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Perspectivele investițiilora •

Locuitorii Văii Jiului sunt in
teresați d tcă în acest an investi
țiile, cu un deloc de neglijat im
pact social, vor cunoaște o în
viorare. Pe această temă dl. Ti- 
beriu Vladislav senator pe liste
le PNȚ-CD, a interpelat în Se
nat, în 8 februarie a.c. Ministe
rul Industriilor. Iată răspunsul, 
semnat de dl. ministru Dumitru 
l’opescu, acestui minister.

P’-omovarea programelor
investiții pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață ale locuitori
lor Văii Jiului este un obiectiv de 
importantă deosebită pentru care 
Ministerul Industriilor prin struc
turile 6ale se preocupă in mod 
continuu.

Te lângă lucrările efectuate.din 
fondurile proprii ale unităților 
s.n avut în vedere susținerea a_ 
sigurâril a fondurilor necesare 
prntru obiectivele de menținere

de

și dezvoltare alG capacităților de 
producție din' zonă, prin alocații 
bugetare fundamentate în fie
care an pe obiective ,și priorități.

Datorită posibilităților limi
tate de finanțare de la buget nu 
s-au asigurat integral solicitările 
pentru anii 1991 și 1992.

De asemenea pentru anul 1993 
s-a fundamentat pentru cheltu
ieli necesare obiectivelor produc
tive din zonă alocarea ă 220 mi
liarde lei din care prin proiectul 
Bugetului național pe acest an 
s-a prevăzut suma de 11,2 mi
liarde lei. In vederea îmbunătă
țirii acestei prevederi Departa
mentul Minelor și Geologiei des
fășoară activități concret^ la ni
velul Ministerului Finanțelor și 
al Comisiilor Parlamentare.

In legătură cu finanțarea ali
mentării cu apă potabilă a zo
nei menționăm că aceasta este

o investiție ce aparține Ministeru
lui Apelor, Pădurilor și Protec
ției Mediului, iar punctul termic 
aparține Primăriei respective, Mi
nisterul Industrilor putând asigu
ra prin unitățile de profil toate 
materialele și serviciile necesare.

In privința introducerii gaze
lor naturale pentru consumul 
casnio menajer, prin Hotărârea 
Guvernului nr. 492/8.05.1990 s-a 
aprobat înființarea distribuției de 
gaze naturale în localitățile Pe
troșani, Vulcan, r.tipeni, Uricani, 
Aninoasa și Petrila din județul 
Hunedoara.

In anexa la acordul nr. 773/ 
Î991 privind obiectivul dG inves
tiții „Alimentarea cu gaze natu
rale a localităților din Valea Jiu-
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încordare de primăvară

Doi vechi șarlatani inventează

Un nou joc de
H Și acesta este tot pe măsura prostiei jucătorilor

Filat încă din CEC, de unde tocmai scosese 50 000 dc lei, dorn- 
r ii inginer a fost așteptat la ieșire de către două persoane. Una 
Q'i ‘re ele ținea un loz* in mână și i-a .pus omului nostru: „Căș
ti altor sau necu tigător? Dacă ghicești i,i dăm fiecare câte 100 dc 
lei d .ca nu, nc dai tu!". Ingineiul. om serios altminteri, cade pe 
gânduri, apoi cere să suda lozul. 11 examinează și pentru că to
tul pare a fi în ordine, accepta. Spune „necâștigător" și câștigă 
ci. j vite de lei.

A t. .1 a debutat 
p ’ ii unul p i> a a fi cu mințile bine a 
a a p ntru că
Si u vină sa credeți, dar toți banii au fost câștigați de inginer. 
Pentru ca — asta e — norocul este întotdeauna pe măsura pros
tiei. De ce prostie? Citiți mai departe și veți vedea.

Farti prea mari regrete, cei doi i-au spus: „Gc sâ-i faci, asta-i 
vi ■' i. ai cC.tigat banii sunt ai tăi, nu_i nici o supărare". Fair-play, 
nu i a a? fiu atât maj mult cu cât asta ii costa 100 000 de lei! 
In in rul a fc st a a de fericit încât n_a observat că, între timp, 
pla a cu banii a fost schimbată cu aha, plină dc hârtii d<- ziar.

Pentru că omul nu a observat, cl s-n dc-.părțit voios do par-
Vali I.OfOTA

(Continuare in pas- a 2_a)

noroc

IN PAG. a H-a
(Continuare in pag. a 2-a)

jocul" celor trei. Oameni înlrc care, cel 
gale-n cap. D ir n-a fost 

le la sumG miri s-a ajuns la 150 000 dc Ici! Nu o

Blocată de opoziție în privința lucrărilor curente ale legislati
vului, săptămâna trecută a fost încheiată cu o lungă și furtunoa
să dezbatere în camerele reunite ale Parlamentului. Subiectul 
dezbaterilor: moțiunea de cenzură, supusă în final votului secret 
cu bile. Rezultatul era previzibil, inițiativa opoziției fiind respin
să de majoritatea parlamentară. Părțile care și au înfruntat opi
niile și argumentele au reținut, fiecare, din punctul lor de vedere, 
experiența acestui necesar exercițiu democra'ic. Cea mai comple
xă experiență a reținut-o însă executivul care va trebui să confir
me că-și asumă responsabilitatea politică pentru strategia de gu
vernare. In principal, va trebui să asigure continuarea reformei 
dar în condițiile unei protecții sociale reale (și mult mai vizibile') 
să se implice efectiv în stoparea declinului economic, urgentarea 
privatizării și stimularea investitorilor cu capital extern, să rep >re 
greșelile anilor 1990—1992, durerile numite șomaj si inflație care 
au generat cea mai tristă stare socială, și anume pierderea pers
pectivei de viață pentru mulți tineri și vârstnici.

Așadar, săptămâna trecută S-a încheiat pentru legislativ cn 
un succes al democrației dar și cu un bilanț slăbuț în privința 
activității curente. Moțiunea de cenzură a blocat o săptămână 
parlamentară dar nu.l nici o pagubă, pierderea este aparentă. 
Cineva va fi grăbit să acționeze, acesta fiind guvernul pus în si
tuația să urgenteze ritmurile strategici. Tn plus, evenimentele so 
precipită. In această săptămână vor fj intensificate întâlnirile gu- 

vei n-sindicate — cu participare largă la început, apoi mai restrânsă 
— pentru a se decide asupra mini-strategiei pentru 1 mai, când

Ion B3USTAȚ/\

(Continuare în pag. a 2-a)

Cine o caută pe Titica?
găsită iu gară, așteaptă do■9 O fetiță de 7—8 ani, 

amil trecut
în ziua de 23 decembrie a a_ 

nului trecut, in gara Petroșani, 
polițiștii de la TF au găsit o fe
tiță de 7—8 ani. Are un vocabu
lar redus și spune că o chea
mă Titica. Era îmbrăcată în pu
lovăr albastru, pantaloni tricotați 
de culoare bleumarin, iar în pi
cioare purta sandale de culoare 
alb cu negru.

Fetița a fost internată la sec-
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Elevii noștri cuceresc 
premii în concursul pe

ția'pediatrie a Spitalului Muni
cipal Petroșani. In intervalul tre
cut dG atunci, nimeni nu s-a in
teresat de ea. Apelul polițiștilor 
și al medicilor, făcut prin inter-? 
mediul ziarului, este ca eventua
lii părinți sau tutori 
să se prezinte și să o 
ca micuța să simtă, 
căldura familiei. (Gh.
/zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzj  

Lucrări specifice 

Începând de ieri pe bulevar
dul principul al orașului Petro
șani au demarat unele lucrări 
specifice sezonului de primăva
ra. Este vorba dt’spre pregăti
rea spațiilor verzi, in vederea 
plantarii covoarelor florale des
pre taialul pomilor și altele. 
Toate acestea demonstrează că- 
a ii la propriu cât .și la figurat 
a venit primăvara.

ai Titicăi 
ia pentru 

din nou, 
O)

Spectacol
Anim cunosc și rezultatele 

da la faza județeană a concursului 
elevilor pG meserii. S-au distins 
în mod deosebit elevii de la 
Grupul școlar economic din Pe
tro ini: Gireadă Lăcrămioara, 
Piața P.aluca și Cocotă Anișoa- 
ra (< ' i a a XU-a) — comercimți 
n r ’ologic,

R«zultat naciitoriu a mai obți
nu ci.va Bolea Camelia din 
cla a a XII_a C — lucrator in 
ai in i n'. Iția publică. De la .școa
la prolc ională elevele Stratul .it
rZZzZzZZZZZZXZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZ/Z/ZZZZZZZ/ZZZZZZZZZ

Irincl din anul III 1> — comcr- 
cianți vânzători de mărfuri nc- 
alimentare, Diaconu Georgeta și 
Bibi,m Monica din anul III C 
—- comerciant bucutar, s-au cla
sificat, prin cunoștințe pe prime
le locuri.

Tot ia etapa Județean^ au fost 
răsplătiți cu premiul III 
Marin Nclu de la Liceul 
Vulcan, la profilul sudor, 
Cigmmianu Viorel de la liceul 
industiial Petroșani, la profilul 
strunguri. (TJS.)

In seara zilei de vineri 19 martie Ip93 Ni< olae VI.id. în vârstă 
d ■ I.) ani din Petro, ui, str. Aviatorilor, bloc 12/12 a plecat de a- 
r.i a spunând ca im r.ge la ni.te colegi.

De aluni i păiinții nu m <i știu nimic di el și il așteaptă să 
s? irifo ir t ai *i.

Cmc cunoaște nude se află Nicol ie VI.id este rugat să 
adreseze părinților sau poliției.

Sub genericul „1 xielsior" 
paralraz 1 contemporana la 
lumul cu același nu ne al 
ARJx.indru Maccdoi 
anul 1893) la I ati il t.D. Sirbu 
din l’etiojani est programat joi, 
2ă martie, un speciacoi de mu
zica, poezie și cuir iil.e, dedi
cat tinerilor, l’e sleia, in prim 
plan chiar tinerii, realizatori ai 
spectacolului. Vom avea ocazia 
sa aplaudam in numere coregra
fice și de recitai e pe „Miss Pri
măvara 1)93“, Sin mi Popa, pe 
câștigătoarea locului II in ace
lași concurs d_- Irumu.ețe, Clau- 
dia Dușa, dc această 
tân.l, precum și 
ca Cern seu, intr-un 
coregrafie, Fiorin Andrioni, 
du Jurj și Valenu Troșan 
t.ind muzicj folk, formațiile co
regrafice „Miracol dancc", „Fon
ti rele negre", „TC — DC“ și „ICE 
SENATOR.S". Un spectacol care 
se anunță atractiv, plin de ver
vă. Prezentatori, Siomara 
niuc și atât dc îndrăgitul 
profesionist, Mihai Clit.i. 
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LUNA PAPURII

Și în inima munte'ui trăiesc
oameni

SPORT - SPORT “ SPORT
1 Ianoș Tomoiagă și cei _!j Je 
Tnerîimure>em din Moisei carc-i 
sunt an de an de ajutor „la 
pădure" vin la Dealu Babii de 
ani buni. „Acu 20 am venit pri
ma data" — zice nea Tomoioa- 
ga. Cu familie, cu tot. Și de a_ 
tunci n_a fost an să nu vin la 
pădure, la Dealu Babii". Acum 
20 de ani, cabana forestierilor de 
la Dealu Babii arăta „ca val de 
lume". Astăzi, nu e casă mai 
cochetă și nici gospodărie mai 
mândră pe tot drumul, de la 
Vulcan la Dealu Babii, ca gos
podăria „cu etaj" a forestierilor lui 
nea Tomoioagă. Ce să-i faci, ex
periența celor peste 30 de ani 
de „pădure" ai lui se cunoaște. 
„In pădure, n-are cine să facă 
treabă. Vrei să ai? Faci". Anual, 
băieții de la pădure dau circa 
10 000 de metri cubi de lemn. 
■Lemn bun, de prima calitate, 
care valorează milioane și pe 
care, știm cu toții, l-ar lua străi
nii cu trei mâini, nu cu două, 
plătind verzișori Dar Nea To_ 
moioagâ a înțeles că omul tre

buie să lase ceva în urma lui. 
Așa incul, alături de un nume 
cinstit de toată lumea ca numele 
unui' gospodar vrednic, nea To
moioagă lasă să-i continue truda 
alți tineri oamenj ai pădurii. A_ 
re trei copii. Sa_i trăiască! Doi 
băieți și-o fată. Unul e deja în 
echipă. Tractorist. Și-aveam să 
aflu de la nea Tomoioagă că nici 
la pădure nu-s toate roze. Că 
ba nu-i una, ba nu-i alta, că 
oamenii muncesc dar că banii 
sunt puțini, că lâna de la cele 
câteva oi n-o ia nimeni la stat, 
că nici pieile nu se iau astfel 
că veniturile colaterale ale gos
podăriei acestor oameni sunt doar 
teoretice, că pe o suprafață de 
60 de kilometrj pătrați, cât cu
prinde „parchetul" său nu prea 
găsești, iarna, maî ales, țipenie 
de om, și câte altele. Dar Ianoș 
Tomoioagă și familia sa, marca 
sa familie de forestieri munceș
te an de an, aici în inima mun
telui. La Dealul Babii.

lloraliu ALEXANDRESC U

Perspectivele investițiilor
(l 'i mare din p ig I)

lui, rețelele de repartiții și sta- 
țni'_- de reglare sector, județul 
Hunedoara, emis de Ministerul 
Economiei și Finanțelor, este no
minalizat ca titular de investiții 
Prefectura județului Hunedoara.

De asemena, în raportul de 
expertiză nr. 310566/1991, al Mi
nisterului Economiei și Finanțe
lor, Departamentul Bugetului Pu
blic Național, la capitolul V se 
prevede că finanțarea obiectivu
lui se va asigura prin bugetul 
local, iar prin hotărârea Guver

nului nr. 138/1992, privind avi
zarea și aprobarea dezvoltării re
țelelor de alimentare cu gaze 
naturale prevede în anexa nr. 2, 
punctul 6, că, finanțarea rețele
lor de transport și distribuție ga
ze se asigură de prefecturile ju
dețene.

In încheiere, vă asigurăm că 
Ministerul Industriilor urmăreș
te cu deosebită atcnție rezolvarea 
problemelor din domeniul său de 
activitate ridicate de Dumnea
voastră in vederea îmbunătățirii 
condițiilor de viață ale locuitori
lor Văii Jiului.

A w -
încordare de primăvară

(I > marc din p.ig. I)

se trece la eliminarea subvențiilor. .Sindicatele au dat deja ex
presia unei șt iri de încordare prin organizarea de nutingui i .și 
marșuri care prin paticiparea masivă a salariaților au pus in um
bră toate mobilizările de acest gen încercate dc alianțele politice. 
Mitingul politic nu mai stârnește decât curiozitatea trecătorilor, 
In schimb cel sindical este capabil să determine masive întruniri 
ale oamenilor pe care-i unesc aceleași greutăți și necazuri. Să 
fim obiectivi și să admitem că mitingul BN.S la care au luat par
te peste 25 mii dc salariați este tot un fel de „moțiune dc cenzură" 
c i trimitere nu numai ia Guvern ci, și la Parlament, pentru ur
gentarea legilor. Nu pledăm pentru o altă cale dc rezolvare a 
marilor probleme ale reformei decât cca a negocierilor .și bunei 
înțelegeri, dar se știe prea bine că răbdarea nu este egal împăr
țită intre oameni, cum nu este nici încrederea lor, sentiment pus 
Ia atât dc grele încercări încât a fost transformat pe alocuri în 
neîncredere

Aștept Im cu sperant/ mari compensările și indexările dc la 
1 mai, in privința cărora guvernul a informat opinia publică că 
are in vedere mai multe variante. Desigur marile noastre speran
țe sunt legate de varianta cca bună care să ne asigure o protec
ție socială reală, \ izibila și, dacă nu cerem prea mult, pe termen 
lung.

Un nou joc de „noroc"
(Urmare din p ig. I)

toncrii de joc și a alergat voios acasă, vrând să-i arate și ne- 
vesti-si ce procopsc.ilâ a dat peste el. Deschide în grabă ușa, 
nu se m.ij desculță și se repede în camera de zi, unde varsă po 
masă „banii" din plasă. în acel moment pe fața nevestei s-a înti
părit o fericire fără seamăn. El ia înfrigurat un teanc și vede că, 
exceptând prima și ultima bai notă, el nu mai conține alți bani, 
ci numai hârtii de ziar.

La fel dc repede, expresia dc fericire de pe chipul nevestei 
se transformă într-una de sapimă, apoi în furie. Soția iubitoare 
dc acum câteva clipe devine o ghionoaie care se repede spre soț, 
încercând să-1 înghită. Bărbatul aleargă în jurul mesei bleste- 
mându-sc pe sine, blestemând pe cci doi, blestemând nevasta și, 
in cțje din urmă, banii.

Nu mai are timp să se întrebe de ce nu mai poți avea în
credere în oameni. Nici cum fata aceea subțire, înaltă, frumoasă, 
gingașă, s-a putut transforma în balaurul acesta mic, gros șl vul
gar carc-i aleargă pe urme. Ar vrea să arunce peste umăr un 
piaptăn care să se transforme într-o pădure de nepătruns pentru 
scorpie. Ah, DaliJa! Nici biblicul Samson nu ți-a rezistat, darmitp 
un biet contemporan lipsit de noroci

FOTBAL DIVIZIA B

ÎN ZECE
Electrica Ficni — Minerul U- 

ricani 0—0.
Din 'nun. 5 oaspeții au rămas 

în 19 oameni, Dulcu fiind elimi
nat din joc, după o ripostă în 
urma unui fault foarte dur, asu
pra sa.

Gazdele au dorit cu orice preț 
victoria, simulând căzături în 
teren, dar conducătorul jocului 
nu s_a lăsat indus in eroare. Mi
nerul a avut în Roșea, Iriniuș, 
Florescu, apărători fără greșea
lă, iar în portarul Popescu, omul 
care a dat siguranța întregii e-

OAMENI
chipe. In față, Marinescu și Tol- 
ciu au trecut de două ori pe 
lângă victorie, primul în min. 
30 când a scapat din fault la 
centrul terenului și singur, cu 
portarul a tras pe lângă poartă. 
Ir. min. 75 Tolciu a reușit o „eva
dare", dar soarta acțiunii sale a 
avut aceeași neșansă, și de data 
aceasta mingea n-a vrut să intre 
în poartă.

Un egal merituos, după o mo
bilizare generală sub bagheta cu
plului Maria și Marian.

3- O, 
neprezentare

AS Paroșeni — FC Caracal 
3—0 (neprezentare). Oaspeții nu 
s-au prezentat, iar după cele 15 
minute regulamentare, arbitrii au 
fluierat „verdictul" inserând în 
foaia de arbitraj neprezentarea 
echipei din Caracal.

Cazul va fi analizat de comi
sia de competiții urmând a se 
face validarea sau nu a acestui 
scor de 3—0.

Flicheș, eroul meciului
Unirea Alexandria — Minerul 

Lupeni 1—0 (1—0). Joc slab al 
Minerului, după semicșccul Sa
du, singura excepție făcând-o 
Flicheș, de-a dreptul excepțional 
pe tot parcursul partidei. Gaz
dele au reclamat până la gol 
două pcnalty-uri min. 5 și 22 pe 
care însă centralul nu lc_a a-

Robert Cosmoc
șeîul Comisiei tehnice 

a antrenorilor

Chemat la București pentru 
problemele fotbalului, reputatul 
tehnician Ilobert Cosmoc a fost 
numit luni, de președintele FRF 
Mircea Sandu, șeful comisiei teh
nice a antrenorilor divizionari 
din România. Nea Puiu a avut, 
in cursul acelei zile, o lungă dis
cuție cu antrenorul naționalei 
Cornel Dinu pe teme diverse, în 
care problemele dc organizare și 
dc .perspectivă ale fotbalului ro
mânesc trebuiesc cernute și prin 
sita antrenorilor a căror contri 
buție la ridicarea calitativă a 
întrecerilor trebuie sâ fie evi
dentă.

cordat, el fiind totuși nevoit să 
o facă în min. 37 (greșit în Ga
zeta sporturilor) când Brănețiu 
l-a ținut de tricou în careu pe 
atacantul Durlea. A transformat 
Scoicaru și 1—0 spre marea bu
curie a tribunelor.

In min. 41, Cocoși a scăpat sin
gur spre gol, a driblat și porta

rul, dar din unghi a trimis în- 
tr.un apărător aflat pe linia por
ții.

După pauză tot gazdele au a_ 
vut inițiativa, însă Durlea, Ghi- 
ță, Micloș, Scoicaru, deși au „be
neficiat" de greșelile lui Tutac 
și Codescu nu au putut să-1 în
vingă pe inspiratul Flicheș, ade
vărat înger păzitor al porții.

VOLEI FEMININ, DIVIZIA B, SERIA A II-A

Reportaje realizate de

Doici NEAMȚU

Ghiocei pentru fetele 
de Ia ..Jitii”!

In zilele de 19 și 21 martie a.c. în sala de jocuri sportive a 
CSS Petroșani au avut loc două partide de volej feminin, în ca
drul campionatului diviziei B — tineret, în ambele, echipa gazdă 
obținând victorii clare.

• Jiul Petroșani — Olimpia Rapid Oradea 3—0 (4,3,9). Numai 
33 de minute le-au fost necesare fctelod lui Puiu Săsăranu pentru 
a învinge echipa din Oradea, într.un joc arbitrat perfect de... două 
doamne (Geta Vichy, Geta Molău — București). Jiul a avut în 
Daniela Bcreș (intr-o revenire de formă) principalul „motor" de 
joc.

• Jiul Petroșani — „Poli" Timișoara 3—1 (—6,6,15,12). Timi- 
șorencele aveau nevoie de victorie pentru a mai rămâne în cursa 
pentru locul 1. Au reușit un prim set bun, câștigat în 19 minute, 
cu Simona Orțan (1,83 m!) și Carmen Păun excelente la blocaj, 
apoi Jiul își intră în matcă, reușind un set „artistic" în 16 minute, 
15—61 Setul 3 durează o jumătate de oră, mergîndu-se la egal de 
la 9—9 până la 15—151 In setul 4, după o „înghețare" la 12—12 
(de 5 ori s-a schimbat serviciul!) jiulistele se impun câștigând 
după 23 dc minute. Felicitări sextetului Ghizike Lazăr (calmă, re
laxată), Simona Filiche (decisă, impetuoasă), Daniela Chitic (sub
tilă, atentă), Daniela Tudoroiu (putere de dăruire), Hanny Kar- 
pinecz (servicii bune, lovituri la fileu impecabile), Daniela Be- 
reș (excepțională).

Etapa viitoare (penultima), 23 martie, Spartacus Brașov — 
Jiul. Genu TUTU

Fotbal, Divizia B
REZULTATE TEHNICE: CS Târgoviștc — 

Cimentul Fieni 2—2; Minerul Mătăsari — Ar
senal Reșița 2—1; A.S Paroșeni — FC Caracal 
3—0 (n); Dacia Pitești — Șoimii Sibiu 1—0; Mi
nerul Anina — Electr. Curtea de Argeș 4—1; 
C.SM Carnasebe.ș — Gaz Metan Mediaș 1—2; U- 
nirea Alexandria — Minerul Lupeni 1—0; Me
talurgistul Sadu — ROVA Roșiori 2—0; Petrolul 
Stoina — Metalurgistul Slatina 1—0; Electrica 
Ficni — Minerul Uricani 0—0.

CLASAMENT
1. Petrolul Stoina 21 13 1 7 36—25 27
2. Cimentul Ficni 21 12 2 7 49—33 26
3. Gaz Metan Mediaș 21 12 1 8 47—21 25
4. Dacia Pitești 21 11 3 7 34—23 25
5. Electr. G. de Argeș 21 11 3 7 37—27 25
6. Minerul Uricani 21 11 2 8 35—34 24
7. Minerul Mătăsari 21 11 1 9 43—28 23
8. Arsenal Reșița 21 10 3 8 39—29 23
9. Minerul Anina 21 11 1 9 30—25 23

10. CS Târgoviștc 21 10 1 10 38—26 21
11. Șoimii Sibiu 21 10 1 10 37—33 21
12. Minerul Lupeni 21 10 1 10 27—32 21
13. Metalurgistiil Slatina 21 9 2 10 26—27 20
14. Unirea Alexandria 21 9 2 10 26—39 20
15. AS Paroșeni 20 9 1 10 32—35 19
16. ROVA Roșiori 21 8 2 11 31—30 18
17. CSM Caransebeș 21 8 1 12 30—42 17
18. Metalurgistul Sadu 21 7 3 11 27—41 17
19. Electrica Ficni 21 8 1 12 22—39 17
20. FC Caracal 20 2 2 16 20—75 6

ETAPA VIITOARE, 28 martie: Minerul Uri
cani — Cimentul Fieni; Arsenal Reșița — CS 
Târgovlște; FG Caracal — Minerul Mătăsari ; 
Șoimii Sibiu — AS Paroșeni; Elcct. Curtea dc 
Argeș — Dacia Pitești; Gaz Metan Mediaș — 
Minerul Anina; — Minerul Lupeni — CSM Ca
ransebeș; ROVA Roșiori Unirea Alexandrin; 
Metalurgistul Slatina — Metalurgistul Sado; F,_ 
li’ctricn Ficni — Petrolul Sloina.

Fotbal, Divizia C
REZULTATE TEHNICE : (etapa intermedia

ra, 18 martie). Parângul I,onca — CFR Simc- 
ria 4—0; Minerul Aninoasa — Victoria Călan 
4—1; Mureșul Deva — Minerul Bărbăteni 3—0; 
Habcr Hațeg — Minerul Vulcan 2—2; Minerul 
Ghelari — Metaloplastica Orăștie 2—0; Favior 
Orăștie — Minerul Tcliuc 3—1; Minerul Cer
tej — Auiul Brad 2—2; Metalul Criscior — 
Constructorul Hunedoara 3—2.

CLASAMENT

1.
2.

Parângul Petrii.i Lonca 
Minerul Vulcan

18 14 1 3 48—17 29
2 47—18 2918 13 3

3. Constructorul HI) 18 12 1 5 55—29 25
4. Habcr Hațeg 18 9 4 5 32—26 22
5. Mureșul Deva 18 10 1 7 35—24 21
6. CFR Simcria 18 9 1 8 40—27 19
7 Minerul Certej 18 7 4 7 42—27 18
8. Minerul Bărbăteni 18 8 2 8 28—40 18
9. Metaloplastica Orăștie 18 8 0 10 51—40 1G

10. Victoria Gălan 18 7 2 9 36—28 16
11 Minerul Aninoasa 18 8 0 10 38—33 16
12. Aurul Brad (8 6 2 10 23—34 14
13. Minerul Ghelari 18 5 4 9 29—42 14
14. Metalul Criscior 18 6 1 11 26—45 13
15. Minerul Tcliuc 18 6 1 11 23—51 13
16. Favior Orăștie 18 3 0 15 15—87 6

Etapa din 21 martie : Metaloplastica Orăștie 
— Habcr Hațeg 4—2; Minerul Vulcan — Me
talul Criscior 5—0; Minerul Bărbăteni — Mine
rul Ghelari 5—2; Constructorul Hunedoara — 
Minerul Certej 6—1; Minerul Telluo — Parângul 
•I.onca 0—2; CFR Simcrîa — Minerul Aninoasa 
1—0; Aurul Brad — Favior Orăștie 5—0; Victo
ria Calau — Mureșul Deva 0—0.



MIERCURI, 24 MARTIE 1993

Intr-una din zilele săptămânii tre
cute, Primăria din Vulcan a fost 
gazda unei întâlniri la care s-au 
discutat multe. îndeosebi probleme 
generate de greutățile pe care le în
tâmpină asociațiile de locatari în

ț
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*

*
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ț
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activitatea lor. La întâlnire au fost 
prezenți in jur de tO de persoane — 
președinți, administratori și membri 
ai comitetelor asociațiilor de locatari 
de pe raza orașului —, precum și di

M1HLȚ MARIOARA, ASOCIAȚIA DE LOCATARI 1. A
„Asta este. Când RAGCL-ul ne dă apă, este. Când nu, nu. Ce

tățenii sunt suparăți că nu se dă apă 24 de ore din 24. Adică acei 
8 metri cubi. Păcat, că nu_i cineva de la ape aici. Vă spun drept, 
la ora actuală nicj nu mai șt'm cum să calculăm pentru că lu
nar cresc taxele. Exîstă mulți rău-platnici. Cum să-i determini să 
achite datoriile pe care le au? Să vă spun cum procedează unii: 
merg la CEC și achită. Dar achită mai puțin decât au ei datorie. 
Cât vor ei. Chiar dacă omul ar avea cont personal la CEC, eu, ca 
administrator, trebuie să întocmesc dispoziție de încasare pe 
contravaloarea taxelor. De unde să știe CEC-ul cât are omul de 
plătit? Să se înțeleagă că acest cont al asociației nu e cont colec
tiv. Să se facă așa cum e în București: să se debranșeze apa de 
la cei cu restanță la plată. In orașele mari, dacă nu plătești, după 
trei luni ți se oprește apa. De aceea zic că ar fi necesar acel 
calcul de majorare pentru întârziere. Ceva despre fondul de rul
ment: toți ne solicită să facem reparații din FR. Din el, vă spun, 
nu se poate executa nici un sfert de metru de tencuială! Un 
exemplu: blocul 6 termic are 68 mii lei tot fondul de rulment. 
Ce poți face cu ei? Tot fondul de rulment al asociației noastre 
este de 789 mii lei. Se pot face lucrări mari cu acesta? RAGCL-ul
nu face nimic fără plată. întreb : cât costa un metru liniar de l 
țeavă? Cât costă izolarea unei terase? O problemă ce trebui' s-0 
lămurim: dacă persoanele care pleacă pentru o perioadă se scad 
de l.i taxă. .Juristul de la RAGCL ne-a comunicat că nu se scad 
decât militarii in termen, studenții și elevii care învață în alte 
orașe dr. St acela în case i au domiciliul. Ar trebui lămurită, a_

■: ta chestiune. Apoi, curățenia Dacă-i chemăm la lucru, oamtnij 
,nc fac ceauși ti. De aceea insist pe relația cctățcan-asociațic. Noi 
nu •■.intern cârpa nimănui. Sunt' m chiar înjurați ca mâncăm ba
nii deg aba. Și dl. Iluszar de la Petroșani ne-a spus asta. Noi 
o.'ir calculăm și • partizăm pe locatari. Să se-nțelcagă că nu fa
cem al!- va N neni nu vede că întreprinderile ne fac greutăți, i 
că n-j ne vireaza banii, că de aceea trebuie să refacem tabelele. ; 
Con li r c.i : • iatia <1« locatari nj c o instituție cu care faci cc ' 
vrei'. I

_  _  _  _ i
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„ ivem necazuri
cu apa"

— I < i iu NO] ava ni restanță 
pe șase luni la plata întreținerii, 
pe când amărâții de vecini 
numai pe cinci luni!!!

NAGY 1OSI1 . 
PREȘEDINTELE 

A SOCI VITEI DE LOCAT\RI 
NR 18

Desen <!<■ X ,||| I < »C O I \

OPINII

rectorul RAGCL și reprezentanți ai 
primăriei.

Necazurile au fost spuse deschis, 
au fost oferite și soluții unora din
tre acestea. A fost, cu alte cuvinte, 
un dialog sincer pe care mulți dintre

FARKAȘ ALBERT, PREȘEDINTELE 
ASOCIAȚIEI DE LOCATARI NR. 17

„Ceea ce doresc eu să spun este o ches
tiune care mi sc pare a fi de o importan
ță majoră: să se aducă la cunoștința chi
riașilor și a proprietarilor de apartamente 
îndatoririle pe care ei le au. Ce ar fj în 
comun acestora și ce ar fi separat. Apoi, 
despre acest fond de rulment, despre fo
losirea lui. Asociațiile pot lansa comenzi 
unor unități prestatoare de servicii, dar 
acest FR nu ajunge, nu este suficient. Lo
catarii să ințeleagă că, după stabilirea 
valorii reale a lucrării și recepția 
loarea este defalcată pe locatari 
tr-un 
banii 
nosc 
că a 
nilor 
lor. Eu zic că e 
venirea primăverii, să nu ieși la curățe

anumit termen, ei trebuie 
aceștia asociației... Aș vrea 
—asta în
rămas în 

de a face

va- 
în- 
dea 
cu- 
da- 

cetâțe-

ei, 
Și. 
să 
să

altă ordine de idei 
vigoare obligația 

curățenie in fața blocuri- 
rușine, ca, acum, odată cu

cei prezenți in sală l-au dorit să fie 
continuat și cu alte ocazii.

O bună parte dintre cele discutate 
cu această ocazie vi le prezentăm in 
pagina de față, intitulată :

nie. Noi trebuie să facem asta. Că n-o 
să vină nimeni nici din Germania, nici 
din Ungaria, nici de unde să ne curețe 
în fața blocului. Vrem să avem un oraș 
frumos, dar asta depinde de noi, de ce
tățenii lui Din acest punct de vedere sunt 
de părere că președinții de asociație, șe
fii de scări ar trebui să aibă mai multă 
autoritate... Și încă două chestiuni: în
treținerea punctelor gospodărești, a celor 
de strângere a gunoiului, cum le zic toți, 
și a doua, cea a femeilor de serviciu, care 
fac curățenie pe scări. Sunt de părere că 
noi, asociațiile, trebuie să fim mai atențî 
la modul cum e ridicat gunoiul. Dacă se 
respectă clauzele contractului cu RAGCL 
ul. In privința femeilor care spală scă
rile. Aici problema este i unii locatari 
vor să plătească, alții nu. Dar aceștia din 
urmă nici nu vor, atunci, să spele acolo, 
la ei pe hol. Mă întreb: oare ei nu calcă 
pe scară? Nu se folosesc de cn?“

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZ.ZZZZZZZZZZ.^ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.

oamenii nu-s
oameni !”

IOMȚA NTCOLAE, 
ASOCIAȚIA DE LOCAT \«| 

NR. 10 A

„Apa potabilă a.) .n a l i eta
jele trei și patru din blocurile 5 
și 6. I a blocul 6 s-au făcut niște 
garaje și acolo s-iu montat fur
tun? pentru spălarea mașinilor. 
Domnu’, democrația e bună, da’ 
nu pentru bandiți. Doi: avem
câteva subsoluri inundate. Unele 
scări nu sunt iluminate. Când se 
ridică gunoiul, spațiul din jurul 
containerelor rămâne plin de 
mizerie întreb: in suma plătită 
pentru ridicarea gunoiului intră 
și curățirea acestui loc ? Ș-apoi 
cât costă ridicarea unui metru 
cub de gunoi ? La noj cele patru 
containere nu se ridică de patru 
ori pe lună așa cum trebuie. Pes
te drum de centrala ternrică s-au 
adus 7—8 bascule de pământ. Să 
facem cumva să nivelăm 
nul ăla ca așa arată tare 
Și așa — sâ nu uit: ce faci 
Încălzirea ? Sunt cetățeni
fură apa crildâ din calorifere 
Ș-atunci la ceilalți nu mai alun
ge căldură".

• D-n.i Szabo Elisabct.i, ad
ministrator la aceasta asociație. 
„Eu știu că RAGCL-uJ a pus a 
fișe In sensul acesta Dar cum 
ii poți controla pe oameni? Ca 
dacă nu vrea, nu-ți d.i drumul 
in casă să vezi !“.

trre- 
urAt. 
m cu 
care

BAIIBU \ IOR1CA, 
A SOCI \ IIA DE LOC M ARI

NR. 17
„Cetățenii sa-.și plutească da

toriile țața de asociație. Să plă
tească lemeta de serviciu de pe 
scară. Necazurile mari le avem 
de la cei care au cumpărat a- 
partamentele. Încă o problema: 
ar li de prefer it ca asociațiile să 
se apropie in ceea ce privește 
suma taxelor perceput^ pentru 
încălzire. I'cntru că de aici por
nesc acuzațiile că noi furam ba
na, ca noi nu știu ce... N-ar 
deloc 
intre 
E cu 
tc-ar 
nilor 
trii curățenia zonelor din 
blo urilor.
te, atunci lurr. a ar ieși".

1)1. III SUIRII ROTARV, 
\SOCl VITA DE I O( A I \R1

7 B

radiator vechi, chiar dacă are 
un număr mare de elemenți, da 
mai puțină căldură decât un il- 
tul mai mic, dar nou. Cerem te 
actualizarea suprafețelor de ra
diație. Sunt mari diferențe «I 
plată intre asociații. Propun o 
contorizare la fiecare punct ter
mic a agentului termic furnizat".

I E l IȚI \ DAN, ASO< IATIA 
DE LOC ATARI I

„Locatarii nu sunt de acord să 
plătească liftul. Prefera să nu 
funcționeze și să urce pe scări. 
Cele mai mari probleme le avem

Cu cei de la etajele interioare. 
Aceștia nu vor să plutească lif
tul, pe când cei dc la etajul cinci 
in sus sunt de acord.

Bunurile comune precum casa 
scărilor, liftul, terasele blocuri
lor și subsolul trebuiesc păstrate 
cu grijă.

Vreau să atrag atenția atât pro
prietarilor, cât și chiriașilor că 
nu au voie să facă modificări in 
structura blocului. Acestea sunt 
infracțiuni și se pedepsesc ca 
atare. Astfel, în blocul Dl un 
locatar a spart zidul de rezisten
ță putând să pună astfel în pe
ricol stabilitatea const rucțici l“.

.1 • n«>i in cartier e bai cu 
toate. N-ajunge apa nici macar 
la parter. Sunt mulți pc-acolo J.a 
care nu le poți zice oame.iî. 
De_ai.i, fiin I o singură asociație, 
nici nu poți face față. Vând a- 
part.imcntele de zici ca le a fă
cut tat'sol Iau bani pc ele ca 
să aibă de băut. Unii-s care nu 
lucrează — nu șomeri — ci des- 
contați, n-au ce mânca ș-atunci 
vând apartamentul. Se fură apa 
din calorifere și de aceea n-:tjun- 
gc căldură. Nu este atitudine im- 
potriva ăstora nici din partea 
oamenilor. Sâ-i chemi la curățe
nii ? Păi dă cu piciorul în tine!".

• Anistoroaie Eugen, de Li 
ace ași asociație : „D’omTo, sa 
nc ajute mai mult și poliția! Ca 
oamenii nu.s oameni. Dacă s ar 
lua gunoiul măcar de două or* 
pe lună Acum, e adevărat, is 
goale, dar nu-i întotdeauna asa".

fi 
rau sa existe o colaborare 
noi și consilierii primăriei, 
totul altceva când aceștia 
ajuta la mobilizarea cctațe- 
la acțiunile organizate pen- 

jurul 
Mă gândesc că. poa-

ȘI CE MAI E DE I ACUT

Nil mi 
cure se 
rii pe 
deci ct 

baza
r.i

i i fizică a radiatorului.

sc pare corect modul 
face repartiția termo- 
asociații. Conform u. 
din 1977, ea se face 

numărului de demenți
liator. Nu se ține cont de 

Un

l’.igin.i realizată de

• ,,.Ș| noi trebuie sa asiguram 
omului niște condiții: apă caldă, 
apa rece, căldur i. Când vor fi 
toate acestea 7 ...Consumul dc 
apă, pe locuitor, este de 4.5 mc 
pe lună. STAS-lii este de II mc, 
atunci când sc asigui a 21 de ore 
din 24". (Va ilc Giiirgiulcseu, vi_ 
ccprimai). • „Nici un meseriaș 
nu mai lucrează degeaba. Totul 
e contraeost S? face deviz la 
RAGCL sau prin dispecerat. E- 
xistâ acolo cât costa un m. tril 
liniar do țeava și ulmle. Prin 
IlAGl. I acoperiri a v rasei, ci 
un strat, costă 1100 Ici, iar cu 
două •'Iraturi 1900 lei" (Gli Al- 
bescu du celui ui RAGCl.) ■ „E 
xi't.'i aici, ii Vulcan, o fir
ma particular.i de l i caie se pot 
procura m.'itcrlali' pentru • )| .
rc.i ter isi lor A| ieși cam ’ »ij 
Ici pi.ntf ti metrul pat rat. I. i 
dent, mima de luciu și ccl'l.ll’c

nu s? pun". (V.G ) • „împreună 
cu iKE-ul vom amenaja ilumina
tul în Micro 311. Ne gândim și 
la un post t< li fonii Numai să

SOLUȚII
»■ • ■ MB , ■ a» . , •

țină" (V G.) 
pol evacua

• „l â i 1 l
lor ilarii <lm .i

III AC
r a t 1

meni*' seri» 
t >. . d

in .-irticohil 2 
n 19? 1“ ((• »

1 dl
Al •

„Uttml ni <1 cmolal < de
' lila 1 ill apari Hi rut. «iMrt

dcj.i m* clio•mu inhacțuin' •• <V.
G ) • „In ' e privește rdit HI di.
/ II < .1 .’.ilcill ulm viiprai .< 1 oi «Ic

ale c ilorih retor, va pol
tpUnc câ ac '.asi i c.ilviil.i'iv M —
finiit lupa r.irC a U'llilir i < |
uului irtiivrtiv" <Gll A) • \

senil primavarn Sunt de parele 
că pomii trebuie aranjați fru
mos, iar mi devastați. Vă arat o 
mulțime dc salcâmi mutilați pur 
și simplu ! Decât să-i distrugă 
alții, bisați că i curăță primăria! 
Noi îi curățăm și noi ridicăm 
crengile taiatc l“. (V.G.) • „Pană 
l i ora aceasta nu am încheiat 
incâ nici un contract c^ asocia
țiile de locatari pentru izolație 
terase, curăț it subsoluri, apa, gu
noi. lasă lotul pe principiul 
că aceste contracte sc reactuali
zați de la an la an. Dar, conform 
De. ni’ 3117, ari 9 al. f. asocia
țiile de locatari trebuie să ia mă
suri pentru a îm lici i abonamen
te (cant- o ti ) in \ dorea furni
zării a ' Stor servicii Cred că
I)' nr. ”17, Ieși nti.i le.i'lil.ili- 
z.it, ar trebui revăzut do unele 
■ îs > iuții" j< Ih A.)
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OCAZIA zilei de naștere 
dragelor noastre Simona 

pprea Șl Rita Covrig toate flori
le primăverii, fericire, sănătate 
ți „La mulțl anii Cu toată dra
gostea vă sărută mama, tata, un
chiul, mătușa și Oana. (1971) 
' -PENTRU Marcela Camelia Ba
laș. la aniversarea zilei de naș- 

jterc, li dorim multă sănătate, fe- 
Ticire șl un călduros „La mulți

CU ADXNCA durere in sufletele noastre, colegele de la Pa
tiseria „Bulevard" deplângem moartea fulgerătoare a fostei colege j 

NICU M ARGARl I' \ (MEIU )
Nu ic vom uita niciodată.
Dumnezeu s-o ierte. (1965) ___ _____ ■
COLEGII din clasa a A'II-a H, Școala generală nr. 6 Petro

șani, ți doamna dirigintă sunt alături de eleva Itainona Nicu la 
durerea pricinuită de decesul mamei sale.

Sincere condoleanțe. (19G3)__________________
I)E NEÎNCHIPUIT pentru noi decesul fulgerător al bunei 

noastre colege și prietene
NICU MARGARETA (MEDV)

1 mințile veșnică. Familia Bărbuță Tică și 1 loarea, (1972)

Societatea Comercială 
„Spicul” Valea Jiului SA 

Petroșani
anunță intenția de majorare a prețurilor Ia produsele 
liberalizate, după 30 de zile de la data publicării, datori
tă creșterilor de preț la materiile prime și materialele au
xiliare..

yiNZAIU
•‘‘tjv

' V\ND ladă frigorifică de G3- 
esti. Telefon & 14782, intre 18—20. 
(1973)

VÂND Oltcit 44 000 km. piese 
franțuze, 11, stare excepțională. 
Telefon 037/146947, după ora 46. 
(1958)

VÂND urgent apartament 2 
camere Petroșani, str. llit Pinti- 
lie, bloo 4/34. (1959)

VÂND raft și tejghea. Relații: 
La telefon 570674. (1951)
I VÂND apartament 2 
decomandate, încălzire
Petroșani — DimitrOv. Telefon

• 545517, după ora 18. (1445)
ȚVAND două vaci, tinere, cu 

lapte, gestante. Vulcan, str. Mo
ții, nr. &4. (1968)

! H VÂND Dacia 1300. Telefon 
f 541430, după ora 16. (1932) 
ț I VÂND video 
. Elekta, sigilat,

camere, 
centrală

1300. Telefon

player japonez 
cu telecomandă, 

i. Telefon 616620. (1936) 
[î VÂND Dacia break 1310.

de fabricație 1987. str. Crividia 
ar. 29 Vulcan. Telefon 570740, in- 

ț ierior 242. (1970)

u DIVERSE

an

t.

ț

1 FIRMA particulară efectuează 
irans'port mărfuri cu autocamion 
8 tone, convenabil, 100 lei/km. 
Telefon 570386, între orele 8—20. 
(1958)
I

închirieri

t« I
l

F-
) CAUT, în vederea închirierii, 
apartament în Petroșani (exclus 
Aeroport). Relații: telefon 542636, 
după ora 19. (1935)

CAUT, în vederea închirierii, 
garsonieră sau apartament 
ne(mobilat) în Petroșani (exclus 
Aeroport). Telefon 513474, fami
lia Dura. (1961)

I 
f

SCHIMBURI DE LOCUINȚA

SCHIMB garsonieră Petroșani, 
«tr. Dacia (colonie) cu garsonieră 
Petro ani, exclus Șerpărie, even
tual casă colonie. Relații: telefon 
514504, orele 6—10; 20—23. (1953)

OFERTE DE SERVICIU
I I

i

I

iI
11 
ț

SC „MONTIS" COM SIU J 
Lupi ni angajează două os- ț 
pătare pentru Restaurantul l 
Mont na din Bărbat ai. Re- 
lății, la sediu. (19a7) )

PIERDERI

PIERDUT carnet handicapat 
pe numele Miskolcz.l Ștefan, eli
berat de Asociația Ilandicapaților 
Petroșani. II declar nul. (1939)

PjERDUT legitimație serviciu 
pe numele Cojocărel George, c- 
liberata de E.'.I Livezcni. (J de
clar nulă. (1913)

(PIERDUT legitimație nr. 180033, 
eliberată de Asoci îțla veteranilor 
ide război Vulcan. O declar nulă.

COLECTIVUL restaurantului „Bulevard" regreta profund 
încetarea din viață a fostei colege

NICU MARGARETA
și împărtășește durerea familiei.

Sincere condoleanțe, (1979)
SOȚIA Jeni, copiii Eugen și Nicu, surorile I.ivia și Erji 

nepoții, anunță cu durere decesul iubitului lor soț, tată, socru șl 
bunic

M \CAVEI NK OL.AE 
înmormântarea arc Toc azi, ora II. Cortegiul funerar pleacă 

de la domiciliul din Vulcan. (1939)
COLECTIVUL Biroului dc Proiecția Muncii de la EAI Vulcan 

este alături de colega ing. Macavei I.ivia în încercarea grea sufe
rită prin trecerea în neființă a socrului

MACAVEI NICOLAE (63 ani) 
și transmite sincere condoleanțe familiei îndurerate. (1966)

COMEMORĂRI
SE ÎMPLINESC 6 săptămâni de grea suferință de la trecerea 

in eternitate a bunei noastre mamă și fiică
F ARC AȘ ECATERINA 

Pioasă recunoștință, veșnică aducere aminte. 
Un gând, o lacrimă, o floare. Familia Mcrcaș. (1964)
SOȚIA, fiul și fiica amintesc, cu aceeași durere, că a trecut 

un an de când i-a părăsit pentru totdeauna dragul lor
VESA IOAN 

Dumnezeu să_l odihnea că în pace. (1967)
FAMILIA Petra Giani, Gela ți Marius amintesc că se împli

nește un an de când i-a părăsit pentru totdeauna bunul lor naș 
PETRA STAN

Nii_l vom uita niciodată. (1980)
SORA Tudorița și familia amintesc că se împlinește un an 

de când i-a părăsit pentru totdeauna scumpul Jor frate, cumnat ți 
unchi

PETRA STAN
Nu-1 vom uita niciodată. (19R1)
ă 1 RI-.CU T un an^de lacrimi și durere de când ne-a părăsit 

pentru totdeauna Iubitul nostru soț si lată
PETRA STAN

Vei rămâne mereu în sufletele noastre. Sofia Niculina și 
copiii Ci isii șj Mircea. (1983)

■

I

Exploatarea Minieră Valsa de Brazi
ANGAJEAZĂ

direct sau prin transfer

— maiștri minieri sau
— ingineri conducători de formație

Concursul va avea loc în data de 3 
9, Ia sediul exploatării.

HORO
BF BBEC — DRAGON

Ceea ce trăiți este o iluzie dar, 
putem spune, o iluzie reală.

TAUR — ȘARPE
Politica nu ține de foame. Tre

ceți' la faptei
GEMENI — CAL

clin bătrâni: „Să nil te 
focul" are perfectă aco-

Sfatul 
Joci cu 
perirc.

RAC — OAIE
întârziere nu face de-

de lucru.

apiilic 1993, ora

Vă mulțumim pentru sprijin. (1899)

R. A, H. Petroșani
cu sediul în Petroșani, str. Timișoarei nr. 2, telefon 511 160; 
541 161; 512270, interior 462; 110, reia

LICITAȚIA
pentru executarea lucrărilor de reparații la blocul nr. 13 
din str. \T îus — Petroșani. Licitația va fi publică, des
chisă și va avea loc la sediu] regiei în data de 6 aprilie 
1993, ora 0, unde sunt invitați împutei niciții în scris ai 
ofci tanților.

Documentele licitației se pun gratuit la dispoziția an
treprenorilor interesați să prezinte oferte. Depunerea o- 
fertelor se va face până la data de 2 aprilie 1993, la sediul 
regiei.

Universitatea Tehnică
Petroșani

scoate la

LICITAȚIE

la data de 12 aprilie 1993, în vederea închirierii, in con
formitate eu dispozițiile I’G 1228^1990 și IIG 110/1991 u 
imobil —■ „Gospodărie anexă".

In data de 8 aprilie 1993, va avea loc la sediul Uni
versității Tehnice Petroșani o preseleeție a persoanelor 
fizice și juridice participante la licitație.

In cadrul aceleiași licitații, Universitatea Tchn 
Petroșani, scoate la vânzare un cântar basculă de 30 tone, 
în stare nouă și un aparat Pyloris casat.

Informații la telefon 512580 sau 512581, 511937, in
terior 133. (Factura 9G7)

i
I? w m/.uui vuibdJi. v/ uuciui iiuki.
. (19/38)

. PIERDUT carnet handicapat nr.
I 322, eliberat de Asociația handi- 
S'.Capaților Petroșani. II declar nul. 
F (1931)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani «Ir. Nlcolae Dâlcescu nr. 2 
Telefoano: 61*662 (dlrector-redactor șef); 
Slă:i72 (director execufiv-adminis(ialiv 
difuzare), 511663, 512464 (secții).
I 081/515972

*11 ARUL; Tipografia Petroșani
Nuulae Dâlcescu nr. 2. Telefon 511365.

Orice
cât să alimenteze suspiciuni.

LEU — MAIMUȚA
Depășiți dificultățile momen

tului printr_o mobilizare exem
plară.

FECIOARA COCOȘUL
Toată lumea parc să fie îm

potriva dv. Dar nu e chiar ațal

SCOP
BALANȚA — CÂINELE
Problemele care par acum de 

nercz.olvat se vor soluționa de 
la sine.

SCORPION — MISTREȚ
Până a interveni, luați-vă mă

suri de prevedore.
SĂGETĂTOR —• ȘOBOLAN

Timpul pe care l-ați pierdut 
se răzbună.

CAPRICORN — BOU
Orice lovitura primita poale să 

vi impingă cu un pas înainte.
VĂRSĂTOR — TIGRU

Chiar dacă din perspectiva 
totul pare să fie în ordine, 
ixiic să țineți scama ți de 
cerile celorlalți.

PF.ȘT1 — IEPURE
Vehiculați un adevăr de 

m Jorit.itca color din jurul 
nu sunt prea convinși.

De la Primărie
In legătură cu anunțul publicitar din data de 13 mar

tie 1993 caic programa licitația publică pentru căsuța de 
vacanță in zona A (la Stanei) din Parângul Mic, în data 
de 5 aprilie 1993, Consiliul local Petroșani,

COMUNICĂ j

)

«tr.

dv. 
tre- 
pa-

rare 
dv.

Licitația publică pentru parcelele din Parângul Mic 
va avea loc in data de 7 aprilie 1993, ora 9.

Ofertele sc pot depune la sediul Consiliului local Pe
troșani, până Ia data de G aprilie 1993, ora 15,30.

Precizăm că licitația sc \ a relua în data de 7 a fiecă
rei luni, până la ocuparea tuturor parcelelor.

Cotidianul de opinii șl Informații „ZORI NOI* apare tub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE .ZORI NOU SA.
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