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Vom asista ia o 
schimbare

da guvern ?
■ Problema e ca aceasta să nu fie doar pentru a lua

ochii lumii din afară
In urmă cu nici două săptămâni, 

mai marele fost al apelor, aflat 
la Iași, întrebat ce crede dum
nealui că a generat corupția des
pre care se face atâta tam-tam, 
a aruncat, ca de obicei, pisica in 
curtea opoziției. Tirul canonadei 
prezidențiale s-a îndreptat asu
pra partidelor fără reprezentanți 
în actualul guvern care — în 
opinia domnului Iliescu — se pun 
de-a curmezișul inițiativelor ve
nite din partea executivului.

N-am fj insistat, poate, asupra 
acestui aspect (deloc ieșit din 
comun, să recunoaștem) dacă, 
marți dimineața, radioul n-ar 
îi făcut publică o știre relatată 
cu o zl înainte de către ziarele 
centrale. Anume aceea că, la 
finele săptămânii trecute, dl. 
Iliescu a început un tur de con
sultări cu partidele din opoziție. 
I irește, din acest lucru se nasc 
multe întrebări. Una dintre ele 
este aceea dacă liderul nedecla
rat <d FDSN nu cumva încearcă 
o debarcare cât mai liniștită a 
actualului premier și a echipei 
sale. Aceasta, probabil, ca urmare 

România Mare oferă burse

a dezvăluirilor din presă cum că 
înalți demnitari din guvern ar 
fi prinși in mașinațiuni de genul 
„Caracatița**, precum și a critici
lor tot mai vehemente venite din 
partea partidelor situate la stân
ga eșichierului politic. Partide 
care, până mai ieri, constituiau 
Minții de nădejde ai partidului 
de guvernământ.

'Foaie aceste semne ne fac să 
ci edem că, în laboratorul de la 
Cotroceni, magul lucrează la o 
nouă față pe care România s-o 
afișeze lumii occidentale, curtată 
până acum fără rezultate prea 
deosebite. Rămâne însă de văzut 
dacă aceasta este destinată doar 
să ia ochii celor din afară. Dacă 
ne aducem bine aminte, preocu
pat mai ales de chipul pe care 
patria îl arăta exteriorului era 
și predecesorul actualului pre
ședinte. Aceasta în timp ce, in 
interior, noi mergeam din greșeală 
în greșeală spre victoria finală.

Gheorghe OLTEANU

Proiectul Legii 
creditului 

agricol
In săptămânalul „Parlamentul**, 

editat de Camera Deputaților și 
Senatul României, s-a publicat 
proiectul Legii creditului agricol 
care urmcșză să fie dezbătut și 
adoptai în curând. Are 16 articole, 
scopul creditului agricol fiind de
finit astfel: „Creditul agricol con
stituie un sprijin financiar acor
dat de stat producătorilor agri
coli persoane fizice și juridice cu 
capital privat în scopul dezvol
tării producției agricole • vegetale 
și animale, prelucrării, depozitării 
și conservării acesteia" (art. 1); 
„Sprijinirea producătorilor agri

coli se face prin credite cu do
bândă subvenționată din mijloa
cele financiare prevăzute expres 
in acest scop prin bugetul de 
stat anual și alte facilități po
trivit prezentei legi". In proiect 
se stipulează că la creditul agri
col se va percepe o dobândă a- 
nuală de minimum 5 la sută, din 
care 3 Ia sută se va utiliza pen
tru constituirea unui fond de 
asigurare a producătorilor agricoli 
în caz de calamități naturale, iar 
2 la^ sută pentru acoperirea chel
tuielilor de administrare a băn
cilor prin care se derulează cre
ditele. (T. SPATARU)

. Sinof» "iSiiiiii
Informăm formațiunile politice și candidați! independenț. 

aflați în campania electorală pentru alegerile de primar in muni
cipiul Petroșani cu ziarul nostru oferă contracost, spațiu publicitar 
in coloanele sale. Tarifele sunt cele practicate pentru marea pu
blicitate. • *

Săptămână senatorială
— După aprinse discuții, în ședințele celor două camere ale 

Parlamentului s-a constituit Comisia speciala pentru anchetarea 
cazurilor de corupție. Efectiv, care-i sunt atribuțiile, domnule 
senator Vladislav?

— S-a stabilit principiul ca fiecare partid cu reprezentare 
parlamentară să-și propună membrii în această comisie. Ceea ce 
este un progres evident. Această comisie, care are 13 membri, se 
va ocupa, cu prioritate, de cazul generalului Florică, fostul co
misar general al Gărzii Financiare, dar și cu altele. Se vizează 
nivelul înalt.

— îmi promiteați detalii cu privire la comisia de supraveghere, 
să-i spunem așa, a SRI. Ce noutăți au fost?

— Suntem tot la nivelul dezbaterilor generale. Punctul nostru 
de vedere, al opoziției parlamentare, este să se aplice același cri
teriu de reprezentare cu cel din comisia pentru anchetarea cazu
rilor de corupție. Numai în acest fel poate dispare suspiciunea cu 
privire la acest serviciu.

— Pentru cetățenii din Valea Jiului ce demersuri ați făeut?
— Am în vedere locuitorii din colonia orașului Petroșani care 

m-au sesizat că doresc să-și cumpere casele Sunt în faza de a 
mă informa câte situații există acum. Este important și urgent 
deoarece vor fi ceva noutăți în această privință a vânzării și 
cumpărării locuințelor.

— Făcând parte din subcomisia parlamentară pentru criza 
Jugoslavă, ați fost, cu puțin timp în urmă la Galați. Se mai acor
dă interes pentru această dramatică și cu mari consecințe finan
ciare în economia românească?

— Luni și marți (7 și 8 iunie — n.r.) vom fi la Turnu Severin 
unde ne vom întâlni cu ambasadorul Austriei la București. Res
pectarea embargoului instituit dc rezoluțiile Organizației Națiu
nilor Unite constituie o problemă deosebit de actuala.

— Ce se va dezbate în săptămâna aceasta în Senatul Româ
niei?

— Evte programat .și proiectul lege privind acreditarea insti
tuțiilor de învățământ superior. însă mai avem planificate încă 
12 proiecte de legi, așa că este posibil un decalaj în timp.

F.D.S.N.
INVITA

membrii și simpatizant ii la Con
ferința anuală municipala ce va 
avea loc vineri, 11 iunie 1993, ora 
17, la sediul din strada Nicolae 
Bălcescu (blocul REAI.COM) 
(1068).

Consemnăm cu multă satisfacție un fapt deosebit, ce demon
strează încă o dată spiritul de omenie al unor adevărați oameni, 
fundația și filiala județeană a Partiduhij România Mare a oferit 
în acest prim semestru al anului universitar în curs, mai multe 
burse unor studenți a căror situație familială este mai puțin în
destulătoare. După cum ne-a informat președintele filialei jude
țene a PRM : dl. loan Velica, asemenea burse lunare au primit 
și primesc studenții: Dan Apetrei, Florin Chiperiu, Cătălin Mo
roii, Gheorghe Praistaru, Nicu Sav, Marius Blăgâilă, Nicolae 
Grozc, Maricica Ghcnade, Dumitru Florian și Octavian Mârgan 
Deci 10 studenți, care datorită bunăvoinței PRM și-au mai îndul
cit un pic din necazurile cotidiene, prin bursa oferită. Un fapt, 
să recunoaștem, ce merită aprecierea noastră. (Gh. C.)

SCUZA ȘI ACUZA

Cine are dreptate ?
■ III. Bit la acuză. Ol. Glierman replica

La SC „STAKTRANS" SA sindicalele continuă

Lupta pentru patrimoniu
■ I’ărcrca noastră este că soluția poate veni de la o instanță judecătorească

La sfârșitul săptămânii trecute 
ne a vizitat la redacție dl. Birta 
Daniel, vicepreședinte al Uniunii 
Generale a Romilor din Valea 
Jiului. Acesta a venit să ne 
informeze asupra unui caz „care 
trâbă sa-1 cunoască toată lumea**, 
i)<: .pre ce este vorba;

„Am doi cai care-mi sunt deo
sebit de bolnavi. Când ii pun Ja 
treabă încep sa facă spume și 
sa verse sânge. Am venit la în
ceputul săptămânii, pe o ploaie 
ce rn-o udat de și acu sunt ră
cit, la circa sanitar-veterinară 
din piață pentru a obține o con
sultație și un tratament. Cu bani 
cât trâbă, evident. Aici însă, dl. 
dr. Glierman mi-a vorbit murdar 
și mi-a zis câ-s țigan și nu vrea 
să-m primească banii pentru tra

tament. Va rog să scrieți asta 
la ziar să vază toată lunn.a cne 
îs doctorii noștri care lasă ani
malele să moară și nu respecta 
drepturile’ omului". Aceasta este 
declarația reclamantului.

Care dealtfel, pentru a-.și întări 
cele spuse ne-a adus și un mar
tor in persoana domnei Step uier, 
locatară a blocului învecinat cir- 
cumsci i pț iei sanilar-veterinarc 
din Petroșani. Iată în cele ce ur
mează declarația acesteia: „Eu
stau toată ziua pe balcon și văd 
tot ce fac doctorii veterinari. La 
fel eram și in 29 mal. Turna cu 
găleata când a venit dl. Birta cu

Tibcriu VINȚAN, 
l’aul NICIJIESCU

(Continuare in pag. u i aj

Angajații SC „Startrans" SA 
I Petroșani sunt împârțiți în două 

organizații sindicale. Una al că
rei lider este dl. Petre Ababei și 
alta, condusă de dl. Miliaț Anc- 
chitei. Controversa între cele 
două sindicate s-a iscat, o dată, 
de la denumire. Și una, și cea
laltă își spun organizația nr. 221. 
Număr purtat dc organizația dc 
sindicat la înființare, înainte de 
sciziune. Sindicaliștii grupați in 
jurul d-lor Ababei, Gheorghe Vâr- 
danie și Nicolae Marincscu, cam 
două sule și ceva la număr, au 
optat recent pentru afiliere Ja Liga 
Minerilor. Celălalt sindicat, a- 
vandu-i in frunte dc d-nii Ane- 
chitci, Boureanu, Berianu și Po- 
pescu, poarta în continuare, sigla 
„Sindicalul Șofeillor din Româ
nia" și i rmnas afiliat la „Fralia**.

Liderii Ababei. Vârdaric și 
Marincscu sunt de patere că or
ganizația dumnealor este cea 
căreia i se cuvine, de fapt, pa
trimoniul de pe vremea când c- 
xista un singur sindicat. Din a- 
cclt punct de vedere, între dum
nealor și dl. Vasile Beldie, șeful 
filialei nr. 8 a „Frăției", s-a des
chis un conflict a cărui aplanare 
nu se întrevede încă. Răbufnell 
ale acestei disensiuni, concretizate 
în comunicate ale ambelor părți, 
au apărut și în presă înainte de 
a asculta punctul de vedere al 

,celor trei mai sus numiți, le-am 
precizat un lucru. Acela că, la 

fel, voi proceda — dacă este ne
cesar — și cu partea reclamată. 
Adică voi prezenta pozițiile amân
durora, urmând ca persoanele in
teresate să tragă concluziile. Re
dau, așadar, punctele principale 
din discuția purtată Cu d-nii A- 
babci, Vârdaric și Marincscu. 
în a doua parte a anului 1990, 
dumnealor au sesizat o rupere a 
comitetului de sindicat. „In speță, 
între d-nii Badea, Anechitci și 
Beldie, care doar dumnealor re
prezentau sindicatul la toate ni
velele, și noi, care nu puteam fi 
de acord că ei își desfășoară ac
tivitatea fără consultarea celor
lalți. Opoziția noastră a devenit 
totală după ianuarie ’92, când 
in urma unei adrese trimise CN 
a! Federației „Frăția", nu s-a 
rezolvat ceea ce am cerut noi. 
Ei au continuat să lucreze în. 
același stil... Intre timp, dl. Ba
dea, ca șef de secție, a intrat în 
conflict cu ci, refuzând sa-i mai 
plătească fără sa muncească. Au 
ieșit la iveală o serie de nereguli 
cu bunuri din patrimoniul sindi
catului, cu banii chcltuiți de 
Ziua șoferilor în 1991 și 1992... 
în februarie 1993, au avut loc 
alegeri pentru funcția de șef al 
filialei. Cu largul concurs al dele
gației de Ia „Frația**, dl. Beldie a 
ajuns lider. Din 
punctul nostru de 
vedere ulegcrile fiind contestate 
de organizația Vulcan care nu 

a fost la alegeri... In comitetul 
organizației 221 au rămas două 
locuri vacante. Scrutinul s-a ți
nut pe 8 februarie. Comitetul a 
ales liderul. A doua zi, dl. Bel
die a trecut, indirect, la contes
tai ea alegerilor. S-au strâns 104 
scmnaluri împotriva lui Ababei. 
Contestația a fost aprobata de 
liderul filialei, dl. ifCldic".

Noii aleși solicita d-lui Beldie 
documentele organizației — ștam
pila și hârtiile. Nu le primesc, 
„l-o fi frica să nu descopăr eu 
niște ilegalități?*', se întreabă dl 
Ababei. In fața refuzului, liderii 
au declarat pierdută vechea 
ștampila și au comandat o alta 
la Deva. Deci, in rezumat contro
versa se referă la patrimoniu, 
despre care cei cu care am dis
cutat sunt de părere că trebuie 
împărțit celor doua organizații, 
funcție dc numărul de membri 
care din cele două Organizații ar 
tiibui să se legalizeze din nou. 
Asta deoarece ambele apar cu 
același m. — 221

Referitor la conflict, am soli- 
cilal și opinia d-lui Vasile Bel
die, liderul filialei nr. 8, cel vizat 
direct de liderii Ababei, Vârda
rie .și Marincscu. Dumnealui mi-a 
declarat: „în urma sciziunii, s-a 
stabilit exact numărul de membri 
ai .Sindicatului Șoferilor. O parte, 
100 de oameni, au ifinias la Sin-

Gheorglie OLTEANU

(Continuare în pag. a 2 a)
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Program, in fața alegătorilor

p.l VOTÂND, l.i 4 iulie 1993 sigla 
f partidului nostru, „Trifoiul cu 4 

foi”, și pe candidatul posti u,

Dl mg. Ion DĂDUI.F.A NU, - 
votați pentru:

I • un araș frun os, cu drumuri 
curate, fără gropi, cu parcuri, 
zone verzi, locuri de joacă pen-

1 tru copii și locuri dc agrenn nt in-
■ treținute și protejate

• privatizare în prestările dc 
servicii necesare orașului

• proiecție și ocrotire socială 
pentru bătrâni, tineri furii fami
lie si persoane handicapate fizio

Lupta pentru patrimoniu Excursie

L

dicatul Șoferilor, iar cealaltă 
parte a trecut la Liga. Sindicatul 
{^Merilor, în speța organ.zația nr. 

821, est i legalizat, poseda cont CEC, 
jlampna. Documentele se află 
la lider, dl. Ancchitci Mih il. In 
ce prive.?tc patrimoniul. acesta 
t/ poate imporți doar daca sin
dicatul - a desființat. Ștampila a

> v////////z/////z//w/<*<wzz*zz^zzzzzzz,zzzzzzzzzz*z/,,zzzzzzzzzzzzzzzzzzz*',*'*/Z///‘"

Negocierea salariilor
Cu ^.uțin timp in urmă, conform 

»in< i practici devenite obișnuite, 
< on-Hiul Național al Confedera
ții Sindicatelor Șof< lor din 
Jiomânia „I r.Fț a" a di-.fa.^lirat o 
noua conferință națională, așa 
cum stă bine unui sindicat ■’.rir>s.

Plinire problemele abordate ca 
pul _te de discuție, după cinn 
ac a informat iidirul filialei ju
di țenc a acestui sindicat, s-au
aflat', evaluarea activității con
siliului de grevă la nivel național, 
<U zbater i protocolului privind sa
lariile, ineheiat între guvern .și 
si.alii atc; contrar ui . . Jo. t;v 
muncă la nivel <!<■ ramură.

Totodată, Consiliul național 
d. îs ca la n .• Iul fi» cărui sin
dicii afib-d să se re lizeze n< go
tici a eonii act' 'or col. ■ dive 
muncii, precum și nogociei a 
firilor. După cum suntci 
formați, în zilele .-e urme 
fcindi tele afiliate „Frăției 
ânc< [. negock i i!u privind 
firea salariilor pi

de 
,sa- 
în- 
la 

vor 
.tabi-

amil U'9.3, în 
conformi'ate oi hotărârile guver
nului și a pr-vr doriîor p •■toc<Mn- 
hii ., mnat intre Guvcn și in 

■dic.ite. (Gh. C.)

Siiccî ,o|<« copiilor noștri 
tnkntați ne oblica, din con
siderente profesionale, sa re
venim, nu o data, a iipra a* 
celorași nume. Șj a» oard a 
fara a fi a». lî/ati ca lăudăm 
numai pe unii. Ia Târgu Jiu 
• avut Joc zilele trecute a 

I lseia ediție a concursului dc 
I

< concesionarea de terenuri pen
tru construcții în domeniul privat, 
definitivarea statutului construc- 
ți.Ior executate și neautorizate, ast
fel încât să nu fie prejudiciat nici 
statul, nici investitorul, termina
rea, conform proiectului a con
strucțiilor de locuințe abando
nate după 1989. prioritar în folo
sul tinerilor căsătoriți.

• demararea și executarea în 
regim de urgență a investițiilor 
pentru aprovizionarea cu apă 
potabilă, gaz metan menajer pre
cum și construirea de localuri de 
școală și pentru grădinițe; execu
tarea de reparații capitale a 
localurilor de învățământ exis
tente.

• restrângerea delincventei în
deosebi in rândul tinerilor nefa- 
milișli, asigurarea liniștii și si
guranței cetățenilor, in colaborare 
eu instituțiile abilitate în acest 
scop

• extinderea și dotarea cu 
rampe și întreținerea parcărilor 
pentru autoturismele proprietate 
personală, in cartiere, inclusiv 
prin dare în exploatare a lor în 
regim privat.

• realizarea de fonduri necesare 
administrației locale pentru gos

podărirea orașului prin înființa

fost ilegal declin ată pierdută. Ce 
document arată câ ștampila a fost 
in posesia lor?”

Cu toate că, la vremea respec
tivă. ziarul a recomandat celor 
certați să-.și spele rufele în in
cinta unității, am revenit și pre
zentat, din nou, acest conflict. 
Fără însă a da .verdicte, părerea 
noastră este că soluționarea poate 
veni doar de 1.1 instanță jude
cătoreasca.

Eu i o pei
Sa speram...

PREMII MUZiCALE
iutei pi dare artistic â „Or- 
plieus”. Val» a Jiului a fost 
r» prezentata d» un țți’U'p de 
șapte copii, elevi ai secției 
de muzică a Școlii generale 
nr. 1. Așa cum Ticau obișnuit 
in ultimul timp, elevii Razvan 
Alstani — »lașa a V a și ®i- 

rea de unități alo primăriei pen
tru colectarea deșeurilor.

a eradicarea fenomenelor de 
corupție la nivelul administrației 
locale și sesizarea organelor abi
litate în tragerea Ia răspundere 
a persoanelor participante 
sau implicate în acte de 
corupție dovedite, in baza legii; 
lupta pe toate caile legale îm
potriva oricăror forme dc corup
ție, mituire, trafic de influență

• revigorarea, cu implicarea 
directă a administrației locale a 
vieții culturale a orașului.

• soluționarea pe bază de pri
vatizare a situației celor două 
piețe agroalimentare din oraș.

• reglementarea statutului zo
nelor de interes turistic național 
din masivul Parâng, în avanta
jul cetățenilor, al celor ce au 
investit sau doresc să investească 
în zone, fără prejudicierea me
diului ecologic.

• colaborarea cu primarii din 
toate localitățile Văii Jiului în 
problemele dc interes comun, 
cetățenesc, pe baze de sprijin și 
înțelegere reciprocă, indiferent de 
opțiunile politice.

Aflați intr-o excursie de sfârșit 
de săptămână în frumoasa zonă 
a Cetății Alba Iillia, elevii Școlii 
generale nr. 7 Pctroșan; s-au bu
curat din plin de frumusețile na
turale ale zonei. Dar mai mult 
decât ei s au bucurat turiștii aflați 
în zonă, căci elevii noștri, conduși 
de Aurelia Nedor, Nicu -ra, 
și Alihai Bacinschi au oferit un 
minunat spectacol, pe care l-au 
dedicat eroilor neamului ce s-au 
jertfit pentru înfăptuirea marii 
Uniri a patriei. Felicitări elevilor 
și dascălilor ce i-au pregătit și 
însoțit in această excursie. (Gh.C.)

‘’r-rrt 'trrrrrrrtrrrrnrrnrrrftrilion

beriu Coconeț — clasa a JV-a 
s au num.nat printre lau- 

reați, cucerind, in ordine un 
premiu 111 și un premiu spe
cial și, respectiv, o mențiune. 
Prezența copiilor noștri a 
fost, sponsorizată de l iga sin
dicalelor miniere Valea Jiu

Cine are 
dreptate?

(Urmare din pag. 1)

caii la doctori, cai pe care se 
vedea de la o poștă că-s bolnavi. 
Arifel că de la mine de pe te
rasă am văzut tot scandalul! Gum 
dl. Birta i-a solicitat contra cost 
Iu’ dom’ dr. Gherman să-i tra
teze caij bolnavi. Acesta însă n-a 
vrut, l-a dat afară și l-a trimis 
acasă. Eu nu pot să înțeleg, din 
moment ce omul plătește și nu 
cere dc pomană, de ce nii-l ajută?".

In sprintul obiectivitătii nu 
puteam reda acest material nu
mai cy acuzațiile reclamantului 
și martorului acestuia. Acuzații 
care trebuie să vă spunem au 
fost mult mai grave și mai nu
meroase. Astfel că am solicitat 
și opinia domnului dr. Gherman, 
vis-a-vis de această chestiune. Și 
iată ce am aflat: „Pe Birta îl 
cunosc de mai bine de 20 de ani. 
Și știu că face mai nou afaceri 
cu cai. In legătură cu acuzațiile 
pe care mi le aduce trebuie să 
vă spun că intr-adevăr nu i-am 
tratat caii. De ce? In primul rând, 
Birta nu .mi-a prezentat acte do
veditoare referitor la faptul că 
este proprietarul cailor. Lucru pe 
care i l-am solicitat. Iar în doilea 
rând calul despre care vorbește 
nu necesita o consultație amănun" 
țită. Astfel că, dc la prima vede
re mi-am dat seama că are efizem 
pulmonar. O boală netratabilă a- 
scmănatoarc astmului la om. 
Este foarte adevărat că boala se 

poate ameliora prin tratament, dar 
ea rămâne activă în sine^i după 
Un timp reapare. Deci mi-am dat 
seama că nu mai pot trata acești 
cai. Nu vreau, pentru că mai pre
sus de orice beneficiu material 
stă integritatea morală a mea și 
a profesiei mele. Cât despre în
jurături aceleași acuze i le pot 
aduce și cu Iiij Birta".

Noi ne abținem de Ja alte co
mentarii. Credem și sperăm că 
am reliefat obiectiv „cazul” pe 
care nu noi suntem cci în mă
sură să-l rezolvăm. Așa Sncât 
punem punct aici, lăsând pe mai 
departe loc unei întrebări firești: 
„Cine are dreptate?"

lui. D»’ asemenea, Liga a 
sponsorizat și concursul pro
priu zis, oferind 4 premii 
speciale, decernate de juriul 
prezidat de doamna conf. 

univ. Lavinia Cuman, unor 
tinere talente din Reșița, 
Brașov și Târgu .Tiu. La con
curs au participat elevi din 
15 județe și municipiul 
București (Al. H )

HOROSCOP
GEMENI — CAE

Tranzitelc acestei perioade vi 
diminuează neîncrederea și tenr 
dința de izolare. u

RAO — OAIE }

O recentă recompensă vă poaM 
împinge spre cheltuieli excesivi 
pentru divertismente sau cadouri 
scumpe.

LEU — MAIMUȚA
Dorința de destindere vă urierv» 

tează .spre munci creative și Jea« 
tură multa.

FECIOARA — COCOȘUfi 1
Azi vă sunt favorizate studiile 

din domeniile abstracte.

BALANȚA — CÂINELE
Puterea, entuziasmul, vitalitatea 

și simpatia sunt pentru dv. yzi, 
o -iaiv incibilu „armă secreta”,

SCOliriON — MISTREȚ |
Zi propice câștigurilor prove

nind din munca .ți merit» ly tiv,

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
*

Astrele vă ajută să vn sati*fa- 
ceți dorințele, atât ale dv. eăt ți 
ale familiei. t

CAPRICORN — BOU
Atenție Ia acele relații sentL 

mentale care pot deveni obstacole 
in reușita profesională, __

VĂRSĂTOR — TIGRU

Conjunctura de azi vă poata 
aduce inhibiții și frustrări mate
riale și sentimentale. Situația 
poate fi depășită cu calm. .

PEȘTI — IEPURE
-K

Romantismul și sensibilitatea’ 
dv. sunt cele care vă pot ajuta 
în relațiile de prietenie și afaceri,

BERBEC — DRAGON
O zi plină cu întâmplări ne

prevăzute, Toate insă cm... happy- 
endl

TAUR — ȘARPE

Acum c momentul să finalizați 
ceea ce ați început la finele lunii 
trecute.

PROGRAMUL
TV.
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7,00 TVi\I Tclemalin.nl.
10,00 TVR Iași.
11,00 TVR Cluj.
12,00 La Sept. VVorldnet USIA<
13.35 Desene animate.
14,00 Actualități. ț
14.15 Ora de muzică.
15,00 Didactica. Bacalaureat ’93« 
15,15.0 samă de cuvinte.
16,00 Vârsta a treia. '
16,30 Arhive folclorice.
17,00 Actualități. ,
17,05 Anul 1948 — zori» unei lumi 

noi.
17.15 FOTBAL: Gloria Bistrița

— Steaua.
19.50 Desene animate.
20,00 Actualități.
20.35 Sport. •
20,45 Telecinematcca. Aventurile 

lui Don Juan. .|
22.50 Reporter ’93.
23.35 Actualități.
63.50 Simpozion. _

Tclemalin.nl
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Ncdeia Vulcăneană
Cronica plastica

Optimismul speranței culturale
r Mărturisesc că de mult nu mi-a fost dat să mă aflu în mij
locul unei „avalanșe" artistice în Valea Jiului. Până duminică, 6 
iunie, zi în care sala de festivități a Liceului Vulcan a fost gazda 
vernisajului expoziției de artă plastica și fotografică, manifestare 
organizata, nu întâmplător la debutul „Nedcii vulcăncnc". Expozi
ție care a reunit într-o fericită îngemănare cx-librisul, fotografia, 
sculptura, mctaloplastia, pictura și desenul.

Nu știu, dar nu cred că cuvintele pot reliefa „explozia" artistică 
restrânsă aici, în acest vechi lăcaș de cultură cure este Liceul din 
Vulcan. Nu știu, dar nu cred că cuvintele pot exprima ceea eo 
doar ochiul, mintea și sufletul pot înțelege. Pentru că ceva din 
taina și minunea firii își pune amprenta pe fiecare lucrare expusă, 
iar — in ansamblu — o notă de diversitate și ordine ne încântă 
ca prospețimea unui cireș în floare.

Și totuși — cu Inevitabila doză de subiectivism — pcrmiteți-1 
gazetarului să remarce incontestabila valoare a gravurilor ce țin 
deopotrivă de realitate și visare a maeștrilor consaerați (Dafinel 
Duinea, Alex. Rădulescu, Valeiiu Ilerța, Dana Pasca), începători 
(Mark Gligor — 10 ani), sau lucrările executate într-o tehnică 
modernă, fantezistă de confratele nostru Ovidiu Pctca (redactov 
la ziarul „Tribuna" din Sluj Napoca). Ori subtilitatea instantane
elor unor artiști fotografi precum Franciso Nemeth, Fulop Attila, 
ilvlen Bloch sau Iosif Tellmann. Instantanee aparent simple, dar 
in spatele cărora se ascunde cu delicatețe — într-o coexistență 
impecabilă — pasiunea, creația și munca artistului fotograf.

Așa cum lot „artă" trebuie să pronunțăm atunci când privim 
remarcabilele creații sculpturale ale artistului complet Iosif Tel
lmann sau plachetele executate de Franciso Ddbncr.

Iar dacă în desenele copiilor — majoritatea de mici dimen
siuni — jocul culorilor urmează parcă întâmplător un labirint al 
imaginației Invitând privirile spectatorilor spre ideile .și subiectele 
ce se potrivesc inimii fiecăruia, dacă deci „poveștile" ce se „tipă
resc" pe coala de desen spun în șoaptă minuni, pictura „matură* 
vine să pună in scenă rafinamentul și noblețea coloritului peisa
gistic Îndelung șlefuit de penelul unor artiști ca Iosif Tellmann, 
Doina Sireșan, 'libcriu Halasz sau Daniela Pașca.

Și permiteți-mi vă rog încă o remarcă. Semnificativă. Dacă în 
anii anteriori — mai mult sau mai puțin (in)voluntar — o scamă 
de lucrări aveau o vădita tentă politică, lucrările expuse acum 
reprezintă cu adevărat arta autentică. Reprezintă cu adevărat cul
tura, de care avem atâta nevoie. Pentru că — așa cum spunea 
Mihai Emincscu — „cultura este puterea popoarelorl*

Dintolo de toate acestea, rămâne însă tristețea faptului că și 
la acest vernisaj, participarea a fost sub așteptări. Ceea ce nu 
înseamnă că iubitorii de cultură au ratat șansa de a vizita o expo
ziție cu adevărat artistică, pentru ca salonul de artă va fi deschis 
zilnic până în 30 iunie.

Noi ne vom opri aici, nu înainte de a felicita organizatorii 
acestei fericite manifestări culturale, nu înainte de a aduce mul
țumiri doamnei Voichița Bădeliță, cca care a fost „motorul" ac
țiunii și nu in ultimul rând sponsorilor premiilor (Consiliul local 
și firma „Al-PIN TA Al" Vulcan). Gât dtspre premii și premi.mți 
vom reveni in pagina speciala dedicata Nedcii Vulcănenc.

Tibcriu VINȚAN

„ Gheizer"
Br -/ilia mai c-te cunoscută șl 

* ub numele de țară a cafelei"j
Finlanda — „țara celor o suta de 
î.o:: i“; Islanda — „țara gheize
relor". Uite .- a și România — în 
c-«zul un. j con-.istcnte mediutizăii
— poate ajunge cunoscută ca

la Vulcan
tingura țară din lume, cu un sin
gur oraș in caic se află un sin
gur gheizer. Și acela, doar o biată 
conductă de apă caldă sparta (de 
vreo săptămână). Adr esa: Vulcan, 
strada Dorobanți, la vreo 20 de 
metri de Punctul termic nr. 13. 
(P.N.)

Mai ceva ca-n Twin Peacks

SĂlAStîl .UB-MII
I

Totuî a pornit de la invitație. 
Lui t lă. O provocare mat» ită, de 
fapt. Ni au .o).< i.rit un număr 
de II până la 15 oam'-nj pentru 
o d. pi.i' ’C în .a laș. Am accep
tat. S-a fa. ut o lista. La data și 
ora stabilită nc-am prezentat la 
locul de plecare. Primul semn 
rău. A in< put sa plouă. Toren
țial Al doilea semn: • hicolul ce 
tre uia ',ă ne transporte nu a 
prezentat. Lucrătura și-a derulat 
mersul. O oră mai târziu eram 
îmbarcați 16 oameni într-o dubă. 
Iară gratii. Mă rog. Ajungem la 
locul cu pi icina. Terenul pe care 
urma să se desfășoare ostilitățile 
era in „defrișare", importante 
forțe coseau Iarba, o transportau 
pe margine. Mai tmc, nc-am zis. 
Avem timp su ne „antrenăm" 
puțin tn sala „de forță" de la 
subsolul clădirii din aprojriere. 
.Vine șl echipa de țot, aducând

obi tul disputei, pc carc-1 pa .im 
puțin între noi, după care il 
aruncă fiecare, pe o poartă. Apar 
adversarii, în alb și negru. Noi cu 
Urniși, ei cu materia’j antidera
pante. Noi cu patinajul, ci cu de
marajul. „Maiorul B iggs“ a lip
sit. „Agentul Coop", „Hatvk" și 
ceilalți au fost cu ei. Noi n- im 
fost chiar precatiți, așa că ne pu
tem felicita cu am luat măcar 
portarul. Altfel ci a groasă rău. 
.Scorul din teren nu contează. A 
rămas valabil cel negociat la 
masă. La masa tratativelor, evi- 
d< rit, Am stabilit de comun acord 
să ne acorde revanșa, pe terenul 
nostru. Va trebui să facem rost 
de un sălaș.

Dala viitoare știm ce ne aș
teaptă. Ne vom pregăti. 
Dacă, nu, înseamnă că 
n-am învățat nimic de la adver
sa) ii noștri din Tu i n pix. (F N )

ȘP OR I _ SPOR T ■ S POR Ț
Fotbal» divizia B

La limită
MINERUL LUPENI — MINE

RUL URICAN1 3—2 (1—0). Der- 
by-ul local nu a satisfăcut exi
gențele numerosului public, gata 
să aplaude o victorie la scor a 
favoriților și un joc în teren, care 
să înceapă cu scântei. In min. 3 
se reclama 11 metri, pentru gaz
de, dar centralul Dorin Gheor- 
ghiu lasă jocul să continue, fiind 
gata de a fluiera golul la șuturile 
razante cu poarta ale luj Krau- 
til și Păuna. Și, totuși, gazdele 
vor înscrie, tot din penalty, pen
tru că Roșea a lovii mingea cu 
mâna. A executat cu siguranță 
Kraulil și 1—0 pentru gazde, în 
min. 23. Au urmat ratări de am
bele părți .și un incident nedorit 
In min. 40, când Ștcfannche și 
păuna N.' s-au lovit cap în oap.

Ia un duel aerian, ațnbii pără
sind terenul cu șiroaie dc sânge 
pe față și chiar cu pierderea cu
noștinței, Au fost transportați 
imediat la spital și ținuți sub su
praveghere.

După pauză, jocul a pierdut din 
Interes, ambele echipe evitând 
contactele, iar publicul a taxat 
nu de puține or), acest duel, fără 
sare si piper. In min. 48, Kraulil 
a majorat scorul la 2—0, Iar 
Dulcu (min. 50) a trimis o bombă 
sub bară, făcându-se liniște. Oas
peții au înscris prin Tolciu, min. 
50, cu un șut puternic, Troncefl, 
min. 53 a înscris din nou pentru 
gazde, iar în min. 80, Ormlnișan 
cu un șut fără replică pentru 
Gâmpeanu, a stabilit scorul final.

Popice
Juniorii echipei Minerul Vulcan se pregâtese pentru turneul 

final ce va avea loc în zilele de 15—16 iunie, la Neptun, pentru 
a-și apăra titlul de campioană naționala cucerit anul trecut. După 
echipa mare, iată că viitorul este aici, asigurat și urca aceleași 
trepte ca predecesorii lor. __

Pentru locul III
JIUL PETRILA — GIR CLUJ 5192—5J17 (4—2). Gazdele cu un 

pas pe podium, au tratat partida cu mare seriozitate, câștigând 
fără emoții in fața CFR-iștilor din Cluj. Gu un Andrei Marian 
aproape dc vârful formei, jiuliștii au punctat decisiv, menținând 
media echipei la o cotă ridicată.

Dar iată autorii acestei victorii: Andrei Marian 933 p.d.)
Ilordilă Ion 895 p.d.; Ghcțca Marius 875 p.d.; Scorțea Ion 863 p.d.J 
Dobricâ Marcel 840 p.d.; și Ghcrman Radu 786 p.d.

De la oaspeți Dumitru Bese 919 p.d., Popa 859 p.d. și Țigle» 
871 p.d. au obținut cele mai bune rezultate.

Rubrică realizată de
Dotei NEAMȚU

Turneul internațional 
de lupte

La Petroșani în zilele de 11, 12, 
13 iunie se va desfășura tradițio
nalul turneu internațional de 
lupte, cu participarea mai mul
tor țâri, cârc și-au anunțat pre
zența de acum o lună.

Lotul țării noastre se află în 
cantonament la Petroșani, încă 
de săptămână trecută, cuprin
zând pe cei mai valoroși sportivi 
din țară. Dc la Jiul Pclrila este 
prezent Ioncluș Cimpoicru, cat. 
71 kg, câștigătorul medaliei de 
aur, la campionatele naționale dc 
lupte libere.

RUGBY

Dacia în viteza.
DACIA PITEȘTI — AS PJh-l 

ROȘENI 4—2 (3—0). In rr’n. 4Bt| 
oaspeții au „deranjat leul", c.Mflj 
nu-șî fixase încă bine prada, pri<9 
acel afao purtat de Zvanciuc șl 
Gavriluț, ultimul trimițând <M 
puțin pe lângă bară. A urn.ta 
„răcnetul" ți bineînțeles vlctorM 
Gazde ie au și mai cat peste 2 mâț, 
nute, din lovitură lilzecă de la țt 
de metri prin Ghergo. „PitietaȚ 
Preda s-a dus direct la gol, mta. 
39, acțiune peraonaUL lai ta 
ultimul niln-ul al prinei repitM 
același Ghergu a „ffrcul" 3—0, *4 1 
fondul unei reclamate poziții <M 
ofsaid, din partea oaspeților. «.

Îmbărbătați la pauză do GofftJ 
Tonca, jucătorii săi prind or-aj 
și, in min. 47, juniorul MHrofad 
trimite balonul în plasă, din cen
trarea lui Dodcnciu, Mitrofaa 0 
Zvanciuc, cei doi curajoși, rat<MH 
ză din fața porții încă o ocaaMț 
iar balonul ca drept răzbunare ta 
opicște în cealaltă poartă, A mar? 
cat extrema Preda. Iordache | 
ajuns singur pe contraatac, dpatf ' 
cu Bratu in față, dar șansa o*, 
i-a surâs. In schimb a mărești 
Zvanciuc. min. 75, după an i-rtar 
șit un-doi cu același lordaeho 41 
astfel, cu 4—2 la activ, raxdeta 
încheie victorioase o partid», taar* 
totuși, nu lc-a ridicat prdblem» 
In ultimele 10 minute ele au ta* 
mas și în 10 oameni. *'

Cu sprijinul Primăriei or 
lui Vulcan, Clubul copiilor 
elevilor din localitate orgamz 
astăzi, 9 iunie 1993, o excursia 
copiii fruntași ai cercurilor 
care le frecventează, pe
traseu Deva — Hunedoara 
Simeria — Geoagiu. Copiii m> 
însoțiți de dl. director Dw»i<ru 
Fcloiu.

.......................................... ............................... .

Fotbal foni in in
UNIVERSITATEA PETROȘANI — FLAMURA SATU MARIJ 

7—9 (J—0). Joc bărbătesc, 4 cartonașe galbene acordate oaspete» 
lor, o trimitere in tribună a unei jucătoare de la Flamura, un ar»’ 
bilraj bun și o evoluție p<stc așteptări a gazdelor, iată câtevd 
elemente cure au definit victoria la scor a UniveiskflțiL

Primul gol a fost înscris in. min. 23, cu latul de jucătoare^ ț 
Niță, care a trimis in poarta o centrare dc dreapta, venita cta ■ 
la 'Focar.

După patru minute, Lupu a transformat un 11 m, iav Titiamț 
in min. 38, a marcat golul trei. ;

După pauză, Titianu, min. 48, a majorat scorni la 4—0, dupi 
un atac in doi purtat In mare viteza alături dc Lupu.

Oaspetele nu au putut opri iureșul Universității șl vor maî 
incasa încă trei goluri, unul maî „frujnoa" decât altul. Cercel ■ 
fost faultată ta careu și pcnalty-ul acordat a fost transformat în , 
gol dc către Mai ia Klss. A urmat 6—0, prin golul marcat de Ti- i 
tianu, și ultima reușită în poaita adversarului a aparținut jncăa- i 
toarci Lupu. 7—0, scor sever pentru Flamura, o echipă de locuf j
trei, caic a făcut tot posibilul pentru a limita diferența.

Universitatea: Popa — Bcleț, Hurjul, Ciulavu, Klss Marfa, 1 
Toi ar, Sâi b (nun. 68, Dascălii), Nița, .Ștefan (min. 47, Cercel), Lupți, ' 

Titianu.
1 L i

FOTBAL FEMININ
REZULTATE TEHNICE: Farul — Strana 

16—20; .Știința Petroșani — Minerul Lupcni 
1.1—9; Grivița — C.SM .Suceava 2->—3; C.SM Si
biu— Spoitul .Studențcso 62- 0; Universitatea 
Timi.șoiua — CFR Constanța 27—14; .Știința 
Baiu Mare — Dinamo 12—8.

CLASAMENT
1 Steaiiâ 45 li 0 4 37
2. Univ. Timișoara 15 10 0 5 35
X Grivița București 15 10 0 5 35
4. Farul 15 0 1 0 31
5. Știința Baia Mare 8 l 6 32
6. C.SM Sibiu 15 7 1 7 30
7 Știința Petroșani 15 7 1 7 30
H. Minerul l.upcni 15 7 II 8 29
9. Dinamo’) 16 6 d 8 27

10. CFR Constanța 15 4 2 9 25
11. C'SM Suceava’) 15 5 l 0 25
12. Sportul Studențcso 15 2 0 «3 19

ETAPA URMĂTOARE, J2 iunl e: Mine iul
Lupenl — Știința Baia Măreț Dinamo — Farulț 
Steaua — Universitatea Timișoara! CFR Con-* 
stanța — C.SM Sibiu; Spoitul Studcnțcvc — Gri
vița; C.SM Suceava — Știința Pclroțanl.

,’) Erhip.* penalizate.

REZULTATE TEHNICE: Ardeleana Alba Iw 
lia — îndes Sibiu 1—0; Unîv. Petroșani — FkH. 
muia S.ilu Mare 7—0; Mucart Gluj — ÎU Oră-, 
dea 3—0; CI R Tg. Mureș — Femina Sf. Gheorghșr 
6-0.

•
CLASAMENT

27Î1. Ardeleana Alba Iuha 15 13
15 13

1
1
2

1
1
5

76— 9
62-J 3
27—21

2.
3.

Univ. Petroșani 
Flannua Salu Marc 15 8

4. Golorom Cotllca 15 8 1 6 26-10
5. Mucart Gluj 35 7 2 6 28—25 J6
C. Femina Sf. Ghcorghe 16 i 3 9 20—44 H
,9. Îndes Sibiu 15 4 4. 40 27—33 9,
8. GFR Tg. Mureș 13 1 G 8 11—65 8
0. IU Oradea 15 1 1 13 0—63 3'

ETAPA URMĂTOARE, 12 iunie: Colorom , 
Cotllca — Ardeleana Alba IiJia; Tndes Sibiu — 
Mucart Cluj; IU Oradea — Universitatea Pe- , 
troșani; Flamura .Satu Marc — CI'Jl’Ttf
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ULTIMA 
ORA

Ieri, 8 iun.e, la Regia Autono
ma a Huilei din Petroșani, a sosit 
o delegație formată din dl. Vic
tor Hrvbenciuc, secretar general, 
<11. Dumitru Popescu, ministrul 
industriilor, precum și alți 
factori de decizie din cadrul De
partamentului minelor.

Sosirea delegației este un răs
puns la demersurile făcute pe lân
gă Minister, Guvern și Președin
ție de către Liga Sindicatelor Mi
niere „Valea Jiului**, împreună cu 
conducerile exploatărilor minie
re din zonă. In cadrul ședinței, 
care a început la ora 12, s-a ana
lizat situația creată prin reorga
nizarea Consiliului de Adminis
trație RAH Petroșani.

Amintim că vizita de lucru a 
I delegației a anulat anunțata de

plasare a circa 200 de mineri în 
I' București. Amănunte despre cele 
(discutate, precum și rezultatele 

«discuțiilor purtate le veți putea 
f ofta în ziarul de mâine.

MICA
color 

Madc 
Jetso-

VANZARI — CUMPĂRĂRI
► r

VÂND urgent televizor 
Ftinai, video VPG Orion, 
4lapan, combină muzicală

l nic la preț convenabil. Informații: 
Lrtipcni, str. Crinilor, bloc 42/45. 
(3902)

VÂND sau schimb apartament 
ultracentral, 3 camere, cu garso
nieră, plus diferența. Petroșani, 
str Cloșca 4/7 (lângă fosta Expo- 
Mobila). (3899)

CUMPĂR apartament Petrila, 
, sau Petroșani. Petrila, 8 Martie, 
) 39/14 (Impact Electronic), telefon 
j 5X1456, intre orele 18—20. (3755)

VÂND Trabant 601 și piese de 
uchimb. Telc-fon 560663. »(3826)

VÂND video recordcr, televizor 
aJb-ncgru. preț convenabil. Tele
fon 544286. (3800)

VÂND urgent, preț convenabil, 
ARO 10.04, 3 ani vechime, 35 000 
km. Petroșani, Aviatorilor 11/11, 
după ora 18. (3646)

VÂND microbuz Volkswagen, 
transport marfă, preț convenabil. 
Petroșani, Radu Șapcă 
40/1. (3908)

VÂND apartament 2 
confort I, petrila, zona 
telefon 541115, până la ora 
(3909)

VÂND garsonieră confort I, Pe
troșani, General 
C/34. Informații 
tO—19. (3912)

VÂND Dacia

I
 Informații, zilnic, Petroșani, 

rănești, 39. (3914)

VÂND garsonieră confort
»tr. Vasile Alecsandri, bloc 6, sc.
1, ap. 18, Vulcan. (3913)

VÂND televizor color — 85 000, 
video recordcr — 140 000, mobilă 
sufragerie, ladă frigorifică și fri
gider. Petroșani, Anton Pann, 30. 
(3915)

(colonie),

camere, 
centrală, 

15.

Dragalina, 10 
zilnic, între orele

1310, 35 000 km. 
Dâ-

I,

VAND video tecorder Orion, 
175 000, stare perfectă dc func
ționare. Telefon 542038. (3907)

I
VÂND apartament 2 camere, 

f’etroșani, General Vasile Milea, 
bloc 29/18, telefon 512110, orele 
18—21. (3920)

VÂND apartament 2 camere, 
Deva. Informații: telefon 511102, 

(3921)

FAPTUL
In provincia din nordul Chinei 

Hubei, in timpul lucrărilor de 
primăvară, un țăran a descoperit 
vase de bronz antice cu o vechi
me de 3000 de ani. După cum 
informează Agenția China Nouă, 
oamenii de știință chinezi le-au 
încadrat în categoria „celor mai 
înalte valori culturale ale țării**.

Potrivit inscripțiilor de pe pe
reții vaselor, unul din ele —■ 
„Hui" —, destinat păstrării pro
duselor, a aparținut șefului gu
vernului primului împărat din 
dinastia Shan (scc. XVI—XI 
înainte de Hristos). Hieroglifele 
atestă că pe funcționar îl chema 
Tzitzî. In acele vremuri, ccl ce

deținea vase de bronz demonstra 
poziția în societate. Vasele erau 
folosite nu numai pentru nevoi 
casnice, ci și ca zestre.

Intre altele, arheologii chinezi 
afirmă că vasul „Hui" făcea parte 
din zestrea uneia din fetele fa
miliei ministrului Tzitzî, care 
s-a căsătorit cu o persoană sus- 
pusă din împărăția Hucijiu, si
tuată pe teritoriul actualei pro
vincii Hubei.

Oamenii de știință chinezi su
bliniază că vasele descoperite și 
inscripțiile de pe ele vor ajuta 
la studierea mai detaliată a is
toriei acelor vremuri.

DIVERS
PUBLICITATE

PIERDUT carnet student pe nu
mele Androne Rarnona, eliberat 
de UT petroșani. 11 declar nul. 
(3901)

PIERDERI
I

Publicitate
Societatea Comercială 

„ZORI NOI” S.A. 
Petroșani

cu sediul in Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2, 

ANGAJEAZA

—Contabil șef

— contabil principal

— lucrător gestionar
Relații privind condițiile de studii și vechime se pot 

obține la telefon 541662.

PIERDUT carnet student pe nu
mele Popescu Titu-Vasile, elibe
rat de UT Petroșani. 11 declar nul. 
(3911) ,

PIERDUT carnet student pe nu-

mele Vîlcu Horațiu, eliberat
UT Petroșani. îl declar nul. (3917)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Sîrbu Petru, elibe
rată de FE Paro.șeni. O declar 
nulă. (3918)

de

PIERDUT carnet student pe nu
mele Hodorog Marian, eliberat de 

■ UT Petroșani. 11 declar nul. (3923)

DECESB

I AMILI \ îndurerată anunță decesul bunului unchi

ILIA ANTAL (80 ani)

înmormântarea va avea loc joi, 10 iunie, ora 15. Cortegiul 
funerar pleacă dc la Biserica Evanghelică. (3922)

FAMILIA Ștefan Sofia, profund îndurerată, anunță dispariția 
regretatului soț, lată, frate, bunic, cuscru

ȘTEFAN GIIEORGHE
Dumnezeu să-l odihnească. (3921)

F VV1ILIA Tențier Adorian, cu adâncă durere în suflet anunță 
dispariția regretatului iată, socru, bunic

ȘTEF AN GIIEORGHE
Nu-I vom uila niciodată. (3925)

COMEMORĂRI

nfvlA.U, TltECUT 6 Iuni de lacrimi si durere de când scumpa 
noasira sorii 1

DODU MARIA

ne-a părăsit pentru totdeauna.
Odihneascâ-se in pace I Ileana, Viorica și Ghițu Piutcanu. 

(3838)

PIOS omagiu la împlinirea a 6 luni dc la trecerea în lumea 
umbrelor a celei care a fost o buna mâinii, soacra și bunică

DODU MARIA
‘Lacrimi și flori pe tristul ei mormânt. Familia Tonca. (3839)

CU IMAGINEA scumpii in .suflet și amintirile clipelor minu
nate, un pios omagiu la 40 zile dc la plecarea in lumea color drepți 
a OMULUI •

dr. sociolog HADGIA PETRU
Sunt flăcări care nu se sting. Sofia. (3812)

Cotidianul de opinii șl informații „ZORI NOI" apare tub egide 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 

înregistrată le Registrul Comerțului tub
•r, J 20/021/1991.
- Cont virament: 107000201 — BCR I’e- 

. IroșanL
Directori M1RCEA BUJORESCg 
Olrector i» executivi Inp- Alexandru 

• •OGOAW”*

NOI" S.A.

i

Consiliul Local lll/LNI
ANUNȚA .4

In vederea descongestionării pieței agroalimentarc din 
zona Liliacului, de rulote și tarabe, începând cu data d 
15 iunie 1993, toți vânzătorii de produse industriale își 
vor desfășura activitatea în spațiul rezervat în acest scop 
la Bărbăteni, unde se organizează târgurile cooperației 

meșteșugărești.

Ncrespcctarea dispozițiilor referitoare la această ho
tărâre va fi sancționată conform Legii nr. 12/1990, com
pletată cu Legea nr. 42^1992 și nr. 60/1991.

Societatea Comercială 
„ASVIL” S.A. Lupeni

ORGANIZEAZĂ
iu data dc 15 iunie 1993.

CONCURS 
pentru ocuparea postului de 
— JURIST 
înscrierea și relații suplimentare, 

al societății, telefon 560452, int. 180,
Ia biroul personal

Societatea Comercială 
General Trans S.A. 

Petroșani
str. Livczcni nr, 12

ANUNȚA:
Organizarea in data dc 28. OG. 1993 și in continuare, 

in fiecare zi dc luni, a unei LICITAȚII la sediul societății 
din str, Livczcni nr. 12, pentru vânzarea unor mijloace de 
transport auto.

Lista cu mijloacele dc transport sc poate consulta la 
sediul societății. (Factura 1067)

PUBLICITA TE
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA Z675 

Petroșani, str. Nicolae Bălcescu nr. 2. 
Telefoane: 541662 (dircclor-icdaclor țcf); 
545972 (țlireclor execotiv-adminlstraliv 
difuzare). 542464 (secții). Fax: 093/545972.

TIPARUL; Tipografia Petroșani. Str- 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 541363.

Malerialelo occomandale fi 
nepublicale uu sa restituia. Res
ponsabilitatea morală și juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu. 
prinse ie articole aparțin, la 
exclusivitate, autorilor.

i ’ .

ECHIPA DE SERVICIU;

Rcsponsabil de număr 
TiberiU V1NȚAN

Corectura

Emilia A CHIR EI 
Viorica FIRJULESCU


