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LA I IULIE, ALEGERI DE PRIM \R ÎN VALEA JIULUI

UI; IUI III IMRGil flECTRICH ISIf
Tată o întrebare la care ne-a răspuns domnul VICTOR CI1ER- 

GIU, președintele judecătoriei din Petroșani.
— Prin ordinul nr. 3 din 1993 al Tribunalului județean Hune

doara a fost îndrituit cu calitatea de președinte al comisiei locale 
Petroșani, pentru alegerile din 4 iulie, domnul Judecător Napoleon 
Florea, iar în calitate de vicepreședinte al acestui for, domnul 
procuror Stanciu Nicolae. Numirea s-a făcut în baza articolului 21 
alineat 2, din Legea "0 din 1991. Ordinul este semnat de domnul 
judecător Iulitl Cutaș, președintele Tribunalului județean.

__ Vă rugăm să faceți precizări, bazându-ne pe textul legii.
— Este cunoscut faptul că organizarea de alegeri, la Petroșani, 

a fost hotărâtă în ziua de 29 aprilie 1993. S-a stabilit, prin hotă
râre guvernamentală, ca alegerile să aiba loc în ziua de 4 iulie. 
Fața de ziua alegerilor, stabilită de guvern ne referim. In termen 
de 20 de zile de la stabilirea datei alegerilor, in cazul nostru, 
până la 19 inaj — Primăria va delimita și numerota secțiile de 
votare. O secție de votare se organizează astfel încât să cuprindă 
In'.re 1000 și 2000 de alegători. Afișarea listelor de votare se va 
face până la data de 3 iunie, în locuri publice, astfel încât fiecare 
alegator să le poată consulta. Alegatorii pot contesta datele înscrise 
in liste, in- termen de 3 zile de la afișare. Primarul soluționează 
con .‘.ațiile prin hotărâre. Dacă cel care a contestat nu este mul- 
țumi, se poate adresa instanței. Contestația înaintată instanței 
S judecă în termen de 3 zile, hotărârea rămânând definitiva. Co
rni a electorală cuprinde 9 membri, din care 2 magistrați și 7 
reprezentanți ai partidelor care prezintă candidați. Componența 
birourilor secțiilor de votare, alcătuite potrivit legii, din Juriști 
și reprezentanți ai partidelor se comunică public cu cel 
piui’ 15 zile înainte de data alegerilor.

Candidaturile pentru aceste alegeri d< primar 7 Potrivit Legii, 
6e cor depune până la ora 21 a zilei de 3 iunie, adică cp 30 de 
zile i linte de data alegerilor. Fiecare partid sau formațiune po
litică va propune un singur candidat. Candidaturile independente 
vor putea fi Înregistrate la Comisia electorală și la judecătorie 
nul' a dacă prezintă dovada scrisă că au adeziunea a minimum 
UNU LA S' TA dintre ah âlnri. In termen de 10 zile de la ex
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ing.
Ccn-

Suntem în biroul d-lui 
Andrei Samuel, directorul 
Irului de furnizare a energici e- 
lcctrice clin Petroșani, în scopul 
unei documentări, cu privire la 
noile reglementari ale Guvernu
lui României, după etapa 1 mai, 
dată a liberalizării prețurilor și 
a fixării tarifelor pentru consu
mul casnic la 23 lei kVV-ul.

Din păcate, noutăți in acest 
sens n-am prea aflat, pentru că 
ele nu există, iar apariția moni
torului oficial încă întârzie, 
gur 
vor 
țele 
vor
iluminatului artificial 
nunțarea la perdelele 
și scoaterea din priză 
lor de (dez)informare
canalizându-și interesul 
vreo știre „bombă", poate 
un »iar sau două, dar in mod si
gur la radio-șanț.

Aveam insă să aflăm alte ciute 
cle-a dreptul cutremurătoare, cu 
privire la fenomene anormale. 
Un adevărat flagel al statului 
de drept, date ce nc-au îngrozit 
pur Și simplu, chiar dacă, să
fim sinceri, am auzit și noi des
pre spargerea contoarelor cu
târnăcopul și folosirea topoarelor

Si
este că, cititorii de contoare 
aduce la zi taxele 
neîncasate, iar 
trece probabil 1a

și diferen- 
gospodarii 
reducerea 
prin re- 

de Pașcani 
a aparate- 
in masă, 

pentru 
spre

sau a răngilor drept arme de 
apărare, adevărate scuturi mo
derne, pentru duelul cu pașnicii 
salariați ce bat la oră târzie la 
ușa omului, pentru două cifre 
Ce trebuie înregistrate în caietul 
cu evidențele lunare sau trimes
triale.

Așadar, să derulăm datele sta
tistice pe orașe, străzi și blocuri 
renunțând, deocamdată, la 
mele persoanelor aflate în 
dând perdelele la o parte 
de la ușile dc la intrare a 
va așezăminte. In Valea 
există circa 50 mii de < 
casnici care consumă mai 
energie electrică decât tot restul 
județului, deși reprezintă doar 
a treia parte din populația aces
tuia. Rcstanțierii la zi la plata 
consumului de energie electrică 
cu 0,25’ lei k\V-irl depășesc cifra 
de 10 mii de familii, iar recupe-

nu
cii Ipă, 

doar 
câtor- 
Jiului 

abonați 
i uită

rarca datoriilor este o activitate 
de-a dreptul imposibilă. Consu
mul mediu de energie electrică 
pe localități diferă de la o zonă 
la alta, pe primul loc aflându-se 
orașul Ltipeni. cu un consum de 
397 UW pe lună, urmat de muni
cipiul Petroșani, cu 393 kW pe 
lună. In Vulcan cifra est. de 325 
k\V pe lună, iar la I’etrila ea 
scade la 301 kW pe.lun*. La Uri- 
cani, situația este 
o cifră certa fiind 
dat.

In partea 
fost distruse 
electrice, au

dezastruoasa, 
imposibil de

Primim de
R feritor la articolul „Greva 

generală a șoferilor" apărut In 
ziarul local din data dc vineri 
î mai 1993, conducerea SG RO- 
QRANS Iscroni SA vine cu ur
mătoarele corn^leliiri la afirma
țiile unor lideri de sindicat pu
blicate de dv,

1. Gonflictul de muncă nu a 
fost între conducerea SG RO- 
(TRANS și Sindicatul Șoferilor de 
ia aceasta societate, problemă cla
rificată ca neîntemeiată la Direc
ții pentru probleme de muncă 
Deva unde domnii lideri de sin
dicat, dc dragul grevei și pentru 
a respecta „indicațiile celor de 
fcu.su au înregistrat conflictul de 
muncă efectuând trei deplasări 
pe banii și carburanții societății 
Șl din timpul afectat producției. 
’ 2. Conducerea SC ROTRANS 
Iscroni SA nu a amenințat și nu

veche 
toate 
fost

a orașului au 
instalațiile 

sparte c ntoa-

Dorcl NEAMȚU

(Continuare in pagina <1 3-a)

la ROTRANS 1SCRONS
amenința liderii de sindicat cu 
pierderea locurilor dc munca 
pentru faptul ca aderă la grevă. 
De altfel d-iiul Costinaș Viorcl 
nu iși desfășoară activitatea ca 
șofer din data de 6 aprilie 1993, 
iar dl. 'J'rufan Ghiță din 5 apri
lie 1993. La „bunele servicii" ale 
d-lui Trufrin Ghiță din ultimele 
6 luni au renunțat mai multe so
cietăți printre care: SG CONS- 
MIN SA, RENEL SRI.N Deva — 
atelier Petroșani, SC CON PE 1’ 
SA. Deci singur și prin faptele 
sale anterioare acesta și-a pierdut 
locul de muncă rămânând în 
garaj fără beneficiar.

3. Referitor la modul cum a 
fost organizată greva la nivel 
d< Filiala Sindicatului Șoferiloi 
din Valea Jiului, conducerea SC 
ROTRANS Iscroni .SA iși pune 
întrebarea: de ce dl. Vasile Bel
die lider al filialei nu a avut

câștig de cauza la celelalte imi
tați: STARî'RANS și AUTO- 
TllAN.SCO?.l, societăți comercia
le care nu au participat la grevă 
și care il cunosc foarte bine atât 
pe 
cal 
să

plan profesiou.il cut și sindi- 
pc lider ? Greva a reușit in

ia societate,i noastră care pen-

DIRECTOR GENERAL 
Ing. SAL( A PETRICA

(Continuare in pagina a 3-a)
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BARICADE în PETROȘANI
Luni, 10 mai, în piața Victoriei din Petroșani, au fost ridicate 

doua baricade. Acestea foloseau, in scop defensiv, celor dinii 
comandouri in conflict, formate din câte 5—6 puștani fiecare. 
B-ii icadele erau construite din pietrele adunate de prin împreju
rimi, pe spațiul verde dm dreptul stației de autobuz pentru Pe- 
triia. In apropierea unui panou cc ii iii'limna pe locuitorii Văii 
Jiului — în cunoscutul spirit revoluționar — sa economisească 
energia și să folosească materialele... rcfolosibile. Intre noț fie 
voi ba. panoul cu pricina ar putea sluji de minune scopului p.i 
blicit.ir. Așadar, cele două comandouri, adăpostite induratul celor 
două cazi mate, înalte cam până la genunchiul broaștei, se improș- 
cau de zor cu cornete din hârtie, suflate prin intermediul unor 
țz-vi tubei man. Contribuiau ți ei, cu mii ile lor posibilități, la cu 
râțenia de primăvară a orașului. (P. N.)

când ia
11

Ce face omul când n distruge 
o luilun.i acoperișul casei? Ce ar 
putea lace decât .sa sai a și să-și 
pună in acțiune forțele și resur
sele ca sa și-1 repare. Așa e gos- 
podaivștc, a,a e firesc.

Ce lace insă omul
vântul acoperișul vecinului? 
compătimi șle șl liaca-s in relații 
bune și are timp și cliel... ii da 
și o mânu de ajutor.

Dur ce lace omul când acope
rișul casei vecinului esle și aco
perișul lui, iar vecinului ii plouă 
in casă, fara sfi ploua și la el... 
deocamdată? Aici e aicil Aici 
începe paradoxul, o situație ce 
pire și chiar esle Ia ora actuală, 
insolubila in multe căzui i 
cartierele de blocuri ale
• Jiului. Și întrebai ile se pun la 
fel și. cu canalizările, li iese omu
lui nnz< ria in e.isa pe ntru ca s-a 
inluiSdat o condu' ta. Dar i iese 
celui de la parter. Clar. De ce 
să-i pese celiiț de la etajul IV? 
Că doar n-o să ajungă mizeria 
până sus... La fel, de ce sa-i pese 
vecinului de la parter că la cri 
de Ia ultimul etaj ii plouă in
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casa? Până ajunge să-i picure și 
lui din tavan... ehei, trebuie 
să ploua cu pc vremea lui Noe...

Cum aceasta e situația. Este 
vorba despre părțile comune ale 
blocurilor. Acoperituri, subso

luri, conducte, casa scărilor etc,

• «MB •

PARADOXURI (11 (DINE
t • • t •

de întreținerea și repararea lor. 
Pentru ca după anii mai inulți 
sau mai puțini de lolosne, au ne
voie de reparații... Dar,cmc sa 
repare, mai bin zis, cine sa li- 
n.ințcze aceste fi partiții? Este fi
resc și legal ca obligația revine 
locatarilor care au devenit in 
majoritatea lor, proprietarii imo
bilelor. Dai pentru ca e vorba 
de spații comune, ce are cl de 
pierdut daca moare capra vecinu
lui? Și, viața merge înainte, de
gradai ea teraselor blocurilor se 
accentuează, subsolurile Inundate 
rodează luiul.iția 'întregului bloc.

apa din coloanele sparte macină 
pereții muilor apai luinenle, ca
sele scărilor in multe blocuri te 
cont ing de la intrare ca e vorba 
de un spațip *d nimănui, iar de 
zone verzi și terenurile de joacă 
pentru copii ce să mai vorbim) 
Și, totuși, cine poarta grija lorî, 

lx.'gal, este 
de locatari, 
juridica, ne
Lupeniului, 

Abalași, ele, 
cina i 
locativ 
turor taxelor pentru serviciile de 
care beneficiază locatarii — sa
lubrizarea, evacuarea gunoiului, 
apă, Căldură, canalizare ctc., in
clusiv întreținerea spațiilor comu
ne — a teraselor, subsolurilor, 
casei scărilor, zonelor verzi ți 
aleilor, deci inclusiv a spațiilor 
comune.

Toate acestea ar trebui să facă

obligația asociațiilor 
Având personalitate 

explica piimarul 
dl. ing. GheorgHe 
asociațiile au sar- 

intreținerii întregului fond 
■ — încasarea și plata tu-

toan DUBEK

(Continuare in pag. a 3-a)
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Audiente „Zori Noi”
Dl. I.S. din Petroșani, strada 

Aviatorilor, bl. 10, s-a prezentat 
la redacție în disperare de cauză. 
A fost și ia primărie și la poli
ție, fără rezultat, deocamdată. 
Iată ce reclamă dumnealui: din 
blocurile vecine răzbat, când ți-e 
lumea mai dragă, zeci de deci
beli, emanați de aparatele audio 
HI-FI, date la maxim. Florile 
plantate au fost rupte. Pe spa
țiul verde amenajat se joacă fot
bal. Gunoiul se aruncă oriunde, 
numai la container nu. Se sparg 
cutiile de poștă și se violează 
corespondența. Au fost săpate, 
de-a lungul timpului, trei șanțuri, 
pentru canalizare și termoficare. 
Toate au rămas ncastupate. Și 
altele. Încercând să-i sensibilize
ze pe unii dintre făptuitori, s-a 
ales doar cu... geamurile sparte 
la două camere. De aceea ne-a 
rugat să-i păstrăm anonimatul.

Concursuri,
Finalul săptămânii trecute a 

fost deosebit de plin pentru noi, 
cei care realizam în exclusivitate 
pentru voi, „Pagina Tinerilor". 

Și asta pentru că — iată — am 
primit foarte multe invitații și 
foarte multe solicitări de a fi 
alături de tineri și de a participa 
la organizarea unor interesante 
și inedite concursuri. Evident, 
n-am putut refuza nici una din 
aceste solicitări.

Astfel, finalul săptămânii a... 
început pentru noi la Vulcan, la 
discoteca „Luculus" unde a avut 
loc un deosebit de interesant 
«oncurs pe tema „Recunoașteți 
melodia?". După câteva orc in 
care toți concurcnții s-au dovedit 
a fi „tari" în domeniu (dar cu 
multe lacune la limba engleză), 
au câștigat premiile puse „la 
bătaie" de dl. Mihai Damian, 
(patronul firmei „Luculus"): Giani 
Fodor (locul 3), luliu Horvath 
(locul 2) și I.ora hm Tunăsclca 
(locul 1).

l-a Uricani, sâmbăta noaptea, 
discoteca „Amicii" a găzduit un 
inedit concurs de dans. După 
<ât»v.j reprize de vals, tango, 
samba și alte câh va de rock-and-

Fotbal, divizia C
MINERII. ANTNOASA — MI

NERUL CERTE.! 4—0 (3—0). Oas
peții n iu reușit decât faza de 
apărare, fiind supuși mereu unui 
atac dezlănțuit cu Chifti, Ungur 
și Mudrcanu în mare forma. Ra
ri Ie lor contra atacuri s-au oprit 
und ia pe la mijlocul (trenului, 
»(' und' mmgilc an fost rccnpc 
rate și - i vite apoi insistenților 
atacanți caic astazi (n.n. dumini
că), și-au făcut datoria, l’rimul 
*!<>l a fost înscris de Chifti, min. 
21, după o acțiune la care au 
mai contribuit Colea și Ungur, 
în n* n 22, a fost 2—0, a marcat 
fnimo. Ungur, care a preluat 
inini’ea in poari i. din’r o ci-nlrare 
< ii bolt.i.

Al Rll. BRAD — MINERUL 
VI LC'AN 0—0. Echipa lui Petre 
l.ibardi nu > implicat cu gân
dul renunțării la lupta pentru 
caștigarca campionatului și a 
aborr at jocul cu multă vigoare, 
di și din formație au lipsit câțiva 
titulari. Gazdele a,, avut o bara 
in prun i repriză iar oaspeții au

PAR \NGI I, I.ONEA _ FA- 
VIOR OliA.ȘTlE 8-0. După acel 
5—0 de Ia Bărbateni, oaspeții 
n iu reușit sa-și revină, încasând 
gol după gol, dc la o formație 
cu mare apetit <b- a înscrie, atât 
in deplasare cât și aca.su. Gazdele 
au deschis scorul prin Movilă 
<ni n. I). l-au majorat imediat 
prin St.iu.i (min. fi), după care 

Rubrică coordonată de
Dorrl NEAMȚU

Dl. I. S. se întreabă: „oare nu 
mai există legi care să pună ca
păt acestei stări nefirești a lu
crurilor? Dacă nu se iau măsuri, 
eu ajung la balamuc".

- ☆ -
Doamna Floarea Varga, domi

ciliată în Petroșani, str. Ecate- 
rina Varga, nr. 13/1, a venit la 
redacție pentru a solicita un fo
toreporter. Ne întreba cât ar 
costa-o să se pozeze mormanul 
de gunoi din imediata apropiere 
a locuinței. Nici o problemă, se 
rezolvă gratis. In funcție de 
timpul nostru disponibil. Sperăm, 
totuși, ca până ajungem noi a- 
colo, „muntele" să dispară. Să ne 
audă (citească) ccf în drept să 
facă „minunea" asta! (P.N.)

coih ursiiii
roii, rap sau sârbă, cei mai buni 
și cei mai rezistenta dansatori 
s-au dovedit a ii George Necni- 
toi și Laura Moldovcanu, urmați 
îndeaproape de perechde Hamzo 
Zoltan — Larisa Costache și 
Buhăcscu Ghcorghiță — Lena 
Stănculcscu. Toate cele 3 perechi 
au fost „premiate" de dl. Costcl 
Stancu, patronul firmei „Amicii".

Și tot sâmbătă noaptea am 
fost invitați a; discotecii „Mon- 
tis" din Lupcni. O discotecă ce 
parc a fi, de departe, una din 
cele mai bune din Vale. Poate 
singura concurentă a „Vox-Mon- 
tis“-ului.

Oricum, dacă săptămâna tre
cută a fost deosebit de bogată 
în evenimente la acest atât de 
sensibil capitol al tineretului, 
nici săptămâna aceasta nu va fi 
mai prejos, deoarece — așa cum 
nc-au promis patronii discoteci
lor amintite — se vor organiza 
din nou în serile de discotecă 
atractive și distractive concursuri 
dotate cu premii. Iar noi, vom fi 
din nou prezenți pentru voi, în 
mijlocul vostru...

Tiberiu V I.NȚAN

lot gazdele sunt in atac și ine
vitabil a ieșit și golul trei. Au
tor Colea, min. 33, acțiune fina
lizată cu măiestrie.

După pauză, același aspect al 
jocului, dar cu oaspeții mai ba
ricadați, reușind să scape doar 
iu un gol, cel din min. 62, când 
Modrcanu a reușit ultima fina
lizare a echipei.

Bun arbitrajul brigăzii C ipo- 
tescu, Cobzarii și Torok, toți trei 
din Hunedoara.

I » juniori. 5—2. Au marcat 
pentru gazde Sereșticn, Doja, Mo- 
joarcâ. Donici și BMojiii, respec
tiv Zoica Angliei (2).

înscris im gol, din păcate iiei.i- 
lidat de < < ntral.

Deși, până în min. 90 ambele 
formații au mai avut ocaz i de 
a inscrie, tabela de marcaj a ră
mas imaculata.

Un rezultat echitabil după as
ii a tul jocului.

1 r n.u a mari ut golul trei (min. 
I >). Ultimul gol al primei reprize 
l-a înscris Movilă din 11 metri.

După pauză, „norma >1" a fost 
din nou îndeplinită. I ăzăroiu a 
marcat golul 5, Creții al șaselea, 
iar ultimele doua sunt opera lui 
Botezatu, fundașul cu cea mai 
mare detentă din acest campio
nat.

Qui prodest?
Acum, când luna lu’ Florar intră în drepturi, trăim zile parcă 

mai puțin mohorâte. înverzește, în fine, și Valea Jiului, razele 
soarelui'se fac mai simțite, iar în ceea ce privește atmosfera so
ciala din țară, barometrul a început să „urce". Adică, după zilele 
de grevă, de negocieri dificile, tensiunea socială dă semne de 
descreștere. Bine că săbiile au intrat deocamdată în teacă, iar 
tensiunile care erau gata să ia o turnură periculoasă au cunoscut 
o ameliorare. Deși patimile n-au amorțit, iar grijile și motivația 
lor există. Pentru noi, cei din Valea Jiului, în afară de obișnuita 
criză de pâine și niște zvonuri alarmante și zicem... nu dezinte
resate, săptămâna fatidică a trecut. Deocamdată. Pentru că valul 
prețurnor... total liberalizate și-a trimis doar primii mesageri. Ce 
urmează, vom vedea... Dar, până să ne „atingă" din plin valurile 
— efect al abandonării subvențiilor, problema ce se cuvine lă
murită este care este câștigul după o săptămână tensionată, de 
frământări și confruntări între guvern și sindicate.

Deci, ce s-a pierdut, ce s-â câștigat? De pierdut, s-a pierdut 
ceva: timp, nervi, energii și desigur, producție. Efectul lor, ră
mâne să fie contabilizat ulterior. Dacă...

Dar ce s-a câștigat? Ce au câștigat părțile „beligerante" — 
sindicatele, guvernul și mai ales populația? Pentru sindicate un 
câștig categoric a fost protocolul încheiat cu Guvernul. El dă spe
ranțe la o protecție socială mai bună. Înțelegerile după tensio
natele negocieri privind salariul minim, fondul de salarii admisi
bil etc., ne promit o oarecare supraviețuire, ne dau o doză de 
tenacitate în fața valului amenințător al prețurilor ce se apropie. 
Oi'i crezi, ori nu crezi, musai să crezi..., vorba regretatului vânător 
și povestitor Golicza baci din Lonea. Acesta este câștigul pentru 
sindicate și populație. Sindicatele au câștigat însă și în experiență. 
Au demonstrat în fața Puterii că sunt o forță. O forță și o putere 
care exprimă necazurile și grijile omului de rând, cu limitele lui 
de supraviețuire. Deci o forță socială autentică.

Experiență, a câștigat și guvernul, supus dificultăților de loc 
de neglijat ale negocierilor, presiunii revendicative a sindicatelor. 
Experiența guvernului constă în faptul că trebuie să privească 
lucrurile în serios când e vorba de nemulțumirea maselor, să 
privească realitatea în față, să fie mai flexibil și să nu recurgă la 
jumătăți de măsură... când e vorba de protecția socială, de costu
rile tranziției...

Despre experiența mulțimii ar fi prematur,poate, să emitem 
considerații. S-ar putea poate evidenția totuși, o intuiție a majori
tății salariaților, dedusă din faptul că cei mai mulți s-au detașat 
de liderij zeloși și nu au participat la grevă. De ce? Din simplul 
considerent al bunului simț ce coincide și cu calculul economic, 
cortfirmat de practica generală: să ceri drepturi salariate supli
mentare de la cei bogați și în vremuri bune, de bogăție, pentru că 
a cere în vremuri de sărăcie, de criză de la un patron (guvernul 
pauper) este absurd. Dar vremea absurdităților n-a trecut. Există 
toate premisele care le propulsează: criză, sărăcie, corupție. Dar, 
până... departe, mai este mult.

Ioan DUIJEK
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După 20 de ani
Ați recunoscut, desigur, titlul 

unei cărți de Al. Dumas. Dum
neavoastră, la fel ca și subsem
natul, știți că în cărți totul este 
posibil — poți să mori chiar și 
din dragoste, chiar dacă în viața 
cea dc toate zilele te consolezi. 
Astăzi, de exemplu, D’Artagnan 
și ceilalți mușchetari nu mai do
resc să se reîntâlnească. Chiar 
dacă au făcut liceul împreună.
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POPICE CLASAMENT
I’ctril.i — CFR Cluj; l’nio S.itu Marc — Aurul Baia M n'e; Mine

rul Vulcan — Metalul Tâigoviște.

1 Minerul Vulcan 16 14 2 28
•) Aurul Baia Marc 16 13 3 26
3. Jiul l’etrila 16 11 5 22

1 Gloria București • 16 10 6 20
5. CFR Cluj 16 8 8 16
fi. Metalul Târgos iște 16 7 9 14
7. CFR lași 16 6 10 12
8. Unio Sălii Mare 16 6 10 12
9 C’oiisf ruchirill Galați 16 ■1 12 8

Etapa următoare: 5 iunie. Gloria București — CI lt laș i; .Jiul

( upd „I Iunie“ la fotbal
La Vulcan se află în plină 

desfășurare o deosebit dc atractivă 
competiție sportivă dedicată ani
versării zilej do 1 Iunie, Ziua 
Internațională n (ăopiilor. liste 
vorba despre Cupa ,1 Iunie" la 

De ce? E pica costisitor pentru 
ei.

La Liceul industrial din Vul
can din anul 1989 încoace nu a 
mai existat nici măcar o singură 
întâlnire a absolvenților după 20 
dc ani. Dacă așa stau lucrurile, 
cred că pot să spun de pe acum: 
adio, D’Artagnan, colegul meu 
dc banca I Ca și tine, mă simt 
și eu prea mușchetar ca să ne 
întâlnim.

Vali LOCOTA

fotbal. competiție școlară or
ganizată sub directa coordonare 
a domnului prof. Dumitru Durnca. 
Vom reveni cu amănunte după 
finalizare,-i acestei competiții. 
(T.V.)

HOROSCOP
TAUR — ȘARPE

Sunteți melancolici și obsedați 
de neșansă.

GEMENI — CAL

Trebuie să redeveniți realiști 
și rezonabili.

RAC — OAIE
Sunteți nemulțumiți de dv. și 

vă gândiți să stabiliți noi „recor
duri".

LEU — MAIMUȚA
Modificați-vă atitudinea față 

de prieteni.

FECIOARA — COCOȘUL
Noi amiciții sunt pe cale să se 

dezvolte.

BALANȚA — CÂINELE
%

E vremea să vă schimbați stilul 
dc viață.

SCORPION — MISTREȚ
In nici un caz nu începeți o 

nouă afacere.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Încercați să fiți mai puțin 

despoți.

CAPRICORN — BOU
Azi nu sunteți în apele dv.

VĂRSĂTOR — TIGRU

Fără îndoială azi constituiți 
centrul atenției tuturor.

PEȘTI — IEPURE
Disputele ar putea constitui 

programul acestei zile.

BERBEC — DRAGON

încercați să evitați o schimbare 
neplăcută în carieră.

HOROSCOP

PROGRAMUL 
TV.

JOJ, 13 MAI

7,00 TVM. Tclcma(ina)
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj-Napoca.
12,00 Film artistic.
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități.
14,15 Ora de muzică.
15,00 Didactica.
15.30 Teleșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități
17,05 Magazin în limba germană.
18,05 Povestea vorbei.
18.35 Tclc-discul muzicii popu

lare.
19,00 Spectacolul lumii.
19.30 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Rostiri, rosturi.
20.40 Sport.
20,50 Film serial. DALLAS.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Azi, în prim plan.
22.45 Actualități.
22,55 Simpozion.
23.40 Confluențe,
0,25 închiderea programului.

aca.su
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Invitație Expoziție
Am primit la redacție invitația 

de a participa la Simpozionul or
ganizat de Liga sindicatelor mi
niere Valea Jiului, in colaborare 
cu Muzeul Mineritului și Casa 
dc cultură din Petroșani, în zilele 
de 14—15 mai 1993, cu prilejul 
împlinirii a 500 DE ANI DE LA 
PRIMA ATESTARE DOCUMEN
TARA A LOCALITĂȚILOR 
VĂII JIULUI Șl 125 DE ANI 
DE EXPLOATARE A CĂRBU
NELUI, PE BAZE INDUSTRIA
LE ÎN BAZINUL NOSTRU CAR
BONIFER. Facem publică știrea, 
cu convingerea că această ma
nifestare științifică este un nou 
pas pentru reevaluarea și redarea 
în circuitul cultural, a istoriei 
adevărate, depolitizate a vieții 
și muncii oamenilor Văii Jiului, 
inițiativa merită aplaudată de 
fiecare dintre noi. (Al. Horațiu)

La Teatrul dramatic „I.D. Sîr- 
bu“ din Petroșani, în zilele de 
vineri, 14 și sâmbătă, 15 mai, 
este deschisă o nouă expoziție 
de obiecte de vestimentație. Ex
poziția este organizată de subfi
liala Petroșani a Societății Ro
mâne de Cruce Roșie. Are ca
racter de expoziție cu vânzare. 
In cele două zile, în intervalul 
de timp cuprins între orele 10 
și 18, puteți cumpăra pentru 
copiii dumneavoastră, ca și pen
tru toți cei ce vă sunt dragi, o- 
biecte de îmbrăcăminte și în
călțăminte. Elegante, frumoase, 
utile. Banii rezultați din vânza
rea obiectelor de vestimentație vor 
fj vi/ați in contul umanitar al 
Crucii Roșii române. (A). II.)

Curiozități din iiitnea «nteno îi
Elțîn dincoio ue scena aojitîcâ

Un om admirat și aparat cu ghearele și cu dinții de soția sa, 
adorat de nepoți și caruia ii place ceaiul servit cald, ast
fel a apărut Boris Elțîn intr-un reportaj asupra vieții familiale 
a președintelui rus difuzat de canalul unu al televiziunii.

„Familia mea 
nemulțumește", a 
juitu realizat în 
patru camere din

„Dacă trebuie

Misterul
persista

Ce spune legea, electorală ?
(Urmare din pag. I)

pirarca termenului de depunere a candidaturilor, se pot face con
testații la judecătorie. Concret, până in data de 13 iunie, candida- 
ții pot fi contestați la Judecătorie. Această instanță va soluționa 
in termen de 3 zile contestațiile și, în termen de 24 de ore după 
pronunțare, va comunica contestatarului, hotărârea. Campania c- 
lcctorală începe — în fapt a început — odată cu anunțarea datei 
alegerilor și se termină in ziua de 1 iulie, ora 24.

Dacă la vot nu se prezintă minimum 50 la sută, plus un ale
gător, din totalul celor cu drept de vot, în termen dc 2 săptămâni 
de la data de 4 iulie, se organizează noi alegeri.

se ocupă mult de politică acum" și „aceasta mă 
declarat textual Boris Elțin în cadrul reporta- 
bucatana confortabilului său apartament de 
centrul Moscovei.
să răspund 20 de ore la întrebări cu caracter 

politic, nu-mi place să mi se pună aceleași întrebări la mine acasă" 
a adăugat el. având pe genunchi pe nepoțelele sale Mașa și Ka- 
tia. și așezat în fața unei mese pe care trona tradiționalul cozonac 
făcut de Paștele ortodox.

Ma. înainte, soția sa 
rie și menaj, il descrisese 
tează înainte de orice" și 
Printre defectele sale ea a enunțat faptul că soțul ei manifestă o 
prea mare tendință de a crede în oameni și este impulsiv, dar 
nu imprevizibil".

Boris Elțin are două fete, Tania și Lena, dintre care una lo
cuiește in apartamentul lui, și trei nepoți. Moartea mamei sale la 
21 martie l-a afectat enorm, a arătat soția sa.

Este pentru prima dată ca televiziunea face publică . ța 
pnvată a președintelui rus, și acordă un timp atât dc lung 
sale. Aceasta, care a dat impresia de fermitate, și s-a exprimat 
cu ușurință, nu apare practic niciodată in public, decât pentru 
recepțiile oficiale cu oaspeți de marcă sau cu prilejul călătoriilor 
în străinătate ale lui Boris Elțin.

„Aceasta ține de tradiția țării", a explicat ea.

Nina, care se ocupă singură de bucătâ- 
ca pe un om pentru care „rhunca con- 
cu care nu s-a certat niciodată serios.

nici
ea.

cuvinte 
de a fi

a afirmat 
propriilor 

ei înainte 
Ruby, a afirmat:

„Lee nu 
măcar un 

Facăndu-se 
ale 
ucis
„El

so- 
de 

a

CASS1US CLAY

Primim de la 
ROTRANS
Iscreni

A apărut
„UMMO”

Mii de sud-africani au înțesat 
străzile orașului Durban manifes
tând in onoarea fostului campion 
mondial de box la categoria grea, 
Muhammad Aii. Flancat de ti
neri musulmani ce strigau: „Al- 
lahi Akbar" (Dumnezeu este 
mare), Aii a salutat mulțimea a- 
liniată dc-a lungul principalei 
străzi comerciale a orașului, tre
când într-o mașină roșie deca
potabilă, după care a rostit o

cuvântare pe treptele primăriei. 
„In pofida informațiilor negative 
în legătură cu Africa de Sud, 
există un viitor mare pentru 
toate rasele de aici", a spus el. 
Deși suferă de boala Parkinson, 
fostul campion a schițat un șir 
dc lovituri. „Văd acolo un om 
care seamănă' aidoma cu Joe 
Frazicr", a glumit el, arătând 
spic asistență.

(Urmare din pag. I)

tru anul 1992 a avut o activitate 
BUNA (calificativ acordat de 
CIMS), iar in anul 1993 a asigu
rat următorul salariu mediu brut:

— ianuarie 18 219 lei/pers.
— februarie 51 907 lei/pers.
— martie 61 486 lei/pers.
Menționez că acordarea sala

riilor nu s-a făcut cu întârziere 
în nici una din lunile trecute.

4. Deși în data de 5 mai
lucrat cu aproximativ 35 la sută 
din parcul auto, iar in data de 6 
mai cu 80 la sută din parc, pier
derile posibile ale societății noas- 
"7 cauzate de grevă se estimea-

1

au participat la grevă nu au foi 
de parcurs confirmate, pierzând 
la salariu aproximativ 1 
lei.

In concluzie numai pierderi.

s-a

La chioșcurile SC „Zori Noi“ 
s-a pus în vânzare primul număr 
al revistei „UMMO", o deosebit 
de incitantă revistă dedicată unui 
subiect „la modă", parapsiholo- 
gia și paranormalul. în paginile 
acestei reviste veți putea 
titluri care prezintă un 
interes prin subiectele 
le tratează: Secrete ale 
Lumini stranii pe lună,
apei vieții, etc., precum și prele
geri 
de interesante, ce privesc 
psihologia, reîncarnarea 1 
leovizitologia. Așadar, o 
nouă, o revista plină de < 
și subiecte „1 
noastre. (TA.)

găsi 
deosebit 
pe care 

viului, 
Izvorul

CONCURS MINI TOP
La Petroșani, va avea loc in ziua de 30 mai, ora 11, primul 

concurs mini-top organizat pentru toți preșcolarii din Valea 
Jiului, cu o etapă de preselecție, ce se va desfășura in sala Res
taurantului „Minerul" (Petroșani) — Disco-Bar, în ziua de 23 mai, 
ora 11, locul de desfășurare și a concursului propriu-zis. Sunt 
așteptați toți copiii talentați din unitățile preșcolare, iar probele 
pentru selecție constau din recitări, dans, cântece. Taxa de în
scriere este fixată la suma dc 200 lei.

Concursul este filmat și pentru televiziune, iar câștigătorilor 
li se vor oferi premii în bani, diplome, obiecte. Părinți, copiii 
dumneavoastră sunt cei mai frumoși și cei mai talentați. Lansați-i, 
deci, in acest concurs. Dorel NEAIVIȚU

Recent, văduva lui Lee Harvey 
Osvvald a făcut prima vizită la 
locul unde a fost asasinat preșe
dintele Kennedy și a reafirmat 
că nu soțul ci l-a împușcat.

Marina Oswald Porter, în 
vârstă de 54 de ani, declară in
tr-un număr al „Ladie’s Home 
Journal" că și ca a crezut când
va că soțul ei l-a ucis pe Kennedy, 
dar a începui să aibă îndoieli 
când Congresul a redeschis in 
1978 ancheta asupra asasinatului 

din 19b3. Acum ea crede că nu Os
wald a fost criminalul, 
a tras niciodată 
foc", 
ecoul 
țului

fost fraierul".
La Dallas, Porter a vizitat fos

tul Depozit de manuale școlare 
al Texasului, din care s-a afir
mat că Oswald l-a împușcat pe 
președinte. Dc asemenea, ca s-a 
deplasat și pc dealul unde, după 
părerea unora, s-ar fi ascuns 
criminalul adevărat al lui Ken
nedy. Comisia Warrcn a conchis 
că Oswald a fost singurul asasin, 
dar intr-un al doilea studiu al 
Congresului se afirmă că asasina
tul a fost probabil rezultatul u- 
nej conspirații.

Un film de televiziune bazat 
pe viața 
pare în 
Bonham 
fuz.'it dc

lui Porter și în 
rolul principal 
Carter urmează
NBC Ia sfârșitul acestui

care» a-
ITclcn

a fi di-

an.

la 3 milioane Ici, iar cci care

asupia unor teme deosebii 
: para- 
ori pa- 
revistă

Ce face omul când acoperișul
(Urmare din pag. I)

asociațiile — dar nu le fac! In 
Lupcni, mai ales in cartierele 
Viitorului, Braia, Parângului, ne 
spune primarul, exista peste 80 
de blocuri cu terasele degradate,

de 
oa- 
tc- 
un

suspans
chioșcurilemilion

ceea ce afectează vreo 200 
apartamente. Ploua in casele 
monitor. Or, repararea unei 
rase la ora actuală costă cam 
milion. Dc unde bani? Asociațiile
-încearcă și ele, dar nu pot. Sunt 
adică in imposibilitatea dc a 
angaja o asemenea lucrare, deoa
rece, chiar dacă cci de la uit.mul 
etaj ar plăti, nu vor să contribuie 
cci de la etajele inferioare, pe 
care, deocamdată iiu-i afectează 
degradarea terasei. Așadar, aso
ciațiile nu dispun dc fondurile 
necesare de care, in mod firesc, 
ar trebui să dispună pentru a 
asigura întreținerea părților co
mune ale blocurilor. Primăria 
n-arc bani pentru multe al
te cheltuieli comunale dc strictă 
necesitate, dormite pentru între
ținerea blocurilor , deși RAGCL- 
ul arc materiale și meseriași dar... 
contra-cost, pe bani.

In baza legilor nr I, '> și 10 din 
1973, HCM ul 860/1973, este obli
gația tuturor locatarilor .1 con- 
li’buie la cheltuielile pentru în-

treținerea spațiilor comune, in
diferent că sunt proprietari sau 
chiriași. Dar această obligație de 
mulți ani nu se respectă... Pri
măria, pentru a veni in sprijinul 
asociațiilor a constituit' 6 comisii 
care au în componența reprezen
tanții organelor locale pentru 
a verifica și îndruma asociațiile 
in aplicarea legilor, pentru a ur
mări cum îti respectă atribut ile, 
normativele actuale.

Problema c dacă inițiativa .a 
avea efectele benefice scontate7 
— întrebam noi. 'fotul depinde 
do sprijinul cetățenilor, de modul 
dc implicare a consilierilor in 
această acțiune ce sc vrea o în
cercare dc depășire a situației 
critice în care se aflu soarta fon
dului locativ al orașului, de în
țelegi r a de catrc toți 
opui (unității ei.

Nu de altceva, dar, 
in sau doi,, ploaia ce 
prin terasa degradată 
poate sa ajung.1 și la 
felioare...

factorii a

Furtul <le energie electrică
<1 r iii.iie <lin pag. I|

«iniilir >lc mașini, ri rs(f crru <•<• a mai I .»!<»: (.li. Ol i I• AM

rele tu lârnacoapcle, iar ini 
rea cablurilor ‘ Tinin.d .1 
Purelor monol izice nrceuta 
\ ostițil de z< ri și •< i de 
ho.mo de Ivi.

Iii zona .-'eropoit pl.i
d > ir 3,i la sul » lin n ■, gia 
suni.ii.1, i.ir „v.irtui Io -..o 1 
se află pe străzile Saturn ■ 
\ i itorilor. la blocurile II, 13, 
I111 I upen i, plata s f,i. o 
proporție do III la su'.i, c. I 
mare lui l prnd.K ându ■ I 1 
cui 'UI In Solio-lol Vil

norma tu 
proccrrt

proporția încasărilor este do 56 
la suta, 111 timp ce pentru toată 
Val'-.i Jiului piorder a 
este prevăzută în!r un 
dc 1.4 la sută.

Am dedus, e i pi ntru o amelio
rare .1 sini >țn i nu se inlis \ dc in 
viitorul apropiat nici o soluție, 
cu itâi mai mult, cu cât aici, 
doar cu 10 peroane se încearcă 
aeop' 1 irca terenului, din motive 
lesne de înțeles. in loc de 76 cât 
prevede schema de funcționare, 
l'â', despic salarii, să stingem 
I omilia 1 -a ițim, realitatea.

Durei Xl.tMȚU
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COMEMORĂRIVANZARI
televizor Funai, sigilat. 

Tele-ou 041605, după ura 13. 
^yau) , , j, u ui

iJk’AND Dacia 1300, stare Dună, 
|500 mărci și Merccdcs 230, 2300 
gn. i vi. Buâoni, 70. Cimpa. (3134) 

JJ/AND (Irabant. Uricuni,- Aleea 
Prăzilor, bl. 82, sc. 1, ap. 6. (3172) 

yAND garsoniera mobilată, 2 
mdioane, negociabil. Petroșani, 
^vr.iia lancu, 2/20 (Piața). (3043) 

yAMR apartament 2 camere, 
petroșani. Republicii, 103/61, te
leleu 543719, după ora 16. (3151)

J/4kND Dacia 1300, perfectă sta
re funcționare, piese schimb, te
lefon 545062, după ora 16. (3155) 
i (VÂND Scat 133, stare perfectă, 
consuni 4,5 litri/100 km. Infor- 
tnațn, telefon 542218. Vizibil, zil
nic, in fața magazinului „Omega**, 
petroșani Nord. (3159)

ȘASE LUNI de grea suferință șî dor de la trecerea in eterni
tate a bunului și dragului nostru soț, tata și bunio

TURNEANU CONSTANTIN ' (46 ani) 
Pioasă recunoștință și veșnică aducere aminte. 
Un gând, o lacrimă, o floare. Familia. (3156)

DIVERS!
I £AMBATA, 15 mai 1993, îno 
Eânu cu ora 10, se va desfășura

i sma mica a Casei de cultură 
■Banița membrilor Partidului 
iiațiouul Liberal din municipiul 
Petroșani. Comitetul de conduce
re. (3165)

AboOLVENȚil Liceului in
dustrial minier Petroșani, pro
moția 1983, clasa a Xlll-a B, se
tai, diriginte prof. B-dau Victor, 
gunt așteptați in data de 17 mai, 
ora 15, in fața magazinului 
«Jlui*. (3164)

OFERTE SERVICIU
ANGAJAM vânzătoare tânără, 

fără obligații, piața, rulotă. Te
lefon 542347. (3170)

&OC1ETATEA Malinescu și Ne
gru angajează șofer categoriile 
B sau D. Relații: la telefon 560243. 
f3160)

CĂUTĂM femeie îngrijire co
pil 5 ani. Telefon 541846 (zonă 
centrală). (3167)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
SCHIMB apartament 2 camere, 

proprietate, Petroșani, Indepen
denței, 1/15, cu apartament 3 ca
mere, zona Independenței, Oituz, 
Păcii, Viitorului. Relații: str.
Aviatorilor, 23/5. (3173)

SCHIMB garsonieră, Lupeni, 
cu apartament Petrila, Petro
șani. Relații la telefoanele 560678, 
542673.

ÎNCHIRIERI
ÎNCHIRIEZ garsonieră nemo

bilată Petroșani, zona Dacia. 
Informații, la telefon 560634, fa
milia Fagaș. (3139)

PIERDERI
PIERDUT contract Închiriere 

pe numele Mathe Silvia, eliberat 
de RAGCL Lupeni. 11 declar 
oul. (3152)

PIERDUT contract închiriere 
pe numele Pășcănuț Nicolae, e- 
liberat de RAGCL Petrila. 11 
declar nul. (3153)

PIERDUT legitimație de sCrvi- 
iu pe numele Irofte Gicu, elibe

rată de EM Livezeni. O declar 
nulă. (3154) ,

DECES!

SE ÎMPLINESC azi 6 luni de la dispariția prematură a dra
gului nostru cumnat și unchi

TURNEANU CONSTANTIN
Va rămâne veșnic în amintirea noastră. Spînoche Ana și 

fiii Manuel și Sergiu. (3169)

SE ÎMPLINEȘTE un an de la plecarea dintre noi, în primă
vara vieții a celui care a fost

KIS CSABA GYULA
Veșnică amintire. Familia Kis. (3103)

FAMILIILE Kis anunță cu adâncă durere în suflet scurgerea 
unul an de la trecerea în eternitate a dragului lor fiu, frate și 
cumnat

KIS CSABA
Va rămâne veșnic în amintirea noastră. (3150)

LACRIMI, flori și dor nemărginit, pios omagiu și prețuire 
veșnică pentru sufletul dragului nostru soț și tata

TERHES VASILE
la împlinirea unul an și jumătate de când ne-a părăsit. Nemân
gâiata familie. Odihneascâ-se in pace I (3157)

TRIST și pios omagiu la împlinirea unui an și jumătate de la 
moartea scumpului meu tătio

TERHES VASILE
Aș vrea să știi, tăticul meu
Gă cu, singura fiică
Mu rog să mergi spre Dumnezeu
Și să nu-ți fie frică.
Saci eu mă rog pentru odihna ta
Mă rog să-ți fie somnul dulce
Gă toate florile din lume
La cap ți le-aș aduce.
Cu nemărginită durere a ta fiică, care te va plânge mereu, 

Luminița.
Lacrimi și flori pe tristul mormânt I (3158)

AU TRECUT 6 luni de durere sufletească de când m-a părăsit 
pentru totdeauna bunul soț

BOJAN IULIUS VICTOR
Nu te voi uita niciodată.
Odihnească în pace. Soția Firuța. (3162)

RAGCL PETROȘANI - ANINOASA
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ANUNȚA

Pentru începerea construcției blocului B Spital din 
Petroșani, rugăm solicitanții pentru cumpărarea aparta
mentelor și pe toți cei interesați să se prezinte la sediul 
RAGCL Petroșani, str. Mihai Emincscu nr. 15—17, vineri, 
14 mai 1993, la ora 8, pentru comunicări importante.

CONDUCEREA Sectorului 
IV, EM Petrila, iți exprimă 
regretul și este alături de ing. 
Tulburan Cristian la pierde

rea mamei sale.
Condoleanțe familiei îndo

liate. (3119)

COLECTIVUL electromeca
nici al sectorului IV, EM Pe
trila, este alături de ing. Tul
buran Cristian, in durerea 
pricinuită de pierderea mamei.

Sincere condoleanțe familiei 
îndoliate, (3118)

COLECTIVUL SG „Spicul** 
Petroșani, este alături de co
legul Marinică Berindei, in 
marea durere pricinuită de 
decesul tatălui

BERINDEI IOAN
Sincere condoleanțe fami

liei |

„SC CONSMIN
Petroșani

cu sediul în strada M. Viteazul nr. 11, 
organizează în data de 19 mai 1993, ora 10, licitație 

pentru închirierea în activitatea de construcții-montaj, în 
cadrul șantierelor din Valea Jiului și balastiera Băiești, 
a următoarelor categorii de autovehicule:

—- autobasculante 16 tone;
— autobasculante 8,5 tone;
— autobasculante 6,5 tone;
— autodubc transport personal în convenție;
— automacarale 12,5 tone f.;
— automacarale 18 tone f.;
Relații suplimentare și depunerea documentației pen

tru licitație la Biroul Mecano-energetic, telefon 541511, 
(3111).

Societatea Comercială 
„UMIKOM” SA Petroșani

str. 1 Decembrie 1918, nr. 1,
ANGAJEAZA

direct sau prin transfer
— mecanic locomotivă;
— automacaragiu pentru macara TFJ EMAK 25 TF;
— electrician auto ;
— revizor tehnic auto.
Informații suplimentare la Biroul Personal, telefon 

>12820; 512821, interior 111.

Cotidianul de opinii șl informații „ZORI NOI** apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERȚ TALE „ZORI NO1“ S.A. 

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

Cont virament: 307060201 — BCR Pe
troșani.
■ < Director: MlRCBA BUJORESCU 

Director executiv: ing. Alexandru
BOGDAN

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

VINDE

n BERE LA BUTOI ȘI STICLA

pentru firme particulare și de siat.

Preț rezonaoil, calitate excepțională.

Relații suplimentare la telefon 0929/16785, intre ore

le 8—16.

Exploatarea Minieră Petrila
ANGAJEAZA

— 2 OSPĂTARI (pentru cabana („LUNCA I LORII*). 
t 

Condiții: studii în specialitate.
Concursul va avea loc în data de 28 mai 1993, ora 10, 

la sediul exploatării.

Relații suplimentare, la sediul exploatării. (Fact. 1037)

P R I M Â R I A
PETROȘANI

ANUNȚA: 
SITUAȚIA 

panourilor de «ifișaj din municipiul 
alegerile din 4 iulie 1993.

Intersecția Dărăncști partea stângă 
Intersecția Dărăncști partea dreaptă 
Liceul Industrial (UMlllOM)

Petroșani pentru

—- 3x3 = 9 mp. 
— 6x3 = 18 mp.

— 8x1,30 = 10 mp. 
Piața Victoriei (în fața dispeceratului) — 2x1 — 2 mp. 

Intersecția Budai “ 
Intersecția Budai 
Intersecția Budai 
Intersecția Budai 
Pod Maleia 
Parc PTTK 
Casa Studențească 
Parcare Piața Agi oalimentară 
Parcare Piața Agroalimentară 
In fața școlii nr. 1 (vechi) 
Casa Copiilor (Mignon) 
Intersecția Oituz-Indcpcndenței 
Complex Parângul 

Unirii, bl. 1 
Unirii 
Aviatorilor Piața Dacia 
Aviatorilor Piața Dacia 

Complex comercial Dacia 
Pe raza orașului Petroșani sunt 

nouri de afișaj cu o suprafață de 107
NOTA: Poliția municipiului Petroșani va asigura in

tegritatea panourilor și afișelor electorale.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20. 
21.
22.

Str. 
Str. 
Str. 
Str.

X

Dclcanu 
Dclcanu 
Deleanu
Dclcanu

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA 2075 
Petroșani, str. Nicolae Bâlcescu nr. 2. 
Telefoane: 511GG2 (dircctor-rcdacfor șef); 
515972 (director execuți v-adnilnisti aljv 
difuzau), 51216] (secții). Fax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. 
Nicolae Bâlecrcu nr. 2. Telefon 511365,

Matcrialelo nccornandala și 
nepublicate nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală și juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu
prinse In articole aparțin, In 
exclusivitate, autorilor.

— 1x2 = 2
— 1x2 = 2
— 1x2 = 2

— 1x2 = 2
— 5x2
— 5x2 --* 10

— 6x2,5 =
— 1x1

4x1
— 1,75x2,25
— 2x1.30 =

— 4x1
— 2x1,30 = 2,60

— 2x1 = 2
— 1,5x1 *= 1.5

— 4x1 ==1
— 4x1 => 4 

— 2x1.30 - 2,60 
un număr de 22 
mp.

10

3 15 
= 4 
= 4

----- 4
2,60 
= 4

mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp. 
mp.
pa-

ECHIPA DE SERVICIU:

Responsabil de număr 
Tibcriu SPATARU

Corectura

Emilia ACHIRF.I

Viorica IIRțULESCU!

i


