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In legătură cu situația de la RAH

[COi:IERI if BilCIIltFSTI
1 In legătură cu situația tensionată dintre 
Departamentul minelor și RAH, pentru 
lămurirea „ostilităților", marți dimineața 
s-a deplasat la București o delegație for
mată din 5 meIT1bri ai Consiliului de ad

ministrație al RĂII și 5 membri ai Consi
liului dc coordonare a Ligii Sindicatelor 
Miniere Valea Jiului.

Delegația va purta negocieri la Minis
terul Industriilor, Guvernul României și, 
eventual, la Cotroceni. ’(M B )

186 milioane pagubă la R.A.H.
Consiliul da administrația

dă explicații
In urma sesizărilor Consiliului 

de administrație al RAH Petro
șani, precum și a conducerii exe
cutive, adresată Ministerului In
dustriilor și fostei Direcții Gene
rare Miniere, s-au dispus măsuri 
de verificare a contractelor eco
nomice externe încheiate de RAH 
Petroșani sau în numele regiei.

La ancheta Consiliului c e ad
ministrație împreună cu repre
zentanți ai Ministerului Indus
triei — Direcția Generală de 
Control, s-a confirmat existența 
unui număr important de con
tracte externe care au fost înche
iate fără aprobarea Consiliului 
sau a directorului general, con
tracte in care s-a angajat patri
moniul R°giei in operațiuni co
merciale ce au fost apreciate ca 
împotri/a intereselor unității. 
S-a constatat, totodată, că fostul 
director bugete ec. Făcea Con
stantin a angajat în numele său 
(Regia, încălcând in mod flagrant 
atnbuțiunile ce-i reveneau func
ției și prin raporturile contractua
le încheiate, a prejudiefat grav

patrimoniul RAH, cumpărân- 
du-se utilaje, mater ale, piese 
de schimb, copiatoare, faxuri mult 
peste necesarul real, fără nego
cieri și cu acceptarea unor pre
țuri exagerate, precum .și ceea 
ce este mai grav, unele nu erau 
necesare pentru unitățile miniere.

S-au mai constatat aceleași 
abuzuri .și în sarcina d-lui in.g. 
Appel Francisc, fost director co
mercial și a d-lui in.g. Bacu An- 
toniu, fost sef serviciu cooperare 
internațională.

Ca prima măsură dispusă de 
Consiliul de administrație, s-a 
trecut la destituirea celor trei 
persoane, blocarea executării în 
continuare a contractelor externe 
și solicitarea efectuării unui 
control complex.

Materialul Consiliului de admi
nistrație a fost trimis prin Direc
ția Generala Minieră și Ministe
rul Industriilor la D partamen- 
tul de Control al Guvernului, la 
propunerea acestuia din urmă și 
cu aprobarea d-lui prim ministru, 
în acțiune s-a implicat Ministe

rul de Finanțe, prin specialiștii 
săi.

După 8 luni de verificări, si
tuația se prezintă astfel :

1. — S-a finalizat punctul de 
vedere al Ministerului de Finan
țe în procesul verbal de control 
nr. 1150/29 martie 1993 pentru 
un număr de 4 contracte econo
mice externe :

a) Contractul nr. 936/28.10.1991, 
privind masa galbenă cn un pre
judiciu în seama regiei de 
20 277 820 lei, paguba reprezen
tând contravaloarea integrală a 
mărfii, întrucât datorită toxici
tății ridicate și a posibililor le
ziuni, este inutilizabilă (controlul 
a apreciat in prima fază, că pa
guba o reprezintă diferența de 
preț între produsul omolog intern 
— 180 lei/kg și produsul contrac
tat = 10 509 lci/kg. La cererea 
consiliului de administrație, a- 
vând în vedere problenjeie re
zultate din avizul Institutului de

l’RE >EDINTELE CONSILIULUI 
DE ADMINISTRAȚIE AL. IlAII 

PETRDȘANI
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A fost ziua copiîaor

când îi vedem p’e ei că-s mari.

mor părinții, îi uităm, d ir vine

Să-i

lăsăm, deci. să i.7i urmeze calea loi

simt de parcă trăiesc printre zei.

Cu 
că 
că 
că

ț
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I ce frumoși, sunt ei acum, 
le sunt ochii, ce descătușați 
noștri la-nceput de diuin!

Ne trecem și ne-ntrec copiii-n
Ne gârbovim, uităm c-am fost 
și ne zbârcim la câteva centime, 
uitând de bucuria de-a avea cinci lcl

de vremuri, sâ-i iubim, 
reci, nici vigilenți și nici avari 
ne dăm seama că îmbătrânim

Furați de viață, uităm să-i iubim 
Devenim reci, vigilențe sau avari. 
Dar ne dăm seama ct îmbătrânim 
Abia

ț 
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Indiferent
Să nb fim
Deși, iata,
Abia acum, când ii vedem pe ci că-s mari!

j
t -

înălțime, 
ca ei

Ne
o vreme când și noi. la rându-ne, murim. 
Dc-aceea sulletui meu crede că e bine 

înțelegem pe copii și să-i iubim.

mai trag chiulul, că mai copiază, 
uneori ne mint cu inocentă, 
poartă fustă scurtă, că fumează 
unii mai ajung la corigență,

Că ne spun ,.prof-ul“, „profa" sau „babac" 
că „diriga" Je place, când și cum.
Ei toate acestea nu știu că le fac. 
Acestea toate-s numai vânt și fum...

Dar sâ-i privim in suflet. Ce curați, 
ce buni și 
Ci limpezi 
Sunt copiii

Cândva, la vârsta lor, gândeam așa: 
„Mă doar .-un gând, fără de fapt să-1 știu 
Gândul de fiu câ-odată o să fiu
Tată de iiu și-o să mă doară-un gând!* 
Acum gândesc la fel și. când mă uit la 
.Mă

Agenție de asigurări La suferința copiilor, un gest
Lila ea intr-o societate atât 

de nesigură, încă o data ASIRJM 
n confirmă că ne asigură. _ Pen
tru că, de curând s-a deschis și 
la Lupeni o agenție de asigurări 
aparținând de societatea Asigu
rarea Românească.

Am fest informați c!î în cadrul

Lecția de ’stoi'ie
„Și iarăși v» să vie cu mărire 

și slavă !'... Acesta a lost senti
mentul Cu care am prinnt recen
tele manifestări in care s-au im
plicat cu toată răspunderea, ca
dre al' Armatei din Valea Jiului. 
Și tiebuie să spunem cu mâna 
pe inimă, ca oștenii țârii au dat 
memorabile lecții de istorie și 
simțire românească, ceea ce le 
face cinste. Au fost mai întaj 
manifestările prilejuite de „Ziua 
Eroilor — Ziua Înălțării Domnu
lui1*. Depuneri de coroane de 
flori, ceremoniale militare, so
lemnități care au impresionat 
profund asistența, de la oficiali
tăți, la simpli cetățeni. Sub fal
durile tricolore a fost cinstită 
cum se cuvine, memoria celor 
căztiți p" câmpul de lupta pentru 
apărarea patriei. La Monumen

acestei agenții se pot încheia toa
te formele dc asigurare practica
te de ASIROM. Iată de ce, per- 
rr.iteț ne să ie sugerăm tuturor 
celor car ■ nu se simt în siguran
ță o adresă utilă: Lupeni, str. 
Narciselor, bloc 10, parter (față 
în față cu TE.SMA). Este, totoda
tă o adiesă... sigură (T.V.) 

tul din Lonca sau la col al ge
neralului erou Dragalina, situat 
pe Defileul Jiului, ia Petroșani, 
I up ni sau Vulcan, pretutindeni 
s-a adus onor ostășesc celor ce, 
cu onoare au aparat culorile 
țării și valorile neamului moște
nite din străbuni.

Sâmbăta trecută, la Petroșani, 
o nouă manifestare de fierbinte 
trăire patriotică: depunerea jură
mântului militar de militarii ce
lui mai tânăr contingent. Peste 
1000 de părinți, rude și prieteni 
ai celor recent chenjați sub arme 
au asistat la solemnitate. Au fost, 
de asemenea, prezenți veterani de 
război, cadre militare de la c.șa-

Iforațiu ALEXANDRESCU

(Continuare în pag. a 3 a)

Consiliul social al SC „SOCOM 
UNiKEA" SA Petroșani, a făcut 
ieri, intr-o admiranilă simțire 
coiectiva, un gest de mare omenie, 
vizitând secția de copii distrofici 
din cadrul Spitalului municipal 
Petroșani, donând dm toată, inima, 
de Ziua copilului — 1 lume — 
scutece și draperii dm stambă, 
tip L mada, pentru i se decora 
toate saloanele unde trăiesc 
cei peste 3j de copii inter
nași spre îngrijire și supraveghere.

Surpriza conduceri) lecției a 
fost totală, când dl. IC u g e n 
Ncmc.ș, șeful curățătoriei chimi
ca Petroșani, a culcat pragul că
minului, manitestimd o astfel de 
inițiativă, in contrast cu părinții 
celor iniei, den n de un titlu de 
rebut social, care nu vin cu lu
nile sau cu anii, să-și vadă, in 
lacrimi, sau în zâmbit, piopriii 
copit.

In prezent, la acest ctiinin se 
aflu doua englezoaice și o ame
ricancă, care sprijină colectivul 
secției — dincolo dc ajutoarele 
aduse — prin munca lor efectivă 
de îngrijire a celor ce nu gliu Să 
rostească încă cuvântul mamă, și 
participă la țoale activttuțile gos

/hai mult decât simbolic!
podărești timp dc 24 orc, pe toată 
mirata șederii lor aici. •

Dar iată și numele celor ce 
n-au uitat de această zi și nici 
tle existența unor suflete ce aș
teaptă „nesperat1* un ajutor dc la 
semenii lor, intr-o reciprocă ne
cunoaștere: Aurica Miclea, Ro- 

zalia Moldovan, Marius Rus, Ni- 
colac Simaskevici, loan Serafi- 
nescu. Ovidm Rus, Ion Mihai,
iiB^iiiiiiBiiiimuif ■uiiiaaiioii

Premieră
De săptămâna trecută a apărut 

o carte iu adevărat in premieră. 
Este editată de Agenția Națională 
de Presă — Rompres și cuprinde 
personalitățile României contem
porane. Volumul se numește „Oa
meni politici" și este, într-un a- 
numit fel, un corespondent, adap
tat realităților românești, al cele
brului anuar anglo-american 
„Who’s Who?“. Lucrarea apărută, 
oricâte lacune arc, acoperă un 

gol asupra căruia s-a păstrat multă 
și adânca taină. In „Oameni po- 

Gavrilă Matyaș, Aurel Dr.igotă, 
Lucian Borza. Nic >:ae Mitea, 
EUGEN NEMEș», Lu ■.■rețin To- 
roancă, Estera Storc a, Angela 
Obleagâ, luliu Berbecaru, Vasde 
Ungur-, Olilia Locziko, Ana Ri
dai i, Aurelia l’ocnar. Vasde Baia.

Un gest m ii mult lecât sim
bolic!

Dorcl NEAMȚU

editorială
litici" sunt prezentate date b o- 
gralico, formația proicsională, 
chiar munca .științifica, culoarea 
politică ele., pentru 500 de per
sonalități, adică parlamentari, 
membrii guvernului, prefecți, pre
ședinți ai consiliilor județene, 
chiar și primuri dc orașe mari. 
Regăsesc astfel de informații des
pre 500 dc personalități la care

Tibcriu SPATARU

(Continuare in pag. • 2-a)
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Când se va rezolva problema 
apei la Vulcan ?

T..i finele săptămânii trecute, 
întâmplător, ne aflam in biroul 
primarului orașului Vulcan, dl. 
ing. Ovidiu Avraenescu, exact in 
momentul in care mai mulți lo
catari ai unui bloc au venit să 
reclame o stare de fapt ce per
sistă de foarte multă vieme. Este 
vorba de lipsa apei reci la eta
jele superioare ale blocului. Ca 
să nu mai vorbim de apă caldă.

Normal, oamenir vin să reclame 
acest lucru. Pe bună dreptate. 
Numai că dânșii nu știu că, de 
fapt, vinovată pentru această pro
blemă nu este nici piimâria, nici 
RAGCL Vulcan. Aș spune chiar 
dimpotrivă, dacă voi lua în calcul

cele relatate de dl. Avramcscu. 
In realitate, problema apei revine 
RAGCL Petroșani. Cu toate a- 
cestca, Piimăria s-a implicat ac
tiv în remedierea problemelor 
iscate de lipsa apei. Considerând-o 
drept o problemă a orașului. Ast
fel, după cum avea 
turiscască dl. primar 
Paști am cumpărat 
noștri motoare și
Deși legea nu ne permite să ne 
implicăm in asemenea probleme".

Care ar fi atunci soluția? „Sim
plă!" ca să-l citez din nou pe dl. 
primar. De circa un an de zile,

.să ne măr- 
„înainte de 

din banii 
pompe noi.

Primăria duce tratative pentru 
a separa secția apă-canal din 
Vulcan de RAGCL Petroșani. 
Tară rezultat. Dacă nu se poate 
realiza acest lucru, atunci perml- 
teți-ne să ne întrebăm, în ton 
cu alți vulcăncni, când va reuși 
RAGCL Petroșani nu numai să 
încaseze banii pentru apă, ci să 
se implice și in rezolvarea pro
blemei apei în orașul Vulcan?

Tiberiu V1NȚAN

99CONFAS
la Petroșani

POȘTA *

DE Z5UA LOiL.. REDACȚIEI

. i ' •-i lor, la Lupeni, în cadrul Grădiniței-creș nr. 7, con- 
’ dusă de doamna Muia Gherasim, a avut loc o superbă serbare. 
Cu copii și pentru copii.

In prezența părinților precum și a numeroșilor invitați, cei 
aproximativ 50 de copii preșcolari, sub îndrumarea doamnei edu- 
< ■ . Mariana Ari, au • pus in scenă un mini-show la nivel...
înalt.

In final, firesc, nu puteau lipsi cadourile pentru copii. Astfel 
c , ' ii copi i au primit dulciuri și jucării din partea EM Lupeni 
(care de altfel patronează această grădiniță). Ba chiar mai mult de
cât atât s-a „smuls" chiar promisiunea că vor demara lucrările de 
renovare 7i redotare a acesteia. Și, fără îndoială, acești copii mi
nunați, o merita. (T. VlNȚAN)

v/itniJrhtittuiHH/.'ittttttiii/tnttmittHtttfHtttniHMti/mtmrtt/ttwirfn

Dl. ing. M. SI LVI AN, petro
șani, Șt. O. Iosif, bl. 2C, ap. 11. 
Pentru documentarea celor rela
tate ih scrisoarea trimisă de dv. 
redacției, vă invităm să ne con
tactați. Vă așteptăm în fiecare zi 
intre orelc„9—13. (P.N.)

Sâmbătă, 29 mai a.c., la ora 13, 
în sala de protocol de la sediul' 
Ligii Sindicatelor Miniere Libere 
din Valea Jiului a avut loc o 
întrunire oficială. Este vorba de 
întâlnirea dintre reprezentanții 
Asociațiilor Ilandicapaților din 

România și ai Administrației de 
Stat, în cadrul unor convorbiri 
lunare organizate în diferite ju
dețe sub denumirea de Confas '93.

La întâlnire, din nefericire, 
nu au participat re
prezentanți ai Guvernului și ai 
Secretariatului de Stat al llandi- 
capaților. Au fost abordate cu 
precădere problemele privind con
tribuția persoanelor handicapate 
la activitățile economice.

Cu acest prilej reamintim even
tualilor sponsori că pot depune 
în beneficiul handicapaților sume 
de bani la contul nr. 4511097 des
chis la Filiala CEC Petroșani. *

Vom reveni.

Asfaltări, tatonări, modernizări de drumuri
Anul acesta, Primăria orașului 

Vulcan a priv, t it alocarea a 15 
milioane lei pentru asfaltări, be- 
tonări de drumuri și alei. Pen
tru asfaltare sunt prevăzute 
turnătoarele artere: bulevardul
Mihai Viteazul — din care, pe 
o bună porțiune lucrările au 
fost exicutat’-; zona cartier Brazi 
—Agrement, drumul de legătură 
intre bulevardul M. Viteazul și 
strada N. Tilulcscu, în dreptul 
stației PECO; știa la Trai.in, in 
dreptul Școlii generale nr. fi; 
A, -a Crizantemelor; strada de 
arcei din bule-..ud spre blocurile 
151 — B3; drumul .pi n EM Vnl- 
r.in. Și, în sfârșit, după atâta 
1imp, străzii ' din cârti rul So- 
bcdol — Păros nț vor .simți căl
dura asfaltului proaspăt. Pe por- 
țium a din Drumul Național 66A, 
zona Paroșeni, s-a început as
faltarea. Acum a .tat. Probabil
C v cr •**><•»>••*»<* * w *

din cauza stației Reiscr.
Arterele prevăzute pentru be- 

tonarc sunt următoarele: drumul 
de legătură între cartierele Prazi 
și Micro 311 (Dallas); strada Teo
dora Lucaciu; porțiunea de drum 
cuprinsă intre Clubul sindicate
lor până la bariera CP. Aceste 
lucrări sunt contactate cu SC 
Consmin SA Petroșani. Urmează 
a se moderniza strada Abatoru
lui. Trotuarul din fața Complexu
lui de alimentație publică va fi 
refăcut conform originalului, in 
mozaic.

Parc-sc că anul acesta sunt 
mai mulți bani disponibili pentru 
a fi alocați acestui gen de lucrări. 
Cu optimismul care ne-a caracte
rizat dinlotdeaunji, sperăm 
Ja anul vor fi ’și mai mulți 
celălalt an mult mai mulți ș.a.m.d. 
S avem si noi drumuri eurooene.

P. Ni< IT.ESCU

Că 
și

S-au dat „mari" înh’-uii local
Tn noapt< dc 1 l mai, pe la ora doua și ceva, doi tipj își 

fă. -an fie lucru prin cimitirul din Petroșani. Respectivii, Tril 
Robert Ovidiu. 23 ani. student in anul II la UTP, .și Voicu Marius 
M rin, aceeași vârstă, fără ocupație, au ales două coroane, care 
■le-au plăcut mai mult, duna care au coborât și s-au dus la Can- 
tina-r st.mr.int de pe strada G-ral Dragalin.i.

Aici, au hiat'ceva dc băut. După câtva timp, lc-a venit sămânța 
de 'andal. „Dacă arc cin< va treabă ctl noi, uite, am adus și co
roanele!, spun'.au băieții celor care îm-rciu ca să-i tempereze. 
A intv. venit p (tronul localului „Liniștiți-vă, feciori, că aici avem 
ți arme", și ]■ a arătat pistol» tul pcnld u care poseda permis dc 
port armă. Proprietarul localului n-a fost însă nevoit să apeleze 
la pistol, deoarece — alertată — ,a sosit o patrulă a poliției. .Scan
dalagii a i fost duși Ja secție și sancționați conform I.cgii Gl/90. 
După ■ i ' -ii--. Ti lai u ut un al! »• an al. In barul dc la „Jiul". 
Evident că, d asta data, amenda aplicată a fost mai mare: 20 000 
Ici. (Gh. OLTEANU)

-

u

SEARĂ DE MAI, LA LUNCA FLORII.

LUPENI

Concurenta acerba între discoteci*
Tată că, deși criticată de mai 

multe voci, mediali?arca de către 
noi a discotecilor din V dea Jiu
lui a avut (1n efect benefic. Din 
mai multe puncte de vedere.

Exemplificând, iată că după 
cele relatate de noi referitor la 
dotarea discotecii „Cina" "din Lu- 
pciu, partea concurentă — adică 
discoteca „Montis" — a luat ime
diat măsurile dc rigoare. Astfel, 
în mai puțin dc o .săptămână 
patronul firmei — dl. Adi Al-

bcscu — a îmbunătățit dotarea 
discotecii „Montis" cu o nouă 
instalație de lumini tip caraca
tiță și un aruncător de fum. Ba 
chiar mai mult decât atât, sfâr
șitul săptămânii trecute a fost 
marcat aici de două minunate 
show-uri ale trupei dc dans „Mi- 
raclc" dc Ia „Night Club" Petro
șani, precum și do evoluția ves- 
tiților comici Ioan Vclica și Gcor- 
ge Negraru.

Așteptăm replica celor de la 
„Cina". (T.V.)

PrenVeră 
editorială

(Urmare din pag. I)

«c adaugă încă J27 cmc n-au răs
puns (probabil in timp util). () 
as'fel de lucrare este, în mod 
evident, p. rf tibilă, următoarea 
apariție, din anul viitor, va cu
prinde informații mult mai bo
gate cu privire la toate persona
litățile politice românești. Chiar 
șl din alte segmente. Apariția 
acestei lucrări este un argument 
Cu privire la stabilirea unui cli
mat democratic în cmc cetățenii 
«u posibilitatea să af'e informații 

I referitoare la persoanele publice.

Deputatul Ioan Timiș, împreună tu colegii tio partid, 
luând «l< aiul in piept.

Foto: Ștefan CIMPOI

J Nedeîa
I vulcăneană
jl Jn perioada fi—20 iunie, Pri-I măria și Consiliul local al ora

șului Vulcan organizează ce-a 
de-n XXl-a ediție a tradiționalei 
manifestări culturale „Nedcia Vul- 
răn< ană".

Am reținut clin programul a- 
cc-leia interesante concursuri do
tate cu premii, expoziții de artă 
plastică, întreceri sportivo și. 
folclorice.

Totodată, im va lipsi specta
colul folcloric, care șl anul ace4a 
va avea numeroase nume de 
„marcă" ale genului. Reporterii 
noștrj vă vor ține la curent cu 
.pulsul" manifestărilor. (T.V.)

HOROSCOP
GEMENI — CAL

Veți avea noroc la bani și pu
teți chiar > uncta uncie realizări 
importante.

RAC — OAIE
Comunicativitatea vă face azi un 

partener de dialog deosebit do 
abil.

LEU — MAIMUȚA
In conjunctura actuală, feriți-, 

va tle intrig; și șoapte veninoase,
FECIOARA — COCOȘUL
Zi favorizată din punct dc ve

dere al creației intelectuale.
BALANȚA — CÂINELE

Azi sunt caractcrizante pentru 
dv. activitățile la dornicii,u.

SCORPION — MISTREȚ j
Nu ignorați faptul că vă afl iți, 

pe toate pi unirile la o răscruce 
de drumuri! ■
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
Continuați-vă drumul, fără a 

vă simți afectat dc conjuncturi |
CAPRFCORN — BOU

Felul dv. de a fi, vă va aduce 
azi în centrul atenției tuturor,

VĂRSĂTOR — 11GRU
B,uon1etrul dv. sentimental s-a, 

stabilizat la „timp fiumos".
PEȘTI — IEPURE

Nu vă formalizați de contra
timpul ile inteivcnrte in relațiile 
colective, (

BERBEC — DRAGON
Datorită stressului pot fi posi

bile anumite tulburări. Ar Ii bine 
sa vă juați un concediu.

TAUR — ȘARIE
Pentru azi nimic semnificativ 

de semnalat!

PROGRAMUL 
TV.

MIERCURI, 2 IUNIE

7,00 TVM. Telematinal.
10,1 ' TVR lași.
11, 0 TVR Cluj-Napoca.
12,00 La Sept.
13.30 Desene animate.
11,00 Actualități.
14,15 Ora dc muzică.
15,00 Didactica.
15,45 O samă de cuvinte.
10,00 Oameni de lângă noi.
16.30 Panoramic muzical.
17,00 Actualități.
17,05 Documentar artistic.
17.35 Arhive folclorice.
17,5 Fotbal; Ceho-Slovacia — 

România. ,
20,00 dualități.
20.35 Sport.
20,40 A’i în prim plan.
21, i) ff lecinematcca. 55 DE ZI- 

Lfc LA PEKIN. (SUA, 1963).
21.25 Agenda culturală.

0,25 Actualități.

JOI, 3 IUNIE

7,00 TVM. Telematinal.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Gltij-N ipoca.
12,00 Film artiști Â

POART.l- E FRUMOȘI 
(SUA, 1 )5>).

13,20 Worldnet Usia;
13.30 Desene animate.
11,00 Actualități,Meteo.
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica-.
15.30 Tclcșcoală.
16,00 Repere moldave.
16.30 Repere transilvane.
17,00 Actualități.
17,05 Magazin în lijnba germană.
18,05 Povestea vorbei.
18.25 Tele-discul muzicii popu

lare. (
19,00 Spectacolul lumii. F.giptu).
19.30 Desene animate. i
20.00 Actualități.
20,35 Rosturi, rostiri.
20.45 Film serial. DALLAS.
21.45 Reflecții rutiere.
22,00 Studioul economic.
22.45 Festivalul Intcrnation.nl 

„București ’92“.
23.15 Actualități.
23.30 Confluențe.

Intcrnation.nl
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186 milioane pagubă SPORT SPORT - SPORt
la R.A.H.

(Uim ire din pag. I)

igienă, s-a reținut paguba inte
grală).

b) Contract nr. 989/CN/28.10.1991
— privind v-tilcolanul, cu un pre
judiciu de 4 172 887 lei, paguba 
rezultând din diferențele de 
preț la contractare. salariații 
RĂII anuland un contract cu 
3- Dăl/kg și contractând produ
sul cu u5 tSD/kg.

c) Contract nr. 987/CN/28.10.1S9I 
•— privind pompe submersibile, 
prejudiciul reprezentând suma 
de 93 616 520 lei, paguba con
stând in contractarea unor produ
se fără utuizare la KAll Petro
șani.

d) Contract nr. 860/1991 — pri
vind dobânzile încasate de firma 
KOM1COM, in suma de 67 751 321 
lei;

Cu privire la acest ultim con- 
t >ct, punctul nostru de vedere 
diferă de cel al organelor de 
control, întrucât apreciem că fo
loasele necuvenite au fost reali
zate de IlOMYCOM.

e) La data de 30 aprilie 1993
— Consiliul de administrație al 
J’.AH Petroșani a luat în discuție 
Procesul verbal de control al 
DGFCFS Hunedoara și a întoc
mit o nota cu obiecțiunile privind 
contractul nr. 860/1991. In a- 
celași timp, a di .pus recupera
rea sumei de 67 731821 lei de li 
SC IlOZdXCO.M, promovarea de
nunțului penal, împotriva per
soanelor vinovate de prejudiciul 
con tatat și emiterea deciziei de 
imputare, în vederea angajăm 
răspunderii! materiale a celor ca
re se fac vinovat i.

Ca urmare a răspunsului 
DGFCFS Hunedoara s-a dispus 
revenirea la contestarea formula
tă de RAH Per mi și șsiiiiti- 
r>-i " ridicării procesului ver
bal de control in sensul ci? a 
considera suma r< 67 731321 Ici
— foloase nccuvcnne realizate rie 
1 9MYCOM.

Fiind culpa <• ■ iusivâ a SO 
ItQMYCOJi nu se justifică mă
surile dispuM pi in prOcerul ver
bal de control i se impun mă
suri șic confiscare la bug ul sta
tului și antrenor a răspunderii 
P na!-. a SC RC'MYCOM.

f) 1 '• d ita d • 18 mai 1993 s-a
emis 1.......’.a n . 88/18 mai T >3
pentru imput tre.a sumei de 
1'1) 466 543 lei perv? anelor vino
vate de acest p ejud.. ,o dl. A j ..1

> . Z//ZZZZZZ/Z/ZZZZ,. «'Z.'/ZZ/ZA'Z.'Al . ,Z.7<ZZZZZZZZ/Z/ZZZZ/ZZZZZZZ« jrz<«^z/^zzz/zzz*

CAPRA VECINULUI
Lecția de îsîorie

(Urmare din pag. I)

Ionul mperior, invitați. Un ade
vărat schimb de generații sub 
faldurile drapelului de luptă.

Trecem dincolo de simpla con
semnare a evenimentelor, pentru 
că aceste manifestări au depășit 
cadrul unor momente festive. Ele 
au fost lecții date de oștenii din 
garnizoanele Petroșani și Vulcan, 
indiferent de armă sau ministerul 

Francisc, dl. Făcea Constantin, 
dl. Bacii Antoniu, și s-a înaintat 
cu nr. 1191/18 mai 1993, denunț 
penal la Procuratura municipiu
lui Petroșani.

g) Se evidențiază faptul că 
toate contractele externe, atât
cele verificate, cât și altele in 
curs de verificare, au fost înche
iate în Austria, deplasarea efec- 
tuându-se pe baza unor delegații 
aprobate de dl. Fâcca Constantin, 
contractele nefiind aduse la cu
noștința conducerii ILA1I. păstra
te in cel mai deplin secret; nu
mai pe măsură ce au apărut la 
RAH documente de livrare, di
rectorul general a dispus verifi
cări, sistarea operațiunilor, sesi
zarea Consiliului de administra
ție .și a organelor de cercetare.

2. — Se continuă verificările 
organelor Ministerului de Finanțe 
in alte contracte.

3. — Consiliul de administrație, 
prin hotărâri proprii, a luat ur
mătoarele măsuri de prevenire 
a unor situații similare:

— aprobarea negocierilor și 
contractelor externe o acordă ex
clusiv Consiliului de administra
ție;

— negocierea contractelor ex
terne se efectuează de către o 
comisie specială al cărei preșe
dinte este membru CA ;

— atât la elaborarea, cât și la 
încheierea contractelor se acordă 
mandate normale de împuterni
cire de către CA, cu participarea 
obligatorie a unui membru CA ;

— se interzice încheierea de 
contracte interne peste 5 milioa- 
n Ici, fata aprobarea CA;

— toate contractele externe, pre
cum și cele interne cu valori 
peste 5 milioane Ivi, sunt vei Mi
rate si avizate de oficiul juiidic 
al RĂII;

— toate delegațiile externe se 
aprobă pe bază de justificări no
minal de către CA ;

— s-a r organizat în detaliu, 
activitatea de control financiar 
preven'tv;

— s-a interzis semnarea acte
lor de angajare patrimonială în 
numele RĂII de către alte per
soane in af na directorului gene
ral;

— nu se mai încheie contracte 
f.irj procicluia de mai su.s.

căruia n ap rtin, tuturor. Lecții 
d< istoi ie -,i simțire româneasca. 
Cinstind eroii ne imului și drape
lul trierilor, jurând stei apere cu 
prețul s. < i Biciului suprem, oște
nii, bravii noștri oșteni, reîntor- 
< ându se cu fața spre istorie, dăn- 
dii-i prețuirea cuvenită, au do 
ve ht rlin nou ca patria are scut 
de nădejde, că ne unul ncc.sta va 
miște, generație ru generație, In 
veci, „Pui de lei".

Astăzi, Iu Kosiec

CE HO - SLOVACIA
- ROMÂNIA

r
în grupa a IV-a europeana, astăzi la Kosice, are Ioc întâlnirea 

internațională de fotbal, din cadrul preliminariilor pentru campio
natul mondial. USA 1994.

Pentru reprezentativa României partida poate fi decisivă. O 
victorie i-ar asigura aproape sigur pașapoart le pentru AMERICA, 
in timp ce un meci egal, ori o înfrângere, i-ar diminua gradat 
șansele.

Selecționerul Cornel Dinu mizează pe tot ce are mai bun fot
balul românesc Ia această oră, contând pe serviciile ..bresciennor", 
a celm dți „straniei i", precum .și pe ale celor mai valoroși jucă
tori din țară.

Partida va fi tr.msmisu la posturile n< aslrc de televiziune, 
programul I, cu începere de la ora 17,55.

Tragere
S-au stabilit dalele și progra

mul meciurilor de baraj pentru 
promovarea in divizia B, a echi
pelor Parângul Lonea — cam
pioana județului Hunedoara și 
Minerul Moldova Nouă — campio- 
na județului C'araș-Sevcrin.

I’rima partidă se va disputa du
minică, 6 iunie, Ia Moldova Nouă, 
iar returul, peste o săptămână, 
la 1! iunie, pe terenul echipei 
Părui: ul.

Antrenorii Cătllți și Salăgean 
au la dispoziție întregul lot va
lid, doar Slana acuză o ușoară 
întindere, și se mizează pe in-

Un libero da divizia A
MINERUL UIHCANI — DA- 

C1A pl I EȘTI 3—1 (2—J). Disputa 
dintre cele două echipe pentru 
ocuparea locului III în divizia B, 
scria a lll-a, a fost una dârză, 
rafinată, cu momente de-a dreptul 
dramticc; in special pentru for
mați i vizitatoare. Jocul a fost cu
rat, de o ridicată factură telrfjică, 
in cme spectatorii așezași in tri
bune ca pentru o frumoasă ex
cursie .și-,iu răsplătit favorită, 
apl mdând frumos și reușitele par
tenerului.

Peste tot, ce a fost in teren, 
insă, s- i ridicat libcroul echipei 
din Uricani, -Roșea, ul cărui tra
valiu i intuiție a laxei îi da drep
tul sa fie so-otit cel mai bun 
libero din Valea Jiului.

Gazdele ati sufocat pur și sim
plu echipa adversă, timp de 20 
de minute, când au trimis fi șu

Victorie ușoară
AS I’AROȘENI — MINERUL, 

ANINA 2—0 (2-0). Joc plăcut 
dcsl’ișmat în nota dc dominare 
a gazdelor, sare și-au rit it nu
meroase ocazii de gol dmtre cme 
de a doua au fc .f valorificate.

Gazdele au deschis scorul in 
min. 27 prin ( avriluț, după caic 
și-au majorat avantajul, prin ra
finatul Matul.i, min. 37, caro i 
înscris cu dezinvoltură. Oa.pitii 
. ii făcui mai mult un joc de cen

Repriza fatală
GAZ METAN MEDIAȘ — MINERIT, LUPENI 1 — 0 (I -0). 

lid' iul vriei n aboidat j<> i| cu t iata s> ri izu.itca, impunamlu se 
net in prim.i i pii- i, când a m .'Tis t -Ic p.irtl golii! I al ■ pir.iAi, 
Hiirpi înziniil de Urcare dată i’chipa oaspete avântata in atac.

După p.m.a cei caic au con itr, >-.t i 111.111le ,iu lest t >1 localnicii, 
Minerul reușind o alt i pai Litiu ă cu închiderea tuturor ctiio.ii'lcr 
și linșarea unor rapide conlr.i.itticui i. din picate n finalizate. Di și 
oaspeții meritau golul de oii i.ne, ș.ms i nu 1 a sură peiitiq i i 
utacanții nu au fost susținuți in acțiunile |<>r de linia median i. 
ci di venind o prada ir.uaiu iu Ia. i unei ap.uăii. toarte di■ isc ,i 
foarte sigili e.

Rubrica realizată de

Doici NI.AMȚIJ

/a sorți
trcgul potențial al celor care cu 
numai doi ani in urmă au mai 
reușit o spectaculoasă promovare, 
în detrimentul unei alte echipe, 
tot de tradiție, CFR Teiuș.

Pentru aceste zile, Parângul are 
stabilit^ cantonamentul la cabana 
EM Dâlja, urmând ca plecarea 
la Moldova Nouă să se facă cu 
o zi sa.u două înaintea disputării 
partidei.

Suporterii care doresc să parti
cipe la acest meci sunt așteptați 
.'.a ia legătura cu sindicatul EM 
Lonea, care va organiza, ca șl la 
Teiuș, o excursie cu această oca
zie. Succes, Parângul!

turi pc spațiul porții, scoase ca 
prin minune de portarul Bratu, 
care n-a mai putut interveni la 
golul hiț Dulcu, din mm. 22. Oas
peții au ripostat pentru prima 
data în min. 24, prin Stuparu, 
dar balonul a ocolit poarta. Ei 
vor înscrie golul egalizator, in 
min. 40, prin ban, dar Dulcu, 
min. 41, a adus din nou avanta
jul.

După pauză, C miaiuin, a ma
jorat scoiul la 3—1, min. 47, și 
conturile erau încheiate. Schim
bările survenite în ambele echipe 
n-au adus nimic nou pc tabela 
de marcaj, dar fazele spectacol 
ii au lipsit până în min. 90.

Bun arbitrajul lui Viorcl Brân- 
duș.in, ajutat dc Geln Toderici 
(ambii din Ștei) și Ștefan Galo- 
nici (Oranea).

trul terenului. pasând bine în 
câmp, apâi'iindii-se gi upat, peri
clitând de puține ori poarta lui 
Farkaș. O victorie meritată, care 
menține tonusul echipei Ini Gogu 
Tom a la parametrii stabili, acum 
la sfârțil dc campionat, când -c 
poate prăbuși intr-un singur mi
ntii tot ce a fe-t acumulat (arin 
ti-un t Tort de aproape un an dc 
zile.

Handbal

Minerul Lupeni
în divizia 3

în turn ul de calificare de la 
Tg. lin. MINERUL LUPENI — 
OLTC1T AUTOMOBIL CRAIO- ' 
VA 26—16 (12—8). ai

Disputată săptămâna trecută în 
cadrul turneului de promovare în 
divizia B, întâlnirea dintre echi- ■ 
pele Minerul Lupeni — Ol tei t 
Automobil Craiova a fost câști
gată net de elevii antrenorilor 
Marin Ghcciu și Victor Brașo
vean, asistați de Eionim Ceacu, 
cu scorul de 26—16, luându-și ast
fel revanșa în fața aceleiași for
mații care anul trecut a câștigat 
meciul direct la un gol diferență, ' 
ajutată fiind atunci și de o brl- 1 
gada de arbitri părtinitoare. Sco
rul reflectă diferența de valoare j 
dmtre cele două garnituri, chiar! 
dacă oltenii se considerau f.tvo* i 
riți înaintea partidei. O a treia , 
echipă. Gaz Metan Mediaș, văi 
zând nivelul ridicat de joo al 
celor două formații s-a retras pe 
loc din turneu, amânnându-și 
participarea pentru cel de la anul«

Golgeterii echipei au fost: Gro- 
za (9 goluri), Voicilă (4), Eneaj' 
(3), Csikț (3), Cazan (2) și Petri- 
che (1). ‘U

D,;r iată primii șapte cu c rt 
s-a intrat în teren: Bcreș —, •
linca, Groza, Voicilă, Cazan, Ny-4 
lași, Csiki. f!

Cu doi divizionari A în comprM 
nență — Agapie și Pavel, Oltcii, 
ul a început jocul în forță, rctv 
șind deschiderea scorului, pre* 
luând și conducerea în min. 20,^ 
cu 7—5, moment in care Minerul • 
bine condus de pe margine gi 
prin prezența unui cunoscut an-»-, 
trenor din Valea Jiului — prof, ' 
Ion .Polifronie — care a lansat ' 
mai mulți jucători de valoare, 
și-a reintrat in mână, încheind. 1 
repriza cu un avantaj de patru • 
goluri: 12—8.

După pauză, Minerul avea s31 
se detașeze atât pe plan tactic 
cât și prin evoluția scorului. 
runci'uile de la semicerc și con»3 
binațiile in mare viteză, folosirea] 
flutui așilor, a paravarylor și a 
pjvoților la posibilitățile lor mă- , 
xime aveau să fie momentele I 
decisive in obținerea unei caii- j 
ficări care s-a conturat rmnut ’ 
de minut. vf

Cu ’/ece minute înainte de finat. l 
Minorul conducea cu 25—13 șl 
spectaiolul s-a împletit cu obiec
tivul. 4;

Gala de box
L,a Hunedoara a avut Ioc în 

zilele de 29—30 mai faza județea- ; 
mi a campionatului național da | 
Fox, cu participarea tuturor sec-, 
țiilor din Județ, Constructorul 
Hunedoara, M< t ilul Hunedoara,țț 
Mincrox Deva, ivlinerul Dulja șl ; 
Minorul Vulcan.

Trei dintre sportivii dc la Mt- 
n ml Dâlja, pregătiți dc antre-' 
n iul T'cinlor Berințan, au obți
nut locul I și dreptul de parti- 
cipmc la semifinalele programata 
la pitești in perioada 19—25 iu-» i 
nie.

La categoria 57 kg Dorin Ia-< 
cob s-a im|bis detașat, obținând I 
primul loc. urmat de Marins Bu- | 
l.sic, c.itegoi ia 81 kg, si. Ion Ma- , 
tei, categoria 91 kg. Toți vor re- ‘ 
prezenta Valea țiului si Clubul 
Minerul Dâlja la etapa superioară,| 

l’ugili'ilii Mati i Militarii, 60 
k", Mih ii D.m. eot. 63,500 kg, șl ■ 
Nt olae Ca icu, cat. 67 kg’, an 
ocu al locul II I ot li uliii iu 
iililmut si cei d >i box Ti de la 
r.| i iul Vulcan, prezonți in coin- 

I | ''iție. Doi ce; i. Di 'Os Dobte, 
I cai. ' 45 kg, și ITen in Utinvadi, 
I eat. 51 kg — Minerul DTl.i an 
I făcut dcpl is i a pentru un imt- 
I cal. stiporlân l cheltuielile de de- 
I pla iire. Dacii secția a avut satl 

nu bani d< -deplasare mi slim.| 
dar poate cineva Ic va f.icc lotușii 
decontu’. Merită, pentru pumnii 
primiți.
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Grecia : SÂ MORI DIN DRAGOSTE DE... ȚIGARĂ !
O campanie antifumat finanța

tă de guvern a avut unele rezul
tate pozitive, dar anual mii de 
greci mor încă din cauza acestui 
obicei, s-a indicat intr-un raport 
al Ministerului Sănătății. Subse
cretarul de stat la Ministerul Să
nătății, Nicholaos Anastasopoulos 
a afirmat că intre, 25 la sută și 
33 la sută dintre cazurile de can
cer pulmonar se înregistrează in

MICA PUBLICITATE
ANIVERSĂRI

CU OCAZIA aniversării zilei 
de naștere, dragă Dănuț Liteanu, 
îți dorim multă sănătate, fericire 
și mulți ani alături de noi. Cu 
drag soția și copiii. (3663)

DRAGEI noastre Marinela Bor
na, cu ocazia aniversării zilei 
de naștere, toate florile alături de 
urări de sănătate, fericire și „La 
mulți ani !“. Soțul Mitu și fiica 
Melinda. (3707)

VÂNZĂRI

SC MINODORA Vulcan 
(vizavi Magazinul Tinere
tului) livrează cn gros 
dulciuri, țigări, băuturi, 
cafea.

Relații, zilnic 7—21, la 
sediu. Telefon 570853. 
(3652)

VÂND garsonieră Petroșani, ul
tracentral. Telefon 514286, 541960, 
541112. (3660)

VÂND casă Petroșani (Dimitrov), 
Vilelor, 12. (Curte, garaj, anexe). 
(3657)

VÂND Dacia 1310, 4,5 ani, 
65 000 km, stare foarte bună, preț 
convenabil. Telefon 541565, după 
ora 16. (3669).

VÂND-video rccorder Orion 
ș. televizor color Samsung, per
fecta stare de funcționare. Tele
fon 542038, între orele 20—22. 
(3675)

.PHOENIX** Lupeni vinde: Da
cia 500—5 000 km și piese de 
schimb; Friptoză cu cuptor — 
60 1, nouă; Congelator 200 litri. 
Telefon 560711; 560509. (3697) 

rândul „fumătorilor pasivi**.
Comunitatea Europeană consi

deră că Grecia, cu o populație rte 
10,2 milioane locuitori, ar trebui 
sa-și intensifice campania anti
fumat. Statisticile indică faptul 
că grecii sunt cei mai mari fu
mători din CE. Marea Britanie, 
cu 57 milioane locuitori, înregis
trează anual in medie 11 000 morți 
cauzate de fumat.

Campania împotriva fumatului

VÂND mobilă cameră combi
nată, mahon, stare bună. Telefon 
543065, zilnic, după amiaza. 
(3719)

VÂND Trabant 601 S, Vulcan, 
str. preparației, bloc 8/11. (3718)

VÂND apartament 3 camere. 
Petroșani, zonă centrală și garaj 
de tablă demontabil. Informații, 
zilnic, la telefon 541457, după ora 
16. (3723)

VÂND apartament 2 camere 
confort I, ARO 10, an fabrica
ție 1986. Informații: Petroșani, 
Aviatorilor, 56/83. (3727)

DIVERSE

CONDUCEREA Școlii generale 
nr. 6, Petroșani și colectivul de 
elevi mulțumesc d-lui patron 
Cepcliuc Dumitru de la SG Cepi 
Impex SRL Petroșani, care a 
sponsorizat Serbările copiilor, cu 
ocazia zilei de 1 Iunie. (3710)

ȘCOALA generală nr. 5 Petro
șani scoate la licitație, în vederea 
închirierii, atelierul școală. Lici
tația va avea loc in ziua de 16 
iunie, ora 11. (3715)

FILIALA nr. 8 Valea Jiului a 
Sindicatului Șoferilor, are o nouă 

DECESE

COLEGII din tura a IlI-a, Preparația Corocșli, regretă pro
fund dispariția celui ce a fost impiegat de mișcare

COSM 1 ION (51 ani)

și transmit condoleanțe familiei.
Iiftnormanlarea azi, ora 15, de li domiciliul din Vulcan. (3716)

este dusă prin intermediul tele
viziunii, al afișelor și prin in
scripțiile de pe pachetele de ți
gări. Reclamele la țigări au fost 
interzise la radio și televiziune.

In raport s-a arătat că această 
campanie împotriva fumatului a 
dus lacunele rezultate bune, în 
ianuarie anul acesta vâiizându-se 
cu 33,64 la sută maț puține pa
chete de țigări față de aceeași 
perioadă din 1992.

Publicitate

ștampilă. Ștampilele anterioare 
se declară nule. (3713)

OFERTE SERVICIU

SC „TOMA & GOM.“ Petrila 
angajează vânzătoare ambulantă. 
Informații: 8 Martie, 3/11. (3690)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMBAM 2 apartamente a 
două camere proprietate, Petro
șani, Independenței, cu aparta
ment 4 camere, zonă centrală, te
lefon 542947, după ora 16. (3703)

PIERDERI

PIERDUT tichet butelie pe 
numele Ilegedus Ferenc, eliberat 
de Centrul de preschimbare Vul
can. îl declar nul. (3720)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Dăscălescu Iulia- 
na. eliberată de EM Livezeni. O 
declar nulă. (3706)

PIERDUT legitimație bibliote- 
tecă, periodice nr. 6108, eliberată 
de UT Petroșani. O declar nulă. 
(3708)

PIERDUT ștampilă cu înscrisul 
„Societatea Comercială Hermes 
Unitatea 73 Bănița". O declarăm 
nulă. (3711)

PIERDUT legitimație de biblio
tecă și periodice pe numele Ghi- 
ne,T Cristian Liviu, eliberată de 
UT Petroșani. Le declar nule. 
(3722)

Banca Ccinercială Română
SA-Filiala Petroșani

ANGAJEAZĂ
direct sau prin transfer, conform prevederilor legale

— consilier juridic
Condiții :
— studii superioare juridice de specialitate
— domiciliul stabil pe raza municipiului Petroșani. 
Salariul negociabil.
Relații la telefon 541533.

Depozitul „PECO“ Vulcan
ANGAJEAZĂ

direct sau prin transfer
— gestionar produse petroliere
— control poartă
— pompier
— primitor-distribuitor produse petroliere
— lucrător comercial cu liceu economic și vechime 

minim 5 ani.

Relații : Depozitul PECO Vulcan, zilnic, între orele 
8—9.

Pentru prima dată in județul Hunedoara

MOTOKOLA sala.
prin

General Corn Trust Inc. SRL
care vă oferă:

— Aparatură de radiocomunicații mobilă, portabilă 
și fixă

— Vă pune la dispoziție posibilitatea de a închiria 
un radiotelefon pe o anumită perioadă de timp

— Zona de acoperire este întregul bazin al Văii Jiului.
Contactați ne la: telefon 093/550690, Tel. Fax. 550671. 

sau „ComTex“ Magazin, str. Republicii, nr. 31, Petrila, 
Tel. Fax 093/550391. (contract 332/28.05.93)

VÂND mașină Popcorn (flori
cele). Relații: telefon 545321. 
(3696)

VÂND Dacia 1310 TLX, Barcas 
camionetă 1,5 tone, Volkswagen 
Derby, stare perfectă. Telefon 
541558. (3726)

VÂND apartament 2 camere, 
decomandate, 2 balcoane. Petro
șani. Republicii, 59/3, etaj. I. 
(3724)

VÂND i ceptor satelit ASTRA 
—SR 90 stereo, 90 programe, te
lecomandă, sigilat, 135 000, LNB 
Phiiips, dublă polaritate, 0,9 cili, 
60 000 Ici. Telefon pll902. (3677)

VÂND televizor color 1TT, 66 
cm, funcționare perfectă, 95 000 
lei. Telefon 511902. (3677)

VÂND garsonieră confort I, Pe
troșani, str. Vișinilor, bloc 5, sc. 
2, et. I, ap. 25 (Stadion). Relații, 
după ora 18, zilnic. (3712)

COLECTIVUL ACU Petroșani este alături de domnul Belea 
Gheorglie, in durerea pricinuita de decesul tatălui său și transmi
te sincere condoleanțe familiei. (3/20)

FAMILIILE Ungurcanu și I’rcda împărtășesc durerea priete
nului Belea Gheorglie la pierderea pricinuită de decesul tatălui. 

Sincere condoleanțe. (3721)

C OLEGII de la Liceul economic Petroșani se alătură durerii 
încercate de colega Clara lanc la pierderea latăLui său.

( ondoleanțe. (3717)

COMEMORĂRI

S-AU SCURS 7 ani de când inima calda, zâmbetul și sufle
tul bun al scumpului nostru fiu, frate, cumnat și unchi

GAIȚA KT IONEL (NELU’I'U)

nc-a părăsit fulgertîlor, plecând fără întoarcere, Contrai legilor 
firii, timpul mărește durerea și dorn] de line. Lacrimi fierbinți 
îți vor ud.i veșnic mormântul. Mama, tala, fratele, cumnata și 
nepotul. (370!))

Regia Autonomă a Huilei 
Petroșani

str. Timișoarei nr. 2, telefon 541460, 511 161, 512270 int. 
462, 4 10, ’

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE

publică deschisă pentru executarea lucrărilor de amenaja
re și îmbunătățire a confortului la Complexul Comercial 
— CASA DE OASPEȚI — Petroșani.

Documentele licitației se pot obține gratuit de la 
sediul regiei.

Ofertele sc primesc până la 21 iunie 1993, în condi
țiile precizate in „Instrucțiunile pentru olertanți“ cu
prinse in documentele licitației. 4

Licitația va avea loc in 23 iunie 1993, ora 10, |a <v 
dresa menționată unde sunt invitați imputerniciții în 
scris ai ofertanților.

Cotidianul de opinii șl informați) „ZORI NOI** apare sub egida 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

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

Cont virament: 307060201 — BCR Pe
troșani.

Director: MIRCEA BUJORESCU
Director executiv: Ing. Alexandro 

BOGDAN

KEDACjlA Șl ADMINISTRA) IA 2675 
Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2. 
Telefoane: 541662 (director-rcdactor șef); 
545972 (director cxecutiv-adminislrativ 
difuzare), 512161 (secții). Fax: 093/515972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, slr. 
Nicolae Bălcescu nr, 2. Telefon 511365.

Matei ialclo necomandate și 
nepublicate uu se restituie. Res
ponsabilitatea morală și juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu. 
prinse in articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DL SLKV1CIU:

Responsabil de număr 
Horațiu ALEXANDRESCU

Corectura

Emilia ACHIRE1

Viorica FIRJULESCU


