
între zvon și realitate

GRATUITĂȚILE
Q, .ala ele un tinip încoace tot 

felul de zvanurl cu privire la 
gratuitățile ele care beneficiază 
țalariații și pensionarii unităților 
miniere din Valea Jiului, în mod 
excepțional. Se zvonește că pen
sionarii nu vc mai beneficia de 
gratuități. Ră.ândacii de zvo
nuri afirmă ci se intenționează 
Si fie dați afată din apartamente, 
lot bieții pen.ionari. Ba au apă
rut chiar și „știri din surse și- 
gX..e“, cum că minerilor le vor fi 
ahuki'.c gratuitățile și alte drep
turi de care beneficiază de multe 
Ee'ccnii. Nu se știe de unde pro- 
țln aceste zvonuri. Sursa lor poa
te fi legata de anumite interese 
Politice, de a Incita la tulburări 

claie, întrucât zvonurile sunt 
«jttsn'.e, de regulă, in perioadele 
ide tensiuni și confruntări pe 

i politică.
■ P.ntru a face delimitarea cu- 
ven' j intre zvon și realitate cu 
privire la acest d ept de care 
beneficiază actualii și foștii sala- 
rlați al R riel Autonome pentru 
(T . Pet șanl, din perioada 
In! rb- ' am cerut unele lă

muriri de la dl. Ilie Torsan, pre
ședintele Ligii Sindicatelor Mi
niere Libere din .Valea Jiului, 
care ne-a declarat: „Aceste zvo
nuri au existat, intr-adevăr și 
ne produc uneori pierderi de 
vreme cu explicații cerute do 
oameni. Mereu constatăm că e- 
xistă anumite încercări de a pro
voca diversiuni, nemulțumiri In 
rândul minerilor. Așa s-a întâm
plat recent când ziarul central 
care se află în fruntea topului 
celor mal citite din țară a pu
blicat știrea m ncinoasă că mine
rii din Valea Jiului vor pleca spre 
București să facă ordine în cali
tate de „spărgători de grevă11, în 
sprijinul guvernului. In aceeași 
zi, ca din întâmplare, pi intre, 
minerii din schimbul de noapte 
s-a răspândit zvonul că nu vor 
ma] beneficia de -gratuități, rână 
la urmă, prin consultări și tc-

Viorcl SI’R IUȚ

(Gont. în pag. a 2-a)

Criză de 
pâine ?

Nu, doar o 
criză de 

conducere
Mari și justificate nemulțu

miri sunt auzite In aceste zile, 
din partea populației, în piivin- 
ța aprovizionării cu pâine. La 
mijloo se află numai cauze in
terne care țin de capacitatea or
ganizatorică sau de simțul co
mercial pe care ar trebui să le 
dovedească conducerea SG „Spi
cul11 din Petroșani.

— Deși există suficientă făină
— nc-a relatat dl. Ing. Nicolae 
Bucur, viceprimarul Lupcniulul
— orașul nostru a intrat într-o 
acută criză de pâine care nu 
este creată decât de deciziile gre
șite ale conducerii de la Petro
șani. Directorul SC „Spicul11 a 
ordonat închiderea Morii din 
Bărbâteni, fără să-și asigure sto-

lon MUSTAȚA

(Continuare în pag. a 2_a)

Bat alegerile, cioc-cioc, la ușile 
din Petroșani

In plină vară, când cel mal 
mulți oameni vor fi în vacanță, 
la care se tot gândeso încotro 
s-o apuce, electoratul din Petro
șani va fi chemat la urne pen
tru a-și alege primar. Nimio 
neobișnuit deoarece astfel de si
tuații au mai fost, nu puține, ți 
vor mal fi, dar cu înțelesuri ceva 
mal adânci în mintea locuitorilor 
care-s descurajați și nu mai știu 
pe cine să aleagă, neștiind care 
va fi atitudinea celui ce râvneș
te la fotoliul, deloc confortabil, 
rezervat pentru capul primăriei.

Pe undeva, printr-o țară scan
dinavă, s-a petrecut, de curând, 
un carnaval tineresc, în urma 
căruia locuitorii se zice că erau 
rușinați întrucât pe la câte un 
colț de stradă mal rămăsese un 
chioșc, ba uneori chiar șl câte 
o hârtiuță. Dacă ar trebui să 
numărăm gropile de pe străzile 
noastre din Petroșani, incalcula
bilele chiștoace, hârtii și tot fe
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lul de resturi azvârlite pretu
tindeni, nu ar ajunge un pluton 
de socotitori. Șj nu se întrezăreș
te nici o rază de speranță că se 
va schimba esențial această mi
ze, abila stare de fapt.

La astfel de lucruri se tot gân
deso locuitorii, mulți dintre ei 
fiind într-o apatie civică și aș
teaptă, ca altădată, ca altcineva 
să le facă treaba. De aceea am 
fost mirat când am aflat despre 
intenția unui ales de a scoate e- 
levii la curățenie, dându-le, ast
fel, peste nas nepăsătorilor lo
cuitori. Dar nici asta nu este 
o soluție fericită întrucât astfel 
se revine la practici ce credeam 
că sunt revolute.

Este nevoie, precum am văzut, 
de idei cu adevărat noi, aliniate 
la acest timp democratic, înțeles 
ca și acum doi, trei ani, doar

Tiberiu SPĂTARU
(Continuare în pag. a 2-a)

ALIA ÎN 
SEPTEMBRIE
In Cam r.> dvpu'ațilcr a fost 

d ut, s lamâs , t; _ i i, Pnj- 
ie< u. de kgc privind alocația de 
stui pentru copii. .De alocație vor

ii ficia copiii in vârstă de până 
la 16 an; ș: copiii handicapați pa
nă la in.plinirea vârstei de 18 
ani. D.scuții aprinse a stârnit 
țuli'Cotul 3, referitor la cuantu
mul alocației, care a fo^t fixat 
la 3330 lei. Legea va intra in vi
goare la 60 de zile după publica
rea in Monitorul Oficial, deci va 
f’, operaț, mT.ă abia în luna sep- 
tembi ie. (T S.)

'S-A RELUAT
LUCRUL

Di’pâ cum ne informează lide
rii sindicatelor afiliate Confede
rației „Frăția11, aflate în cursul 
Săptămânii trecute in grevă ge
nerală, luni, toți membrii de sin- 

i<at greviști și-au reluat lucrul. 
O apreciere de ansamblu a pe
rioadei de grevă reflectă faptul 
eă ea s a desfășurat in liniște, 
fără prea muJte agitații și fără
a deranja sectoarele vitale ale 
economiei municipiului nostru. 
Ne referim, în principal, la apro
vizionarea cu bunuri de larg con
sum și cu mărfuri perisabile, 
servicii care au funcționat, chiar 
dară a existat greva generală.

//v zmt 
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Atenție, tuberculoza !

Tot pe mine mă lasă și cil ăsta micu’...
Foto: Ștefan CIMPOI

CRIMA LA ANINOASA
In după amiaza zilei de dumi

nica, 9 mai, în Jurul orei 20, 
MARTINA.Ș IOSIF, muncitor la 
EM Aninoasa, în vârstă de 25 
de ani, fiind in anturajul unui 
grup de 6 tineri, a fost lovit mor

Tiraspol

Fa și cum ar fi absolut Insen
sibile la toate luările de poziție, 
autoritățile justițiare de la Ti
raspol continuă eu încrâncenare 
farsa juridică a procesului politic 
intentat celor 6 lideri moldoveni, 
arestați incă din vremi* conflic
tului armat dintre Moldova șl 
«sa zisa lo-publică Tr m .nistrea- 
116.

tal, cu un cuțit in dreptul inimii, 
decedând imediat.

Organele de Poliție șl de Pro
curatura au început imediat cer
cetările in vederea elucidării și 
a pedepsirii criminalului. Vom 
reveni cu amănunte.

Farsa juridica merge înainte
Cei șase lideri politic 1 moldo

veni „vinovați" doar penii ti fap
tul cu s au opus din răsputeri 
tendințelor separatiste alo ruso- 
fonilor Iransnislrcni au fost de 
un an de zile arestați și potrivit 
estimărilor riscă pedeapsa cu 
moartea.

Parlamentul Moldovei ca și al 
României au protestat in repeta-

La Universitatea din Vicna i-a 
fost decernat profesorului Râz- 
van Theodorcscu, premiul I-Ierder. 
Printre personalitățile laureate
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Grave încălcări ale legii
Organele de control ale Minis

terului Agriculturii și Alimenta
ției au constatat, in județul nos
tru. grave inculcări ale legii pri
vitoare la producerea, depozita
rea, prelucrarea și desfacerea a- 
limentelor. Aceste nereguli sunt 
semnalate intr-o adresă către 
Prefectura județului care, la 
rândul ei, a expediat concluziile 
comisiei pe adresa primăriilor.

Primăriile, împreună cu orga
nele de specialitate, vor trebui 
să ia „măsuri in vederea interzi
cerii creșterii animalelor în con
diții necorespunzătoare, organi
zării unor spații comerciale con
form prevederilor normelor sani
tare și sanitar-veterinare în pie
țele agroalimentare11. Totodată, 
Primăria va organiza echipe mix
te de specialiști de la Direcția 
sanitară, Direcția sanitar-veteri- 
nară, Poliție, In scopul de a veri
fica agenții economici. Se sem
nalează Prefecturii că „Primări
ile eliberează adeverințe pentru 
comerțul stradal al produselor a- 
groalimcnlare fără avizul preala
bil sanitar și sanitar-veterinar11.

In orașul Vulcan — așa după 
cum aflăm din raportul Primă

te rânduri pe lângă autoritățile 
nistrene și rusești in vederea c- 
libcrârii deținuților politici, ju
decați In condiții de totală ne- 
respcctarc a drepturilor omului.

Luni, Parlamentul României a 
lansat un apel către toate parla
mentele europene In vederea sal
vării vieții celor 6. Dar cu toate 
acestea, farsa Juridică de la Ti
raspol continua. (Gh. C.) 

sunt Tudor Arghezi, Nichita Stă- 
nescu, Marin Sorescu, Eugen 
Barbu și, anul trecut, Ana Blan- 
diana. (T.S.) 

riei către Prefectură — „S-au ve
rificat toate adeverințele pentru 
comerț stradal al produselor ali
mentare, lixandu-se locurile de 
desfacere. S-au amenajat mese 
cu vitrine pentru desfacerea brân- 
zeturilor și a mierii. Sunt îa 
curs de finalizare boxele pentru 
desfacerea cărnii și a produselor 
din carne, precum și o cameră 
frigorifică de 20 mc. S-a mai dis
pus interzicerea creșterii anima
lelor în condiții insalubre, fără 
respectarea normelor de igienă. 
Tot în Vulcan s-a organizat o 
manifestare științifică care a a- 
vut drept scop aducerea unor 
specialiști de marcă din țară pen
tru cunoașterea și luarea unor 
măsuri de prevenire a Trichinelr 
lozei la om și la animale11.

După cum înțelegem din acest 
raport, vulcănenii pot respira u- 
șurați. De acum încolo „griji, ne
caz, nevoi, durere — sc vor duce 
ce ca un fum“, iar nouă nu ne va 
rămâne altceva decât să înaintăm 
cutezători pe drumul trasat cu 
atâta claritate ce duce spre socie
tatea capitalistă multilateral dez
voltată. i

Vali I.OCOTA

Hajnal” in Ungaria
„ll ijnal" în limba maghiară 

înseamnă „Zori noi“. Ei' bine, nu 
mică nc-a fost bucuria când am 
aflat că și în Ungaria se citește 
„Zori noi11. Un exemplu este 
domnul patron D. Ignat, care 
nu ratează nici măcar un număr 
al ziarului nostru. Noi li mulțu
mim pentru fidelitate șl-1 rugam 
să traducă fiecare cuvințel din 
ziar celor de dincolo de Tisa. Iar 
celor caie-1 ascultă, noi le spu
nem cu prietenie ; „lo napot“, ,
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Atenție, TUBERCULOZA! Bat alegerile...
(Urmare din pag. I)

este 
date 
cele

Nu vrem să fim panicarzi. Po
trivit spuselor medicilor de la 
Spitalul municipal din Petro
șani, în Valea Jiului se mani
festă o recrudescență a tubercu
lozei. Această „boală a mizeriei", 
cum pe drept este numită, 
deosebit de periculoasă, 
fiind condițiile de muncă și 
pedo-climatice din zona noastră. 
Maj mult, în toată Valea există 
un singur medic ftiziolog, care 
conduce o secție de specialitate 
la Vulcan. Baza materială este, 
precară. Ar fi necesar ca în fie
care spital din Valea Jiului să 
existe un specialist, dată fiind 
importanța stării de sănătate a 
căilor respiratorii pentru salaria- 
ții din minerit, din industria 
chimică (vezi Lupcniul), sau a 
celor care lucrează în secțiile 
de prelucrări metalice la cald, 
cum este cazul la UMIROM SA.

Criză de pâine ?
(Urmare din pag. I)

cui necesar la fabrică. In plus, 
a admis oprirea lucrului in zilele 
când fabrica ar trebui să pro
ducă, respectiv, sâmbătă schim
bul 11 și duminică un schimb. 
Sâmbătă, la ora 20, in fabrică 
nu se mai afla decât magazionera.

O decizie emisă fără minima 
măsură de prevedere (inventar 
la moară, fără asigurarea stocu
lui In fabrică), apoi alte decizii 
luate anapoda (reducerea activi
tății la sfârșit de săptămână), in
clusiv uncie măsuri abuzive pri
vind schimbarea de personal (o 
ingineră specialistă în panifica
ție), toate acestea ne îndreptățesc 
să ne întrebăm: mai dorește con
ducerea SG „Spicul" să servească 
unei bune aprovizionări a popu
lației cu pâine ? Nu cumva do
rește doar să-și satisfacă anumi
te orgolii, cu prețul unor enorme 
nemulțumiri sociale ?

La mina Lupcni, minerii și-au 
vărsat năduful la conducerea în
treprinderii ți la sindicat. Unii 
au refuzat să intre în mină, re
clamând mai multe nemulțumiri 
In legătură cu pâinea. Calitatea 
ei este mult discutabilă, prețul 
a crescut și peste toate acestea 
mici nu se găsește in 
suficiente.
constatată 
lansat ca 
<ă ină ceea 
ilcvărului.
•tu avem de-a face decât cu 
mare și inexplicabilă criză 
conducere.

Gelc relatate de v icepi imarul 
Orașului Lupcni ap fost con- 
ftrnuite și de liderii dc sindicat 
de Ja cele două exploatări mi

cantități
Criza de pâine a fost 
și la Petroșani, 
explicație lipsa 
ce nu corespunde
După cum se vede, 

o
dc

S-a 
de 
a-

GRATUITĂȚILE
I

i „

lefoanț lucrurile au fost lămuri
te. Dar răul a fost făcut, cu vă
dită intenție.

fn ceea ce privește g-.atuități- 
le, li asigurăm pe toți minerii cu 
nu au nici un motiv de Îngrijo
rare. Drepturile pe care le-au 
câștigat nu vor fi anulate in nici 
o împrejurare, cu nici un preț. 
In anul trecut unele unități care 
ău aparținut RAH s-au transfor
mat in societăți comerciale, 
iegoria cetățenilor care au 
Jalariațij acestor societăți, 
acum sunt pensionari,

(Urmare dia pag. I)

Ga- 
fost 
iar 

acum sunt pensionari, beneficia
ră în continuare dc gratuități în 
Virtutea faptului că la data pen
sionării au lucrat in unități caro 
fi’i aparținut RAH.

Există totuși, o categorie de 
tensionări, pentru care însăși 
fciga noastră nu v,i mai accepta 
plata gratuităților. Este vorba 
dc pensionarii care au în locall- 

I (ațllc VfiH Jiului apartamente re- 
■ (Mrtizate de stat prin unitățile 
j minier*, dor nn loruleso In «Ir, 

Până se vor soluționa .multiplele 
probleme ale bazei necesare, a- 
sistenței mcdico-sanitare pentru 
bolile aparatului respirator, re
amintim la rugămintea medici
lor, că fiecare tuse este un sem
nal de alarmă.

MINERI, PREZENTAȚI-VA 
LA CONTROALELE MEDICA
LE programate în întreprinderea 
dumneavoastră! Gândiți-vâ că 
aveți copii. La primele semne ale 
bolii — tuse seacă, febră ș.a., pre- 
zentați-vă la medie, atât dumnea
voastră, cât și membrii familiei I 
Mai bine, vorba românului, „su- 
flați și în iaurt". Nu strică nicio
dată un control medical periodic. 
Vă poate ajuta să vă păstrați in
tegritatea capacității de muncă. 
Și este mai bine să fiți sănătos, 
să luați din timp o eventuală 
boală sub observație, decât să 

nicrc și preparația cărbunelui din 
localitate. Sindicatele au recep
ționat de mai mult timp nemul
țumirile oamenilor și le-au trans
mis spre primării, ele au ajuns 
ți la Prefectură iar criza actuală 
ar fi fost evitată dacă activita
tea SC „Spicul" ar fi fost mai 
atent privită de la județ. Semne 
de proastă organizare a aprovi
zionării pe rețea au fost consta
tate tot mai frecvent în ultimul 
timp, dovadă fie a nepriceperii, 
fie a unei superficialități cu 
care de multă vreme nu . nc-am 
mai Întâlnit. Am dori să nici nu 
ne mai întâlnim, cu această ră
mășiță a comerțului de altădată.

I eri a fugit din sală

Lupcni, 
vrut 

se 
Valea 

con- 
1-am 
ccle- 

Ș>

In data de 7 mai 1993, sala 
Teatrului de stat „I.D. Sârbu" a 
devenit neîncăpătoare pentru ti
nerii care, veniți din 
Vulcan’ sau Petroșani, n-au 
să rateze un eveniment care 
produce atât de rar în 
Jiului — un coșcogeamite 
cert rock. Intre spectatori 
recunoscut cu ușurință pe 
brul Feri din Lupcni. Asta 
datorită vocii lui bine timbrate, 
de fumător înrăit.

Cei prezenți in sală au fost 
dincolo de oricare alte gusturi 
muzicale, fiind în majoritate iu
bitori de rock, astfel că evoluția 
celor două grupuri „Staccato" și 
„D’aia" — a fost în unanimitate 
apreciată. E adevărat, de unii 
mai mult, dc alții mai puțin.

Noi apreciem intențiile frumoa
se ale organizatorilor — Casa dc 
cultură studențească și 
„I.D. Sârbu" — și sperăm că spec
tacolele următoare vor însemna 
un plus la capitolul sonorizare și 

Teatrul

tâlc 
mai

întrucât tot ci. posedă și 
o căsuță la țară, in Goij, 
ales. Unii dintre aceștia închiria
ză apartamentele, făcând astfel 
speculă, în cazul în care aparta
mentul respectiv face parte din 
fondul locativ de stat. Astfel dc 
cazuri nu pot fi admise, în con
dițiile în care câteva mii de fa
milii dt mineri, îndeosebi tineri, 
au nevoie acută de locuințe, iar 
dc construit se construiește cu 
mult mai pu(in din fondurile tic 
investiții alocate de stat. Pentru 
identificarea aecstor cazuri Liga 
a făcut unele demersuri. Fiecare 
pensionar care dorește să clari
fice situația în care se află, poa
te să se adreseze RAH. 
să-i asiguram pe toți ceilalți 
sionari că vor beneficia în 
tinilarc dc gratuități, atâta 
cât locuiesc în apartamentele

E-te cazul, deci, să fini 
rircums|>ccți, să nu dam crezare 
oricărui zvon, 
cîoarc scurte, 
departe. Dar, 
cinui mult rău, dacii 
zulă fără r zt rvc.

Ținem 
pen- 
con- 
timp 
lor", 
maj

Minciuna are pl- 
Cu ca nu alungi 

uneori, poate pri
ește cre-

bolii, 
pier- 

firma 
a 

impun

cheltuiți, după declararea 
banii pe medicamente, să 
deți și dumneavoastră și 
unde lucrați bani, ca urmare 
concediilor medicale. Se 
elementare măsuri de igienă. Nu 
beți apă din același pahar, după 
persoane necunoscute. Nu prege
tați să folosiți săpunul pentru 
mâini, ori de câte ori este ne
voie ! Când tușiți, nu uitați să 
puneți batista la gură. Depinde de 
dumneavoastră ca să fiți un om 
sănătos. Noi vă dorim sănătate I

Sfaturile medicilor din Valea 
Jiului cu privire la bolile apara
tului respirator sunt un semnal 
de alarmă și vă arată calea pe 
care trebuie să o urmați. Când 
citiți aceste rânduri, gândiți-vă 
că aveți copii acasă, că sunteți 
responsabili total de sănătatea 
lor, de asigurarea celor ce le 
sunt necesare. Ori cum le veți 
asigura un trai decent dacă dum
neavoastră, urmare a neglijenței 
veți fi nevoit să intrați în con
cedii medicale prelungite ?

Să sperăm că apelul medicilor 
din Petroșani, al căror purtători 
de cuvânt am fost astfel noi, va 
fi corect receptat.

Horațiu ALEXANDRESCU

SIMPOZION
Vineri, la Grupul Școlar Mi

nier din Vulcan va avea loc un 
interesant simpozion pe tema 
„(Dez)orientarca absolvenților, 
organizat de „Pagina Tinerilor" 
de la ziarul „Zori noi“, în colabo
rare cu Liceul din Vulcan. Vor 
rosti prelegeri și vor purta dia
loguri cu tinerii absolvenți ai 
liceului din Vulcan, invitații 
noștri. (T.V.) 

lumini. Reeditarea unor astfel 
de experiențe ar fi un stimulent 
important pentru formațiile rock 
(și nu numai), care doinesc în 
Valo. Cine știe ? Poate că, încet- 
incct, muzica dc aici ar putea fi 
cunoscută țării cel puțin la fel 
de bine ca ca și mineriadele. A- 
tunci și bătrânul Feri 
mut în sală. Până 
fiecărui spectacol.

Văii 

ar rămâne 
La sfârșitul

LOCOTA

PUBLICITATE
S.G Shotokan Karate - Do 

Internațional Jion-Kai 
Com SRL

di» Vulcan, vă face cunoscut că, începând cu data de 13 
mai 1993, oferă tuturor posesorilor de aparate video din 
Valea Jiului, posibilitatea achiziționării unui ABONA
MENT de vizionare a casetelor video, cu livrarea acestora 
LA DOMICILIU, dc distribuitori autorizați dc societate!

NU PIERDEȚI DECI ACEASTA OCAZIE! PROFI
TAȚI DE ACESTE SERVICII!

IMPORTANT
Persoanele care doresc să primească detalii despre 

modul in care se va desfășura activitatea în sistemul 
creat dc societatea noastră, sunt rugate să ne scrie pe 
adresa :

S.C. S.K.I. JION-KAI Com. S.R.L Căsuța poștală 16— 
18 ĂULCĂN, sau la telefon: 570515, intre or«l«» 11—18, 

IMPORTANT
Pentru doritori iată și câteva detalii :
1. ABONAMENT ÎNTREG (o caseta pe zi) — 2500 

lei/lună.
2. ABONAMENT LA JUMĂTATE (caseta rămâne la 

d\ , 2 zile) — 1500 lei/lună.
3. ABONAMENT IA TREIME (caseta rămâne la 

d\. trei zile) — 1000 lei lunar.
Abonații au posibilitatea să închirieze suplimentar 

casete cu doar 100 lei pe casetă, să înregistreze casete la 
prețul de doar 300 lei pe casetă. Oferim genuri variate 
de înregistrări (garantăm calitatea) și posibilitatea de a 
alege personal casetele dorite.

A.ȘTEP'I AM S\ LUAȚJ LEGĂTURĂ CU NOI! (3131)

libertate absolută în virtutea 
drepturilor omului de care se 
face atâta tevatură.

Cred că puțini mai sunt cei 
naivi care mai cred că intre pro
misiunile electorale și munca e- 
fectivă, ulterioară, ar putea fi o 
relație ca cea de la cauză la e- 
fect. Punctele de vedere sunt 
labile, ceea ce revelează calita
tea morală a celui schimbăcios 
din fire. Dar pentru că suntem 
aici, intr-un oraș destul de mic, 
în care oamenii se cunosc măcar 
din vedere, cum zice cunoscutul 
șlagăr al Corinci Chiriac, electo
ratul va alege, în prima dumini
că din iulie, un om, mai puțin un 
partid. Mai ales când am mai a- 
vut o experiență similară cu 
doar un an și jumătate în urmă.

Dacă o vom duce din campa
nie electorală în campanie elec
torală, se pierde startul în repa
rația acestor păcătoase drumuri 
publice. Este limpede pentru o- 
ricine că nu sunt bani pentru 
acest scop, cum nu sunt nici 
pentru alte obiective.

O singură metodă ar fi și a- 
nume printr-o înțelegere, pe un 
ton sincer și civilizat, cu agenții 
economici 
ticu* 1 
ieși

MIERCURI, 12 MAI

7,00 TVM. Telcmatinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Ciuj-Napoca.
12,00 La Sept.
13.30 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.50 Avanpremiera TV.
15.55 Vârsta a treia.
16.30 Panoramic muzical.
16.55 Fotbal: Universitatea Cra- 

lova — Gloria Bistrița.
13.50 Microrccital Dana Bartzer 

— Dan Crclmcrman.
19,00 Documentar artistic
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20,35 Ancheta TV.
21,05 Fotbal: finala Gupei Cupe

lor: Royal Anvcrs — A<3
Patina. Transmisiune di
rectă dc la Londra.

23,05 Film serial. MIDNIGJIB 
GAI.LER.

24.00 închiderea programului.

Tc 
imperativ 
cutare ori 
teres decât al firmei. Insă vorba 
dulce, mult aduce, zice un sfătos 
aforism uitat în vâltoarea eve
nimentelor electorale. Unul din
tre ele, al câtelea, iată, apropiin- 
du-se și stârnind oarece curiozi
tate pentru localnici.

și întreprinzătorii par- 
ntru a găsi calea spre 

npas.
rlim când ni se cere 

să facem și să dregem 
cutare lucru în alt in-

Plata 
pensiilor

începând de astăzi, în localită
țile Văii Jiului se face plata pen
siilor majorate, In pensiile cuve
nite pe luna mai, sunt 
compensările negociate 
la guvern de către sindicate. Se 
includ, dc asemenea, indexările 
pe lunile martie și aprilie a.c. 
(I.D.)

incluse 
recent

HOROSCOP
TAUR — ȘARPE

O mică petrecere "vă va crea 
prilejul dc a flirta.

GEMENI — CAL

E bine să vă întâlniți mai.-, 
consistent cu o persoană recent 
cunoscută.

RAC — OAIE

Un mic câștig puteți dobândi 
cu ajutorul unui Taur.

LEU — MAIMUȚA

Azi optimismul vă caracteri
zează.

FECIOARA — COCOȘUL

Nevoia dc a fi admirară), vă 
îndeamnă să organizați un parlty.

BALANȚA — CÂINELE
Inconstanța sentimenală a par

tenerului dv vă strică ziua.

SCORPION — MISTREȚ

Simțiți nevoia să vă mj.șcați 
mult.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLA

Chiar dacă veți schimba antu
rajul, veți rămâne la fel de in
fideli.

CAPRICORN — BOU

Instabilitatea este nota domi
nantă a zilei.

VĂRSĂTOR — TIGRU

Relațij bune cu persoanele de 
sex opus din aceeași zodie.

PEȘTI — IEPURE

Alunecoși cum sunteți, nici ’O 
nădejde în dv.'

BERBEC — DRAGON

Generozitatea dv atinge ’ azf 
cote nebănuite.

PROGRAMUL 
TV.
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Apa noastră din apartamente

Nu depinde totul de... 
ce pică din cer

După o iarnă secetoasă, avem 
o pr.uiavară bogată in precipi
tații. Hău nu e, dimpotrivă, p> n- 
uu că „ploaia din mai, auuce 
mulai...". Dar, dincolo de efectul 
oenefic al ploilor de primăvară 
pentru mălaiul și painea noastră 
ae fiecare zi, tot mai puține și 
mai scumpe, noi, cei din Va- 
,ta Jiului, am trăit griji in plus 
‘pentru puținătatea precipitațiilor: 
<$ol>rca îngrijorătoare a barajului 
ue la Valea de Pești, cu restric
țiile aferente în aprovizionarea 
cu apă a apartamentelor și, per
spectiva, tot mai amenințătoare, 
să nu primim apă de loc...

Dar, primăvara a fost cu noi. 
Am scăpat, n-am ajuns la penu- 
r.a de apa cu care ne amenință 
seceta. Barajul de la Valea de 
Pești e plin — nivelul apei a 
ajuns la cota maximă — la 826 
metri, chiar peste linia de de
versare. Și, ce bine era să fi 
avut barajul supraînălțat cu 10 
metri, așa cum era prevăzut, ne 
spune dl. maistru Ioan Ular, șeful 
secției apă pe Jiul de Vest. Era 
momentul să se realizeze acumu
lări suplimentare care puteau 
ajunge la 10 milioane mc. față 
de 4,5 milioane, cât cuprinde ba
rajul la ora actuală.»

Dar aceasta e o problemă ge
nerală, de perspectivă și... nu 
prea. Pcntru că dacă vom avea 
din nou o toamnă și o iarnă fără 
precipitații, poate se va ajunge 
chiar la golirea barajului și — 
Doamne ferește! — la imposibi
litatea sursei de la Câmpu lui 
Neag să satisfacă necesitățile 

consumului curent al localităților 
racordate la magistrala Valea de 
Pești — Petroșani.

Dar, să nu cobim. Există du
reri, din păcate, mult mai... ac
tuale. Deși am avut ploi abun
dente, dar de puținătatea apri 
din apartamente np am scăpat. 
N-am ajuns nu la— abundență, 
dar nici la „normalitatea" spe
cifică Văii Jiului. Dimpotrivă, 
In luna aprilie s-au lnregistr it 
4 defecțiuni majore pe rețeaua 
magistrală de aducțiune care au 
afectat nemijlocit aprovizionarea 
cu apă potabilă a locuitorilor din 
partea de vest, până la Aeroport. 
Au afectat mai puțin decât pu
teau să afecteze, din simplul mo
tiv că meseriașii secției apă a 
HAGCb au reușit, ca și în alte 
dăți, să reducă perioada reme
dierilor. Intervențiile prompte și 
calificate au asigurat ca reme
dierile să dureze — cu „deza- 
morsarca", golirea, rcumplcrea 
conductei și reglarea presiunii 
pe magistrală cu tot — cam ju
mătate față de cât ar fi fost fi
resc—

Avariile intervin, ne explica 
maistrul Ioan Ular, oatorna de
fecțiunilor pe magistrala, la tu
burile „fieino- și uneori la con- 
aucieie ae oțel, mai aies la locu
rile unde izolarea lor nu a fost 
executata corespunzător. Eicc'.ul 
defecțiunilor nu consta numai in 
perturbarea aprovizionării eu 
apa a consumatorilor, ci, inclusiv, 
în degradarea terenurilor in zona 
unae s-au produs sparturile. Este 
vorba, ca și în cazurile recente, 
de terenuri agricole, productive.

Problema e că tuburile, fie 
„Premo", fie de oțel, se degra
dează cu timpul, mai ales unde 
pozarea lor s-a făcut cu super- 
nciaiitate. Am asistat in aces.e 
zile la caznele cărora au fost ne- 
voiți să le iacă fața oamenii, mese
riașii secției apa, pentru o reme
diere la căminul de vizitare de 
la vana de linie și racord din 
Uricani. Un „obiectiv" nu de 
mult dat in funcțiune, cam odată 
cu montarea celei de-a doua ma
gistrale de apă în curs de exe
cuție până la Vulcan. Este un 
chin sa execuți operațiile cele 
mai simple, din lipsă de gabarit. 
Pur și simplu, n-ai loc unde să 
te miști. Căminul nu este nici 
asigurat, n-are capace. Astfel a 
fost ușor să se fure și scara me
talică. Este umplut cu mizerii 
iar deschizătura ei reprezintă un 
pericol pentru trecători, sau copii. 
Dar așa a fost lăsat dc... con
structori.

Problema ce se pune este ur
mătoarea: In timp ce vechea 
magistrală se degradează, fără 
să se abordeze măcar, repararea 
ei capitală, se lucrează cu serioa
se rabaturi la calitate și la exe
cutarea celei de a doua conducte 
magistrale de către firma „Socot", 
fostul șantier 1LILS. Extinderea 
stației de filtre și tratare, menită 
să asigure un debit suplimentar 
pe conducta de 500 1/sec, cu 
termen de predare în septembrie 
’92, întârzie. Dublarea aducțiunii 
Valea de Pești — Vulcan a ajuns 
doar până la Lupcni. Dar pe tra
seu surrt o scamă dc lucrări ne
terminate, iar altele nu cores
pund prevederilor din proiect. 
Este vorba dc gabarite la cămine 
și armături, de ncrcspectarea a- 
dâncimii la pozarea conductelor, 
dc precaritatea izolațiilor pe con
ducte.

Sunt „scăpări" care, precum 
denotă „experiența" primei ma
gistrale în funcțiune din 1972, 
costă... Or, după atâția ani și 
„experiențe", învățămintele ar 
trebui să oblige la mai multă 
rigoare. E vorba doar dc apa 
oamenilor, de apa noastră de 
fiecare zi. Ioan DUI1EK

AS PAROȘENI _ PETROLUL 
STOJNA 2—1 (1—1). Meci de an
gajament total, cu faze electri
zante la o poartă și la alta, cu 
mingea circulând ca pe o masă 
de tenis, de pe o suprafață de 
joc pc alta. Oaspeții au sperat 
90 de minute în victorie, domi
nând partida la capitolul șuturi 
la poartă, pe poartă și la cornere, 
fiind opriți greu din cursă, în 
special de Necrcală și de porta
rul Farkaș, ultimul excelent pe 
toată durata meciului. Gazdele 
au avut o primă repriză mai sla
bă, revenindu-și după pauză, 
când s-au desfășurat mai 
mult pe zona de atac și au reușit 
în final o victorie meritată și

MINERUL URICANI — CSM CARANSEBEȘ 2—0 
(1—0). După victoria din deplasare, de săptămâna 
trecută a echipei din Caransebeș, gazdele au pre
gătit meciul cu mare atenție. Fără Ceacusta, cu 
piciorul în ghips, Minerul și-a ordonat acțiunile 
direct pe poartă, având în puternicul Dulcu 
omul de gol, care a reușit după maț multe ra
tări, în care au mai fost antrenați Orminișan 
și Baltaru, să deschidă scorul, în min. 19. El a 
șutat năpraznic, mingea a lovit un adversar și 
s-a dus în poartă spre deziluzia unui portar care 
a salvat câteva situații dramatice, scoțând și 
un gol gata făcut de la vinclu.

După pauză, jocul s-a mai echilibrat, oas
peții au ieșit la atac încercând egalarea. Ei au 
avut două bune acțiuni la care s-au opus su 
brio portarul Popcscu și liberoul Roșea. Cel 
de-al doilea gol al gazdelor a fost marcat în 
min. 67, de fundașul Tolciu, care a transformat 
cu siguranță o lovitură de la 11 m. Jocul a luat 
sfârșit cu acest rezultat și a scos în evidență un 
jucător tot mai bun de la meci la meci, tânărul 
Tolciu, care a fost cu un cap peste toți cei aflați 
în teren, prin siguranța și promptitudinea cu care 
a jucat.

ARSENAL REȘIȚA — MINE
RUL LUPENI 3—1 (0—0). Jocul 
a fost curat, cu multe faze de 
contraatac, ambele echipe făcund 
eforturi mari pentru câștigarea 
partidei. După un Q—0 la pauză, 
gazdele domină începutul de par
tidă și înscriu chiar în min. 47 
prin Caprărariu, gol, cu . capul,

Fotbal,
REZULTATELE ETAPEI din 6 mai 1993; 

Minerul Bărbătcni — Favior Orăștie 5—0; Mi
nerul Vulcan — Minerul Teliuc 3—0 (neprezen- 
tarc); Minerul Certej — Parângul Lonea 3—4; 
Minerul Criscior — Minerul Aninoasa 4—1; 
Metaloplastica Orăștie — CFR Simeria 2—1; 
Ilaber Hațeg — Mureșul Deva 2—0; Minerul 
Ghclari — Victoria Călan 3—1; Constructorul 
Hunedoara — Aurul Brad 3—1.

REZULTATELE ETAPEI din 9 mai 1993: 
Aurul Brad — Minerul Vulcan 0—0; Minerul 
Tcliuc — Metaloplastica Orăștie 1—1; CFR Sf 
meria — Minerul Ghelari 4—0; Victoria Călan 
— Ilaber Hațeg 3—0; Mureșul Deva — Metalul 
Criscior 2—1; Minerul Aninoasa — Minerul 
Certej 4—0; Parângul Lonea — Favior Orăștie 
8—0; Constructorul Hunedoara — Minerul Băr
bătcni 5—0.

divizia C
4. Mureșul Deva 28 13 4 11 48— 39 30
5. Haber iHațeg 28 13 4 J1 45— 50 30
6. Minerul Aninoasa 28 14 0 14 64— 48 28
7. CFR Simeria 28 13 1 14 57— 43 27
8. Victoria Călan 28 12 3 13 54 — 41 27
9. Aurul Brad 28 11 4 13 44— 45 26

10. Minerul Bărbătcni 28 12 2 14 45— 68 26
11. Minerul C<?rtcj 28 iu 5 13 64— 56 25
12. Minerul Ghclari 28 9 6 13 47— 59 24
13. Metalul Criscior 28 11 2 15 47— 60 24
14. Metaloplastica 28 10 2 16 59— 62 22
15. Minerul Tcliuc’) 28 7 4 17 32— 75 ii
16. Favior Orăștie 23 6 2 20 27—119 14

CLASAMENT

1. Parângul I.onca 28 22 3 3 87— 26 47
2. Minerul Vulcan 28 20 4 4 72— 29 11
3. Constructorul 28 16 4 8 77— 49 36

ETAPA VIITOARE, 16 mai; Favior Orăștie 
_  Minerul Aninoasa; Minerul Certej — Mureșul 
Deva; Metalul Criscior — Victoria Călan; Ilaber 
Hațeg — CFR Simeria; Minerul Ghclari — Mi
nerul Teliuc; Metaloplastica Orăștie — AuriiJ 
Brad; Minerul Vulcan — Constructorul Hune
doara; Parângul Lonea — Minerul Bărbătcni.

Echipa Minerul Tcliuc este penalizată cu 
4 puncte.

Fotbal, divizia B
poate nesperată după fizionomia 
jocului

Petrolul a deschis scorul in 
min. 24 prin Doană, care a re
luat cu capul centrarea extrem&i 
Frunză, la originea fazei fiind 
insă exdivizionarul A Băluță (37 
ani).

Gazdele au egalat prin Neiconi. 
min. 27. care a șters balonul cu 
capul, mingea a lovit bara și a 
intrat în poartă, spre stupefacția

până la epuizare, cu un Diaconu 
(Petrolul), cel mai bun de pe

lui Iova rămas cu ochii pe tra-
iectoria ce l-a înșelat în mod
fatal.

După pauză același joc dus

care a reluat mingea centrată din 
corner. Oaspeții care au făcut un 
joc bun, au contraatacat periculos 
și au marcat prin Brănețiu, min. 
62, după ce mingea a circulat 
pe traseul Păuna, Colccag, Bră
nețiu.

Tot ei au trei mari ocazii de 
a marca, prin Varga și Păuna, 

teren, și cu un Nciconj (Paroșenț), 
locomotiva gazdeior, ui posturi 
de autori posibili ai victoriei. In 
min. 64, la o fază controversată, 
în careul oaspeților s a reclamat 
H m, dar arbitrul a lăsat jocul 
sa continue. In ultimele 10 mi
nute, gazdele au dominat, exe
cutând trei lovituri libere din 
marginea careului și două cor
nere, mutând efectiv disputa în 
careul advers. Așa a venit golul 
desprinderii, min. 89, când Stan» 
ciu a reușit să șuteze printre cel 
16 jucători prezenți, înscriind 
golul victoriei, mult contestat de 
oaspeți, dar care a fost validat 
în condiții perfect regulamentare!

dar mingea ocolește poarta, iar 
pe contraatac, Vasiu nu i-a iertat 
pe apărători, înscriind în mirt- 
77 golul doj al gazdelor.

La o fază liniștită, min. 90, 
Truică a marcat din nou, 3—I, 
rezultat final, pentdu că Minorul 
n-a mai rezistat în ultimele 13 
minute ale partidei.

Fotbal, feminin
ARDELEANA ALBA 1U1.IA — UNIVERSITATEA . .. . 1

ȘAN! 4—2 (1—1). Partida s-a desfășurat pe același stadion pe care 
Unirea Alba lulia s-a chinuit cu Olimpia Satu Marc, pentru acel 
2—2 .și a fost urmărită de un numeros public, rămas sâ-.și vadă 
favoritele, care însă n-au convins, deși au câștigat.

Universitatea a deschis scorul în min. 8, după un excelent 
atac, în Care Ștefan a finalizat cu sânge rece, deschizând scorul. 
Oaspetele au avut în continuare inițiativa, punând în p< ricoi poarta 
gazdelor, dar fie marile ratări, fie steagul tușierului V. Danciu, 
din Alba lulia le-au împiedicat să înscrie. La cornerul din min. 
24, Ardeleana a egalat prin extrema stângă, care a reluat balonul 
cu capul în poarta, aducând egalitatea, primei reprize.

La reluare, tot Universitatea a fost la cârma partidei, desprin- 
zăndu-se de drept, în min. 61, prinlr un gol splendid, marcat de 
Titianu, caic a driblat de la centrul terenului tot ce a Întâlnit în 
calc. In următoarele 20 de minuht, însă, s a produs . miracolul. 
Oaspetele au fost opritq din inițiativă, iar Jocul a degenerat până 
acolo, încât, s-au acordat două lovituri de la 11 metri, din I re 
gazdele au igalat si apoj s-au desprins decisiv. A fost deci 2—2 
din II m, a fost 3—2 din avantaj lăsat din fault, <u jucătoare.! 
Qâdarati ta pământ in stsrc de leșm >i l—2 din I I m, cu un 
erou în negru, arbitrul de c< ulm Ioan P ti a, din Sibiu, l.a cea- 
laltă tir,a I Gli orgliconi din Aiuri a semnal iz >1 corect toate fazele 
cu cântec. Cum observatorul leder.il a fo^t tot din Sibiu orice 
comentariu este de prisos.

I tniversitati . m i crisli- in ș.ms.i s.i dc pronii i.ti ■, i \.i .ihor l.i 
to.it" p.irlirleti cu o ambiție țipi, feminina.

Deși in vestiar leii Ic an plan' să așteptam, in. iii a ii'i11■ Iu >e 
P'-litru lirm.ilo.ir> le partide filialul 'le nipional li incied,'Ir.

Soare la lot
Prestația excelentă a rugbistului dc la Știința 

Petroșani, N. Soare, primul pilier a) formație/, 
este recompensată de selecționeri prin chema
rea sa la lotul național, în vederea grelelor me
ciuri cu reprezentativa Cocoșului galic și 4 
incomodei echipe a Spaniei.

Așadar, trei sportivi din Valea Jiului, doi 
de Ic Știința, unul dc la Minerul Lupcni, ne 
vor reprezenta speranțele noastre pentru deci
sivele întâlniri susținute în această lună Ia 
București.

RE/ULTATE TEHNICE: Ardeleana Alba Iu- 
H , — Universitatea Petroșani 4—2; Colororn 
Codlca — Flamura Satu Mare 2 — 1, Îndes Si
biu — IU Oradea 5—9; Femina Sf. Gheorghc — 
Miicart Cluj 1 — 1: CFR Tg. Mureș a stat. ,i

CLASA AIENT
1 Ardeleana
2 Universități a Petro-, 

’j. Flamura Satu Marc 
4 Colororn Codlca
a Mtic.irl Cluj
6 îndes Sib'U
7 CFR Tg. M'lics
8 Femin i Si Glico: i-ll'-
9 I i' ()ra.|ca

I l'.Xr \ VIITilAHI- 
(iheorghe - Iml’ s Sibiu; 
Coiilei; Cili li Mureș — 
I’mv ei silatea Petroșani —

1 ■ mai: Femina Sf- 
|i I Oradea — Coloi im
Ardeleana Alba lulia]
Mucart Clui. Flamura

11 9 1 1 62— 9 19
1 1 9 1 1 40— 12 19
12 8 2 2 26—• 10 18
12 7 1 4 27— 15 15
II 1 2 5 21- 19 10
lt’ 4 1 7 27— 28 9
11 1 5 ■> 10— 49 V
12 2 2 8 16— 41 s
12 0 1 1 1 G— 51 1

Silii Mar.

leder.il
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ANIVERSARI
L

AZI când încă o floare adaugi 
tn buchetul vieții, ch>mnule dr. 
Ni' U Ciugulea, iți dorim sănătate, 
fer ire și mult succes în viața de 
toate zilele I La mulți ani l

CU OCAZIA prinderii celui 
de-al 10-lea fir de trandafir în 
buchetul vieții, dragă Giorgiana 
E.j l’udure, cu multă dragoste, 
muma, tata și fratele, iți doresc 
sănătate și „La mulți ani !“. (2975)

PENTRU Mariana Naltișcu la 
aniversarea zilei de naștere, toate 
florile primăverii și un călduros 
,La mulți ani !". Prietenii. (3123)

DOMNULUI Mthai Viorel Bo
rtea, cu ocazia aniversării zilei 
de naștere, un sincer și călduros 
wLa mulți ani l“. Colectivul. (3147)

VÂNZ ARI
VÂND televizor color fuuai. 

Tvielon 512007. (3111)
, .VÂND calculator 1IG—bu, c.ise- 
fctfoa Electronika, Deck El#etro 
Ulureș, egalizator 2 x 10 canale, 
ttelefun 54151/9, după amiaza. 
film)
, JfAND televizoare color: japo- 
*ez cu teletext stereo, 1 unai, si
gilate; combina muzicala cu tele
comandă. Petroșani, Oituz, bloc 
4/i.Z, orele 15—19. (3111)
. VÂND uigent Fiul 121, îmbu- 
Bătațiri, Lada 1200, 700 000. Petro- 
|oum, Independenței, 11/14. (3117)

.VÂND Mercedes 220 Diesei, 
•vare excelenta. Informații: Bar 
Euxin Cafe, Petroșani. (3106)

■ • yAND apartament 2 camere
K,upeni, Parângului. Telelon 
543189, după ora 16. (3112)

VÂND Dacia 1300, an fabrica
ție 1901, cu instalație gaz. Petro
șani, Slătinioara, nr. 9 (lângă 
ACR). (3101)

VÂND garsonieră mobilată, 2 
milioane, negociabil. Petroșani, 
Avram Iancu, 2/20 (Piață). (3043) 

.VÂND video player Funai și 
televizor color Funai, noi. Petro
șani, Republicii, bloc 109/2, te
ici >n 542592. (3045)

.VÂND dubița Diesel, stare func
ționa re, necesită reparații ting 
chigerie. Negociabil 2500 mărci. 
Relații: Petroșani, Independen
ței, bloc 4/11, intre orele 18—20. 
(3042)

.VÂND dozator „Siemens", preț 
convenabil. Telefon 515837. (3118)

VÂND apartament 2 camere 
Petroșani — Aeroport, zona Pa
rângul. Telefon 544851. (3120)

VÂND Mercedes 240 Cobra Die
sel, impecabil. Petrila, Prundu
lui, 2/8. (3119)

VÂND video player Funai, 
147 000 lei și televizor color Fu
nai. 265 000 lei, ambele sigilate. 
Telefon 513853. (3135)

,VAND sufragerie, canapea, fo
tolii, bibliotecă, frigider, ladă 
frigorifică, TV color Philips, vi
deo recorder Panasonic și Merce
des Diesel, înmatriculat. Anton 
Pann, nr. 30, Petroșani. (3127)

VÂND l’ord Escort, preț conve
nabil. Gheorghe Doja, nr. 34/2, 
Petroșani. (3126)

VÂND televizor color RFG, 
funcționare ireproșabilă, 95 090 
lei. Telefon 544705. (3128)

VÂND Oltcit, an fabricație 1989, 
|i motor Mercedes Diesel 3000 
cmc, an fabricație 1988. Telefon 
513718, după ora 16. (3129)

VÂND ARO 244 Diesel, zero 
km, motor Câmpulung, coman
dă specială, multiple îmbunătă
țiri. Vizibil parcare piața Petro
șani. (3130)

VÂND apartament 3 camere. 
Construcție 1990, excelent pentru 
spațiu comercial. Petroșani, A- 
viatorilor, 23 A/35, scara 3, par
ter. (3132)

VÂND Dacia 1300, «tare bună. 
1500 mărci și Mercedes 230, 2300 
mărci. Birtîoni, 78. Cimpa. (3133)

VÂND garsonieră, zonă centra
lă. Petroșani; cumpăr aparta
ment, Petroșani. Telefon 513192. 
(3139)

, . VÂND garsonieră șl nparta- 
Itvnt cil 2 camere In Petroșani 
Nord. Telefon 542384. (3143)
/ DIVERSR

SOLICIT împrumut 400 000, 
<1 >bân la 6o la sută, termen 3 
luni. Relații: SG „Prietenia", Pe
troșani (Piață), Zidarescu. (3125)

IN BAZA Autorizației nr. 6873, 
<lin 11 mai 1992, eliberată de 
prefectura (ud țului Hunedoara, 
In Anino isa, str. Libertății, func
ționează Asociația familială ABC, 
comercializare produse alimen
tare și industriale. (3137)

IN BAZA. Autorizației nr. 4272,

din 1 aprilie 1991, eliberată de 
Prefectura județului Hunedoara, 
în Aninoasa, str. Libertății, func
ționează Asociația familială „Se
lect", produse alimentare. (3138)

ÎNCHIRIERI
PREDAU contract închiriere, 

cameră pentru studenți în Petro

șani. Telefon 544319. (3142)
PIERDERI

PIERDUT tichet butelie seria 
G, nr. 144, eliberat de Gentrul 
de preschimbare Vulcan. 11 de
clar nul. (3124)

PIERDUT fila GEC, nr. A. 
4 630100, eliberată de BCR, Filia
la Petroșani. Se declară nulă.

DECESB

COLECTIVUL sectorului transport, EM LivczCni, regretă dis
pariția prematură a celui ce a fost un om deosebit

LASCAU DOREL
ți transmite condoleanțe familiei îndoliate. (313G)

FAMILIILE Grtibcr și Petrcscu mulțumesc celor ce le-au fost 
alături in durerea pricinuită de dispariția mamei

SANDNER ELISABETA (3116)

COMEMORĂRI

SOȚIA, copiii, părinții, sora, frații, cumnatul, cumnatele și 
nepoții amintesc că s-au scurs 6 luni de lacrimi și tristețe de când 
dragul lor

ANDRONE VIRGIL CORNEL
i-a părăsit pentru totdeauna.

Cât ai trăit te-am iubit.
Cât vom trăi te vom plânge. (3007)

AU TRECUT 4 anj de la despărțirea pentru totdeauna de 
draga noastră .

SERES IULIAN A
Nu o vom uita niciodată. Copiii, nora, nepoții șl strănepoții. 

(3122)

R A G C L
VULCAN

ANGAJEAZA 
direct sau prin transfer

— ȘOIERI 
încadrarea se face conform legislației în vigoare. 
Informații suplimentare la telefon 570111.

S.C. Agrocom SA 
Petroșani

ANUNȚA
în fiecare zi de luni orele 11, din săptămână, se ține lici
tație pentru vânzări de mijloace fixe casate, disponibile 
ț;i ambalaje in următoarele tipuri:

— Dubă auto de 16 tone;
— Elemente motostivuitoarc ;.i electrostivuitoare;
— Utilaje comerciale ;
— Ambalaje specifice lcgume-fructe (lăzi, saci, sticle 

răcoritoare, lăzi P.V.C., butoaie lemn);
Informații se pot obține zilnic la sediul societății, te

lefon 003/542442, între orele 8—12. (Factura 1038)

P R I M Â R I A
MUNICIPIULUI 

PETROȘANI
ANUNȚA:

In temeiul dispozițiilor Legii nr. 50/1991 și Ordi
nului nr. 91/1991 privind cuprinsul documentațiilor de ur
banism (Planuri urbanistice, Certificate de urbanism și 
Autorizații <lc construcție), in sprijinul solicitanților din 
municipiul Petroșani, în cadrul Administrației publice lo
cale sq va afișa un tablou al proicctanților autorizați pre
cum și gradul de competență al acestora.

In acest scop, rugăm să prezentați la Consiliul local 
Petroșani autorizația de funcționare sau statutul socie
tății (copia legalizata) din care să rezulte calitatea de pro
iectant și competențele, adresa exactă a sediului socie
tății.

'lablonl va fi întocmit pe grade de competență și în 
ordine alfabetică. Solicitanții care doresc să comande 
documentații de urbanism vor avea posibilitatea să alca- 
ga in funcție de complexitatea lucrărilor, proiectantul po
trivit.

S.C. ROM-EDUARD SRL
Filiala Petroșani 

strada Vlad Țepeș, nr. 12 (in colonie, 
lângă fostul Teatru de stat), 

vinde EN GROS și EN DETAIL
■ Rom „Jamaica" — 700 ml, 36’ 540 Iei
■ Votcă — 1/2 I, 36’ 400 lei
H Vinars „Drobeta" — 1/2 T, 42° *35 lei
■ Alcool sanitar — 1/2 1, 80^ 210 lei
D Paste făinoase — 0,5 kg 152 lei
■ „Eugenia" — biscuiți 21—46 lei
■ Fasole uscată 200 lei
■ Alte produse.
Adaos comercial 0—15 la sută.
Program zilnic: 8—16, în afară de dunii nică. (2885).

Societatea Comercială
„BERGO” S.A. Tg - Jiu

VINDE

■ BERE LA BUTOI ȘI STICLA

pentru firme particulare și de stat.
Preț rezonabil, calitate excepțională.

Relații suplimentare la telefon 0929/16785, între ore

le 8—16.

R. A. G. C. L.
VULCAN

scoate la

LICITAȚIE

pentru închiriere, următoarele spații :
—- str. Tudor Vladimirescu — Pavilion nr. 7 — spa

țiu prestări servicii;
— str. Nicolae Titulcscu nr. 25 — spațiu comercial 

(fost Traiana);

Licitația va avea loc in data de 25 mai 1993, ora 10 
la sediul unității din B-dul Mihai Viteazul nr. 91.

Relații suplimentare la telefon 570114 Vulcan.

ANUNȚ IMPIIllIANT!
UERIP — PETROȘANI ANUNȚA l 

începerea din 15 mai, in localul Liceului Economic Petro
șani, a cursului de

contabilitate - finanțe
— Ji/l și management

Cursurile vor avea loc sâmbăta și duminica intre o- 
rele 8—12.

Informații la telefon: 42106 și 542225, (Factura 1036)

Cotidianul do opinii șl Informații „ZORI NOI" apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 4

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

Cont virament: 307060201 — BCR Pe
troșani.

Director: MlRGPl BUJORESCU 
Director executiv: ing. Alexandru 

BOGDAN


