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în numele responsabilității 
și adevărului

Credem că datoria fundamentala a presei este aceea 
de a informa, iar calitatea esențială a ziaristului modern 
trebuie să fie responsabilitatea. In spiritul celor de mai 
sus ne exprimăm dezaprobarea față dc actul necugetat al 
unui redactor al ziarului „Zori noi", care, intr-un articol 
nesemnat, interpretează defectuos Hotărârea Guvernului 
privitoare la indexarea salariilor.

Prin articolul publicat in data de 5 martie, opinia 
publică din Valea Jiului este informată că salariile și pen
siile se vor indexa cu 9,1 la sută. Afirmația reprezintă un 
neadevăr grosolan. Dacă autorul articolului s-ar fi obosit 
să citească Hotărârea pe care o comentează cu atâta gra
bă, ar fi înțeles, poate, că Guvernul indexează cu 9,1 la 
sută salariile personalului din instituțiile publice și aju
torul de șomaj.-La societățile comerciale cu capital ma
joritar de stat și la regiile autonome coeficientul de in
dexare se calculează prin metodologia impusă de guvern, 
în funcție de fondul ce poate fi destinat plății salariilor, 
cu încadrare în subvențiile aprobate, potrivit legii.

Aducem la cunoștința tuturor angajaților Regiei Au
tonome a Huilei, că salariile lor, conform Hotărârii Gu
vernului nr. 91^93, se indexează deocamdată cu 3,38 la 
sută. Se fac demersuri pentru obținerea indexării cu 9,1 
la sută.

Considerăm că intr-o perioadă atât de delicată, răs
pândirea de zvonuri false nu folosește nimănui. Totodată, 
socotim oportună popularizarea Hotărârii Guvernului cu 
privire la indexarea salariilor, încredințând această res
ponsabilă sarcină unor persoane care să înțeleagă bine 
atât legislația cât și psihologia maselor, reacțiile lor 
rest» și eventualele lor consecințe.

Ing. Benoni COSTINAȘ, 
Director general — RAH

fi-

ACCIDENT
Marți noaptea spre miercuri, 

în jurul orei 0,12 minute un 
tren de cărbune ce transporta 19 
vagoane pline, 10 de la EM Valea 
de Brazi și 9 de la EM Uricani 
»-a rupt in două, blocând cu 6 
vagoane linia de aprovizionare 
Cu materii prime a morii din 
Bărbăteni. Toate forțele de la 

Preparați.! Lupeni sunt în zonă 
pentru a repune în circulație li
nia și a descărca vagoanele de
viate, care Ou întrerupt circula-

FEROVIAR
ția pe o distanță de 
metri.

In acest moment, 7 vagoane cu 
grâu pentru moara
teni sunt blocate, neputându-sc 

face aprovizionarea in condițiile 
în care stocul de făină, la această 
oră, este de maximum două zile. 
Există pericolul unei ștrangulări 
în aprovizionarea cu făină 
tuturor fabricilor de pâine 
Valea Jiului.

o sută de

din Bărbă-

a 
din

V GLCAN

OLIMPIADELE ȘCOLARE
a

lificat următorii elevi: BIOLO
GIE: Șandru Dana (clasa a 2^1-a, 
Liceul teoretic Lupeni), 
Ramona (clasa a Xl-a) 
Diana (clasa a X-a), de 
Industrial Petroșani. 
Diana (clasa a X-a), de 
de Informatică), faza 
va fi la Deva; LIMBA ROMA
NA: Jula Camelia (clasa a IX-a. 
Liceul de Informatică Petroșani) 
și Cucu Sorin Radu (clasa a

ultimele două săptămâni a 
loc faza județeană a concur- 
elevilor la obiecte de învâ- 

olimpiade 
participat

Vlll-a, Școala generală nr. 1 
Petroșani), etapa națională va 
fi la Vaslui; GEOGRAFIE: Mun
tean Melania (clasa a X-a, Li
ceul Economic Petroșani), Stan
ciu Crina (clasa a Xl-a) și Dra- 
goș Daciana (clasa a XIl-a) de 
la Liceul de Informatică Petro
șani, faza națională va fi la 
Ploiești: ISTOKIE: Bodo Cristia-

In 
avut 
sului 
țământ, cunoscutele 
școlare, la care au 
peste 800 de elevi din județ. Va
lea Jiului fiind reprezentată da 
240. Pentru ultima etapă, cea na
țională, a acestei manifestări 
competitive, programată in pe

rioada 11—17 aprilie, deci în 
vacanța de primăvară, s-au ca-
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Dulcu 
și Băieț 

la Liceul 
Mocanii 

la Liceul 
naționala
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Cu bani puțini, dar cu multă dragoste
de oameni

■ Un tânăr inginer despre posibilitățile de aliniere 
a tratamentului psihiatric de la noi la nivelul standardelor 
occidentale

Readucerea la noi mal a unei 
persoane care a suferit o cădere 
psihică depinde mult de ccl care 
se ocupă de aceasta. Medicii o 
știu foarte bine. La fel de adevă
rat e, însă, că, pentru atingerea 

a 
ea, 
la

să se materializeze, este nevoie 
doar dc multă dragoste de oa
meni. Iată epistola dumnealui : 

„Urmând un tratament de re
facere sub supravegherea medi
cului Gabriel Ivănescu am reu
șit să-1 cunosc puțin și pe omul 
Gabriel Ivănescu, un om plăcut 
și un interlocutor agreabil. Dân
sul mi-a vorbit, printre altele, 
despre organizarea unor clinici 
de psihiatrie occidentale, în care 
pacientul, sub supraveghere me
dicală. desfășoară activități spor
tive, citește o carte intr-o biblio-

acestui scop, baza materială 
unității spitalicești are, și 
o importanță majoră. Aici, 
Petroșani, la secția de psihiatrie 
există ea? Răspunsul este: nu la 
nivelul dorit. Un fost internat 
al acestei secții, dl. ing. Vasile 
Slupariu, este de părere că po
sibilități ar fi. Și, pentru ca ele
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Din motive obiective, sărbăto
rirea Zilei femeii s-a amânat, la 
Clubul sindicatelor din Lupeni, 
pentru data de 13 martie. Sala 
de spectacole a găzduit așadar, 
sâmbătă, un minunat spectacol, 
așa cum niște copii frumoși și 
talentați sunt în stare să ofere. 
Programul, ieșit din tiparele o- 
bișnultc, a cuprins un schcci in
teresant (în care rolurile de bar-

reușit
și de femeie au fost inversa- 
poezie, multă muzică și dans, 
rol (aparte) în acest specta- 
au avut și Marian Vasile — 

de
u

I

tecâ, ascultă muzică sau se 
plimbă înlr-un paie.

Desigur, dotarea unui spital 
cu terenuri de sport, piscina, bi
blioteca, sala de audiție n uzina
lă ele. ar necesita elortun finan
ciare deosebite. 1 orfie acestea sunt 
vise pentru noi. Realitatea este 
că se pot face lucruri fiumoase 
atunci când se investesc pasiune 
și imaginație. Dar numai atât 
nu ajunge.

Colectivul de cadre medicale 
din secția de psihiatrie a Spita
lului Municipal Petroșani a în
cercat amenajarea unei încăperi 
in cadrul ambulatoriului pentru 
ca pacienții să poată juca șah, 
să citească o carte, o revistă, să 
asculte muzică sau să' urmăreas
că programul TV. Pentru pune
rea in practică a acestei idei 
s-a apelat la donațiile pacienților,

Ghcorghc OLTEANU

O brutărie caută spațiu
H „Dară am avea un 

s-ar dubla!"
spațiu <le desfacere, producția

Cum sa nu crezi in deja cele
brele cuvin'c „Mancaiea c fudu
lie / Băni îri’i las’ să fie- când 
vezi ca peisajul comerțului vul
can'- m eu.r atât de abundent in 
bo'l'gi, cârciumi și restaurante. 
.Și totuși, in Vulcan mai sunt 
oameni care se gândesc și la 
mencarc. Un edificator exemplu 
este ccl al S>C I&S. Aceasta este 
in fapt singura brutărie din Vul
can care mai produce „pâine de 
c r 5“. -- .*

Capacitatea de producție a 
acestei brutării este insă redusă. 
Numai 250 pâini (de 1,5 kg) in 
ni'-die, zilnic, lucru ce a condus 
la abordarea unei singure mo
dalități de desfacere. Și numai 
pe bază de abonament. Dar pro- 

chiar 
mai
s-ar

Ce

duc*ia ar putea crește i 
dublu, dacă problema cea 
spinoasă a întreprinzătorilor 
putea rezolva. Dar despre 
e.U vorba?

La ora 
neliciazu 
vând 50 
tru se d'-slașoară atât activita
tea dc producție, cât și cea de 
desfacere. Totodată aici este și 
spațiul de depozitare. In ace,te 
condiții munca celor 4 angajați 
ai brutăriei este extrem de difi
cilă, având in vedere că totul se 
face manual. In zilele in care 
abonații vin sâ-.și ridice pâinea, 
spațiul brutăriei este arhiplin, 

îngreunând evident activitatea 
productivă. „Problema ar fi re
zolvată dacă ar exista in oraș 
un spațiu de desfacere .și pen
tru noi“ iml spune dl. Mircea 
Ivan, unul dintre patroni. „Dar 
cererile noastre au fost onorate 
până acum doar cu... promisiuni" 
adaugă dl. Marin Stanciu, aso
ciat. Este de neînțeles faptul că 
din moment ce au existat și există 
atâtea spații comerciale, toato

actuala, societatea be- 
de un singur spațiu a- 
mp. în acest perime-

devin bodegi, cârciumi ori restau
rante. In timp ce o activitate pro
ductiva, utila întregului oraș es
te marginalizată, la propriu și 
la figurat.

„Câștigul nostru din această 
afacere este minim — adaugă 
dl. Ivan. Pentru că și noi avem 
un adaos de 30 la sută, dar nu 
e totuna să torni alcool intr-un 
țoi sau s:î produci pâine. Ca sa 
nu mai vorbim de 
lucru. Dar noi am 
ceva util pentru 
era foarte ușor ca 
țiu de 50 mp- sa așezăm 4 mese 
și un bar și am fi câștigat mult 
mai inultl"

Stând strâmb și judecând drept, 
nu putem 
punând în 
dacă este 
tați sâ nu 
deșt spațiu de dcsfaccrcî Ar ti 
spre binele nostru, al tuturor. 
Sau poate are cineva Interesul 
să ne convingă de faptul că în- 
tr-adevur „Mâncarea e fudulie..."

Tibcrlu VLNȚAN

condițiile dc 
vrut să facem 
oraș, deși nc 
in acest spa-

să nu ne gândim — 
balanță toate datele — 
corect ca acestei uni- 

1 se găsească un mo-
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bat 
te). 
Un 
col 
tânăr și talentat interpret 
muzică ușoară — și „amatoarea' 
dc muzică folk, Tatiana Filipoiu 
— Stepa. Auditoriul, format în 
mare parte din părinții copiilor 
ce au evoluat pe scenă, a fost 
impresionat până la lacrimi. 
Grupa de copii de la Clubul sin
dicatelor Lupeni promite, prin 
talent și mod de exprimare, o 
evoluție ascendentă în viitor. Aș
teptăm noi spectacole.

(Conlinuare in pag aia)
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D-le Rad Ioan 
din Petroșani

Veni țî repsae la noi I
O întrebai e-ghicitoare pentru 

dl. Rad ioan din Petroșani: știți 
ce este ceva dreptunghiular, roz 
și învelit in folie de nylon? E- 
xact, este cel la care v-ați gân
dit: permisul dumneavoaslră de 
conducere. L-a găsit un bine
voitor în piața agroalimentară 
din Petroșani și l-a adus la re
dacție. Puteți veni oricând să-l 
luați de la doamna secretară. 
(Gh. O.)

Ce este fondul de rulment 
și ce se vrea cu el

■ In actuala conjunctură, dc când cu apartamente 
proprietate personală, pe unii cetățeni ii doare-n cot dc 
fondul respectiv. Fac bine sau nu?

In scrisoarea expediată din 
Vulcan de către un grup dc pen
sionari în numele cărora sem
nează d-na Sircteanu Virginia 

(bloc Dl, scara a doua), sunt a- 
dresate două întrebări. Nu sem
natarului acestor rânduri, ci al
tor factori. Am dat curs rugă
minții dvs și iată ce am aflat.

Referitor la întrebarea nr. 1: 
cei care au devenit proprietari 
ai apartamentelor în care loeuicso 
mai trebuie să plătească fondul 
de rulment? Pe această temă am 
discutat, la Primăria din Vulcan, 
cu d-nil Sufletu, Drăghici șl 
Giurgiulcscu. Unu la mână. De-

crețul nr. 3U7 din 1977 c.ste incă 
în vigoare. La elaborarea lui, au 
fost luate *n calcul atât aparta
mentele care erau in proprieta
tea statului, cât și cele proprie
tate personală. Pe vremea aceea, 
în Vale locuințe de acest gen 
(cumpărate) erau puține. Dacă 
nu chiar deloc. Comitetul asocia
ției de locatari este ccl care an
gajează lucrări și activități de 
prestări de servicii referitoare la 
părțile de folosință comună — 
terase, casa scărilor, subsoluri,

Ghcorghc OLTEANU

(Continuare in pag. a t-a)
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Apel umanitar
Fundația filantropico-socială AMOCOM a copiilor handicapați 

și orfani din Republica Moldova, având sediul la Chișinău, în co
laborare cu Asociația handicapaților „Libertatea" Valea Jiului, a- 
dresează un apel de suflet tuturor celor care doresc să acorde un 
sprijin umanitar acestor copii sărmani.

Apelul se adresează în principal unităților de învățământ, 
•societăților comerciale cu capital de stat sau particular dar și 
unor persoane particulare din Vulcan, Lupeni, Uricani și din 
întreaga Vale a Jiului. Sunt binevenite orice fel de ajutoare (îm
brăcăminte, încălțăminte, manuale și rechizite școlare, alimente, 
dulciuri, etc.) pentru copii de la 1 la 16 ani.

Totodată, Asociația de sprijin a handicapaților „Libertatea" 
din Petroșani — organizație înfrățită cu fundația moldovenească 
— roagă conducerile școlilor și primăriile să se ocupe de achizi
ționarea și depozitarea coletelor. La finalizarea acțiunii va fj con
tactată conducerea Asociației „Libertatea" care va efectua tran
sportul ajutoarelor la Chișinău. Contactarea asociației se poate 
face direct la sediul acesteia din Petroșani str. 1 Decembrie, bl. 
56 sau la telefon 545952, luni între orele 10—14 și vineri între 
14—16.

Să nu uitam că toți suntem români. întindeți o mână de ajutor i 
fraților noștri tic dincolo de Prut. Haideți să-i ajutăm pe cei mai 1 
triști ca noi! \

Tiberiu MNȚAN l
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BABY BOSS la 
PETROȘANI

Tn scopul ajutorării copiilor 
din România bolnavi de leuce
mie, I.i<:a sindicatelor miniere 
din Vijea Jiului și Confederația 
sindicatelor miniere dio Româ
nia, in calitate de sponsori unici, 
organizează, alături de ziarele 
„Tineretul liber", „Cotidianul" șl 
„Zori noi“, spectacolul Baby Boss, 
spectacol concurs ce v'a desem
na cel mai talent; ,t copii din Va
lea Jiului. Prcselecția va avea 
loc în data de 21 aprilie. Intre 
orele 10—16, la Teatrul drama, 
tic I.D. Sârbu din Petroșani. Se 
pot prezente, copii între 3 și 13 
ani, băieți și fete, care vor pre
găti un cântecel, o poezie și 
un dans. Copiii aleși in urma 
preselccțicl se vor confrunta în 
spectacolul din 22 aprilie 1993, 
orele 10,30, pe scend Teatrului 
dramatic I.D. Sârbu. Câștigăto
rul aces'uj concurs va participa, 
gaturi reprezentanții celor
lalte județe, București, luna 
decembrie, pentru obținerea tit_ 
lulu de Baby Boss România și a 
Marelui premiu — o excursie de 
7 zile la Paris, împreună cu pă
rinții.

Realizator; — Teatrul drama
tic I.D. Sârbu și Teatiul vesel 
„Ion Marinescu" tjin București.

Intrrrca este gratuită.

FONDUL DL RULMENT
(Urmare in pac. 1)

trotuare de protecție ele. El<_> nu 
se p'.t face dacă nu există uo- 
sib; ițiți de plată. Deci lucrări
le, -xecutându-se pe bază de de
viz, trebuie achitate. Fondul de 
rulment are tocma] acest rol; de 
a acoperi, momentan, valoarea 
lucrărilor. Pe baza recepției fă
cute de comisiile as iațillor de 
locatari se procedcazi la evalua
rea reală a lucrările:, care, apoi, 
se repartizează pe locatari. Va
loarea fondului d‘ rulment este 
Stabilită — cnoform ait. 5 al 
Decretului 387/1977 — de adu
narea generală a asociației de 
locatari. In momentul de față s-a 
constatat că, uneori, contrava
loarea serviciilor solicitate de 
asociațiile de loc..tari este atât 
de mare Încât fondul de rulment 
existent nu permite contractarea 
unor lucrări. De aceea el trebuie 
majorat. Dl. Suflctu amintea că 
„dacă asociațiile de locatar] con
sideră că se pot gospodări fără 
«ce.,t fond de rulment este trea
ba lor. Dar, pe moment, acest 
lucru este imposibil*. Deci, FR 
trebuie achitat indiferent că ai 
cumpărat ori nu apartamentul în 
care locuiești. De fapt, există 
calea legală prin care adminis
tratorul asociației de locatari 
poate ui mări debitele datorate 
de răi-piatnlci.
j A doua chestiune ridicată In

La Fundația susținătorilor clubului copiilor Vulcan j

Se caută SPONSORI !
(Convenția cu privire la drep

turile copilului prevede în art. 
31 dreptul copilului la odihnă șl 
timp liber și la activități recrea
tive proprii vârstei sale.

In orașul Vulcan singura ins
tituție specializată în a se ocupa 
de organizarea timpului liber al 
copiilor este Clubul copiilor și 
elevilor. Instituția, fiind însă 
finanțată de la buget, ca orice 
instituție de învățământ, nu dis
pune de fondurile necesare des
fășurării la un nivel superior a 
activității sale.

Pentru a veni în sprijinul a- 
ccstei inc,i'.uții, la inițiativa u- 
nor oamenj de bine (în adevăra
tul sens al cuvântului) din ora
șul Vulcan, dornici de a sprijini 
dezvoltarea .și amplificarea ac
țiunilor educative desfășurate la 
Clubul elevilor și copiilor din 
Vulcan, a luat ființă FUNDAȚIA 
SUSȚINĂTORILOR CLUBULUI 
COPIILOR Șl ELEVILOR VUL
CAN. (

Aceasta este a patra organi
zație de acest gen din România, 
după cele din Brăila, Baia Ma
re și Deva. Funcționând în baza 
Decretului Lege nr. 8/1989, a 
Decretului nr. 31/1954 șl a Legii 
nr. 21/1923 fundația este o orga
nizație obștească, ncpatrimonla- 

scrisoare este cea a liftului. D-na 
Șirete mu spune ca cel de pe 
s.ara dumneaei nu funcționează 
de șase ani. Fot să ii răspund 
că nu este singurul. Dl. Ghcorghe 
Albescu, directorul RAGCL, mi-a 
făcut cunoscut că mal toate 
lifturile din Vulcan sunt oprite. 
Și vor rămâne așa pună când a- 
sociațiile de locatari vor încheia 
un contract cu regia condusă de 
dânsul. In acest contract RAGCL 
se obligă să mențină, contracost, 
în bună stare de funcționare as- 
censoarele. Cu condiția ca ele 
să fie exploatate așa cum prevăd 
normativele. Reviziile lunare cos
tă in Jur de 7000 lei, iar revizia 
generală anuală este evaluată la 
35 000 lei. „Așa se procedează la 
Deva, la Timișoara, peste tot 
pe unde am fost", a zis dl. di
rector. Probabil asociațiile do 
locatari la Încheierea contrac
tului respectiv, vor avea o sin
gură pretenție: lifturile să le fio 
predate In stare de funcționare.

Acestea au fost, pe scurt, răs
punsurile la întrebările care 11 
frământă pe oameni. E adevărat, 
sunt altele șl mal mari. Detalii 
vom da săptămâna viitoare, în- 
tr-o pagină având ca subiect toc
mai aceste probleme, respectiv 
clarificarea raporturilor locatar- 
asociație șl asociația de locatar] 
— unitatea prestatoare de ser
vicii.

Academia Română a hotărât

Obligativitatea trecerii la 
scrierenoua

Deși foarte mulți lingviști s-au 
pronunțat împotriva modificării 
scrierii cu „i" -și „sint“, Acade
mia Română a remis recent pre
sei un comunicat în care sunt 
cuprinse măsurile de aplicare a 
noii grafii.

Potrivit acestui comunicat zia
rele trebuie să treacă complet la 
grafia cu „â“ și „sunt" până la 
data de 1 mai 1993. Publicațiile 
periodice vor trece la noua gra
fie până la data de 1 ianuarie 
1994.

X
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La Timișoara pe scenă

Valea Jiului va fi prezentă în 
concursul național de interpretare 
a muzicii culte deschis elevilor 
din școlile generale și liceele de 
muzică. Concursul Va avea loo 
la Timișoara în zilele de 7 și 11 

lă și nonprofit.
Obiectul de activitate al aces

tei fundații este — după cum 
reiese din Statutul de funcțio
nare — acela de a susține ma
terial, moral și social Clubul co
piilor Vulcan în vederea dezvol
tării, amplificării și optimizării 
activităților practice-educațio- 
nale ce se realizează aici.

In acest context, membrii fun
dației își propun să-și concreti
zeze activitatea prin colectare de 
fonduri — materiale și bănești 
— din partea unor firme de stat 
și particulare sau a persoanelor 
interesate să sprijine activitatea 
din cadrul Clubului elevilor Vul
can. Totodată mijloacele finan
ciare ale Fundației se realizează 
prin cotizațiile membrilor, prin 
sponsorizări, donații, publicitate 
sau alte posibilități prevăzute de 
Rge.

Așa cum v-am mal informat 
președinția acestei fundații a 
fost atribuită domnului ing. Ovi-Olimpiadele școlare

(Urmare din pag. I)

na (clasa a Xl-a, Liceul teorctio 
Lupeni); CHIMIE: Kovacs Emcse 
■și Danci Elena din clasa a X-a, 
la Liceul Industrial Petroșani; 
FIZICĂ: Iovanov Miodrag (clasa 
a VlII-a, Școala generală nr, 1 
Petroșani), Stancu Emanucl cla
sa a IX-a, Liceul de Informatică); 
MATEMATICA: Iovanov Mio- 
drag din clasa a VHI-a la Școa
la generală nr. 1 Petroșani.

Aceștia sunt olimpicii din șco
lile Văii Jiului, chiar dacă ei nu 
sunt decât dintr-o școală gene
rală, nr. 1 Petroșani, și licee 
tot din Petroșani, cu excepția 
la biologic șl istorie, Liceul teo
retic din Lupeni. Dl. profesor 
Ionel Pădurcanu, Inspector șco

lar la Inspectoratul școlar ju
dețean, ne mărturisea că mulți

Cu bani puțini, dar cu multă 
dragoste de oameni

(1 ’inare din pag. I)

dar, deocamdată, rezultatele sunt 
minime. . 4

Mu adresez, deci, ziarului „Zori 
noi" pentru a sprijini ideile u- 
nor oamenj pasionați de meseria 
lor. Sugerez chiar realizarea u- 
nui interviu la fața locului pen
tru a afla mai multe amănunte 
despre efortul medicilor de aici 
de a face ca psihiatria să nu mal 
fie considerată o soră vitregă 
a mediclnel. Investind puțini 
bani fi multă dragoste de oa
meni, cred efl se pot realiza lu
cruri plăcute șl utile pentru co

Totodată, în Comunicatul Aca
demiei Române se precizează că 
toate documentele oficiale ale 
instituțiilor din România trebuie 
să fie scrise cu „â“ și „sunt". 
De asemenea, unitățile de învăță
mânt vor trece la noua grafie pâ
nă la finele anului școlar 1993/ 
1994.

Academia Română va elabora 
și tipări un nou dicționar orto
grafic.' 1 

Tiberiu VINȚAN

aprilie. Reprezentrnții noștri, e_ 
levi ai Școlii generale nr. 1 din 
Petroșani — secția artă, se nu
mesc: Răzvan Alstani, Gabriela 
Coconeț și Aurelian Epuraș. Toți 
trei vor evolua în competiția ti
nerilor pianiști. (Al. .11.) 

diu Avrw'.’.oscu, primarul orașu
lui Vulcan. In această calitate 
domnia sa adresează un apel tu
turor celor ce doresc sâ sprijine 
fundația și implicit clubul co
piilor Vulcan să-și înscrie nu- 
mcU alături de membrii fonda
tori.

Relații suplimentare referitor 
la activitatea fundației precum 
și oferte de sponsorizare și do
nații se pot face la sediul Clu
bului Copiilor și elevilor din 
Vulcan, str. Decebal nr. 9 sau 
la telefon 570915.

Ideea înființării acestei funda
ții ni se pare deosebit de benefi
că, în principal pentru copiii ora
șului Vulcan. Vă vom informa 
sistematio despre activitatea și 
realizările acestei organizații in 
paginile ziarului nostru.

în final permiteți-mi să adre
sez o întrebare! I’e când aseme
nea organizații șl în celelalte o- 
rașe din Valea Jiului?

Tiberiu MNȚAN

elevi din această zonă au obți
nut la etapa județeană premii și 
mențiuni chiar dacă nu s-au 
detașat spre eșalonul olimpic. 
La limba latină elevele Săftoiu 
Amalia și Nica Mihaela (clasa 
a Xl-a E) la Liceul Industrial 
Petroșani au obținut premiul II 
iar la istorie tot premiul II s-a 
dat lui Bărceanu Florela (clasa 
a Xl-a, Liceul Industrial Petro
șani) și Gabor Gabricl (din clasa 
a Xl-a de la Grupul școlar din 
Lupeni) și premiul III l-a pri
mit eleva Gheța Carmen (clasa 
a Xl-a, Liceul de Informatică). 
Elevii s-au remarcat șl la disci
plinele socio-umanc: la filosofie 
— premiul II l-au primit elevii 
din clasa a XH-a Edclin Dome- 
trius (Liceul Industrial Petroșani) 
și Mitran Cătălin (Liceul de In
formatică Petroșani).

munitate, atunci când găsești 
sprijin și înțelegere.
, ing. Stupariu Vasilc",

In cursul anului trecut, sub
semnatul a întreprins o anchetă- 
reportaj in care am relatat și 
despre necazurile cărora trebuie 
să le facă față medici] datorită 
lipsei unei baze materiale adec
vate scopului acestui așezământ 
spitalicesc. Se vede că marc lu
cru nu s-a schimbat de atunci. 
Se va petrece, oare? Bugetul alo
cat sănătății este subțire, cum, 
de altfel, e șl acela destinat În
vățământului. De nnde va veni 
sulvarea?

--------------- J
HOROSCOP

PEȘTI — IEPURI 
(19 februarie — 20 marii») 

Contați asLizI pe... surprize |
BERBEC — DRAGON 

(21 martie — 20 aprilie)
Criza financiară a ajuns 

vă îngrijoreze. Căutațl_vă 
sponsor!

TAUR — ȘARPH 
(21 aprilie — 20 mat) 

Astenia de primăvară 
marcat in mod .vizibil. încercați 
sâ vă detașați!

GEMENI — CAL 
(21 mal — 21 iunie)

Aveți nevoie neapărat de o 
clipă de singurătate, pentru a vă 
reașeza gândurile. <

RAC — OA1B
(22 iunie -— 22 iulie)

Sunteți predispus unor activi., 
tați... casnice. ,

face
v

tați... casnice.
LEU — MAIMUȚA 

(23 Iulie — 22 august) 
Azi vi se oferă șansa de a 

ceea ce vă doriți mai mult.
FECIOARA — COCOȘUL 

(23 august — 22 septembrie) ' 
Raporturile subaltern_șcf be, 

neficiazâ de o conjunctură fa, 
vorabilă. ări

BALANȚA — CI1NELB .< 
(23 septembrie — 2. octombrie) 
Vi se oferă un reper pentru a 

ști cum să vă orientați în viitoț, 
Profitați!

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Lăsate în voîa lor, lucrurile! 

tind din rău în... mai rău. t 
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN ( 

(22 noiembrie — 29 decembrie) ' 
este 
azi
• !

.A-

Conjunctura aslrcJâ vă 
foarte favorabilă. Ziua de 
vă va aduce numai bucurii.

CAPRICORN — BOU 
(21 decembrie — 19 Ianuarie) ( 
Deși stau sub semnul îndoie

lii .lucrurile se vor îndrepla in 
ceea ce vă privește.

VĂRSĂTOR — TIGRU 
(20 Ianuarie — <8 februarie) 

Beția de cuvinte vi se trage 
dintr-o... edevărată beției
* »•*»»-»*«*»««»»<

PROGRAMUL 
TV

JOI. 18 MARTIE
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj. <
12,00 Film rrtistîc. URMARE?, 

TE AVIONUL]
13,25 Video-clipuri.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14.35 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15.30 Teleșcoală.
16,00. Repere moldave.
16.30 Repere transilvane. _ 1
17,00 Actualități. j
17,05 Magîzm în limba gerna,

nă.
18,05 Povestea vorbei. >
18.35 Tele-discul muzicii papa,

la re. *
19 Oo Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20 35 Sport ■ ;
20.40 Film serial. DALLdfi.
21.40 Reflecții rutiere.
22,00 Un zîmbet pe portativ.
22,15 .Jzi în prim plan.
23,00 Actualități.

VINERI, 19 MAR UE
7,00 TVM. Telema.tinaL

10,00 TVR Iași. j
11,00 TVR Cluj.
I2,0fl Film serial. DIN VQIA 

DOMNULUI. Ep. 10„ A
13,00 Descoperirea Planct«i. f
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități. Meteo.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Preuniversitaria.
15,25 Teleșcoală.
15,50 Tragerea Lrto.
16,00 S.O.S. natural
16.30 Arte vizualei
17,00 Actualități.
17,05 Gongl
17.35 Pro Patria.
18.35 La fîntîna dorului.
19,00 Cultura In lume. _
10.30 Desene mimate. ‘ j
20,00 Actualități. ■
20,45 Film serial. DES11NUH

FAMILIEI IIOWARB, 
21,45 Meridianele dansulal
22,15 Azi in prim plan, 
23,0ft Actualități
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Griji ale sindicafeToF

Revitalizare culturală
IN LUPENI

INDIFERENTA NU SE OPREȘTE» »
r Inccplnd din anul trecut și cu 
tot mai multă preocupare în a- 
cest an, sindicatul minei Uri- 
cani Îșl îndrea; ă atenția șl spre 
activitățile specifice vieții cul
turale a orașului. Gasa de cul
tură din localitate găzduiește In 
mod frecvent întâlniri educative 
și seri muzicale distractive pen
tru tineret. Se are în vedere di
versificarea activităților prin re
înființarea tarafului de muzică 
populară, cu soliști vocali, și a 
formațiilor de dansuri populare 
c,are au o frumoasă tradiție la

Odihnă pe litoral
Tot de la sindicatul minei U- 

ricani, despre odihnă. Recent au 
fost stabilite cu doi parteneri 
comerciali de pe litoral, condiți
ile de precontract pentru închi
rierea de locuri pentru sezonul

PRIMIM DE LA SINDICATUL

Toată lumea .știe ca in orice casă 
„rufele ' se spală în familie. Dacă 
di. Vasile Beldie — deocamdată 
propulsai lider al Filialei jude
țene al sindicatului șoferilor — 
a preferat încă din toamna anu
lui trecut să lasă cu ele pe „ma
pamond*, să-i fie de bine lui, că 
noi, ceilalți, e val de capul nos
tru de atâta „spălăturâ". Aflăm 
<Ln articolul „Spre știință", apă
rut în „Zori Noi" din 16 martie 
4993, că domnia sa iar n-a avut 
unde întoarce „volanul filialei" 
de liderii organizației sindicale 

de la SG STAR-TRANS SA Pe
troșani ți a „virat" drept pe pri
ma pagină cu niște precizări ca 
de obicei imprecise, despre un 
simulacru de eont; stație e reia, 
8-a dat curs, după pofta inimii.

Așadar, după acest acru simu
lacru, a urmat — doar era și 
fireso — „dulci" și îndelungi 
degeri, care au început Intr-o 
vineri dimineața pe la ora 7 ți 
B-au terminat luni către orele 
amiezii, când au întrunit băieții 
numărul necesar de voturi, că 
vineri la ora 13 când plecarăm 
Acasă, votaseră doar 118 membri 
de sindicat manipulați, deoarece, 
ia serviciu fiind, mulți nu au 
citit comunicatul apărut In „Zori 
Noi* în aceeași zi. Este Inutil să 
vă spunem rezultatele acestor 
alegeri, atât că c OKI... doar un 
mio amănunt neglijabil, am vrea 
totuși să vă spunem: doi dintre 
membrii comisiei de votare, au

HUHELj

LIBERALII
PRIMĂRIA LlPESI

ALA — funcționează
Marți, în orașul Lupeni a avut 

loc ședința anuală de bilanț a 
Etatuiui major al Apărării toca, 
le Antiaeriene, organizație civilă 
cu mrri Implicații In viața ora
șului.

S_a eonsemnat faptul că AHA 
din orașul Bupeni a avut șl ara 

Uricani. Secretarul sindicatului 
minier, dl. Constantin Todea și 
instructorul Gasei de cultură, dl. 
Petre Neagv r.e-au vorbit ți 
despre dorința lor de a pune ba
zele unei fanfare pentru copii, 
sens în care va fi organizat un 
curs de inițiere. Interlocutorii au 
precizat că sunt îndeplinite toa
te condițiile pentru buna desfă
șurare a cursului (dirijor, ins
trumente muzicale, sală de repe
tiție). Nu lipsesc decât micii 
cursanți pe care organizatorii îi 
așteaptă cu mult interes. (l.M.) 

estival. După cum se știe sindi
calul asigură bilete de familist 
în condiții deosebit de avanta
joase pentru mineri. Cazarea va 
fi asigurata în hoteluri din Ma
maia și Eforie Nord. (I.M.)

PETROȘANI
fost în același timp și candidați. 
Cum? Așa bine! Dacă au și 
câștigat?..., vă lăsăm pe dv. să 
ghiciți.

In situația grea, drastică chiar, 
în care ne aflăm, referitoare la 
locurile de muncă și nu numai, 
chiar că de alegeri și răsalegeri 
duceam noi lipsă.

Cu alte cuvinte, „Casa arde și 
sindicatul se tot alege!" D-le li
der, dacă tot ocupi d-ta această 
funcție (știm noi bine prin ce 
metode) de ce nu te ocupi și de 
lucruri mai serioase, cum ar fi 
afilierea unor organizații dori
toare în acest sens, că cei de la 
fabrica de pâine încă te mai 
caută. Și maj lasă domnule alte 
lucruri care nu țin nici de frig, 
nici de foame, iar dacă vrei să 
concurezi în continuare cu alți 
lideri de pe meleag, te sfătuim 
să o lași baltă, că „meleagul" 
ăsta al tău, la care îi zici „județ", 
e prea mic, raportat la numărul 
de membri de sindicat câți are 
filiala asta, chiar dacă ii punem 
la socoteală și pe cei 30 de moți 
de la mina Țebea.

„Astea merită știute", deocam
dată.

IMrc ARABEI 
Nicolac MARIN'ESCU

N R. Menționăm că nu vom 
mal da curs altor dispute de Ia 
acest sindicat, promovând ceea 
ce ați afirmat: „rufele se spală 
în familie", iar STAR-TRANS 
nu-i familia noastră!

O activitatc fructuoasă, propu- 
nându-și șl pentru acest an a«. 
țiuni bine gândite și fundamen
tate, Toate crțsu-a demonstrează 
că această organizațio din Lu
peni funcționează cu bune re. 
zultate, ceea ce nu e rău deloc. 
(G.C.)

B „Trebuie

Este vorba de ceva foarte a- 
proapc de pământ, am numit 
clici gara din Lupeni și de ceva 
foarte aproape de nori — Regio
nala CFR Timișoara.

Gonstruită în cea mal mare 
parte prin eforturile unităților 
miniere din Lupeni, gara a fost 
un copil nodorit de Regionala- 
mamă. Dar, în momentul în care 
a aflat că imobilul valorează to
tuși ceva bănuți, mamei 1 s-au 
trezit instinctele, revendicându- 
și maternitatea.

Imediat după ce Primăria o- 
rașului Lupeni și-a manifestat 

intenția de a pune la punct ga
ra, amenajând în interiorul a- 
ccstcia un chioșc și chiar un ca
binet fitoterapeutic, Regionala 
s-a opus categoric. De ce? Pen
tru că spațiul acela, care era de

„Dai cinci lei sau iei
De mai mult timp, în incinta 

liceului din Vulcan și-a făcut 
apariția o gașcă de huligani fe
roce. Aceștia se postau dimineața 
la poarta liceului cerându-le ele
vilor citat la intrare cât și la 
ieșirea din liceu câte o „taxă". 
Taxă ce consta fie în bani, fie 
în țîgiri sau alte mărunțișuri. 
Răuplatnicij n fost amenințați, 
loviți sau chiar bătuți de-a bine- 
lea.

Mai mult decât atât, văzând 
că merge treaba și că ei sunt 
„cei m.ii tari din parcare" au

FOTBAL, DIVIZIA C
Q Victoria Calan — Parângul 

Lon.a 2—5 (2—1). Meci dur, cu 
multe accidentări. Creții și A- 
xente au părăsit terenul chiar 
din primul sfert de oră. Gazde
le au marcat prin Cocoși, min. 
14, au majorat scoiul prin Sura- 
giu, după care Nichimiș a re-, 
dus din handicap. După pauză, 
Parângul s-a impus net Înscriind 
de patru ori, prin Frimu (2), Dur-
• wa* «MM» MBB• «MMM MM <

VOLEI

Jiul Petroșani — Comprcst Ra
pid Brașov 3—2 (12—15; 15—13 1 
15—11; 6—15; 15—12).

Meci dramatic, cu răsturnări 
de scor și situații, care a ținut 
tribunele intr-un permanent șoo 
psihologic, fiecare minge fiind 
un duci fizic și având un cores, 
pondent In paiticiparca afectivă 
a suporterilor. Comprest-ul, cu 
unul din cei mai buni antrenori

O sută zece copii pe saltele
Antrenorii loan Corbei, Șcr- 

ban Nuolae (Jiul Petrila), Lică 
Făgaș, Glicorghc Raducu (CSS 
Petroșani) și-au trimis în sula 
de concurs din Petrila, cu oca
zia „Cupe i Mărțișorul", pe cel 
mai talentați copii dc la catego
riile de vârstă J1 — J 2 șl 13—14 
ani, oferind câștigătorilor, în- 
ti un cadru de o extraordinară 
exuberantă sportivă, diplome și 
insigne. A fost o întrecere vioaie, 
cu o dominare categorică a pe- 
trilcnilor, aproape la toate cate
goriile de concurs.

Dar iată primii clasați:
Categoria copiț mici, 11—12 

ani: 24 kg: Corbei Cătălin, Jiul 
Petrila, Roșu Mihai, CSS Petro-1 
șani, Modțeanu Luci, Jiul PetrJ- 
la; Categoria 26 kg: Constantin 
Băluțfl, Topa Cristian și Chlri- 
țohi Mircea (Jiul Petrila); Cate-

proiect, kt noi nu c așa ca la voi! 44

atât de mult timp părăsit, îi a- 
parținea.

Nu aș vrea să credeți că cei de 
la Timișoara nu lac nimic. In 
ciuda aparențelor, ei au activi
tate: au scos la licitație spațiul 
cu pricina. Lunile au trecut, dar 
nici până astăzi nimeni nu știe 
ce s-a întâmplat. Singurul lucru 
evident este că nu s-a făcut ni
mic. Ba mai mult: și ceea ce a 
fost s-a distrus.

Astăzi gara arată ca o clădire 
din Sarajevo. Totul este vraiște, 
geamurile sunt sparte, mirosul 
este pestilențial, pentru că spa
țiul a devenit un WG public. Oa
menii ies vizibil ușurați de aco
lo. Neavând nici o bătaie de cap, 
se simt la fel de ușurați și cei 
din Timișoara.

Pe de altă parte, frumoasa co- 

trecut la represalii chiar împo
triva personalului administrativ 

al liceului. Astfel, o femeie de 
serviciu a fost bătută doar pen
tru că a avut „curajul" să-i a- 
tenționeze să nu mai distrugă 
grupurile sanitare.

Vă întrebați desigur cum de 
nu s-au luat măsuri pentru po
tolirea și eliminarea acestor hu
ligani? Ei bine motivul pentru 
care nu s-a putut interveni este 
acela că împricinați! și-au „in
struit" victimele în așa fel în
cât acestea să fie convinse că 
„dacă suflă o vorbă vor fi puși 
la punct". Cu toate acestea, după 

lan (1), Nichimiș (1).
O Minerul Bărbatcni — Me- 

Kiloplastica Orăștie 1—0 (0—0). 
Pui uda s-a jucat pe terenul Jiul 
II, „gazdele" având terenul sus
pendat. Minerul a dominat tot 
timpul, dar n-a putut înscrie 
decât in repriza a doua, min. 
57, prin Gigei Bană. In prima 
parte bara transversală i-a sal
vat pe Oaspeți de la două goluri

TREI DIN CINCI
din țară — Tănase Tunase — 
fost tehnician la Steaua, Tracto
rul, Rapid, «lut la echipe mas
culine cât și feminine, s-a lăsat 
grcu „convins" de gazde, doar 
la tic-break, mai ales că, după 
schimbarea terenului, în setul V, 
avea avantaj 8—7.

Oaspete)e au câștigat primul 
set la 12, lc-au pierdut pe-al doi
lea și al treilea la 13 și 11, după 

goria 28 kg: Modrcanu Cri tl, 
Riza Gabi ici și Oancca Ovi liu 
(Jiul Pctr a)'. Categoria 31 . g : 
Safta Petre (C.SS Petroșani), O- 
lar Ion și Agapj Cristian (Jiul 
Petrii.i); Categoria 34 kg: Neagu 
Răzvan și Pica Florin (Jiul Pe
trila) și Bălan Alexandru (CS.S 
Petroșani); Categoria 37 kg: Drti- 
goescu Mihai, Bârsan Mihai }i 
Oprea Marius (Jiul Petrila); Ca
tegoria 41 kg: Stioi Liviu (Jiul 
Petrila), Bu'nariu Vasile (CS.S 
Petroșani), Papuc Ovidiu (Jiul 
Petrila); Categoria 43 kg: Nica 
Constantin (Jiul Petrila); Catego
ria I!’ kg: Bobvcsiu Claudiu, (Jiul 
P< trila); Categoria 54 kg: Hiricz- 
ko Marcel (Jiul Petrila); Catego
ria 54 kg : l’anczi Francisc, 
(Jiul Petrila).

La categoria copii mari 13—

NICI ÎN MRl !
I 

lecție de fecale este amendată 
în mod sistematic cu sume m®,] 
dice. Plătește Regionala. Câte'' 
6000 lei. Ce să-i facem, ace. \t»4 i 
legislația! Aceste sur» bss* tal i 
fel de usturălww» «n O 1
tură de purc-ce asupra unui dila> ' 
mai elefantul. I

De un timp, au apărut proble- 1 
me cu canalizarea. S-a spart un 
tub. Simplu, nu? Dar nu și pen- ! 
tru elefant. Acesta, reprezentat 1 
printr-o comisie, în frunte en 
Directorul Tehnic, a venit și < I 
analizat problema. Răspunsul ti—j 
mișorenilor a venit prompt i 
„Trebuie proiect, la noi nu e așă . 
ca la voi!" Asta dipă ce un mt'n- ’ 
citor se oferise să rezolve proble
ma în două ceasuri. Iată undo 
duce înțepenirea în proiect! In
diferența trece mai departe, fă
ră haltă. 4f 1

Vali LOCOTA ț

bătaie” I
incidentul Cu femeia de serv*, 
ciu, activitatea acestor huligani I 
a ajuns la urechea domnului dlta 
rector. Acesta a încercat inlăttf, 
rarca „intrușilor* pe calea dfe 
plomației, dar aceștia nu numai1 
ca nu au recepționat me-ajul* I 
dar au încercat să-l atace chiaiț 
și pe dl. director.

„Faptul este cu atât mal trlsS, 
— ne spune dl. director Petr4 j 
Jurca — cu cât acești huligani 
sunt foști elevi de-ai noștri*» 
Oricum, la ora actuală ei au dl»-' 
părut din curtea liceului, fiind 
dați pe mâna Poliției. . <

Tiberiu VINȚAN /

gata făcute. «4
B Minerul Vulcan —• Minerul 

Ghclari 5—1 (3—0). Gazdele au 
dominat partida, înscriind (ta 
trei ori prin Bejan în prima re, 
priză, Barbu șut sec din careu 
și Florea. Spre l;nal oaspeții au 
redus din hanuicap prin Han. «
• MlireșUl Deva — Minerul 

Anmoasa 4—1. Mureșul a avut 
inițiativa tot timpul. Golul Min®, 
rului a fost înscris de Chircă, ,

care au spulbc it speranțele 
neț victorii la 3—1, câștigând 
setul IV, la 6. f

Doar in final, Jiul, cu PulU 
Sasăran mereu in căutarea for* 
ni'-lci ideale, a rezistat psihi*. 
adjudecundu-și victoria, reluând 
tradiția succeselor acasă, la fațd 
unui adver ar cu nimic mai pre
jos decât C SS Lugoj sau Matrta 
corn Tg. Mureș.

14 ani, categoria 30 kg: loja 
loji, Divă Fiorin ți Gmdoș Alin 
(Jiul Petrila); Categoria 33 kg; 
Minai Daniel și Bratu Elvh (Jiul 
Petrila); Categoria 37 kg: Corbei 
Renitis, Timolto Doru și Scrcan 
Cozinin (Jiul Petrila); Categoria 
41 kg: Mustafa Gcniil, Dumbră- 
veanu Alin ți Roșu Ștefan (Jiul 
Petrila)! Categoria 45 kg : Poto» 
roaeă Andrei iCSS Petroșani), 
Țurlea Hie și Pâslaru Sorin (Jiul 
PclIiLi); Categoria 50 kg: Szila- 
gni Mănos (Jiul Pctrilaj, Stoica 
Florin (CSS l’etroș mi) ți Băcțoiu 
Cristi (Jiul Petrila); Categoria 
55 kg : Grigore Lorcdan (Jiul Pe
trila); Catcgo ia 60 kg: Jliricz- 
ko Ionel șl Tănase Ion (Jiul Pe
trila); Categoria 66 kg: Mtltuțoln 
M'hai, Jiul Petrila; Categoria 73 
kg: Pitulice Daniel (Jiul Petrila),
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ASTAZl când in buchetul vieții 

prinzi cel de-al 18-lea trandafir, 
draga CR1ST1NA LABAN, pă
rinții, bunicii, mătușile, unchii 
și verișorii îți doresc numai 
sănătate, bucurii, împlinirea tu
turor dorințelor și un călduros 
„LA MULȚI ANI!“. (1747).

CU OCAZIA împlinirii minu
natei vârste de 17 ani, părinții 
și întregul personal al firmei 
.Gama—Impex" SRL ii doresc 
lui Claudiu Tănăsescu la mulți 
ani, sănătate, succese la școală 
și împlinirea tuturor visurilor 
sale de adolescent. (1744).

SOȚUL Augustin și fiica Ra- 
luca urează scumpei lor Felea 
Iudita, cu ocazia zilei de naș
tere, multă sănătate, bucurii și 
un călduros „La mulți ani!“ 
(1722).

CU OCAZIA sărbătoririi ono
masticii, soția Tery, fiica Bobiți, 
urează un călduros „La mulți 

ani!“ soțului Fazakaș Alexandru 
și fiului Sanyiko. (1693).

PĂRINȚII, bunicii și fratele 
urează dragului Meluș Amza, cu 
oeazia împlinirii vârstei de 30 
ani, mulți ani fericiți. (1740).

VÂNZĂRI
VÂND video recorder AKAI, 

model VS 425 EDG. Relații, te
lefon 544201. (1746).

VÂND camion Saviem, 6,5 tone. 
Telefon 545544, după ora 15. (1716) 

CEDEZ spațiu comercial. In
formații :str. General Vasile Mi- 
lea, bloc 23, sc. 1, ap. 2, Petro
șani. (1721).

VÂND garsonieră confort I 
Petrila, str. Minei, bloc 10, ap. 
84. Relații, zilnic, după ora 16. 
(1707).

VÂND apartament 2 camere, 
decomandate, încălzire centrală, 

Petroșani — Dimitrov. Telefon 
515517, după ora 18. (1445)

VÂND urgent apartament 2 
camere confort I, îmbunătățiri, 
str. Aviatorilor, bloc 54, sc. 3, 
ap. 37. Informații: după ora 16. 
(1680).

VÂND apartament 3 camere 
Petroșani Nord, mobilă. Infor
mații: telefon 541424. (1681).

VÂND strung SN 400, preț 
negociabil. Telefon 545708, după 
ora 16. (1719).

PREIAU contract apartament 
sau garsonieră In Petroșani. In
formații: EM Dâlja, sector III, 
telefon 542491, până la ora 14. 
(1721).

VÂND video player, combină 
muzicală, radiocasetofoane noi, 
pi cturi' foarte avantajoase. Re
lații: Pdroșani, str. Aviatorilor, 
bloc 15C/20. (1728).

VÂND „Oncovin“ 10 fiole. Te
lefon 542118. după ora 19. (1730)

VÂND video player Funai, si
gilat, preț convenabil. Vulcan, 
B-dul Victoriei, bloc B 2, ap. 42.

OFERTE SERVICIU

ÎNCHIRIEZ spațiu comercial, 
100 m.p. Petroșani, central. Te
lefon 621283. (1677).

SCHIMB apartament 2 camere 
(fără încălzire centrală), Petrila, 
22 Decembrie, bloc 8, ap. 24, 
cu apartament 2 camere în Pe
troșani, exclus Aeroport. Telefon 
550160. (1726).

SCHIMB apartament 2 camere 
Lupeni, cu garsonieră, de prefe
rință Vulcan, accept și Lupeni. 
Relații: B-dul Mihai Viteazul, 
bloc G4, ap. 50, după ora 19. 
(1732).

SCHIMB apartament 3 camere 
Petrila, cu garsonieră Petroșani. 
Relații, 8 Martie, bloc 8. ap. 30. 
(1733).

DECESB

COLECTIVUL S.C. „Zori noi“ Petroșani este alături de co
legul tipograf Emil Demian in marea durere pricinuită de înce
tarea din viață a socrului său.

Sincere condoleanțe familiei îndoliate.

NE-A PĂRĂSIT pentru totdeauna buna Și iubita noastră 
soție si mamă

OPREA ANA
Nu o vom uita niciodată.
înhumarea are loc azi, ora 14,30. Cortegiul funerar pleacă 

de la Policlinica Petroșani. (1734)

FAMILIA Sabin Coc anunță cu durere încetarea din viață a 
scumpei lor soră, cumnată și mătușă

OPREA ANA
Fie.i țărâna ușoară, (1736)

CU PROFUNDA durere anunțăm dispariția prematură a iu
bitei noastre colege

asistenta OPREA ANA
Odihnească-se în pace.
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. Colectivul Maternității 

Petroșani. (1720)

COLECTIVUL Dispensarului Policlinică Petroșani deplânge 
dispariția prematură a minunatei colege 

asistenta OPREA ANA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1737)

FAMILIA Ionică regretă profund dispariția prematură a bunei 
prietene și vecine

OPREA ANA
Odihnească in pace! (1725)

FAMILIA ing. Gabriel Popescu împărtășește durerea familiei 
in momentele grele pricinuite de decesul celei care a fost

OPREA ANA
Sincere condoleanțe. (1735)

VECINII din str. Păcii, bloc 14, sunt alături de familia greu 
încercată prin decesul prematur al bunei colocatare

OPREA ANA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate, (1724)

i
sc CONTRASIMEX SRL ’ 
Uricani angajează două per- ț 
soane pentru încadrarea pe i 
post de ospătare-barmane (os- / 
l pătari-barmani). Uricani, te- i 

( leton 120 acasă, 283, la bar. I 
} (1715). I

SCHIMBURI ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ apartament pe 

termen lung, plata anticipat, Pe
troșani, str. Oituz, bloc 5, sc. 1, 
ap. 7. (1694).

COLECTIVUL clasei a IX-a C Liceul de Informatică Petro
șani este alături de Adrian in marea durere pricinuită de decesul 
scumpei sale mame

OPREA ANA
Condoleanțe familiei îndoliate. (1738)

COLECTIVUL EM Iscroni este alături de colegul lor sing. 
Oprea Mircea în greaua pierdere pricinuită de dispariția prema
tură a scumpei sale soții

OPREA ANA
Sincere condoleanțe familiei îndoliate. (1741)

»
COLECTIVUL sectorului V al EM Petrila este alături de fa

milia ing. Rusu Mircea în momentele grele pricinuite de decesul 
tatălui

RUSU IOAN
șl transmite sincere condoleanțe.

Dumnezeu să-1 ierte și să-1 odihnească. (1731)

FAMILIA Dudu Virgil și Mia este alături de Ecaterina I’irvu I 
șl familia, in momentele grele pricinuite de pierderea tatălui. 

Sincere condoleanțe. (1742)

■..UtrtflIHItlIflItttlIiltttlIII/iHf4! •••••••••••••“ ............

IMPORTANT
Asociația „22 Decembrie 1989“ 

— Petroșani a luptătorilor Re
voluției anunță pe toți partici- 
panții la evenimente să-și pre
zinte dosarele, pentru a fi înain
tate la București, conforro anun
țului de la TV. Ultima zi de 
primire este 20 martie.

Dosarele se vor prezenta as
tăzi, până la ora 22, la sediul 
Provizoriu a) Asociației, str. 
Nicolae B.dcescn nr. 10, telefon 
543606.

B A G C L 
Lupeni — Uricani

aduce la cunoștință că
Licitația publicată in ziarele „Zori noi** și „Cuvântul 

liber" din luna martie 1993 privind vânzarea spațiilor 
din Lupeni str. Plopilor, nr. 1, Parângului nr. 17, Pom
pierilor nr. 33, se amână până la o nouă dată ce se va 
stabili și se va anunța in presă.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani str. Nicolae Bălcescu nr. 2 

Telefoane: 541662 (director-rcdactor șef)i 
515972 (director execuți v_administ rall V 
difuzare). 541663. 512464 (secții).
F ax : 093/545972

TIPARUL: Tipografia Petroșani str. 
Nlcolao Bălcescu nr. 2. Telefon 541365.

S. C. Indcrom SRL 
Petroșani

vinde en gros și cu amănuntul

PRIN MAGAZINUL DE PE STRADA 1 DECEMBRIE 
(vizavi de Hotel Petroșani)

■ APARATURĂ FRIGORIFICA MARCA F.IORD
Asigură garanție de 12 luni.
Reparațiile se execută în Petroșani (1417)

Firma Stoenescu 
Bărbăteni

str. Crinilor., nr. 1

Prestează
■ reparații încălțăminte pentru bărbați, femei, copii.

Cumpără
■ piei bovine, preț negociabil. (1713).

Institutul Național 
pentru Securitate Minieră 
și Protecție Antiexplozivă 

INSEMEX SA Petroșani
ANGAJEAZĂ

prin concurs

— INGINER — specialitatea electronică industrială, 
automatizări, electromecanică, electrotehnică. Vârsta ma
ximă 27 ani, iar cu specializarea electronică industrială, 
automatizări, vârsta maximă 35 ani;

— ECONOMIST f

—. TEHNICIAN SAU MUNCITOR — specialitatea 
electronică sau automatizări, vârsta maximă 40 ani;

— TEHNICIENI SAU MUNCITORI apți pentru mun
ca în subteran, vârsta maximă 30 de ani.

Relații suplimentare la telefon 511621/166.

Societatea Comercială 
„Stil-Com” SA Vulcan

B-dul Mihai Viteazul nr. 41, județul Hunedoara,

ANUNȚĂ

In baza IIG nr. 140/1991 și IIG nr. 279/1992, scoate la 
LICITAȚIE

in vederea închirierii unui spațiu comercial în suprafa
ță de 61 mp. la parterul blocului 45, B-dul Mihai Viteazul 
cu profilul „comercializare produse alimentare".

Licitația va avea loc în data de 12 aprilie 1993, ora 
10, la sediul societății.

Alte relații se pot obține la telefonul 093/570292.

Colidianul de opinii șl Informații .ZORI NOI" apare sub egld« 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI'* S.A.

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

Cont virament : 307060201 — BCR Petroșani.
Director : MIRCEA BUJORESCU
Director executiv i Ing. Alexandru BOGDAN

Materialele Decomandata și 
□«publicata nu la restituia. Rea. 
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exclusivitate, autorilor.
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