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COTIDIAN DE OPINII Șl INFORMAȚIE APARE IN VALEA JIULUI

j începând cu 1 iunie

Salariile se indexează cu 2800 de lei
O hotărâre guvernamentală prevede indexa

rea salariilor cu începere de la 1 iunie a.c. A- 
ceasta s-a făcut ca urmare a creșterii prețurilor 
peste nivelul scontat. S-a decis ca valoarea in
dexării medii pe fiecare salariat să fie de 2800 
de lei pe lună, sumă bruta, deci impozabilă. 
Baza de calcul a constituit-o salariul mediu 
brut (impozabil) pe economie.

Indexarea pentru fiecare salariat în parte se 
va stabili de către consiliile de administrație ale 
fiecărei societăți comerciale sau regii autonome, 
după consultarea sindicatelor. Conform cu ho
tărârea guvernului, noile salarii trebuie să țină 
seama de nivelul producției, astfel încât unită
țile să nu înregistreze pierderi în urma indexării.

Pentru șomerii aflați în plată, cât și pentru 
viitorii șomeri, ajutorul sau alocația de sprijin 
se indexează tot cu 6 la sută.

Datorită creșterii prețurilor de consum în in-

tervalul martie—aprilie a.c., guvernul a hotă
rât indexarea următoarelor venituri pentru luna 
iunie și în continuare cu un coeficient de 6 la 
sută: pensiile de asigurări sociale de stat, in
clusiv ale pensionarilor Bisericii Ortodoxe Ro
mâne, ale artiștilor plastici și scriitorilor care 
au fost integrate în acest sistem, pensiile mili
tarilor, ale agricultorilor, indemnizațiile de în
grijire acordate pensionarilor încadrați în gra
dul I dc invaliditate. Sunt indexate, de aseme
nea, ajutoarele pentru soțiile militarilor în ter
men.

Alocația de stat pentru copii se majorează cu 
100 de lei pentru fiecare copil. Sumele rezultate 
în urma indexării vor fi incluse, începând «u 
luna iunie a.c., în drepturile bănești respective, 
obținându-se, astfel, noile cu.intumuri ale a- 
cestora. (Gh. OLTEANU)
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de Ia „JIUL” 
s-a spart

■ Fotlmliștii se destăinuie
I

Ieri ne-a vizitat la redacție Un grup masiv de fotba
liști de la Jiul Petroșani, care și-au exprimat o serie do 
nemulțumiri în legătură cu modul in 
(tehnic: și administrativ) acest «lub.

Ne rezervam dreptul de a publica 
cele care sâ lămurească pe iubitorii
„grandoarea și decadența" echipei noastre de suflet 
împreună — să-i depistăm pe adevărații vinovați. Din a- 
cest moment, mingea e la noi! (M. B.)

care este conclus

Pe la începutul .inului 
când se căuta o strategie 
trecerea la economia de 
.adaptată specificului național", 
domnul Anghel Rugină propunea 
ca bază de pornire întărirea mo
nedei noastre, leul. Probabil vâ 
aduceți aminte despre ideea 
distinsului economist, de a crea 
an leu de argint, puternic și 
oonvertibil. Această idee, ca și 

. altele, a fost (prea) ușor abando
nată. Nu sunt in nul,ură să a- 
ifrm că ar fi fost cea mai potri
vită alegere — nic; măcar 
era realizabilă. Nici nu 
să fiu catalogat printre 
care se arată 
este câ acum 
ajuns la cote 
scăzute. După 
liberalizare a 
rut primul blocaj la nivel 
croeconomic. Problema a 
rezolvată insă destul de 
J- și simplist — 
râre guvernamentală. Nu 
mult timp s-a făcut simțit 
nou blocaj financiar, 
swp.’r, de o nouă hotărâre.
toate acestea, există și acum des
tule întreprinderi care se lovesc 
de mari greutăți in platirca-in- 
tasarca datoriilor. Cine știe cât 
și până când v va m iii merge 
pe sistemul ăsta original. Ches
tiunea e câ fenomenul dc înda
torare s-a extins, afectând socie
tatea și la nivel 'micro. Acum, 
aproape fiecare cetăț- ari c dator

TlAGCL-tilui, pentru 
sau chirie, fie unor

d icâ 
doresc 
vitejii 

după război. Cert 
a 

de 
de 

apâ- 
ma- 
fost 

simplu 
printr-o hotă- 

după 
un 

Urmat, de- 
Cu

valoarc-.i leului 
inimaginabil 
două etape 
prețurilor a

cuiva. Fie 
întreținere 
instituții ca băncile de credit ori 
casele de ajutor reciproc. Deja 
prietenii .și cunoștințele nu mai 
dau bani cu împrumut. Nici 
măcar cu dobândă. Inflația galo
pează mult prea repede pentru 
a putea ține pasul. Credeți cum
va că patronii firmelor particu
lare sunt ocoliți de fenomenul 
datoriilor ? Dacă da, vă înșelați. 
Cunosc și cu câțiva, proprietari 
ai mai multor localuri, magazine, 
vehicule de transport, autotu
risme. Par prosperi, lipsiți de 
griji și obligații. Atâta doar că 
au și ei câteva zeci de milioane 
datorii pe la diferite bănci, 
reți-i unuia o sută de mii 
prumut — cu dobândă și pe 
men scurt — și vedeți care 
este reacția. „Banii trebuie 
circule cât mai repede posibil, 
altfel pierd. Și nu-mi permit...”. 
Cel mai rău e — tot mai rău — 
câ unii oameni au ajuns sj 
îndatoreze pentru a-și 
subzistența. Asta in timp ce 
fl.iția crește iar protecția socială 
reala rămâne un deziderat.

Fiecare suntem — sau voin 
curând — datori fiecăruia. I 
soanelor particulare, însă, 
vernul nu le compensează dato
riile. Ce a fost, am văzut, 
este, vedem. Și-o sa fie și 
bine.

PROGRAMUL TV

— în serial — urli- 
fotbalului despre

Și —

SAPTAMANAL

Apărarea Civilă a municipiului 
Petroșani comunică:

Ce- 
im- 
ter- 

lc 
să

se 
asigura 

in-

i £i 
I’cr-

KU-

Ce 
mai...

Joi, 17 iunie a.c., in municipiul Petroșani se va des
fășura un exercițiu do alarmare publică, organizat de că
tre Statul Major de Apărare Civila Județean Hunedoara 
și Consiliul Local al municipiului Petroșani. Scopul exer
cițiului, care va începe la ora 13, este: a) Pregătirea șe
filor apărării civile, statelor majore de aparare civila și 
somi'-iilor de specialitate de apărare civilă de la municipiu 
și agenții economici privind măsurile ce se iau în timpul 
alarmei aeriene, b) Funcționarea mijloacelor de alarma 
re. c) Cunoașterea semnalelor de aparare civilă de către 
populație și salariați și a modului de acțiune la alarma 
aeriana.

Pe timpul exercițiului de alarmare publica se intreiu- 
pc circulația pietonilor și autovehiculelor. Cetățenii sunt 
obligați sa ocupe locurile de adâpostiic, sa respecte regu
lile și măsurile de aparare civila, cât și indicațiile oiga- 
riclor de ordine.

După introducerea semnalului „ÎNCETAREA AI AR
MEI AERIENE", activitățile se rc ian în mod normal.

Acest comunicat ne-a fost remis de către Statui Ma
jor de Aparare Civila al municipiului Petroșani.

Gheorghe OLTEANU

Greva mecanicilor de locomotivă
IMiss \ alea Jiuliti își schim

ba șosetele. Oare ce reclamă 
poartă acestea? X a bisam 

ghiciți...

i ■ Trenurile dc marfa vor
ipte a zilei de 11 

fost dt Linșată greva 
d<- locomotivă.

O
iunie
m?W:
Dimm
ce 
dl
Jt'
Caia un aflat că, la aO'-a oră, cir
culau în ă trenurile de călători 
pl< aU> în cursă in.n'nl' de ora 
declanșării conflictului de mun
că. Tot telefonic l-am contactat 
și pe dl. losif Murg, liderul sin- 
dic.il al mecanicilor de locomo
tivă din Depoul Petroșani. Dum
nealui ne-a relatat că, pe tim
pul grevei, vor continua să oir-

ll ora
.1

Hor
ic ița. la opt și cincispicze- 

rnin'.ltc, am luat legătură CU 
Aurel C’rfțu șef d- tură la 

ai! ifouil CI-î! Petro .ard, de la
un fl it că, la aș" 
în* î trenurile de

ciitula in continuare
culc trenurile de marfa 
tr inspoi tu
Jimenle, medicamente, 
pentru animale), păcură, 
rină, benzină, butelii do 
cereale.
întreruptă
cu 
ta 
re 
în 
ție 
de 
la trenurile de călători, dl. Murg 
a precizat că „acelea care, la ora 
7, erau In circulație își vor con
tinua cursa până ce vor ajunge

care
m. i furi perisabile (a- 

furaje 
molo- 

aragaz, 
va fi 

trenurilor
D> asemenea, nu 

circulația 
navetă închisă cmc transpor- 
carbune, a tr-nurilor milita
și a altoi a care se vor mine 
circul iție pe bază de dispozl- 
dc la Federația Mecanicilor 
Locomotivă Brașov. Referitor

la c.ip de stație. După 
mecanicii urmează sa 
locomoiivi-lc in cel mai 
depou". IntrcLându 1 ce 
domnia sa despre 
Judecătoriei sectorului l 
rești, care considera ca 
greva declanșată dc 
di locomotivă, dl Murg a 
puns că: „Noi o con*idcr®|i le
gală. Ceea ce noi arii solicitat s-a 
încadrat în limitei'- bunului simț. 
Nu am fo t, in> i, înțeleși și de 
aceea continuăm tratativele cu 
noul consiliu dc administiați'- 
al SNCFIt".

aceasla, 
introducă 
apropiat 

ciedc 
comunicatul 

Bucti- 
i legală 

mei liiicii 
răs-

Garda financiară intervine
Timp di mai multe zile Garda 

Financiara, mai exact un grup 
de comisari ai Găi.'ii s-au aflat 
in Valea Jiului. Cu sprijinul po
liției rutiere au făcut conlmalc 
inopinate. Săptămână trecută, la 
peste 80 de mașini. Scopul con
trolului, depistarea cazurilor de 
transport ilegal de mărfuri, pre
cum .și de eludare a legilor cu 
privire la procurarea .șl aprovi
zionarea cu mărfuri a unor fir
me, fie ele SUL, Societăți pe

acțiuni cu capital majoritar de 
stat sau Asociații familiale. ' In 
marca majoritate, cei eoni rulați 
sc aflau tn liniile Ic le.p.alibițiK. 
I'.XCCpțiile de la b g.dilate, cons
tatate de comisei ii din garda 
au fost analizate a doua zi. in 
prezența celor implic.tți, Ia sediul 
din Petroșani al Gărzii Financia
re. Pentru ce; vizați, s-au 
aplicat prevederile legislației in 
vigoare. (Al. II.)
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Domnul inspector general Ghcorghe Cândca declara ;

„GRĂDINIȚA nu
Joi, grădinița de pe Maleia s- a ..bucurat” 

r ile o animație fără precedent in cei 15 ani 
de funcționare. „A apărut și unul cu o 
bălă, care nra amenințat că-mi dă cu ea 

1 în cap" mi a declarai domnul inspector ge
neral Gheorghe Gândea, mirat de apariția 
mea inopinată.

In curte, culegeau flori de câmp vreo 
șapte grădinari. De pe trotuarul advers 
aruncau pris iri furioase trei femei, Una 
mi-a explicat: „In socialismul ala acru s au 

I făcut unități de învățământ, să știe orici
ne să» scrie, in democrația asta dulce, sin 
unii să facă eră ..mc, în școală. Unde s-a 
mai pomenit așa ceva?"

Domnului inspector general nu i a plă
cut faptul că am nimerit taman in toiul 
discuției: ,,E o probb ma care ne interesea
ză pe noi". După aceea s-a mai domolit. 
„Avem mai multe sesizări că această gră
dinii j funcționează așa cum n ar trebui. 
Suntem puși in situația săi o desființăm, 
Num.irul minim de copii pentru un po^t 
i le de 25, iar frecvența aici este sub 10.

se desființează”
Nu putem s-o menținem, că trebuie să 
plătim un salariu Soluția noastră osie 
următoarea: NU SE DESFIINȚEAZĂ, IN 
MĂSURĂ IN GARE EDUCATOAREA ISI 
ADUCE NUMĂRUL MINIM DE GOPlI 
Dacă RĂII Petroșani, așa cum spunea dl. 
inginer Serafinceanu, poate plăti un sala
riu pentru o educatoare la 7—9 copii, noi 
ie lăsăm spațiul la dispoziție. Cu o con
diție: să nu i se schimbe destinația. ConJ 
form legii, nici un spațiu care reprezintă 
■școală nu poate fi folosit (închiriat) în alte 
scopuri".

In concluzie, dacă doamna Dabija nu 
reușește să-i aducă zilnio pe cei 25 de co
pii înscriși (sau alții) la grădinița de pe 
Maleia postul se desființează. Copiii vor 
merge doi kilometri până în oraș, dai? la 
care grădiniță? Grădinița cu program nor
mal nr. 4, cea mai apropiată, de pe strada 
Constructorul, funcționează cu 5 grupa 
intr-un spațiu foarte mie, total necores
punzător. I’raclio, acești copii de pe Ma
leia ar rămâne în afara procesului de în
vățământ., ceea ce nu-i deloc de dorif. 
(Șt. G.)

Societăților care au călcat 
pe bec, Poliția sanitar v ctc- 
rinară le-a aplicat

HOROSCOP
GEMENI — CAL

Remaniere
ir

V>neii a ivut loc Ia Petroșani, 
c.'iiâ rința municipală a Frontu
lui Democrat al Salvării Națio
nale. /X fost aleasă, cu acest pri- 
fr l noua conducere a filialei lo
cale a F.D.S.N. I.ider este acum 
domnui Constantin Buluț.i. (Al. ÎI.)

Studen(i și 
examene

L.r
Ta Universitatea Tehnică clin 

Petroșani s-au încheiat cursurile 
in semestrul al doilea, urmate, 
prompt, de ieri, dc începerea se
siunii de examene studențești. 
£>aca fiecvcnța la cursuri și se
minalii este facultativă, susține
rea examenelor este obligatorie. 
A-sta-i situația. (T.S.)

Sfârșit de piață, cu misionari
Un sfârșit de piață, -țineri, In 

Petroșani, iți oferă surprize. Nu 
din astea plăcute: că s-ar ieftini 
prețurile, ci dc cu totul altă na
tură că nu inaj știi cam în ce ca
tegorie sa le clasifici. Căldură 
mare, ce mai... Și dozatoarele 
de sucuri au transpirat. Unul nu 
mai avea decât două sortimente 
de lichid racoios. altul este lă
sat in pană dc pompă. Ge ți-e și 
cu creditul ăsta...

La doi pași un grup dc misio
nari (treaba lor ce cult or fi fost) 
încearcă clin rasputer, sti-și im
pună Dumnezeul lor. Lumea cas
că gura, adunându-sc în jurul ’or. 
Nu știu dacă ascultă sau nu. Dar 
misionarii, pletoși, transpirați, im- 
brăcați ca orice ins oarecare, nu
mai a „trimișii lui Dumnezeu" ntț 
arătau. Ce sa-i faci... Vremuri 
gr*.le domnule...

Dintr-o gașcă dc țigani, adu
nați iangu o camionetă se des

prinde unul mai tuciuriu și mai 
dezmățat și începe să-i care 
pumni unui român (îmbrăcat în 
costum de blugi), cc-.și ducea cu 
greu băutura din cap. Nu intervi
ne nimeni. Doar o femeie îl face 
pe țigan animal și țiganul era 
chiar să-i demonstreze că nu-1 
om. Noroc cu un ortac de-al lui 
cu nu l-a lăsat să-l măcelărească 
pe cel dintâi sau pe femeie. Fără 
sa vreau m-am uitat în jur, spu- 
nându-mj „ce bun era un polițist 
să fi fost prin preajma"... Dar de 
unde?...

Și lucrurile au intrat în nor
mal ca Și cum nimic nu s-ar fi 
întâmplat. Un fel de selecție na
turală în piață. Rezista cine poa
te. Oricum pe nimeni nu Intere
sează chiar dacă firma „Priete
nia" Îndeamnă la altceva decât 
la violență.

Amenzi do 
câteva 

milioane de 
lei

Bl Au fost. «le asemenea, 
retrase din vânzare cantități 
mari de carne și produse lac
tate

Urmărind constant modul In 
care sunt respectate normele dc 
igienă, abaterile de la tehnologie 
și atentatele la sănătatea publică 
în societățile de stat Și particu
lare, Poliția sanitar-veterinară din 
Vulcan a aplicat, în intervalul 
•ianuarie — mai 1993, amenzi in 
valoare de 3 667 000 dc lei. Prin 
aceasta s-a avut și se are în ve
dere prevenirea intoxicațiilor și 
practicarea unui comerț civilizat.

Tot în perioada amintită, în 
vestul Văii Jiului au fost confis
cate Și retrase din vânzare — 
dintr-un total de 116,8 tone de 
carne și 55 de tone de produse 
lactate desfăcute în piețele agro- 
alimcntare din Vulcan și Lupeni 
— 11,7 tone de carne infestată, 
0,3 tone ue preparate din carne, 
800 kg dc pește .și 800 kg de 
produse lactate.

Au fost examinați trichinelo- 
scopic 1665 de porci dintre care 
230 au fost găsiți pozitivi. (Gh. 
OLTEAN U)

Sâmbătă, la Vulcan, piața agro- 
alimenlară va li separată de 
talcioc. Această măsură urmează 
aceleia similare, luată la Petro
șani, cu puțin timp în urmă. In 
speranța că onorații comercianț.i 
vor înțelege situația și nu vor 
crea probleme organelor de or
dine, vă invităm sa priviți cț) 
atenție această imagine, cu care 
nu vă veți mai întâlni la Vulcan: 
cățeluși de lut ars, in mijlocul 
grămezii cu semințe de dovleac 
.și floarea-soarelui, iar în jur o 
întreagă familie de afaceriști re
calcitranți.

Foto: Ștefan CIMPOI

Omagiu artistic lui
Eminescu

Sala Teatrului dramatic T.D. 
Sâr u“ a găzduit sâmbătă o fru
moasă manifestare culturală în
chinată lui Eminescu. Au luat 
parte membrii grupului „Excel- 
*ior“.

Luni, tot la Teatrul dramatlo, 
continuând seria de m. aifesturi 
culturale consacrate sărbătoririi a 
120 de ani de e:.i .tenț i a Școlii 
generale nr. 1 din Petroșani, des
fășurate sub semnul „Luceaf. ni
lul poeziei românești", In memo
ria Poetului nostiu național, ele
vii școlii au susținut în fața cole
gilor >> părinților un remarcabil

spectacol. Cu acest prilej au fost 
de rnate 'lin partea Fundației 
ci. ude .,1 D. Sârbu" premii ce
lor ai L>unl elevi la disciplina 
„Linii a și literatura roman.i“ din 
or; ș, precum și premii unor 
tinere talente muzicale.
Ieri, un r c o 1 t a 1 

dc poi zic Intitulat „Aducând cân
tări mulțime" susținut dc acto
rul Florin Plaur, urmat de un 
nou spectacol Jiterar-muzicul-corc- 
grafic susținut pentru tineri, dc 
membrii grup..iii artistice „Ex
cel-.i<» (Al. 11)

!

|_ Un tânăr dc 33 dc ani

DOARME CU URȘII IN VÂRF DE MUNTE
B l’aiuî acum a vizitat mai 

| i S-a întâmplat săptămâna tre
cută. Un cetățean a venit la poli
tia din Petroșani și a sesizat un 

■ iucru. Anume că, pe un vârf de 
ri unteș undeva deasupia locali
tății Piclriie Albe de pe defileu, 
p zărit un tânăr. Acesta șl-a găsit, 

. «le câteva zile, adăpost intr-urs 
conac părăsit. Omul a venit aă 
•es.zezo cu gândul ca un cumva 
respectivul să fie vreun inirac- 
fhr>v căutat dc poliție. v

Vinari, trei polițiști de la bH 
i mul judiciar s-au deplasat in ar 

cel loc. După o oră ți ceva de

multe locui i. Aici îi place cel mai mult
urcat, au ajuns Ia conac. Au d it, 
în Ir-adevăr, de un tânăr. Poli
țiștii l-au întrebat ce face el sin
gur pe-acolo. „Dom’lo e o zonă 
deosebit de frumoasă. Dc co să 
nu stau? N-am voie?" Ofițerul 
i-a răspuns că n-are nimeni trea-j 
bă unda stă, dar că este nevoie 
de niște verificări și da aceea 
11 roagă să vmă la poliție. T-a so
diu s-a aflat că tânărul se nu
mește Bancă Livlu |I că e.vtfl difl 
Calafat. Fost căsătorit Puțin *- 
leelaț psihla. Nu era «J.U m Hi-

mărire. După aceasta, polițiștii
i-au zi. că e liber sft plece. în
trebai dacă intenționează să 
meargă tot In același loc, Banca 
a răspuns cu va vedea el.

De când a plecat dc-acasă, tâ- 
nărui a vizitat mal multe mănăs
tiri — pe Valea Oltului, Prislop, 
Lainici. Arc chiar o agendă in 
care, pe lângă o schiță sumară 
a obiectivului monahal la caro 
A poposit, fac* o scurtă descriere 
* locului, slujbelor religioasa la

care a asistat și a celor pe care 
I a înliiinit. „Nu mi s-a părut a 
fi un tip prost, ml-a relatat ofi
țerul care l-a găsit. Vorbea fru
mos șl se vedea cu e citit, M-am 
niirat, totuși, cum naiba poate 
trăi jcolo in vârf do munte, undo 
doar urșii umblăl Șl-a făcut un 
culcuș de frunze șl avea șl de 
mâncare. A zi», pur ți simplu, 
cil e zona cea mai frumoasă din 
câte a văzut el",

Gheorghe OLTEANU

Astăzi treceți printr-o încerca- 
re, ce poate avea urmări neplă
cute. Nu veți reuși să o cvii.itl, 
dacă vă lăsați provocat AtențiO 
la cei din jur. • ,

RAO — OAIE

Aveți toate șansele ca să reu
șiți în afaceri. Nu abandonat! 
pistele cunoscute, căci ele vă 
pot arăta drumul drept. i

I EU — MAIMUȚA J

Traversați în forța micile ne
cazuri curente. Va așteaptu în^a 
un „hop" mare, ce va afecta bu
na dv. dispoziție. încercați 
evitați aglomerările... _

FECIOARA — COCOȘUL

Aveți un atu material formi
dabil, pe scama căruia puteți 
porni aLte afaceri, mai ales a- 
vând în vedere că sunteți as
cultat dc cei din Jur.

BALANȚA — CAJNELB

Problemele dv. scntimcn'.dc vă 
copleșesc. Nu cedatî cu nimic, 
de la firul logic al compo' tameu- 
tului de până acum. Orice de
viere vă poate costa,

SCORPION — MISTREȚ^

E bine să puneți mai mult su
flet in rezolvarea unor probleme 
personale. Cele de serviciu mai 
pot aștepta... _ /.,

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAJi
Gineva își ațintește răutățile U- 

siipra dv. Cu puțina dibăcie vețf 
reuși să le evitați. Dar in nici 
un caz de unul singur. .

CAPRICORN — BOU V
O aventură sentimentală vă 

paște din umbră. Puteți sa mar- 
șați dar atenție: Finalul nu >ă 
li cel dorit. , «țg

VĂRSĂTOR — TIGRU •«
Traversați o perioadă de fră

mântări, ce este aproape dc JmciL 
Stabilitatea dv. sentimentală este 
amenințată. Nu ră.spundeți ui 
aceeași monedă. «âtati

PEȘTI — IEPURE
încercați să afișați un calnj 

co nu vă caracterizează. Comportai 
montul normal este indicat. Pro
cedați în consecință. ,

BERBEC — DRAGON A
Nu aveți o perioadă prnpfc^ 

afacerilor rentabile. E mal binA 
să renunțați la Investiții. Doatf 
cele sentimentalo vă avantaje*» 
Z.l.

TAUR — ȘARPE
Vă așteaptă o perioadă destul 

de confuză. Fiți mai apropiat da 
vechii prieteni, ale căror sfaturi 
\<i pot fi foarte folositoare.

PROGRAMUL
TV.

MIERCU1U, 16 IUNIE

7,00 TVM.
J0.00 TVR I.ișl.
11,00 TVR Cîuj-Napoca.
12,00 Canal France Iniei n.itlo*

13.35
11,00
14,15 
15,00
15.45 
16,00 
16,30 
17,00 
17,05
17.35 
17,55

19.50 
20,00
20.35
20.45

23,05
23.50
0,06

nai.
Desene animate. 
Actualități.
Ora de muzici
Didactica. » . i
O samă dc cuvinte. .
Oameni de lângă noi, 
Panoramic muzical. , ♦ ‘
Actualități. . ,
Dosarele istorici.
Arhive folclorice.
Fotbal: Universitatea m 
Dinamo și Rapid — Steaua 
Avanpremiera XV.
Actualități,
Sport, ,
Tclecinematcca. Viață spo»» 
ti vă.
Azi în prim plan 
Actualități.
închiderea program
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Clubul copiilor are nevoie de

4M

ajutor
1 7\st3zi, mai m. i ca oricând, co
pilul are nevoie de ocrotire și 
«afecțiune, de odihnă și timp li
ber.

In orașul Vulcan, unica însti- 
tuțic specializată, de Învățământ 
ț-i educație, care se ocupă de 
litnpul liber al copiilor, fără a 
percepe o taxă, este clubul co
piilor și elevilor.

întreaga noastră activitate este 
organizată pe cercuri (informati
că, electronică, reparații obiecte 
uz casnic, acvaristică, confecții, 
foto, artă plastică, activități spor- 
liv-distractive), la care sunt în
scriși peste 1000 de elevi din țoa
le școlile generale sau din licee 
d.n oraș.

făcând un studiu asupra me
diului familial din care pi ovin a- 
cețti elevi a rezultat că peste 
80% din aceștia nu au în familie 
televizor color, video, calculatoa
re, jucării mecanice sau biblio
tecă organiza' i. Acești elevi și-au 
îndreptat pașii și speranțele spre 
acest club.

Bugetul primit din partea Ins
pectoratului Școlar Județean Hu
nedoara nu ne permite să le sa
tisfacem din plin plăcerile și do
rințele lor de instrucție, informa
re și recrecre.

Avem încadrați Ingineri, pro
fesori pasionați. S-a dus timpul 

»• ■ belor. Dacă nu Ie oferim ce- 
• concret la care e; să parti

Prof. Dumitru FELO1U
Director Clubul copiilor șî 

elevilor — Vulcan

Beau să uite, dar nu uită să bea
Oameni sărmani au fost, din păcate, de când lumea. Unii din

tre ei, lipsiți de orice sprijin din partea familiei, sunt nevoiți sd 
ia.să in .stradă și să cerșească. Iși duc traiul de pe o zi pe alta, in 
funcție de mila trecătorilor. Inșii printre ace-ti oameni sărmani 
s-au aciuiat și mici (mari) escroc; sentimentali care cerșesc nu 
atât pentru că ar fi împinși de nevoi, ci din dorința de a că-jiga 
ușor niște b ini nemunciți.

Străzile orașelor noastre .sunt împânzite de copii sau adulți 
rare simulează infirmități. In „Micul prinț" al Iui Antoinc de 
Saint Exupery, Bețivanul bea ( a să uite, Să uite ruținca de a bea. 
Aidoma accstu; bețivan, vad handicapați care vrând sa și uite 
drama, cerșesc sub influența alcoolului. E puțin spus „influența". 
Corect ar fi să scriu „în ultimul hal de beție".

Astfel, un handicapat avea piciorul stâng amputat și încerca 
să e târască, pian Petroșani. încerca, pentru că fiind în uit.nml 
grad de beție, nu prea reușea, In cele din urmă, epuizat de e- 
fort, dar înveselit la ma> irmim de băutură, s-a tolănit pe trotuar. 
Lălăind, și-a luat pălăria de paie de pe cap și și-a pus-o pe piept. 
(Răstimp, buna lui nevastă făcea monetarul. A vi a mult de nu
mărat — să îi avut în plasă doiiă-trci kg de monezi — și era su
părată foc pentru că omul ci cânta și ea nu se putea concentra 
asupra numărătorii.

Cazul acesta nu este izolat. Cunosc din vedere mulți cerșe
tori, niciodată treji, a caior primai necesitate nu este nici mân
carea, nici îmbrăcămintea, ci băutură. Ei brâu ca a uit*’, dar 
nu uita niciodată să bea. ,

V aii LOCOIA

Excursie /a
Venind in sprijinul tinerilor 

interesați de a-și petrece o p..it© 
din concediul pe acest an pe li
toral, Filiala BTT din Petroșani 
organizează In perioada 23 iu
nie — I iulie sejururi In stațiunea 
HncrctuJul Costlnești,

Durata excursiei este de 10 
Bile, aslgurfindu-se transport pe 
CFR, cazarg jl masă pe tot par-

Cine este dispus să-l dea?
cipe activ, acești elevi pleacă 
dezamăgiți îngroșând numărul co
piilor străzii.

Este do ncconceput ca un ast
fel de club să nu dispună de un 
televizor color, video, magne- 
toibanc etc.

Cu aproape două luni în urmă 
am făcut un apel călduros la 
Primăria orașului Vulcan, sindi
catele miniere și firmele particu
lare din oraș.

In numele elevilor înscriși mul
țumim pentru ajutorul primit pâ
nă în prezent de la firmele S O. 
KENAAN S.R.h. (50000 lei), S.C. 
Gf.AUDIA S.R.L. (30000 lei), S.C. 
T1B COM S.R.L. (10000 Joi) și nu 
■în ultimul rând Primăriei Vulcan 
care nc-a pus Ia dispoziție un 
autocar pentru efectuarea unei 
excursii județene cu cei mai me
rituoși elevi. Facem și în conti
nuare un apel călduros către sin
dicatele miniere, firmele de stat 
.și particulare, chiar fost; elevi 
care astăzi sunt ingineri, maiștri, 
eicctroniști de înaltă calificare de 
a contribui după puterea fiecă
ruia, ia consolidarea bazei ma
teriale a acestei instituții care 
este tot mai mult căutată de co
pii. Contul nostru este 45.11.0973, 
deschis la CEC Petroșani.

Cos tine ști
cursul șederii în (lOstincșI i. Sun
tem informați ca prețul unei 
asemenea excursii se ridică in 
jurul sumei de 27 000 l«.i de per
soană, pentru un sejur complet. 
Pentru alte amănunte, cei inte
resați se pot informa la se li ui 
filiolei BT'P din Petroșani Nord 
eau la telefon 541098 Înscrierile 
tc fao până în data de 1C iunie.

K ar ting

Clubul elevilor,
In urmir cu o săptămână, la 

cont ursul de Karting organizat 
la Deva, în cadrul fazei județene, 
echipajul clubului elevilor din 
Petroșani (director Vasile Dinea, 
maistru instructor Vasile Pavel) 
a ocupat locul 1, câștigând drep
tul de a participa la concursul 
internațional de la Galați, în pe
rioada vacanței de vară.

Echipajul format din Marius 
Lasconi .și Drago.ș Grigoros, 10—12 
ani, a fost primul caic a urcat 
pe podium, urmat de Constantin 

înfrângere 
scontată

ROVA ROȘIORI — MINERUL 
URICANI 4—3 (2—0). O primă 
repriză dominată dc gazde, care 
au reușit desprinderea, mergând 
până îji final cu victoria aproape 
sigură, mai ales ca au avut in 
min. 6â, 3—0.

Rova a deschis scorul în min. 
15 după un atac în zona centra
la și l-au majorat în ultimul mi
nut al primei părți.

Oaspeții au ratat două bune 
ocazii făcând ca rezultatul să ră
mână la o diferența dc două go
luri.

După pauză, tot Rova a înscris 
mărind avantajul, la acest scor 
oaspeții iși intră în mână, în
scriind două goluri spectaculoase 
prin Baltaru, min. 70 și Marti- 
nescu min. 73, apropiindu-se a- 
menințalor dc un scor egal. A 
fost destul o singură greșeală 
ți gazdele au punctat din nou, 
4—2, ca în final Irimuș să În
scrie cu capul, min. 85, al trei
lea gol al partidei și ultimul al 
oaspeților.

22—26 iunie 
Etapa națională 

dc navoniodciism
l’etroș .niul va fi gazda cam

pionatului național de navomo- 
dclism la clasele teleghidate cu 
motoare termice și electrice, in 
perioada 22—26 iunie 1993.

Vor participa concurcnți din 
București, Con.t mța, Giurgiu, 
Tg. Mureș, Reghin, Craiova, Iași, 
Arad.

Echipele dc seniori și juniori 
vor evolua la clasele de modele 
de viteză cu motoare electrice, la 
clasele dc viteză cu motoare cu 
ard re internă, la clasele dc 
modele de evoluție, precum și 
la cele de mărunte ale unor nave 
reale.

Cu toate greutățile cu care 
se confruntă secția de navomo- 
delism din cadrul clubului spor
tiv Jiul Petroșani, organizatorii 
au r< tișit, grație și unor spon
sori de suflet, cum ar fi di. l-’anc 
Cllifiriuc, sponsor general, ing. 
Dane Ignat, firma l’icme, dl. 
Purtase, dl. Atomulcsei și dl. 
Gcorgcscu, să pună la punct în 
ultimele ci amanunle baza de 
concurs, in așa fel încât la ora 
începerii întrecerii totul su func
ționeze ca pe apă.

Succes particip.înților, șl bun 
venit în Valea Jiului.

REZUL’IAIE 1E1JN1CE; Aurul Baia Mare 
— Jiul Pctrila 5181—5044 p.d; CER Iași — Con
structorul Galați 5157—1882 p.d ; M. t.ilul Tur- 
govișle — UNJO Satu Mare 4979—4767 p.j ; 
CER Cluj — Gloria București 5223 — 5083 p.d.

CLASAMENT FINAL
1. MINERUL I ULCAN 18 16 0 2 32

n Aurul B.da Marc 18 îs 0 30
3. JIUL Petrila 13 •2 0 ti ZI
4. Glorij Biiiuiesti 18 ii • 7 22
5. CER Clu| 1H •J 0 9 18
6. Metalul Tărgoviște 18 U 0 10 16
7. CER lași 10 2 0 11 14
8. UN1O Satu Mare 18 « 0 >2 13ț Constructorul Galați 18 6 0 13 10

Mnreșan șt Vasile Murc.șon (doi 
frați talent.iți) și ci oi upanții pri
mului loc dar Ia categoria de 
vârstă 13—17 ani. ba aceeași ca
tegorie Vasile Oșan a ocupat un 
meritat loc II.

J,a individual Monica Oșan a 
ocupat locul I, iar Lama Co
jocarii 9 obținut locul II.

Dc pregătirea laurcaților s-a 
ocupat in mod d'oehit dl. Va
sile Pavel.

De menționat aportul unor 
sponsoi i cărora membrii condu-

Minerul o încasează iar...
METALURGISTUL SLATINA 

— MINERUL LUPENI 2—0 (0—0). 
Joc disputat, cu echipa din Sla
tina mereu la cârma disputei, mo
tivată și de situația precară pe 
care o ocupa în clasament. Oas
peții s-au npa>at organizat toată- 
prima repriză, blocând culoarele 
de intraie, iar pe contr.iataa au

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

Victorie lejeră j
AS PAROȘENI — MINERUL 

MATASARI 3—I (1—0). Ofensiva 
gazdelor n-a putut fi oprita de
cât cu prețul unor faulturi, două 
dintre ele sancționate prompt de 
arbitrul de centru cu două lovi
turi de pedeapsă. Scorul a fost 
deschis, relativ repede, prin ve
teranul Matula, care a reluat în 
gol mingea din prima acțiune mai 
consistentă a liniei de atac.

Oaspeții nu au replică și se 
văd nevoiți a opri ofensiva prin 
faulturi. Astfel Nccrealâ are po-

F 0 T B A
IU ORADEA — UNIVERSITA

TEA PETROȘANI 0—8 (0—1). 
Ultimul meci al Universității a 
coincis cu o victorie categorică 
obținută la Oradea, în fața ulti
mei clasate care a ținut cu din
ții la un rezultat onorabil. Gaz
dele au luptat cu ardoare, reu
șind o primă repriză foarte bună, 
când au făcut față iureșului oas- 
pclelor, care au deschis scorul 
încă din min. 7, prin Niță. Au 
urmat 33 de minute de luptă 
deschisă, fără ca tabela de mar
caj să se mai momfice.

După pauza, valoarea Univer
sității și-a spus cuvântul. In min. 
45, Lupii a înscris, el blocând

REZULTATE TEHNICE: îndes .Sibiu — Muc.ert Cluj 0- 2 | 
î lamura Satu Mare — CIR l'g. Mureș 3—0; Coloram xllc . — i
•/irdck ana Alba lulia 1 — 7; IU Oradea — Universitatea 0—8, . sțki 

CLASAMENT FINAL
1. Ardeleana Alba lulia 16 1 1 1 1 83—10 29 ’
2. Universitatea Petroșani 16 11 1 1 70—13 29 .3. Flamura Satu Mare 16 9 2 5 30- 21 20*
4. Miaatt Cluj 16 8 2 6 30—25 ia!
5. ( oloroin Codlca 16 8 1 7 30—26 17 16. Pomina SI'. Ghi or' ie IG 4 3 9 20—44 ii7. îndes Sibiu 16 4 1 11 27—35 0
8. < 1 R Tg. M ureș 16 1 6 9 11—68 8
9. IU O.adea 16 1 1 14 0—75 a

POPICE

premiat
cerii si elevii Ie mulțumea» 
mod deosebit. Este vorba de <H 
ing. Adrian Brânzăn, Cnnlgea ISV’f 
gismund, Utilaj Greu T’Ctroț.i«A | 
Ion Barcă, firmele p.irtnse SRBț 
Miorița SRL, ultima perutr^ sur- 1 
priza deosebita ofilită ropnlo(a 
la întoarcere.

O performanța cc tei bine 
piceiată în mod deosebii, MM* 
des că la concurs au pailkitpal 

echipaje ce au domin.it până •~J 
cum aceste concursuri.

pus destule probleme Apahiri* I». 
mediat

După pauză, norocul k a «nrSlt 
insă gazdelor. Ele au înscria <!*>•_ 
uă goluri, suficiente pentru l»-|f 
asigura victoria, apuT&d până î<t 
final cele două panele pentru 
care s-au zbătut timp dc 90 d*s 
minute.

sibilitatca majorării scorului, <> 
ratează penalty-ul în min. 35.

Imediat după pauză, min. 4 
Neiconi, nu a mai ratat lovbtm 
de pedeapsă înscriind .spectaouk 
2—0, min. 48. Necrcală Iși ră 
cumpără greșeala și 3—0, mi 
75, pe fondul unei donifaiAri vw 
sitotale. Minerul are o oUin 
zvâcnire în min. 84, .și înscria prl 
Ion Vasile, făcând ca foorul I 
nai să rămână cel stabilit I 
acel moment. Jocul a fost rai 
și spectatorii au plecat mulțumii

L FEMININ
contul unei victorii d© drepți 
Au urmat golurile Iul Titianij? 
min. 61 și 66, rupând total echfcj 
libri.il partidei. A mai ins " 
Lupa, min. 73, Cercel, min. 
și, din nou, I.upu, min. 78 șl 
Riposta gazdelor nu a avut
un efect pe tabela de marcaj, rr.al 
ales că partida a avut șl un 
safir nepoftit, trimis de ocupant» 
locului I, care a vrut să fad
ordine în teren, încercând ■* 
influențeze chiar și... re'^ultatvk 

Cu toate acestea, Universitar 
tea și-a văzut de fotbal, lermK* 
nânel in forță un campionat î> 
care jocurile de culise nu 
lipsit.

domin.it
libri.il
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ANIVERSARI

DRAGEI noast’-e Anca Tcodo- 
6Îu, la aniversarea celor 18 ani, 
toate florile din lume, baftă 
examene, multă sănătate 
circ. Cu toată dragostea, 
{4045)

PENTRU Sava Mihai, 
versarea zilei de naștere, 
florile din lume și un sincer „La 
mulți ani !“. Cu drag soția Lena 
ș! copaii Ramona, Alin, Manuala, 
Claudia și Raluca. (4061)

la 
și feri- 
familia.

la ani- 
, toate

VANZAR1

SOCIETATEA Comer
cială „SUCIU" SCS, vinde 
spațiu comercial in Lupeni. 
B-dul Păcii, nr. 7B. Rela
ții: la adresa menționată 
mai sus, între orele 10—12, 
(1066)

VÂND urgent mobilă sufrage
rie, preț negociabil, Petroșani, 
Saturn, 1/18, zilnic, după orele 
16. (4056)

VÂND 
si garaj, 
9 Mai, 2

VÂND 
televizor 
Gheorghe Doja, 5/2. (4058)

VÂND congelator, 5 sertare, 
Arctic — Găești, garanție, 2 ani. 
Telefon 541296, după ora 16. 
(4059)

VÂND medicamentele Ilistodil
— tratarea ulcerului; Ketazon
— tratarea reumatismului; Thy- 
reotom — tratarea glandei tiroi
de; Troxevasin — pentru circu
lația sângelui. Telefon 570510. 
(4064)

VÂND apartament 2 camere. 
Vulcan, B-dul Mihai Viteazul, 
bloc 96, sc. 3, ap. 35 (zona Dincă). 
Relații, după ora 16. (4065)

VÂND 
2500 km 
Telefon 
(4060)

VÂND 
venabil. 
după ora 17. (4067)

apartament 2 camere, 
Petroșani, zona Piața 

A/81, după ora 15. (4057)
Dacia Break, 1988, și 
color. Petroșani, str.

SOCIETATE 
angajează vânzătoare 
lantă și mânuitor lăzj 
Telefon 550720, sau 
8 Martie, 3/11. (4036)

Comercială 
ambu- 

bere. 
Petrila,

I
FAMILIA și rudele apropiate mulțumesc tuturor celor care 

le-au fost alături prin participare și ajutor — colegilor de muncă, 
sindicatului EM Dâlja, colegilor din UPSRUEEM, prietenilor și 
vecinilor — la marca durere pricinuită de decesul celei ce a fost

RUSU (BACALETE) TRANDAFIRA (1052)

I

î
VÂND Dacia 1304 (Pick-up), 

1989, ARO 243 D (Brașov), 
1985, Ungaria. Telefon 513765, 
după ora 16. (4049)

Tc-

ru-
am-

Lupeni,

preț convenabil. Telefon 
sau 645148, Petroșani, Po- 
nr. 5 (vizavi de IUMP).

sl-

Petrila,

12 F, mo- 
Construc- 
18. (4029)

VÂND urgent Oltcit Club și 
Wartburg Combl. Informații: te
lefon 543846. (4041)

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani, Republicii, 105/61. 
k-fon 543719. (4042)

VÂND două semicursicre 
oești, chitară electrică, stație 
plificare și microfon.
660282, între orele 10—17. (4026)

V.AND motor complet Diesel, 
tip Citrocn, video rccorder Ili- 
iaohi și JVC, televizoare color 
philips, Panasonic, Sanyo și alte 
mărci, 
544739 
inilor, 
M040)

VÂND stație amplificare 2x 
100 W, bile pentru construcție, 
«0 mc, macină din import pentru 
preparat sifon. Uricani, telefon 
193, după ora 20. (4022)

VÂND video player Akay, 
gilat. Telefon 541102. (4024)

VÂND Trabant 601. 
550847. (4030)

VÂND autofurgonetă 
tor Brașov. Petroșani, 
torul, 1 A/ll, după ora

VÂND Mcrced<s 200 Diesel, Pe
trila, 8 Martie, bloc 49/2, preț 
negociabil. (3997)

VÂND garsonieră confort 
spo’ it, Petroșani, str. 
(colonie). Relații: Deva, 
616233. (3991)

VÂND microbuz Volkswagcn, 
transport mari..-persoane, preț 
negociabil. Vulcan — Sohodol, 
bloc O, ap 17. (4008)

VÂND urgent Volkswagen Golf, 
4 uși, telc. izor color K1TT și 
cameră video „Sony“. Vulcan, 
Pere Octogon. bloc S, sc. 2, ap. 
12. (1037)

VÂND rh' ii motociclete, I.J 
350 cmc, noi, preț negociabil, Vul
can. str. Garn 19. (4035)

VÂND camioi,etă ARD, acope
rită. '1 l-'l'in 57OJ08, după ora 
20. (10 13)

VÂND a;’, ir- T rnt 2 r 
Pct. cr <ni. Independ'. nici, 
17 Tel'-fon 51..771. (1013)

VÂND spițtn comercial 
ni-.it, [>e t'-rei. proprietate, 
fon 570387, intre orele 
(4018)

I
Dacia 

telefon

camere, 
bl'x:

nefi- 
Telc- 
9-H.

autoturism ZAZ, 
la bord, 6,5 1/100 
550963, după ora

Dacia 1300, preț
Relații: telefon

DIVERSE

nou, 
km.

16.

con-
544666,

PETRO- 
1918, bl. 
vânzare,

MONDO-TURISM 
ȘAN1, str. 1 Decembrie 
61 (colț BTT), a pus în 
bilete odihnă litoral. Mamaia, E- 
forie Nord, Eforie Sud, Neptun, 
Cap Aurora, Techirghiol; trata
ment Buziaș, Căciulata, Felix, 
Govora, lîerculane, Moneasa, 
Olâne.ști, Sîngeorz, Slănic Mol
dova, Sovata, Vatra Dornei.

Oferă excursii: Ungaria, Po
lonia, Cehia, transport Germania, 
săptămânal.

Petrecerea concediului de 
dihnâ pe litoralul grecesc, 
cesc, ' "
sau Chișinău, Vilnius, San 
tersburg, Roma, Londra și 
îndepărtata Thailanda.

Informații: zilnic între 
9,30—14, marți, joi și între 
16—21. Telefon 545852 
541915 (Katy Kovacs). (4068)

ÎN BAZA Autorizației nr. 
din 28 mai 1993, eliberată 
Consiliul județean 
in Petroșani, funcționează 
ambulant, Filip Dumitru, 
profil comercializare produse 
limentarc și nealimcntare. (1047)

DR. POPESCU Nicolae. medic 
primar ginecolog, acordă consul
tații de specialitate in cadrul 
Policlinicii cu plată Petroșani, 
după următorul program: luni, 
marți, joi, Vineri. 11—13, mier- 
curi, 16—18. Telefon 541927. (4025)

o- 
tur- 

Rivicra Caucaziană (Soci), 
pe.

in

orele 
orele 

sau

8090, 
de 

Hunedoara, 
ca 
cu 
a-

SCI1IMBURI LOCUINȚA

SCHIMB casă colonie cu 2 ca
mere, mari, bucătărie, baie, hol, 
camara, str. Gelu, nr. 4, Petro
șani, cu apartament 2—3 camere, 
zonă numai Petroșani Nord, 
clu.s parter. Relații, după ora 
(4018)

OFERTE DE SERV IC’IU

ex-
16.

u-
anga- 

piiccpută in

SOCIETATEA COMSFRV 
ricani, telefon 193 sau 275, 
jeaza bucătăreasă, 
arta culinară. (4023)

SC DISCO BAR (bar pasaj 
Parâng) angajează tinere între 
18—25 ani, pentru a fi calificate 
în meseria de ospătar-barman. 
Salariu negociabil. (4048)

PIERDERI

șiPIERDUT carnet student 
legitimație bibliotecă pe numele 
Ilrebenciuc Octavian, eliberate 
de UT Petroșani. Le declar nule. 
(3954)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Jelnean Marin, e- 
liberată de EM Vulcan. O declar 
nulă. (4007)

PIERDUT tichet butelie, nr. 
2074, eliberat de Centrul de pre
schimbare Vulcan. îl declar nul. 
(4006)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Gărăulcanu Gheor- 
ghe, eliberată de EM Livezeni. O 
declar nulă. (3998)

PIERDUT 
pe numele 
de RAGCL 
nul. (4016)

contract închiriere 
Rață Vasile, eliberat 
Vulcan. îl declar

PIERDUT 
ciu pe numele 
stantin. eliberată de EM Vulcan. 
O declar nulă. (4015)

legitimație de 
Toma M.

servi-
Gon-

PIERDUT tichet butelie nr. 
3157, eliberat de Centrul de pre
schimbare Vulcan. îl declar nul. 
(4034)

PIERDUT tichet butelie pe nu
mele Uhren Tiberiu, eliberat de 
Centrul de preschimbare Vul
can. îl declar nul. (404 1)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele IIudiu Petre, eli
berată de FE Paroșcni. O declar 
nula. (4055)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Iludin Silvia Ma- 
ria, eliberată de FE Paroșcni. 
O declar nula. (4051)

PIERDUT ștampilă cu înscrisul 
„Asociația familială Mihalca Pe
tru". Se declara nulă. (4063)

PIERDUT carnet student, le
gitimație bibliotecă și periodice 
pe numele Ciobanu CrislincI, e- 
libcratc de UT Petroșani. Ix; de
clar nule. (W62)

DECESB

SAI’INȚAN GHERGHINA (DII)INA)

Inmormâiilarca arc loc joi, 17 Iunie, ora 11,30. Cortegiul fu- 
n< rai pleacă dc Li domiciliul din Petroșani, Independenței. (1032)

SAI’INȚAN GIII H(.IIC,1 (DlIHNA)

Odihnciiscâ-sț. in pace! (1032)

Cotidianul de opinii șl informați) „ZORI NOI 
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HOGOAV

BCR Pe.

FAMILIA Galinszki Eugen anunță încetarea fulgerătoare din 
viață a tatălui și bunicului

GALINSZKI BULA (84 ani)

înmormântarea, azi, ora 16, de la Biserica Evanghelică Pe
troșani.

Lacrimi și flori de neuitat. (4069)

COMEMORĂRI

S-AU SCURS 4 ani de lacrimi și durere de când draga noastră

ICHIM ELENA

ne-a părăsit pentru totdeauna.
Timpul nu face decât să adâncească dorul pentru cea care va 

rămâne veșnic în sufletele noastre. Soțul Jean, copiii Gabriela. 
Marius și Sorin, părinții Gheorghe și Rada.

Odihnească-se în pace I (4050)

AMINTIM cu aceeași durere că au trecut 4 ani de Ia despăr
țirea pentru totdeauna de draga noastră

ICHIM ELENA

Nu o vom uita niciodată, cumnații Niculina si Vasile, nepoții 
Mircea și Florentina. (4051)

Consiliul local ai orașului
Vulcan

ORGAN1ZEAZA
LICITAȚIE PUBLICA

pentru concesionarea a două terenuri în vederea realizării 
a două construcții, în conformitate cu prevederile de 
banism aprobate potrivit Legii nr. 50/1991, 
urmează:

după
ur- 

cum

I

I

45 m.p.1- — Florărie pe un teren în suprafață de 
alipit blocului 45 din Bulevardul Mihai Viteazul.

Concesionarea terenului se face pe durata a 50 ani.

2. — Spațiu comercial cu profil alimentar și birouri, 
pe un teren în suprafață de 75 m.p. situat lângă blocul 19 
din bulevardul Victoriei.

Concesionarea terenului sc face pe durata existenței 
construcției.

Pentru ambele construcții, prețul minim dc pornire 
a licitației este dc 200 lei pe mp. pc an.

Documentațiile licitației se pot procura contracost de 
Ia Consiliul local al orașului Vulcan — Biroul urbanism 
și amenajarea teritoriului.

laxa de participare la licitație este dc 5000 Ici.
Ofertele se depun până la data de 5 iulie 1993, 

15. la Consiliul local al orașului Vulcan — Biroul i 
uisin și amenajarea teritoriului.

Licitația va avea loc in ziua de 6 iulie 1993, ora

orele 
urba-

10.

FIRMA LOVE COLA
producătoare de băuturi răcoritoare

\ ÎNDE en gros

sucuri îmbuteliate in sticle dc 1 litru și Pi litri. 
Relații la telefon 515650.

ACHIZIȚIONEAZĂ AMBALAJE LOVE COLA ta 
prețul de 30 lei/buc.

Relații: strada Nicolac lorga, nr. 1. Petroșani. (1031)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
Petroșani, *tr. Nicola* Bălcescu nr. L 
Telefoane: 541662 (dlrector-redaclor șef)| 
645972 (director execullv-admlnlslrativ 
difuzare), 642464 (secții). Fax: 093/545972.
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