern, potrivit programului sau de 
guvernare ;

Gonstalîndu-se încălcări si eludări ale prevederilor legale; în 
con aderarea măsurilor stabilire in cuprinsul programului elabor.it 

pubhc,
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In pagina a 3-a

A cin cea mineriathi a fost in...vers0.

Ca o minge de piog-pong

APCA este pasată de la Parlament la Guvern
■ Puci eșuat la nîxelul conducerii

9K Este APCA dusă cu preșul
Suni cetățeni care se interc-

mersurilor întreprinse de APCA.
Unii, care urmăresc aparițiile 

pe această temă în ziarul nostru, 
vin și la redacție pentru a afla 
amănunte. Acestora 

cunosc 
plus față de ceea 
dl. Șt. -
APCA 

multor 
aceștia 

un 
chestiunii în cauză. Tot 
le relatez la asemenea

le răs- 
nirr.ic în 

ce con.unică 
Crescu, președintele 

(corespondent fidel al 
gazete). Ba mai mult, 
din urmă îmi 

pronostic privind

asociației

opinii personale, subsem- 
nefiind nici membru APCA 

sumei ne- 
unui auto-

să vedem 
Chi-

con aderarea măsurilor stabilite in cuprinsul programului 
de Guv< rnul României pe linia protecției patrimoniului 
combaterea corupției și apărarea intereselor populației ;

In temeiul prevederilor art. 100, și 212 clin Legea nr. 
privind societățile comerciale, modificat prin Ixgea nr. 
1992, potrivit prevederilor îlotărîrii Guvernului României 
66"/1991, privind unele măsuri 
Social al funcționarilor publici ;
i In conformitate cu prevederile art. 100, lit. a și b. art. 103 .și 
101 din Legea nr. 69/1.91, privind administrația publici locali, 
emite prezentul

31/1991, 
78/20.07.

n r. 
pentru asigurarea prestigiului

ORDIN:
ART. 1. — Membrii consiliilor de administrație și directorii 

regiilor autonome, societăți comerciale pe acțiuni ctj capital in
tegrai de stat, care sînt în același timp pntiuni sau asociați la 
•ocietâți comerciale cu capilal privat, pîn.î la data de 01.04.1993, 
vor opta pentru una din aceste funcții.

PREFECT,
Ing. GEORGEL RAlCAN

Dcvu, 22.02.1^3 (Conlmuuro in p;ig. «i 2.a>
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5 avut loc marți cu liderul PNȚCD, 
Ș dl. Corneliu Coposu. Au fost a- 
5 bordale problemele majore cu 
5 care se confruntă țaia .și oricn- 
Ș tai ile strategiei de guvernai e. 
Ș Au mai ax ul loc discuții cu li
nierii PER și FSN.

solicită 
finalul 

ceea ce 
i n ti 1 ni i i

Întîlniri de lucru 
la Cotroceui

I î Palatul Cotroccni au 
ceput obișnuitele intiiniri 

lucru ale președintelui țarii. 
Ion lliescu, cu conducătorii par
tidelor politice. Prima discuție a

în
de 
dl.
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Neprezentarea martorilor - bucuria hoților
■ Ce se intimplă cinci, in lața instanței, lipsesc martorii

turla mincinoasă poate li pre
zenta sub doua luțetc ; să nu 
spui adevurul, dar și omisiunea 
de a spune adivarul. Pentru cei 
care letuz.ă su se prezinte ca 
martori sc merge pe Codul Pe
nal vechi, c.nc este ,și actualul, 
și care prevede, in cazul aces
tora, amenda de la 230 la ăiHJ 
de lei. Ca ea ce este, sa recu- 
no.ișlem, un mizilic. Ma întreb 
și va întreb; dacă toți martorii 
ar ]>roceda a.-a, noi ce lărcm? 
Dăm drumul hoțului cate a til- 
haiil.'“ Și caic sînt. dupu dum
neavoastră, d le Judecător, cau
zale reținerii de e.ire dau do
vada, uneori, martorii „l'rica. 
Teama câ, știu eu, cindva vor 
suporta consecințe nedurite dm 
partea celor împotriva cărora ui 
depus niailurie. fitul de parei e 
ca ticbuie învinsa această tea
ma. A le prezenta .șl a spune a- 
devarul In fața instanței consti
tuie lin act dc conștiință. Și el 
c.le necesar su fin făcut".

Gluorghe OLTEANU

Ar Ii prea pompos spus ca a 
te prezenta, ca martor, intr-un 
proces este o datorie de onoare. 
E ’ . pur și simplu, un act civic. 
Chiar daca acesta imuracă 
doua a .pecie; 
cel adus in 
il absolv a de 
pe care n-a 

i< P, .ina din 
be mai sus 
năzi, cu dl.
Leon

acesta 
incriminează 

fața instanței 
pedeapsa unei fapte 
comis-o.
cele doua ipostaze 

am discutat-o, deu- 
judecălor NAPO- 

k LOREA. Dînsul arc un 
do,ar pe rol, cel cu nr. 495 din 
4992, pe care nu-i poale 
finaliza. Aceasta pentru 
toate cele șapte tei mene 
de instanța, nu s-au prezentat 
nun torit. Pe scurt, despre ce 
a.te vorba?

In 14 august 1992, C.L pâtrun. 
de, pr.ntr-o spărtură a gardu
lui, în incinta abatorului din 
Livezi ni. Cu p is avintat, s-a 
îndrpptat, apoi, spre depozitul 

de fiig. R.N., un lucrator din a- 
batoi, il zare-,Ic, sesizează câ 
Insul e străin de unitate și-i

pe 
ori

încă 
câ, la 

da'.e

spune să p.irăseasca zona. C.l. 
ii da o replica taiousu și inelgc 
mai departe.
P.M., rarcia ii 
ceasta refuz a.
duce glonț la un recipient și se 
servește eu circa 
dc carne tocata.
plasă și pleacă, 

intră poliția.
arestat

O inlilnește pe 
cere carne, A- 

Alunci, G 1 j»e

cinci kilograme 
O pune într-o

Intre timp, pe 
Individul este 

și trimis in 
mfi acțiunea dc 

paguba avutului pu- 
asla este pe- 

de lege cu pușcărie dc

fir 
depistat, 
judecata pentru 
tilhărie in 
bl ic. O treaba ca 
depsită 
la j la 1< am. In plus, C.l. este 
și recidivist.

,L.i primul termen dc Jude
cata, in 13 octombrie 1992, C.l. 
a recunoscut <-a luat carnea — 
Îmi relatează dl. Judecător I lo- 
rea. A luat-o, dar fără să ame
ninți', a zis el. Martorii n-.iu ve
nit la proces. De atunej și piuă 
în febi uai >e '93, la toate insis
tențele instanței martorii refuză 
să vină. Șapte termene de ju
decare iui fost pina acum. Mar-

sunt 
natul 
și nici depunător al 
cesare achiziționării 
turism.

Trecînd Ia subiect,
ce ne mai povestește dl. 
țescu. Ultima să corespondență 
cuprinde două misive. Prima are 
un titlu incitant: „Terorizat cinci 
ore dc Președintele Ligii pentru 
Dreptate". Nu-i voi reda între-« 
gul conținut deoarece acesta e 
prea lung, o filă și jumătate, 
așa că voi rezuma cele relatate. 
Este vorba despre un puci pe 
care dl. ing. Radu Virgil, pre

ședintele Ligii pentru Dreptate, 
l-a întreprins cu scopul de a 
ajunge la conducerea APCA. 
Evenimentul a avut loc în ia
nuarie. Incitînd cîteva zeci de 
persoane, dl. Radu l-a forțat pe 
dl. Chițescu să semneze o ade
ziune prin care APCA să devină 
membru al LD. La început, cel 
agresat a refuzat. Mai apoi, sub 
presiune, amenințat și lovit, a 
semnat adeziunea cu pricina. 
Documentul trebuie însă ștam

pilat. Motivînd că n-are asupra
Gheorghe OLTEANU

(Continuare in pag. a 2_a)

Opinii ale cititorilor

Plinea. Alte nereguli
Nu pot 

dintre noi 
măsură

cumpărate. Nu, pentru că e greu 
să definesc 
acei „noi".
litere mici, 
lației, dar

scriși iu majuscule care cred ca 
om e doar de la ei spre Dum
nezeu privesc i

Il rile luinji noi care
■ i socialista dar
!! serioase, capitaliste dc
■ • Taraba, bișnița (nu business) asta 
• > in ciuda unor reglementari LE-
■ ■ GALE clare, nu reprezintă lu. 
j; mea nouă...
;• Nu voi vorbi decît despre un 
;; singur preț, cu al său dumne- 
;; zeiesc produs; plinea cea de 
;; toate zilele. Știm bine că plinea 
ț; alba cu 10 lei bucata ,și încă 
;; subvenționată are un gramaj 
;; normat- Aceeași piine a ajuns 
j; cindva la 15 lei bucata. Sigur, 
;; tot subvenționată de Guvern.
JJ lata ca de o buna perioadă 

de timp, subvenționată piine de

spune că pe fiecare 
il interesează in egala 
prețurile produselor

cine sînt sau smtem 
L'mi se pot scrie cu 

majoritatea popu- 
exista desigur, alții

mai Ușor prețu- 
a nu mai este 

nu are nici baze 
piața.

toate zilele, dm lenea multora, 
din lăcomia și mișelia altora, 
din hoția destulora, P11NEA din 
Petroșani este puțină, drămuită, 
proasta ca cele din lagărele zo
rilor comunismului neromuneso 
care au mucinat un Maniu, un 
Drilianu, floarea intelectualității 
romane prin Sighet și Aiud. 
Cind o lai se sfarimu de zici 
că-i făcută din larițe cu firezar. 
E drept, nu o dtila-i bună. Dar 
cit de buna, la ciți ajunge? Să 
fie buna fie rea și ia porci ajuni 
ge, nu pe masa amărîtului da 
român. Cară unii cu mașinuța,.' 
Ca plinea, taiată la felie, valoa- j 
rea și-o înzecește. Cară alții «U ’ 
desaga. Câ de nu-i lapte de 
stat, il da el cu grfju la 150 lei ‘ 
litrul. Și cite alte destinații mai , 
puțin umane are cel mai bun ' 
produs aî ‘ lui Dumnezeu pentru < 
om, PUNEA.

S-auzim dc bine ! 
Romului Bl RDAN 

EM Livczeni

I

(Continuare in pag. a 2 a)

B R E Y I A R
Studenții ș>i vacanța

lC'.h liniște în Universitatea 
Tehnică din Petroșani, deoarece 
studenții, după .sesiunea <le 
mene, slnt intr-o vacanța n 
Cursurile in .seme Irul al <!■ 
voi inii pe de Mărțișor. A 
de luni. 1 martie. Doar stmli 
din anii terminali i i m.u si 
ultimele

Expoziție dc pic tina
'•■poziție de pictura și 

se deschide azi la 
Apollo" din Lupcin. Este

examene. ( I S ).

1

el«- < in- i
Bucur. ■<

â 

de ] 
pri- J
— 4

a
2,

■«
■ i
■ i
■ i
■ t 
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U I 
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■ I

o 
sen 
„i

■ I

O
i

poziție pe tcme religioase 
vilur Școlii generale nr. 
drunuiți de prof. iiimonel 
<1. D.).

Pnma clapă, aniînată
întrunită in ședință de 
nța, f ederația Română

llii'bv a hotărlt amînarea 
mei etape a returului, din cauza „ 
c.iuditnmr meteo și a unor te- ‘ 
r. nuri, din ț.uă, impracticabile. 
It imul s' va relua odata tu 
<a r . a d i i, s’.mbata, 6 martie/ 
Iții.;. —

i

i i ». ■ j

elabor.it


ZORI NOI JOI, 25 FEBRUARIE 1993

Inițiativa parlamentară
IN sprijinul investițiilor din valea jiului

Din inițiativa d-lui deputat GHEORGHE ANA, inițiativă în
sușită de întregul grup parlamentar al județului Hunedoara și 
susținută și de Consiliul județean Hunedoara, a fost adresată pri
mului ministru al Guvernului României, următoarea notă cu 
privire la cerințele investiționale de maximă stringență pentru 
populația Văii Jiului. Ulterior, nota a fost prezentată și în Senat 
de către dl. senator TIBERIU VLADISLAV.

NOTA LA PRIMUL MINISTRU AL GUVERNULUI 
ROMÂNIEI

Domnul Nicolae VACĂROIU
Referitor la: Nevoi investiționale în Valea Jitilui — 

județul Hunedoara.
A. Date de referință ;

J, AUTORIZĂRI REGLEMENTATE PRIN ACTE LEGISLATIVE 
ANTERIOARE REVOLUȚIEI DIN DECEMBRIE 1989: 

îndeosebi după greva generalizată a minerilor din Valea 
Jiului din vara anului 1977, prin Decrete ale fostului Consiliu 
de stat, au fost aprobate, dar neîncepute sau nefinalizate, urmă
toarele obiecte de investiții de utilitate publică :

— introducerea gazelor naturale pentru consum casnic, la 
bucătăriile locuitorilor ;

— asigurarea transportului în comun prin introducerea lini
ilor de troleibuz ;

— alimentarea cu apă potabilă a localităților componente 
prin amenajări și captări de surse din bazinul hidrografic al 
Văii Jiului ;

— construirea unui preventoriu pentru recuperare tempora
ră, în zona montană ;

— construirea și punerea în circuitul turistic a unui hotel 
pu capacitate de 350 locuri ;

— alte investiții de utilitate social-culturală (școli, grădinițe, 
Spitale, dispensare de întreprindere și cartier și altele).

2. AUTORIZĂRI, APROBĂRI ȘI ACORDURI, DUPĂ 
DECEMBRIE 1989 :

— In principiu rămîn ca necesare și oportune acțiunile de 
Investiții nominalizate la pct. 1 de mai sus, amplifieîndu-se cu :

a) Dezvoltarea și asigurarea funcționalității în stare de nor- 
(Dalitate a Uzinej de Termoficare Paroșcni aceasta asigurînd în 
prezent cca 150 Gcal echivalentul de căldură la temperatura me
diului ambiant de plus 1 grad C ;

b) Îmbunătățirea prestațiilor de telecomunicații cu referire la: 
b.l. — Investiții pentru recepționarea în Valea Jiului a pro

gramului 2 al TV Române ;
b.2. — Investiții pentru dezvoltarea și modernizarea telefoniei.
2. — Pentru unele investiții există Ilotăriri ale Guvernului 

României și acorduri ale structurilor cu competențe în materie, 
Astfel :

2.1. — Pentru gaze naturale :
— Hotărirea Guvernului nr. 492/8.05.1990 publicată in MO 

nr. 235/23.09.1992;
— Acordurile Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 773/ 

1991; nr. 800/1991; 831/1991 și nr. 782/1991.
— Acordul Institutului de Proiectare Hunedoara-Deva, SA 

Gr. 2989/30.10.1992 privind elaborarea proiectelor de obiecte de 
investiții |

— Acordul Instituției Prezidențiale -dat cu ocazia întîlnirii de 
lucru cu delegația minerilor din Valea Jiului în septembrie 1991.

3. — Unele obiecte de investiții sînt începute dar trenează 
din lipsa resurselor dc fonduri financiare (îmbunătățirea alimen
tării cu apă, finalizarea blocurilor de locuințe).

Fiind convins că aveți suficiente date care să vă formeze 
jconvingerea asupra necesității și oportunității eforturilor investi
ționale in Valea Jiului, vă prezint mai jos sinteza priorităților și 
■proximarea cuantumului transferurilor dc la bugetul de stat 
pentru realizarea lor

— în mii Ici —
Nr. 
cri.

Obiectul de investiție și 
elemente minime de detaliu

Valoarea 
la 1.01 1993

Transferuri 
de fonduri

1. —
I

Introducerea gazelor na
turale în locuințe: total, 
din care 1 000 000 1 000 000

1.1. Lucrări de proiectare 250 000 250 000
12. începerea lucrărilor in 

zonele pentru care s-au 
elaborat lucrările de pro
iectare și devizare (Vul
can, Cartier Aeroport și 
Carpați Petroșani) 750 000 750 000

i B. - 
i> .

IU1

Finalizarea blocurilor de 
locuințe începute în anii 

precedenți, aflate în diver- 
stadii dc execuție 350 000 350 000
Alimentarea cu apă 2 600 000 2 600 noo

w. Investiție în continuare 
pentru captarea pufuri
lor Izvorul Stâncioara 
și amenajarea drumului 
de acces HO0 000 800 000

12. Gonductă de aducțiune de 
la cele două captări mai 
sus arătate 100 000 100 000

M.1
r<.

Stația dc tratare și aduc
țiune dc la aceasta la re

zervoarele actuale
Captarea rîului Polati.ște

(in 1994)
1 000 000 1 000 000

1.5.

— tunel de aducțiune 1,5 
(începe In 1993)

—• organizare do șantier 
(în 1993)

Aducțiune Valea dc Pești 
(Lupeni—Vulcan) 500 000 100 000

A®.■ Devierea pîrîului Lazăr 
prin conductă în lacul de 
acumulare Valea de Pești 200 000 200 000

Rămânem, dc asemenea, cu convingerea că și celelalte obicc-
llve de investiții evidențiate Ia pct J și II din prezenta vor fi 

■ .avute în atenția Guvernului României pentru asigurarea cerințe- 
> minime de habitat în Valea Jiului

țț. 02 10<>3
J’rof. el’. Gheorghe A SA, 

deputat I’.D.S.N,

Ordinul nr.
(Urmare din pagina I)

/ Această interdicție se referă și la rudele și 
afinii administratorilor pînă la gradul al doi
lea, inclusiv ;

ART. 2. — Reprezentanții mandatați ai Mi
nisterului economiei și finanțelor și împuterni
citul mandatat de ministerul de resort sau au
toritatea publică locală, vor veghea la respec
tarea prevederilor legale în calitatea lor de 
proteguitori a intereselor capitalului de stat 
putînd propune, pentru cazuri de încălcare fla
grantă a legii înlocuirea directorului și a mem
brilor consiliilor de administrație ;

ART. 3. — Funcționarii publici din autori
tățile administrației publice locale și județene, 
serviciile publice descentralizate ale ministere
lor și ale celorlalte autorități ale administrației 
centrale organizate în județ, care desfășoară 
activități de comerț, au lucrări în antrepriză, 
sau pămînt în arendă, sînt mandatarii unor

24 / 1993
persoane în ce privește efectuarea unor acte 
in legătură cu funcția pe care o îndeplinesc, au 
obligația ca pînă la dala de 01.04.1993, să opte
ze pentru una din aceste activități;

ART. 4. — m scopul creșterii fermității in 
combaterea actelor de corupție, Inspectoratul 
de poliție și Garda financiară a județului Hu
nedoara vor întreprinde măsuri specifice, po
trivit atribuțiilor lor, de cunoaștere, depistare 
și sancționare cu operativitate a persoanelor 
care comit astfel de fapte.

Se va acorda o atenție deosebită prevenirii 
și combaterii actelor de corupție din sistemul 
economic, administrația de stat, instituțiile bu
getare, organele de control și inspecție în toate 
domeniile.

ART. 5. — Nerespectarea prevederilor pre
zentului ordin atrage după sine răspunderea 
legală în sarcina celor care se fac răspunzători 
de neaplicarea lui.

APCA este pasată de la Parlament 
la Guvern

(Urmare din pag. 1)

sa ștampila și nici cheile de la 
sediul asociației, dl. Chițescu 
i-a făcut pe puciști să purceadă 
la spargerea ușii apartamentului 
în care funcționează asociația. 
Cînd d-lui Chițescu i s-a soli
citat și demisia, a fost clar 
scopul loviturii. Atunci, chiar și 
cei care-1 susținuseră pe dl. Ra
du Virgil au dat înapoi, decla- 
rînd, ulterior, cu lux de amă
nunte, cele petrecute. Inițiatorul 
loviturii în forță a fost deferit 
procuraturii.

Concluzia? Unde-s bani mulți, 
care mai dc care caută să fie 
mai aproape de butoiul cu miere. 
Mierea fiind, în acest caz, su
mele strînse din cotizațiile mem
brilor APCA.

Al doilea articol al d-lui Chi
țescu se intitulează „Pe drumul 
cel bun. Comunicat 
APCA“. Nu-mi dau bine 
seama cit dc bun o fi drumul 
(dacă e ca la noi, în Valea Jiu
lui, e clar!), dc vreme ce domnia 
sa relatează cum, peste tot pe 
unde a umblat, a fost cam dus 
cu preșul. Amabil, dar plimbat. 
Nu-mi pot închipui că este o

(Urr.iare din pagina I)

Legea spune clar. Citez: pîi- 
nca albă simplă, 500 grame/buc. 
20 lei/buc; pîinea albă simplă 
600 grame/buc, 24 lci/buc; pîi
nea Dîmbovița 600 grame/buc., 
20 lci/buc., iar de 800 grame/ 
buc., 24 lei/buc. Desigur, mai 
apare adaosul comercial. Fie
care pîine — ca pline și nu cocă 
ar trebui să primim la tejgheaua 
centrelor de vînzarc a plinii 
SUBVENȚIONATE, trebuie să 
fie rumenă, coaptă și să aibă 
juma de kil, ori cinci sute dc 
grame/buc., sau cîteva grămuțe 
„sub“, admise tot dc lege. Dc veți 
găsi una să fi avut pînă azi la 
sortimentul pîine albă simplă — 
făcută la cuptor, CINCI SUTE 
de grame, vă dau viața mea 
care tare mi-c scumpă, așa ne
căjită de grija zilei de mîine. 
Să fj fost cu ceva peste, ar fi 
venit ISUS din ceruri să vază 
minunea. Dar nouă, fiecăruia, 

CANTITATIV, nu ne trebuie 
minuni cu plus.

I’EȘTf — IEPURE
Pregătiți-vă sufletește pentru 

un „seism" urmat de o „unda 
de șoc" cu bătaie lungă.

BERBEC — DRAGON
Pentru astăzi, montați-vă „a- 

rici*1 în buzunare. Fără investiții!
TAUR — ȘARPE

.Sînteți aștcplnt(ă) „după colț", 
Priviți orice cadou cu circum
specție!

GEMEM — CAL
Norocul vă poate siirîdc, In 

situația în care vii descurcați 
kt „intersecție".

RAC — OAIE
Discuții n> principiale la nivel 

victorie răspunsul Ministerului 
Justiției care menționează clar 
că „prevederile art. 27, aliniatul 
2 din H.G. nr. 1109/1990 sînt și 
rămîn abrogate prin H.G. nr. 
239/1991“. Altfel spus, după cum 
recunoaște însuși dl. Chițescu, 
„s-a spulberat pentru totdeauna 
teoria Roman a aplicării retro
activității asupra acelora care 
plătiseră autoturismul înainte de 
liberalizarea prețurilor (01. 11. 
1990)“. La Parlament, dl. Chi
țescu a primit un material cu- 
prinzînd punctul de vedere al 
Camerei Deputaților referitor la 
proiectul de lege depus sub nr. 
771/30 decembrie 1992 de APCA. 
Senatul n-a avut însă răgazul 
necesar să parcurgă demersul 
scris al asociației, așa că preșe
dintele acesteia din urmă a fă
cut o revenire înregistrată cu 
nr. 682 din 5 februarie 1993. Ișl 
vor apleca, oare, senatorii frun
țile lor trudite asupra acestui 
material? Cine dă în cărți ori 
în boabe să încerce să răspundă! 
In 10 februarie a.c., Comisia 
Parlamentului a cerut Guvernu
lui un punct de vedere privind 
proiectul de lege înaintat de 
APCA. Spălîndu-se pe mîini,

Pîinea. Alte nereguli...
Dar niciodată în ultimele zece

luni pîinea albă in discuție nu 
a fost decît rar de 460 grame/ 
buc. și de cele mai multe ori 
430—440 grame/buc. In 10 fe
bruarie 1993, la magazinul 133 
din Petroșani pîinea albă de 500

20 lei a cîntărit 
SUTE ȘAIZECI 
Am depus-o la 
chiar aici am 
știe la CTC-ul 
SA Petroșani 

piinea, 
tejghea 
grame/

grame/buc. de
360 — TREI 
de grame/buc. 
redacție. Oare 
ajuns? Nu se 
onor „Spicului" 
la Serv, tehnologic, că 
PUNEA pentru a fi pe 
la vînzare dc 480—510
buc. trebuie să cîn- 
tărească „la normă" 
la intrarea în magazine?
Cîte 30—50—70 grame/buc se 

adună! Unde, la cine? E vorba 
dc zeci de mii de pîini!

Mai apoi, pîinea albă, că așa 
a venit pe aviz, AȘA VINE mal 
mereu, da’i Dîmbovița toată 
ziua. Deși trebuie să aibă 800 
grame/buc, are doar 700 gramo/ 
buc. E depusă și aceasta la re
dacția Z.N. Petroșani I Dacă 
o priviți, stimați domni, nu vă 

de... generații.
LEU — MAIMUȚA

O zi sub auspicii nu tocmai 
favorabile. Marc grijă față de 
incidente și chiar accidente.

HOROSCOP
FECIOARA — COCOSUL

Moment de cumpănă între o 
relație dc suflet .și una dc afa
ceri.

BALANȚA — CIINELE
Suprasolicitare nervoasă, stres. 

Se impune, cel puțin, o scurtă 
rccrccrc, unde'a într-un colț 

Secretariatul General al Guver
nului a solicitat... Ministerului 
Justiției și Ministerului Finan
țelor să analizeze și să formu
leze o opinie, un răspuns. Spe-i 
ranța este că Guvernul a promis 
că va înainta Comisiei de spe
cialitate a Parlamentului — con
form prevederilor Constituției — 
punctul său de vedere pentru 
continuarea procedurii parlamen
tare.

Pîna una-alta, in 20 februarie 
era prevăzut procesul de la Ju
decătoria sectorului 1 — Bucu
rești. In apele și așa învolburate 
ale vieții de zi cu zi, APCA 
trage speranțe. Deși pare ase
menea unei mingi de ping-ponf 
pasată de la unul la altul.

PJS. Instanța a decis amînarea 
cauzei pentru joi, 25 martie, ora 
13. Ultimul complet de judecată 
a solicitat reclamanților un ma
terial scris, în care să se pre
cizeze, conform instrucțiunilor 

Curții Supreme de Justiție, cum 
văd ei rezolvarea problemei. 

In „cursa" dusă de APCA au 
rămas 238 000 de persoane din 
865 000 cîtc erau în urmă cu 
doi ani.

mai vine s-o mîncați și nu-i una 
aleasă special pentru Sevilla, 
ori pentru „Săptămina verde" 

din alt colț de Europă!
Și cînd vezi ce se spune la 

emisiunea TV a Doamnei Anca 
Fusariu îți dai seama dc tăria 
mafiei rămase de pe vremea a 
pusă, care pentru a-și conserv, 
privilegiile și-a format urmași 
demni, continuatori ai mafiei în 
baza devizei din copilărie în
vățate „Tot înainte". Noj să 
trăim! Ceilalți...

O fi, dar cînd ceilalți al dra
cului de mulți cred că le-a ajuns 
cuțitul la os, cînd văd că nu 
Dumnezeu le ciupește pîinea cea 
dc toate zilele, ci sfinții de pe 
aproape, acei mulți și zilnic sfi
dați, nu se vor mai plimba, 
vara, toamna la Dumnezeu, si 
or colinda la ferestre locale.

Poate e tare adevărul scris. 
Nu! E prea puțin. Trebuie să 
Se scrie tot mai mult. Cu dovezi 
cum este și pîinea țării făcută 
pîinică de cei ce n-au nici Dum. 
nezeu, nici sfinți!

liniștit din natură. Numai să-l 
găsiți...

SCORPION — MISTREȚ
Probleme financiare, fie că 

c de luat, fie de dat...
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Stare de irascibilitate, acuti- 
zată dc un (nefondat?) complet 
de culpabilitate.

CAPRICORN — BOU
Treceți afacerile în plan se

cund. Ocupați-vă și de familie. 
Puțin... mai mult.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Politica cca mal bună pentru 

astăzi este cca a... struțului.
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A cincea MINERIADĂ a fost „în...vers” 
in 1994 va fi a șasea !

▼ ale
Da, a fost bine făcut acest 

Festival de poezie și proză de 
la Petroșani. Timp de două zile, 
adică în zilele de 12 și 13 fe
bruarie, Casa noastră de cultură 
a fost o „casă a literaturii", pe 
care au onorat-o personalități 
din lumea literară a țării, zia
riști, oameni de cultură, precum 
.și mai tineri aspiranți intru ne
murirea slovelor, membri ai u- 
nor cenacluri literare din țară, 
intre care s-au aflat, firesc, si 
membrii cenaclului „Boema" din 
Petroșani. S-a citit literatură, 
s-a spus lucrurilor pe numP în 
ceea ce privește stadiul actual 
al creației și, cu toate teribilis
mele specifice virstei (atit de 
frumoase și ele, tocmai pentru 
că sint sincere, și pornesc din

PALMARES
„Aici ne sint visătorii" — ediția I

POEZIE
LUMINIȚA URS, Cluj-Napoca — premiul I; RADU AFRIM, 

Cluj-Napoca — premiul ai 11-iea; MARIAN BOBOC, Petroșani — 
premiul al IILlea.

PROZA
M1HAIL VOICULESCU, Olteni — Teleorman — premiul I; 

MANOLE POPESCU, Petroșani — premiul al 11-lea; SILVESTRU 
SCRABA, Tîrgovi.?te — premiul al IlI-lea.

PRIMII SPECIALE
CONSTANTIN RADU1CA, Uricani — premiul revistei „Astra"; 

CONSTANTIN C1MPEANU, Petroșani — premiul revistei „Vatra".
JURIUL CONCURSULUI A FOST FORMAT DIN

DOMNII:
Bedros Horasagian, din partea Uniunii Scriitorilor, Florin 

Iaru, reprezentant al Editurii „Cartea Românească", Vasile Gogea, 
reprezentant al Revistei „Astra" din Brașov, Alexandru Vlad — 
reprezentant al revistei „Vatra" din Tg. Mureș, și Petre Braiț, 
vicepreședinte al Ligii sindicatelor miniere libere „Valea Jiului".

Vineri, 19 februarie, a fost, 
așa cum anticipam, o zi plina 
pentru viața culturală a Petro- 
șaniului. Capul de afiș — M 1- 
nifcstările „Brâncuși", organi
zate sub egida Teatrului drama
tic „I.D. Sirbu" și a fundației 
culturale cu același nume. Am 
fost, mai intii martorii unei ex
poziții de pictură. Noi am fost 
anunțați că vor expune studenți 
de la Academia de artr' frumoase 
din București. Nu a fost asa. 
Motivele rămîn necunoscute. Ex
poziția de artă plastică însă a 
fost v< rnis.ită Este vorba de 
o nouă „pers rnală" a doamnei 
Eliza Hir< n, artistă plastică din 
Petroșani. Doamna Hir-an a ți
nut ..ă fle ofere o retrospectivă. 
D aceea nc-a purtat, cu ajuto
rul tablourilor sale, intr-o „lu
me personală". Cei peste 100 d: 
martori la vernisa] au cunoscut 
astfel bucuria reîntîlnirii cu pei
sajul, au trăit satisfacția unui 
.<1 i de cultură autentică.

A urmat o expunere susținută 
de domnul Dumitru Velca des
pre Brâncuși, de pre viața sa 

entuziasm neconlrafăcut), zileie 
consacrate artei „cuvintelor po
trivite" au fost zile de bucurie 
spirituală. Organizatorii au lost 
Liga sindicatelor miniere libere 
„Valea Jiului", Muzeul Mineri
tului, Casa de cultură și Cena
clul „Boema". Sponsorul unic 
al manifestărilor, LIGA SIN
DICATELOR MINIERE, fără a- 
portul căreia ideea atit de no
bilă a festivalului, „Aici ne sînt 
visătorii", nu ar fi prins viață. 
Expoziția de literatură a dom
nului Marian Boboc și dezbaterea 
cenacli-tilor, concursul de crea
ție propriu-zis și spectacolul de 
muzică și poezie susținut de ve
dete ale cîntecului tinăr, s-au 
constituit in evenimente cultu
rale. Pentru toate acestea se cu
vin aplauze.

Manifestările Brâncuși
opera „zimbrului carpatin" de 
la a cărui naștere s-au împlinit 
117 ani. Deosebit de interesantă, 
expunerea a fost argumentata 
și prin prezentarea unor cărți 
apăBute in țară și peste hotare 
despre Brâncuși. încheierea pri
mei părți a acestei suite de ma
nifestări consacrate aniversării 
lui Brâncuși a fost Încununată 

de Corul „Armonii tinere" din 
Petroșani, care ne a purtat în 
lumea muzicii, interpretind lu
crări din creația corală româ
nească și universală, laica și 

religioasă. Aplauzele auditoriu
lui au răsplătit efortul interpre- 
ților

Partea a doua a scrii au of ’. 
rit-o actorii Teatrului nostru, 
cu — premieră absoluta — ac
trița ftFlrela Cioabă d< la Tea
trul Național din Craiova în 
prim plan. S-a Ju>. at „Bătăi in 
pluș" (Există nervi) de Marin

Grupaj realizat de 
llorațiti ALENANDRESCU

OPINII
FLORIN IARU. „Așa a incep Jt. 

lntr.o dimineață primesc un te
lefon. O voce. Domnule — zice 
omul — mă cneamă Petre Braiț 
— sint vicepreședintele Ligii mi
nerilor de la Petroșani. (Hait, 
mi-am zis!). Știți, a continuat 

glasul — am vorbit și cu dom
nul Horasagian, a.ș vrea să ne 
intilnim. Sint la Hotelul... Ne-am 
intîlnit, ne-am cunoscut și am 
aflat că trebuie să vin în Valea 
Jiului pentru un concurs de li
teratură. Nu vă mai spun că 
m.am mirat: ce le mai trebuie 
dom’le literatură, cînd toată lu
mea spune muncă, muncă, mun
că? Literatura este o plăcere. Și 
plăcerile... Pînă la urmă am 

venit. Și bine am făcut. Despre 
concurs. N-a fost nici greu, dar 
nici ușor. Spre deosebire de alte 
concursuri, la Petroșani juriul 
nu a știut cine sînt concurenții. 
Și am observat la gazde teama 
de a nu ieși pe locul I cineva 
din Petroșani, pentru că străda
nia lor de a fi imparțiali putea 
să fie anulată de suspiciuni. 
Bine că a ieșit bine. Concursul 
a fost bun. Am citit lucrări de 
calitate. Am descoperit talente 
remarcabile. Este bine că s.a 
făcut concursul. Valea Jiului nu 
este aia despre care au scris 
unii, ci aceasta a artei, a frumu
seții".
GEORGE TARNEA. „Concur

sul acesta și festivalul au fost 
a cincea mineriadă. O mineriadă 
...invers sau, maj bine zis, in
vers. In 199^ sperăm să fie a 
șasea."

Sorcscu, alt marc om a) culturii 
române, personalitate de noto
rietate internațională, născut pe 
meleaguri oltene. Ca o coinci

dență, Marin Sorcscu este năs
cut tot în 19 februarie. Ceea ce 
n> a bucurat a fost, in primul 
rind, prezența Ia această suită 
de acte de cultura ca spectatori 
a multor tineri. Elevi, studenți, 
tineri care vin, iată, tot mai des 
la Teatru. Ceea ce este bine. 
Partea a treia, tocmai din acest 
motiv, a fost consacrată lor.

D ins, muzică, tinerețe. O disco- 
tică reușită. plină de exube
ranță.

Acest.i a fost „onnigliil cui 
tiiral" adus de Valia Jiului ce
lui ce a Îmbogățit „corola Jc 
minuni .1 lumii" cu minunate 
crîmpi a' 1 le pil it 11.1lit.1fc ro 
mân, iască.

Administrația Publică locală
Petroșani
scoate la

CONCURS
următoarele posturi vacante :

1. — Șef cabinet — studii medii — stenodactilografie;
2. —- Consilier juridic — studii juridice superioare;
3. —- Economist — studii economice superioare pen

tru biroul buget-contabilitate ;
4. — Șef corp control comercial (economist) — studii 

economice superioare pentru Biroul control comercial;
5. — Inspector specialitate (economist) — studii eco

nomice superioare —■ pentru compartimentul agenți e- 
conomici privatizare, liberă inițiativă;

6. —■ Arhitect —> studii superioare de specialitate 
pentru Serviciul Amenajarea teritoriului, urbanism, dis
ciplina in construcții, protecția mediului.

7. — Inspector gospodărie comunală, locativă ad-tiv 
gospodăresc;

8. — Inspector specialitate (inginer) — studii supe
rioare topografice pentru compartimentul cadastrul imo
biliar, banca de date.

Concursul va avea loc in data de 10 martie 1993, ora 
10, la sediul Administrației publice Petroșani.

Relații suplimentare Ia camera 14 — compartiment 1 
organizare, salarizare, personal.

Administrația Publică Locală Petroșani
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru elaborarea unei schițe-proiect, piuă la data de 30 
aprilie 1993, destinat MONUMENTULUI EROILOR PA
TRIEI, ce se dorește a fi realizat in Parcul central al 
orașului Petroșani.

Societatea Comercială 
„APkO TERA” S.A. 

Simeria
(fostă BATMA nr. 20), 

ASIGURĂ
din stoc ’

— toate tipurile de anvelope auto si tractor;
— acumulatoare auto;
— pompe de injecție;
— ansamble, subansamble și piese de schimb pen

tru autocamioane, tractoare și mașini agricole;
— rulmenți;
— lichid de frma; import Belgia, cu 1208 lei I;
— folie de polietilenă pentru solarii;
— utilaje agricole.
Informațiile necesare le puteți obține la sediul so

cietății, str. Depozitelor nr, 1, Simeria, telefon 095/600124 
660966, 661090. fax 095/661091. telex 72210.

Filiala
Electrocentrale

Pa roșeni
ORGANIZEAZĂ CONCURS

in data de 15 martie 1993, pentru ocuparea postului <Ic 
— rev izor contabil.
Condiții; studii superioare; veciniile 111 specialitate 

de minim 5 ani.
Încadrarea se face conform l.egii 30 1990.
('ci interesați vor depune la serviciul personal cerere 

•Ic înscriere precum ■-i Curiiculum vitae.
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EXTERNE
• SUA și-a Iacul publică in- 

t uți.i de începere a acțiunii de 
parașutate a ajutoarelor i:ma- 
n.tâje in Citul Bosniei-Herțego- 
vm.i. Intenția americană, criti-

r i veaement, inclusiv de se. 
irax g neral al ONU, Bou- 

•_ i-> Ghali, poate constitui un 
pei icol p ntru procesul de pace 
din fosta Iugoslavie intrucît a- 
\ manele cu ajutoare vor Ii înso- 
t i. d? avioane de luptă stațio- 
t i!e pe un portavion în Adt.a- 
uc.x

• La Moscova mai multe zeci 
ie mii de persoane au săruăto. 

r t, marți. -Z.ua apărătorului pa
iet1*, cu.n este numită acum 
ua marii Armate Roșii Sovie

tice. Președintele Elțîn, aflat In 
concediu, a fost înlocuit în ulti
ma clipa de la depunerea unei 
coroane de flori la monumentul 
ostașdor de către vicepreședinte
le Alexandru Ruțcoi. Un gest de 
mare inspirație din partea lui 
Elțin deoarece zecile de mii de 
manlfestanți au fost potrivnici 
președintelui, ceriu d demisia 
lui și restaurarea vechiului re
gim comunist In Rusia.

• Israelul solicită SUA o mal 
mare implicare în continuarea 
procesului de pace în Orientul 
Mijlociu, Întrerupt în ultimele 
luni datorită incidentelor arma, 
te dintre soldați! israelieni și 
palestinienii din teritoriile ocu
pate.

• In Bosnia-Herțegovina, lup
tele dintre croați și musulmani 
au continuat marți cu și mai 
multă intensitate- Deși la sfîrșitul 
saptăminii trecute încetarea fo
cului adusese o perioadă de li
niște pentru toate cele 3 forțe 
angajate In conflict.

• SUA nu sint de acord cu 
Încălcarea dreptului omului in 
nici o țară din lume. Drept pen
tru care mai multe state printre 
care China și Coreea de Sud, au 
fost acuzate de încălcarea drep
tului omului.

• Președintele slrb Slobodan 
Miloșovici a calificat drept ruși
noasă i jignitoare participarea 
Rusiei la embargoul impus Iugo
slaviei de Consiliul de Securita
te ai Națiunilor Unite. înainte 
de începerea embargoului, con
vorbirile dintre Iugoslavia ș! 
Ru ,ia privind condițiile de pace 
din Iugoslavia nu au dus la 
nici un rezultat și Rusia a fost 
de acord că nil există o soluție 
de pace viabilă, a declarat pre. 
ședințele Serbiei.

PUBLICITAT
Societatea Comercială 

Transutil S. A. Petroșani 
Str. Jiului nr. 14

Incepind cu data de 10 martie 1993, ține, în fiecare zi de 
luni, ora 10, licitație pentru vînzarca următoarelor tipuri 
de mijloace de transport auto și utilaje de construcții și 
terasierc:

—11 8135 F camion
— RD 111 autobuz
—ARO 243 D autoturism
— ARO 214 D autoturism
— TV 14 FIP autoizotermă
— TV 12 F autofurgonetă
— 2 RB 5 A remorcă
— S 1202 excavator
— S 1500 buldozer
— AG 180 autogreder

Precum și alte mijloace fixe, disponibile conform 
decretului nr. 49/1982.

Documentațiile tehnice și orice informație se pot 
obține zilnic intre orele 8—15, la biroul tehnic, telefon 
515823. (Factura nr. 913).

PROGRAMUL 
‘ (V

JOI, 25 FEBRUARIE
7,00 TVM.

10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
lîjjO Film artistic. EVA.
13,45 Dt~sene animate,
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.

15,30 Teleșcoalâ.
6,00 Repere moldave.

{6,30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin in limba germană.
(R,05 Povestea vorbei.
lb,35 Tele-discul muzicii popu- 

* la re.
19,00 Spectacolul lumii
19,30 Desene animate.

^1,00 Actualități.
'20,35 Sport.
20,45 Film serial. DALLAS. E- 
• plsodul 209.
21.43 Reflecții rutiere.
22,00 Microrecital; Margareta 

Plslaru.
22.15 Azi In prim plan.
2 ’>,00 Actualități.
2-.I5 Confluențe.

Magazinul Marex Urlcani
Cartier Bucura, Aleea Teilor, bl. 25 (lingă spital)

VINDE EN GROS
MB*

PROGRAM 8—20

Assos (Grecia) — 335-350 lei; LM — 390-360; Kent 
710-790; Alune Cerez — 180-195; Ciocolată Kiss — 125- 
132; Ncss (Anglia) — 925-924; Ness Amigo — 930-1000; 
Ciocolată Way 100 gr. — 225-240; Ciocolată mică — 39- 
39; Ciocolată Mondial — 125-130; Gumă Cola — 17-18; 

Queen Cola (0,33 1) — 238-230; Whisky Master’s — 1650- 
1800; Săpun Bilal (set) — 300-325; pungi Marlboro — 

110-115 . (1213).

Societatea Comercială 
„Realcom” S. A. 

Petroșani
ORGANIZEAZĂ

licitație publică deschisă cu strigare pentru vînzarca de 
mijloace fixe casate.

Licitația are loc in data de 4 martie 1993, ora 10, la 
sediul societății din Petroșani, str. 1 Decembrie 1918, nr. 
90.

Lista mijloacelor fixe ce se vor licita poate fi consul
tată ia domnul contabil șef sau domnul director tehnic.

Telefon 512172.

1 olidianul de opinii șl Informații .ZORI NOI** apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE .ZORI NOI** SJL

'islr.ifă la Registrul Comerțului aub nr
I9JI

•mont : 307060201 — BCR Petroșani, 
r : MIRCEA BUJORESCU

I ■ «r executivi Ing. Alexandra BOGDAN 
- — ____________________

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2Gî« 
Petroșani atr. Nlcolae Bâlccscu nr. 2 
Telefoane: 511GG2 (dlieclor-redacto» șef); 
515972 (director exccutlv.adminlstraliv 
difuzare), 541G63, 5124G4 (seițll).

TIPARUL: Tipografia Petroșani atr. 
Nlcolae Bâlccscu nr. 2. Telefon SII3G3.

V1NZARI—CUMPĂRĂRI
V1ND tractor nou U-650, remorcă de 5 t, plug cu 4 brăzdară, 

Telefon 545962, după ora 15. (1217)
V1ND video player Setron și utilaj electric de fabricat plasă

de sîrmă. Relații : telefon 544972. (1219)
V1ND garsonieră confort I, Petroșani, str. Dacia, sau schimb 

cu autoturism. Relații: telefon 095/616233, după ora 17. (1120)
VlND casă zonă centrală, Aninoasa, 3 camere, baie, verandă, 

2 .șuri, 1600 mp pomi fructiferi și teren arabil, sau schimb cu 
ARO 213 D nou, sau contravaloarea. Aninoasa, Victoriei, 59 (23
August). Negocierile, la 1 martie 1993, ora 13. (1006)

VlND Dacia 1300, stare foarte bună. Telefon 545343, între 
orele 17—19. (1200)

CUMPĂR sau preiau contract apartament 2—3 sau 4 camere 
în Petrila sau Petroșani. Relații la sediul Impact-Electronic Pe. 
trila, 8 Martie, bloc 39/14. Telefon 550456; 550106. (979)

CUMPĂR apartament 3 camere Petroșani. Prefer zona Inde
pendenței — Oituz. Telefon 541145, între orele 18—20. (1073)

GUMPAR casă, eventual cu grădină, 1—2 camere. Relații 
telefon 541548. (1198)

VIND video player Funai preț estimativ 140 000. Relații la 
telefon 542754, după ora 14. (1203)

VlND garsonieră confort I, zona centrală, Petroșani Nord, 
str. Horea, bloo 3, ap. 1, Intre orele 17—19.

ASOCIAȚIA de caritate „Inimă către inimă" Petroșani (la' 
fosta Gasa pionierilor), vinde frigidere 140 și 180 litri, boilere 
5—100 litri, mașini de spălat, radiatoare, etc. (1205)

VlND 1MS (motor pe motorină) eu remorcă, multe piese de 
schimb. Pătrașcu, Petrila, Republicii nr. 1 B. (1206)

VlND televizor color Palsecam Electron, video Akai cu tele
comandă și butelie aragaz rusească. Telefon 542956. (1208)

VlND Lada 1200 model 2005. an fabricație 1985, preț 1 100 000 
lei. Telefon 545812, orele 14—22. (1207)

VlND urgent Dacia 1310, perfectă stare. Petroșani, Indepen
denței, bloc 12, ap. 9, între orele 16—19. (1211)

VlND video AIVVA, Petroșani, Șt. O. Iosif, bloc 2B, se. 3, ap. 
42. (1212)

VlND ARO 243, an fabricație 1987. Uricani, telefon 122. (1216) 
OFERTE DE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială „Cerbul de Aur", Petrila, str. Re
publicii nr. 27, angajează brutar, contabil și formație de muzică. 
Informații: între orele 11—14. (1163)

SOCIETATEA comercială „Toma Corn" SRL Petrila angajează 
urgent vînzătoare ambulantă. Relații, la sediul din cartierul 8 
Martie, bloc 3/11, zilnic, între orele 14—16. (1186)

SOCIETATE comercială caută urgent în vederea' angajării 
contabil. Adresați Jiglău Ioan, Ltipcni, str. Bucura, nr. 5, bloo 
G3/33. (1075)

CAUT femeie îngrijire copil un an. Vulcan, str. Preparațieî, 
bloc F7/6. (1209)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB garsonieră confort I cu aDartament 2 camere Vul

can sau Lupenl. Lupenl (Bărbăteni), Trandafirilor, 10/64, Spumă 
Gheorghe. (1149)

SCHIMB garsonieră confort I, str. Dacia, bloc 7A, ap. 20 
(lîngă tîrgul de porci), cu apartament 2—3 camere. (1201)

SCHIMB apartament 2 camere Petroșani, str. Vcnus, bloo 
3, ap. 90 cu garsonieră confort I, Petroșani, zona tîrgul de porci. 
(1210)

PIERDERI
PIFRDUT contract închiriere pe numele Lnzăr Petru, elibe

rat de KAGCL Petroșani. II declar nul. (1074)
DECESB

Colectivul disciplinei de Geologie din cadrul UT Petroșani 
este alături de familie, în dureroasa încercare pricinuită de în
cetarea din viață a celei ce a fost

POPOROGU ELENA
și transmite condoleanțe. (1218)

_
SOȚIA Mathilda, fiicele Edilh și Crislina, ginerele Eduard 

și nepoții Eduard și Cristian, cu adincă durere anunță dispariția 
celui care a fost un minunat soț, tată, socru și bunic

IIANACEK WILUELM

Iți vom păstra o veșnică amintire. (1199)

SOȚUL Remus, copiii Dodi și Beți, cil familiile, anunță 
cu durere încetarea din viață a iubitei lor

CAZAN EIIZSEBET

Inmormmlarca, vineri, zG februarie, ora 11.30 de la domici
liul din Petroșani, Aleea Poporului. (1215)

COMEMORĂRI

FIICELE, ginerii și nepoții anunță cu aceeași durere că au 
trecut 6 săptumîni de la dureroasa despărțire de draga lor 

TOTII ROZALIA
Amintire veșnică. (1197)

AU TRECUT 6 luni de lacrimi și durere de la trista despăr
țire de scumpa noastră soție, mamă și bunica

VOICULESCU MAR1A
Nu o vom uita niciodată, (1201)

Materialele Recomandate și 
nepublicate no le restituie. Res
ponsabilitatea morală șl juridică 
asupra corcetitudinii datelor cu. 
prinsa In articole aparțin, in 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU 
Secretar de redacție 

Ioan DUBEK 
Responsabil do nanii 

Ștefan CIMPOI 
6o rec tara ■ 

Emilia ACIIIIIEI 
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