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Societatea Comercială „SPICUL” Petroșani 
a dat, de ieri, in folosință o nouă secție de

începute, cam eu doi anj în 
Urmd înlr-o perioada în care 
foarte puține din conducerile 
6Ocietâții comerciale mai aveau 

timp să se gândească și la așa 
Ceva investițiile de la S<3 «Spi
cul* Petroșani (fabrica de pâine) 
ău ajuns in stadiul final.

Cu discuții, cu neîncrederi din 
partea unora sau altora, care 
pasager au ocupat, ori încă mai 
Ocupă funcții de decizie, pe unele 
fotolii inalte, conducerea 
fabricii de pâine a mer* înainte. 
Mai întâi, secțiile existente au 
Cta; fost ajustate cu ce s-a putut. 
Apoi s-a trecut In ritm susținut 
L construirea unor secții noi de 
pâine, dotate cu utilaje la nivelul 
»tj»r>da'-dc’or intern iționa'e Chiar

pâine
dacă pentru acestea s-au cheltuit 
mai tnulți dolari americani, după 
care leul nostru alearga de-j iese 
limba dc-un cot.

LUPE Ml

O privire retrospectivă succintă 
asupra capitolului investiții de 
la fabrica de pâine ne relevă un 
aspect deosebit de îmbucurător 
pentru noi: în acești ultimi doi 
ani, aici s-au realizat investiții 
care au rezolvat definitiv capa

citatea de producție a pâinii 
pentru toata Valea Jiului.

Mai întâi a fost finalizată sec
ția de la piață, practic o adevă
rată fabrică de pâine, despre a 
cărei utilitate nu trebuie să mal 
vorbim. La fel ca și despre ca
litatea pâinii.

Apoi a fost dată în folosință 
noua .secție de pâine din Petrila, 
la fel de modernă cu o capaci
tate de producție dublă, față 
de cea din Petroșani. Acum O 
săptămână, tot la Petrila, In 
cadrul magazinului propriu fii 
SG „Spicul1*, o secție de covrigă- 
rie a Început să producă din plin.

Gheorghe CIIIRVASÂ
(Continuare in pag. a 2 a)

Conferința județeană a F.D.S.N.
Sâ ’iba â. la Deva, a avut loo Conferința 

J>kd--țeana a organizației județene a partidului 
de guvernământ, Fr >ntul Democratic al Salvării 
Naționale. Delegații au analizat activitatea oi- 
ganizației, pe perioada iunie 1992 — iunie 1993. 
flrej puncte au reținut atenția, dincolo dc pro- 
L •.•mele specifice ale partidului. Prima: schim
barea numelui partidului, din FDSN in Partidul 
Național Social Democrat, sau Partidul Repu
blican Social Democrat sau Uniunea Social De

mocrată. Sc remarcă opțiunea ideologică pentru 
social-dcmocrație. FDSN-ul se limpezește astfel, 
ideologic. A doua: a fost respinsă de delegați 
colaborarea politică cu opoziția. In principal «u 
PD (FSN) și PNȚGD. A treia: au fost alese or
ganele de conducere ale partidului din județ 
și delegații la conferința națională. In funcția 
de președinte al organizației ludcțene a FDSN 
a fost ales cu 21 de voturi împotrivă, restul 
delegaților votând pentru, domnul Georgel 
lluican. (Al. H.)

Săptămâna în Senat
• Se vorbește despre o posibilă remaniere a Guvernului, ba 

chiar și despre alegeri anticipate. Cum comentați aceste idei, 
domnule senator Vladislav ?

— In ceea ce privește remanierea guvernamentală posibilitatea 
este de 90 la sută. Se vorbește chiar de o, înțelegere, o alianță 
între aripa moderată a FDSN, al cărej reprezentant este dl. A- 
dr(an Năstase, și Convenția Democratică, în special PNȚ-GD. A- 
ceastă înțelegere a fost condiționată de Europa de Vest. I s-ă 
spus domnului Iliescu să colaboreze cu forțele politice cu credi
bilitate în afară, adică PNȚ-CD.

— Dar PNȚ-CD parcă nu a vrui sa participe la guvernare...
— No; niciodată nu am refuzat. Este, de fapt, absurd să se 

spună că un partid refuză să participe la guvernare, deoarece 
altfel nu se poate defini. Sunt aceleași poziții pe care le-am dis
cutat și înaintea instalării Guvernului Văcăroiu, adică eventuali
tatea unu; guvern de uniune națională. Ne-a cerut domnul Iliescu, 
dar n-a acceptat condițiile programului Convenției, deși s-a re
cunoscut, chiar de președintele României, că e viabil. Partidul 
Național Țărănesc — Creștin Democrat nu primea pârghiile pu
terii.

— Care pârghii anume, ca să le spunem așa portofoliilor 7
— Ministerul Apărării Naționale, cel de Interne șl Adminis

trația locală. Chiar dacă nu sunt oameni ai Convenției Democra
tice, în special ai PNȚ-CD, să fie acceptați de noi. Discuții re
cente au fost între domnii Iliescu și Corneliu Coposu, președin
tele PNȚ-CD. Totul a rămas la nivel de discuții însă nu cedăm. 
O condiție a domnului Coposu este de a nu colabora cu PSM șl 
PRM. Și FDSN-ul a pus o condiție: aceea de a nu se colabora cu 
PD (FSN). Dar noi nu suntem In Convenție cu pD (FSN). cl doar 
în opoziție parlamentară. Apoi mai este ceva: nu putem uita 
atitudinea FSN față de evenimentele din 13—14—15 iunie 1990 șl 
atitudinea față de Regele Mihai. atunci când era prim ministru 
Petre Roman.

— Sc aude că vine dl. Ion Rațiu în Valea Jiului. Este adevă
rat ?

— Va vizita Valea Jiului in zilele de 26 și 27 iunie. Sperăm 
să fie primit cu simpatie deoarece avem nevoie ca și spre Valea 
Jiului să se îndrepte privirile oamenilor de afaceri. Sâmbătă vat 
fi un miting la Casa de cultură din Petroșani. Una. din temele 
ce va fi analizată de domnul deputat Ion Rațiu va fi și fenomenul 
corupției.

liberia SPATARU

Conferința 
P.U.N.R.

Și PI Sil ui se afi.i In faza 
Ur 1-ti .iri. La Deva a j’.ui 
Io. oj altfel, tot «îmbăta, 19 
iutiic, Conferința Ori m>. -i ju- 
d ' o a p utidului. S-au pri rentat 
r«.zuit ie activității de p.ntid 
ț. a membrilor PUN'R in diferite

ii.ini-n><? b risbiti’, c sau ale pu
teri, S-au stabi’it unele direcții 
d<. acțiune pentru viitor și au 
fost alese noile organe de con
dus ei e aie organizației județtne 
In funcția dc președinte al orga
nizației județ'ne a fost ales dl 
Ștafan Dara. (Al H.)

Tragere la sorți
La sediul circumscripției e- 

k turale din Petroșani a avut loc, 
vineri, tragerea la sorți pentru 
ifabilirca ordinii candidaților la 
fumți.i de primar pe buletinele 
de vot la alegerile din 4 iulie 
1993. Ordinea stabilită este ur
mătoarei: |. Radu Viorel Ion 
(Convenția Democratică); 2. 
VăruȘi ț loan Mihai (independent, 
susținut le I SN); 3. Berea Glieor- 
ghe (PUNR); 4. Hârb l’ctru 
(PSM); 5. Fagaș Vasile Eugen 
(PNI.-CD); 6. Dabule.inu Ion 
(PU.S1J); 7. Stanclu Valeriu
(FDSN).

Tot alunei s-a completat comi
sia electorala de circumscripție 
cu lepiezciitanți ai formațiunilor 
politice din care fac parte ori 
sunt susținuți cei 7 candidați. 
(T-S.)

BACALAUREAT 1993
De ieri, cu proba orală la lim

ba .și literatura română, care 
continuă Și astăzi, au început e- 
.xamenclc dc bacalaureat, ediția 
1993. Alături de cei peste 600 de 
tineri absolvenți ai clasei a
Xfl-a și la care se cuvine să a-
dniigăin absolvenții clasei a
Xlll-a (cursuri serale), la ac
tuala sesiune participă, in mod 
cu totul excepțional, absolvenții 
din seriile anterioare anului 
1992, considerate ca serii de „li
chidare*.

Bacalaureatul se va încheia 
in 30 iunie a.c., când va fi ulti
ma probă (scrisă). (T.S.)

Preparația din Uricani nu-și găsește locul 
în economia de tranziție

Pentru că i a • rc*>« Ut (•iodul tic rulment

lin pensionar este ncinulțumit
■ Dumnealui crede că trebuia sa se țină seama de 

scniturilc fiecăruia
■ a vizitat l.i redacție dl. Pop Vasile din Petroșani. Dutn- - 

n u locuiește in blocul nr. 89, np.n tamentul 32. Nemulțumirea 
d nn„dc con.sia în faptul că, ultima oara când a fost la Asociația 
do k>< .ilari nr. 2 sa-și pluti .iscă intrcțineiea. i s-a spus că trebuie 
sa a'-hite. până in septembrie, suma de 10 000 dc Ici reprezentând 
fondul de rulm'-nt. Dumnealui este nedumerit de modul In care 
ci •: ;t arest fond. „înainte pluteam 1000 de lei. Cum să dau
stim.i asta când cu am o pen ie dc 3J 000 de lei? Nu s a puiuț ține 
scnni de veniturile [ie* firuia? C'i tn.Tj sunt și pensionarii, au 
venituri modfti.lc. Sunt de părere ca, pentru i ăi-platnici, există 
șl »!lc metode de a i <!■ termina sa acliie laxele Așa cum face 
ir IiAșijI, de exemplu". (Gh. Ol/IEANU)

Necesitatea construirii Prepa- 
rației din Uricani a fost justifi
cata la vremea sa (19)13) lie exis
tența unui program (aprobat) 
pentru creșterea producției de 
cărbune brut in Valea Jiului 
piînă la 1 1,7 milioane tone anual. 
Dupu 1989 Insă, ca urmare a rea
șezării pianului dc producție, in
dicatorii telinico-econoiiiici s-au 
Înrăutățit foarte mult. Elementul 
care a determinat ace,istă situa
ție il repiezintă căderea extrac
ției de cărbune brut, ceea cc a 
determinat un nivel al cheltuie
lilor dc 1345 lei la 1000 lei pro
ducție marfă, f.ițâ de 1070 Ici/ 

1000 iei, cât s-a înregistrat în 

1909, fund nevoie sa sc solicite 

dc la buget o subvenție de 592 
de milioane de lei.

La Uricani, probele tehnologice 
s-au încheiat la 1 februarie 19118, 
când s-a decis punerea in func
țiune pentru rapacitatea dc 2600 
mii tonc/an, cu toate că nu erau 
Îndeplinite condițiile minime ce
rule pentru aceasta Intre timp, 
la 30 noiembrie 1987. a to*t pusă 
in funcțiune și Preparația I,ivc- 
zeni, astfel cit in Valea Jiului 
era asigurată capacitatea de pre
parare.

In 1990, Preparația Uricani 
realiza indicatorii de preparare 

cei mai slabi, cu costurile cele 
mai mari. Astfel, acest obiectiv 
s-a trezit pe ultimul loc filtre 
prcpaicițiilv din Vale la cantita
tea dc cărbune recepționată (în 
proiect urma să fio pe Ionii trei, 
la egalitate cu Piep.nația Pe

trila); tot pe ultimul loc Ia 
producția marfă fabricată. în 

aceste condiții, s-a propus opri
rea activității dc producție la 
Uricani (1 mai 1990), menținerea 
activității stației dc transport pe 
cale ferată (cu 100 dc angajați) 
și a unei brigăzi de conservare 
și paza (123 angajați). Restul per
sonalului urinând să fie repartizat 
la preparațiilc din Vale.

Prin această măsură s-a făcut 
un pas înainte spic rentabiliza
rea IPCV.I, rare n fost scutită 
de a mai face cheltuieli nejusti- 
ficatc. Preparația din Uricani a 
(ost un copil al economici so
cialiste. născut mort. In urma 
analizării documentațiilor, s-a

4 aii l.OCOTA
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Motto: „Soarele răsare — 
cercetarea moare"

Criza în care se zbate econo
mia românească și-a pus amprenta 
In mod evident și asupra activi
tății de proiectare și cercetare.

ICPM Petroșani este, in pre
zent. singura întreprindere cu 
capital de stat abilitată să exe
cute lucrări de proiectare și cer
cetare în bazinul Văii Jiului. 
Firmă de prestigiu in trecut, 
<C1’M a ajuns, azi, în pragul fa
limentului, având acum o datorie 
dc circa 85 milioane lei. Cum 
s-a ajuns aici?

Reorganizarea institutului ca 
societate comercială, desprinsă 
«lin RĂII Petroșani, principalul 
beneficiar •• - măsură apreciată 
drept subiectivă — nu a avut 

efecte benefice. I.ipsa comenzilor 
ferme, incapacitatea organizato
rică de a contacta firme străine 
dornice de colaborare, tolerarea 
și încurajarea unor fenomene 
tipic comuniste dș tipul nepotis
mului au generat o stare evidentă

O nouă secție de pâine
(Urmare din pagina I)

Doamna Amța Maghiar și cele 
8 colaboratoare ale sale produc 
zilnic in jur de 6000 de covrigi, 
pc trei schimburi, deoarece ca
pacitatea cuptorului este mică in 
raport c i cererea. Dar acest lu
nii nu e-a.e un ci zavantaj, ci 
*■1 constituie un avantaj, căci toți 
covrigii ■? xâ; I imediat, in ma
gazinul co.ndus de dl. Costică 
Albii.

Și tot la sfâ-:fiil săptămânii 
■liocute, am fost martorii unui 
cseniment m-;dit: terminarea pro
belor telmOl".ace la secția nr. 2

Pr meb inanunt' dispis- a- 
«•costa r. ț ni Ie of, râ d-r.i in-

ilaipeiji. t’lllatfi in lî dul centru
ul orașului. Și daca, la sfârșitul
saptaniânii trecute s-1 finalizau

prob .‘le, de ii 1 1 a început
s.î producă in trei schimburi,
jiain pentru con- im il popii-
î-iț iei.

iginer F-rn' 'pa l’lânue, șef i .-<-c-
ției: ;ț 1 os1 d 'tata cu trei
cuptoare 0 0 tip DAMI’F, cu coa-
Ct'ro p v it.ă, având fic-i ire 0
c.ip. cit.ite d<- 7 t<>ne in H de ore.
« < 1-j.ilizi-izâ cn ajuto-
rul gazului metan, fapt deosebit 
de important, jxnliai realizarea 
unei calități corespunzătoare a 
păm' . .S-vția a: . circuit funcțio
nat fiind do'a'ii , toate depc-n- 
«lințelo necesare, inclusiv cu ma
gazin de produs • finite, p in 
«are vom desface zilnic pâine 
in itare j>ii spală. Cu faina ne

• ’ONCI RS Dl pescuit
1)1. ' Sloii.i. .le la Pili,ila din 

Petroșani a A P. PS, m a comu
ni' at că, in 26 iiiij’c a.e., pe lacul 
Onciș (Ifurii tloara) se va <h șf i- 
Ș’lr.i i iz.i filială a concursului 
«l<- p scuit staționar la juniori — 
junioare, scrliori — senioare. În
scrierile se fac pă i.i în 25 iunie 
inclusiv Ia sediul filialei. Ple
care.i e te pim ramata pentru ora 
b a dimineții di 26 mnic din 
Uit î Atenției de Voiaj CI R Pc 
iroșani. Di-plasar i s? face cu 
autobuzul. tCîli.O )

TALCIOC U \ IM M AS 
„l’E I 0( “

D.n <1 ita ilc 
«lui l’i.ița
V ii I c ,i n 
si mu!' î

l'1 luni .lciocul 
-igronlinv nt.ara 

ar fi trebuit 
zori i g.ii ii Ai casta.

conform Dispoziției nr. 26/1'193, 
« n i d- ITimăr.a o: ișiilui. .Sâm
bătă ilimiiK >ț,( imi zic: ia să 
«lan si i ii o i .ii'.i, poate împli
nit minime,i cu imitatul. ( iînd 
< nlo. •■■ ■ su \< z.j'' ( (|c obicei,
*' izilr x. fitnlt o-u , l’np.irații i 
plini? rl- mașini, măsuțe, umbi'.'- 
Ji ii ■ i măi fm i ii ■ t->,i‘.<- cele
<?'i cuinii,i autoi chiciileloi îngreu
nată. I'i oni-cuiiipărutoii, gtlră-

* 1 -. iaJr-aii p, bombi i.ti i.
D nici Vorba rl< aplicarea 
dispoziții i Primăriei. Roate că si 
timpul a fost pri ., ■.< uit, poate 
r.i nici mi s i j,(( niediatiz.ii i-.i 
ni ,n,i, prin urmare, cuno'.r utnl
• iiilimn „nr.i și J., gară!" ie

i «amina |«' .il’n da'.t. (p \ )

între mit și realitate
de nemulțumire în rândurile; per
sonalului angajat.

Consiliul Impnterniciților Sta
tului a hotărât schimbarea con-

ICPM Petroșani

ducerii ICPM, numindu-1 in func
ția de director general pe dom
nul Traian Jurca.

Prima măsură a noului director 
a fost redimensionarea persona
lului, prin disponibilizarea a 

peste 20 de persoane. Problema 
care se ridică este modul de se
lecție a celor disponibilități și 
criteriile de evaluare a compe
tenței profesionale, a aportului 

fiecăruia, în ultimii trei ani, în 
cadrul institutului. Domnul di
rector afirmă: „...pe lângă cei 
mai slabi pregătiți au fost Ire- 
cuți in Șomaj oameni capabili, 
buni profesioniști, dar care, da 

aprovizionam de la moara din 
Bârbăteni. -Secția va cuprinde 
50—60 de oameni dintre care 
mulți sunt la începutul profe
siei, dar împreună cu cei doi 
șefi de .schimb cu experienț I 
Florea Cristescu și Mircea Bote- 
zatu vom reuși in scurt timp 
să-i calificăm pe toți așa cum 
trebuie..."

în mod firesc am solicitat și 
părerea d-lui director al S.C. 
„Spicul", ing. Gheorghe Marc: 
„Lucrarea, din punct de vedere 
tehnic este finalizata și poate 
produce pâine. Mai sunt unele 
mici lucrări nefinalizate, dar ele 
nu .sunt esențiale. Aș dori să 
mulțumise constructorilor de la 
ACI Cluj, director dl. Aurel 
LcțOa. și de Ia T1N SA Cluj, di
rector dl. Teodor Contra.ș, pen
tru modul în care au colaborat 
pentru finalizarea secție). Cu 

această problemă capacitățile dc 
producție a pâinii în Valea Jiu- 
luj este rezohafă definitiv, noi 
mai asumi de retehnologiz.it doar 
si-ețiu nr. I Petroșani, care ur
mează la rând".

Înainte de a încheia, se cuvine 
*ă menționăm în mod .special 
eforturile specialiștilor și munci
torilor d" la fabrica de pâine 
1’etro.șani conduși de sing. Ma- 
rinica B< rind'i, mecanicul șef 
al fabricii și de maistrul llie 
Stan'-, care alături de construc
tori iu făcut din no apte zi, pen
tru ca această secție să poata 
produce pâine pentru Valea iru
lui. Ș; i ită ca datorită lor, de 
ieri acest eveniment se derulează 
zi <b’ zi, noapte de noapte, spre 
folosul nostru al tuturor.

Preparați» din lirica ni
* (I riliarc din |i<lg. I)

trecut ia dezafectarea uzinei in- 
ejjând cu 1 mai 1991 și prelun

girea aprobării de conservare 
până la încheierea acțiunii de 
d /afectare. Pentru aceasta, Con
siliul de idministr.ațic al RĂII 
a aprobai un program de măsuri 
privm I întreținerea utilajelor, 
transferarea spre vânzare a u- 
nor repere, organizarea unei for
mațiuni specializate care să a.i- 
gnre d'montarea utilajelor și 
inst.i ț.ilor di|i preparație, efec
tuarea publicității necesare pen
tru oferirea spre vânzare sau 
mchuii re .i clădii ilor și ,’onstiuc- 
liilor spe; iale, ramase ncfolositc 
dopa dezafectaic.

.Va ste măsuri aii fost luat, in 
urma aprobării unui studiu co
li udat la ICl’M c re prognoza 
<a produci i do cărbune brut nu 
va di p. și pân.î in anul 2000 ca
pacitate I dr preparare ixislenta 
in pi ep.u ițiile 'lin Pctrila, 
tezeni, Corocști și Ltipeni. I a 
înli ebaii a dacă mi nținCie.i in 
comcivaiv pe 10 ani .71 apoj 1 e- 

doi ani, nu produc nimic, nu au 
contracte și nici nu încearcă să 
găsească contracte."

O problemă pe care domnul 
director NOU NUMIT o uită este 
că, în ICPM, există un compar
timent de marketing care are 
tocmai această menire: de a 
testa piața — cererea și oferta — 
și de a asigura încheierea de 
contracte. Pentru acest lucru cei 
din compartimentul amintit sunt 
plătiți. Și încă bine. Rolul pro
iectantului, respectiv al cercetă
torului, este de a proiecta, deci 
dc a cerceta, iar nu de a fi „pro
curatorul" temelor; Pentru aceas
ta sunt oameni retribuiți.

aici din acest punct ar fi 
trebuit domnul director să pri
vească problema de viitor a 
ICPM, și nu din dorința dc a 
face public conținutul scrisorii do 
mulțumire, care pentru cei afec
tați reprezintă o simplă frecție 

la un picior dc lemn. (Vom reveni)

Mircea BORCA

Inginerul

ION DABULEANU
Candidatul în alegeri al 

Partidului Unității Social 
Democrate

Ilentie,
\ meri 

Vulcan, 
250 de 
serviciu

dimineața, în orașul 
un tuns costa „numai" 
lei. La prânz., același 
s-a ridicat la 350 dc lei.

pmi rea ei in (un. țmne se poate 
lace cu costuri accețitabile, stu
diul răspunde negativ, uzura 

morala acționând mai rapid de
cât cea fizică, jirețul retchnolo- 
gizărji tb-venind foarte ridicat. 
Chiar și așa, costul dezafectării 
a fost estimat la 30 la suta din 
valoarea construcțiilor și monta
jului, respectiv 200 milioane de 
Jei, suină deloc neglijabilă.

Care c <e soarta prcparațici? 
fitilajele disponil ilo vor fi re- 
distribuilc la celelalte uzine, fie 
ca piese de schimb, fie ca utilaje 
in cadrul lucrărilor dc îctehnolo- 
gizarc. înlr-o lucrare comandată 
la ICPMSN C luj-Napoca, s-a 
lu d m considerare și o varianta 
turistică. In acest studiu cele 
:><) de clădiri 1 aspândite pe 20 
dc hectar o, vor pirm, o destinație 
1 la dc askîvități de tm ,sm, 

divertisment. Cu alte cuvinte 
• a jiropus crearea unei .tațiuni

1 o i apacllate de 1000 d locuri. 
.Stațiunea ar urma a dispună de 
dou.i hoteluri, o stație de lelefe- 
) ic, discotecă, bar și piscină.

Holului i.-u 1000 dc locui i ar

Pentru 
CAP n iști

Așa cum s-a angajat, adminis
trația orașului Vulcan a trecut 
— indirect, desigur — la asfal
tări, betonări și modernizări de 
drumuri și alei. Printre alte (prin
tre primele) operațiuni efectuate 
în acest sens, a fost și betonarea 
aleii din fața Complexului de 
alimentație publică, afectată se
rios în urma unor săpături după 
niscaiva conducte. Cei care apre
ciază cel mai mult măsura luată 
sunt, desigur, „fruntașii în pro
ducție", cei cu multe zile-muncă 
prestate în cadrul CAl’-ului. pen
tru că nu vor mai da în gropi. 
Faptul că trotuarul nu a fost nla- 
cat cu dale de gresie, așa cum 
era prevăzut inițial, nu deran
jează. Cu atât mai mult cu cât 
o astfel de suprafață, pe timp 
ploios, devine alunecoasă. As: a ar 
mai lipsi celor ce ies cu chef 
din „sediu" (P.N.)

VOTAȚI 
la 4 iulie 1993 
— lin om pentru 

fiecare
—Un primar 

pentru toți
—Un gospodar 

pentru oraș

PUS»

rbckeri!
Nu știm cum au evoluat prețu
rile de vineri până astăzi, așa 
că putem spune: atenție, rockeri)

VaJi LOCOTA

urma să.se con-truiască pe struc
tura clădirii spălătoriei. La par
ter era un parking, etajul întâi 
găzduia restaurantul, bucătăria, 
barul, iar etajele superioare gâz- 
duiau camerele. La prețurile din 
1990 .costul hotelului era de 60 
milioam de lei. .Stațiunea nece
sita „numai" 181 milioane de lei.

Din rațiuni economice, această 
variantă nu se poate pune în 
practică. Costul materializării ci 
mtrcce cu mult pe ccl necesar 
construirii „de la zero" a unei 
stațiuni similare. Ca urmare, 
Preparaț ia Uricani rămâne cel 
mai marc depozit de ulil.ijc și 
instalații de preparare din Va
lea Jiului. După ce ac< .stea se 
vor vinde sau transfera, nil vor 
mai r .mâne decât cl idirilc. Fiind 
imposibil de folosit m alte sco
puri, va fi mult m.ii ieftin ca 
acestea să 1 ie dinamitate. Pe 
grămada dc moloz rezultata, vom 
medita la urmările n faste ale 
unei politici i'onomiec aberante 
dat >|i(ă c.îiei.i .1' oniscala aCC:;- 
flli popor .1 d i-, nr Apa Sâm- 
bclei.

HOROSCOP
GEMENI — CAL

Va așteaptă o săptămână cu 
multe încercări frumoase. Este 
bine să fiți ponderat, dar aten
ție, nu este exclus să vă încerce 
„afacerea vieții". E păcat să o 
ratați.

RAO — OAIE
Nu uitați că încă mai c până 

la concediu. Retragerea dv. din 
ultimul timp s-ar putea să vă 
coste mult. O discuție cu șeful 
dv, direct va căpăta o prea mare 
importanța pentru viitor. Fiți 
prudent!

LEU — MAIMUȚA
Frământările din ultimul timp 

v-au încrâncenat prea mult. La 
fel și weckend-ul trecut. Sunteți 
obosit și nimic mai mult. E ne
voie de mai multă odihnă.

FECIOARA — COCOȘUL
Ați pornit pe un drum la ca

pătul căruia vă așteaptă o mare 
satisfacție. Nu ascultați decât do 
dv. și nicidecum de alții...

BALAMA — CÂINELE
Perioadă bună pentru călătorii 

lungi. Nu vă sfiiți să plecați la 
drum, prilej cu care vă veți în
tâlni cu mai multe cunoștințe—

SCORPION — MISTREȚ
Vă pasc mai multe dispute, 

în care veți rămâne absolut sin
guri. Nu e nevoie să cereți aju
torul, căci oricum nu-1 veți că
păta. Dar nu disperați...
SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN

Prea multe certuri în jurul dv. 
v-au obosit psihic. Evitați astăzi 
orice discuție contradictorie, căci 
s-ar putea să intrați în colima
torul șefului.

CAPRICORN — BOU
Astăzi vă vor ieși mai multe 

pasiențe, dar nu exagerați. Se
lectați ceea ce vă propuneți 
pentru a alege varianta cea mai 
bună. Oricum nu vă vor ieși 
toate...

VĂRSĂTOR — TIGRU
Aveți multe satisfacții și veti 

continua să mai aveți, dacă corn- 
portamentul dv. va fi ccl nor
mal. Schimbările bruște pot crea 
convulsii...

PEȘTI — IEPURE
Mizați pe un prieten apropriat, 

pentru a izbândi în afacerea pe 
caic ați pornit-o. Dc unul singur 
nu veți reuși.

BERBEC — DRAGON
D< și doriți mai de mult o .1- 

ventură sentimentală, nici astăzi 
nu o veți avea, dacă nu veți 
renunța Ja prudență. Cea mai 
bună ap.a-are e atacul... să nu 
uitați acest lucru.

TAUR ~ ȘARPE
Surpriză marc vă așteapla la 

sfârșitul zilei. Întâlnirea pe caro 
o veți avea astăzi vă va marca 
o bună perioadă de timp. Nu 
ezitați la muncă.

HOROSCOP
/ IM* f « BK* 4 BBV / JBM / 4

PROGRAMUL 
T V.

MARȚI, 32 IUNIE

7,00 l'\ M Tijematinal.
19,00 TVR iași.
10.50 TVR Cluj,
11.35 Teatru TV; „Marii s,.l “.
1 1,00 Actualități.
11.15 Ora dc muriră.
15,00 Didactica.
15.30 Teii școală.
16,00 Con viețuiri-mag,azi 11.
17,00 Actualii,îți.
17,05 Cabinet juridic. . „ .
17.35 Salut, prieteni! (I)
18.30 Starea națiunii. — d mi 

politice.
19.30 Dcsine mimat-■.
20,00 Actu.diuiți.
20.35 Rosturi, rosllrl.
20.10 Soport.
20.50 Film sdrial: „Dragoste (o 

prima ved< re" (Anglia, lJâoj
21, la Concert extraordinar
22.15 Studioul nonomic.
23,00 Aetualltăll.
23,1) .Salut, prietenii Jl).

retehnologiz.it
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SPORT^SPORT®SPORT
S-a încheiat campionatul diviziei 

naționale și diviziei A
A început Cupa Ligii Sindicatelor 

Miniere la fotbal
■ Duminica, 20 iunie, campio

natul diviziei naționale s-a în- 
cneiat cu victoria echipei Steaua 
București, care devine, astfel, 
pentru a 15-a oară campioana 
României la fotbal.

• Au retrogradat echipele 
CSM Reșița și FC Selena Bacău. 
Prima, va evolua mai mult ca 
sigur în divizia A, scria a Il-a, 
iar cea de-a doua, echipa băcă
uană, se va integra în seria I, 
divizia A.

• Au promovat în divizia na- 
1 mala, echipele Ceahlăul Piatra 
Neamț, după 75 de ani de la

Fotbal
Promovare în masă

OLIMPIA S \TU MARE — 
JJLL PETROȘANI 3—1 (1—0).

JIUL: Anton — Călugărița,
Cir G'ișpar, Cristescu, Re
pede, Stoica, Buza (min. 60 Bu- 
runti .), Cazac (min. 71 Petra), 
Militarii, Frumc-’ i.

Fotbal p icul, joc de,chi r, in 
.are gazrlel-- au aliniat formația 
stindard, luptând pentru victo
ri . in aștcpT.r a unui alt ver
ii i< t d o de CCN. după memoriul 
inaint rt Curții de apel, cu privire 
la penalizarea ,’hipci cu patru 
puneți.

hi.il a plecat Cu 1 juniori, din 
care trei au volu.it in teren, 
I’runv» a și Cornel Repede fă
când dovada unor calități CC îi 
voi oblig i, credem, pe conducă
torii Jiului să le dea toată inerc- 

i> rea. P> tra, atât cât a evoluat, 
a strălucit și el, semn câ talentele 
n,| lipsesc în curtea Jiului.

După o ratare a lui Frumoca, 
min. 15, cap pe lângă poartă, 
gazdele au deschis scorul. Chiri- 

Pagină realizată de
Dorel NFAV1ȚU

inființarea clubului din orașul 
„PERLA A MOLDOVEI" ’ .și 
UTA, după 11 ani de când a 
părăsit puma scenă a fotbalului.

• Au retrogradat în divizia B, 
din seria I, echipele CS Olt și 
Unirea Slobozia, iar dln seria 
a II-a formațiile Metalurgistul 
Cugir și Olimpia Satu Mare.

• Dacă în seria I cele două 
echipe erau cunoscute cu mult 
timp înainte de etapa finală, în 
seria a II-a, pentru celălalt loc, 
alăturj de Olimpia Satu Mare, 
bătălia s-a dat între CFR Timi
șoara și Metalurgistul Cugir.

Iov a marcat cu capul, min. 25, 
surprinzând întreaga apărare a 
Jiuiui. Anton s-a mai opus la 
deschiderea scorului, iar Cris
tescu l-a anihilat aproape in to
talitate pe Bencze.

Repriza a doua a debutat cn 
inca un gol al Olimpiei, autor 
Ihncze, care în min. 53 a scăpat 
din fault și pe contraatac l-a 
învins pe Anton, rămas f.iț.i în 
I.ițn.

Jiul joa< a fiumos, s'upânoștc 
mijlocul terenului și Militam 
înscrie in maniera-i personală, 
din lovitură liberă directă, min. 
58, reducând din diferență. Cu 
7 minute înainte de final gaz
dele au mai punct it o dată prin 
Chiriloaia, la o greșeală a fun
dașului Buruntia, care marcat, a 
respins la adversar. Finalul a 
aparținut oaspeților, care au ară
tat tot ce arc mai frumos fot
balul, driblinguri, pase subtile, 
combin iții, lăsând, in ciuda „pro
blemelor" interne, o frumoasă 
impresie.

Oaspeții au condus cu 1—0 până 
în min. 81, când au fost egalați 
printr-un șut de la 25 m. Parti
da a fost condusă de Ion Dan- 
ciu, Nicy Lixandru (Petroșani) 
.și I. Ghergheli (Hunedoara)l

• In primele partide din ca
drul Cupei Ligii Sindicatelor Mi
niere la fotbal, s-au întâlnit pe 
terenul „Minerul" din Lupeni, 
echipele: EM Lupeni cu EM Băr- 
băteni 8—0 (3—0); Preparatorul 
Lupenj — EM Lonea 1—6 (1—1).

Navomodelism
Începând de astăzi, pe luciul 

apei de la baza de navomodelism 
a Clubului Jiul Petroșani, se 
desfășoară etapa campionatului 
național de navomodelism, cu o 
participare numeroasă printre 

concurență, campioni mondiali, 
europen; și naționali. O întâlnire 
a inteligenței și a mâinilor în
demânatice, găzduită de orașul 
în care dl. Leontin Ciortan, va 
lansa la apă din nou, nava 
„Adevărul".

„Parângul” Lonea a promovat 
în divizia B

In urma omologam rezultatelor 
din meciurile de baraj pentru 
divizia B, ambițioasa echipa Pa
rângul Izmea, președinte mg. 
llie B.îlăncscu, antrenori Costel 
Cătuți și Cornel Sahigdan, a 
promovat în divizia B, alătu- 
rându-se din ediția 1993—1994 
celorlalte trei divizionare din 
Valea Jiului: Minerul Uricani, 
M.neiul Lupeni și AS Paroșcni.

Es1c meritul unanim al echi
pei, al antrenorilor, al sindica
tului și al conducerii EM Lonea 
care au „visat" împreuna promo
varea, ce astăzi le z. imbește ca 
o... primăvară.

A fost una din .: le mai spee-

RUGBY

A patra campioană 
îngenuncheata

M1NERUL LUPENI — FARUL 
23—8. (6—3).

După zece minute de joc, re
zultatul a fost egal 3—3. Farul 
a deschis scorul, în min. 7, prin 
Horea, care a transformat o 
lovitură de pedeapsă, acordată 
la circa 28 m de țintă, dar Mi
nerul a egalat imediat prin a- 
celași procedeu. Autor Pândele, 
cel care avea să trimită printre 
bare, până la sfârșitul partidei, 
tot ce a avut de executat la pi
cior.

Din acest moment, publicul a 
putut vedea cel mai bun joc des
fășurat în retur pe acest stadion, 
în care vioara întâi a fost Mi
nerul, cu o extraordinară poftă 
de joc în repriza a doua, când 
și-a îngenuncheat pur și simplu 
adversarul. Farul, cu două în
frângeri la activ, și cu 3 jucători 
de lot național, a dat totul, ju
când pragmatic, cu mingi la mâ
nă, încercând să surprindă gaz
dele cu garda jos.

In min. 26, Brici a spart fron
tul de apărare al minerilor, a 
sprintat 40 m, dar faza s-a o- 
prit printr-un placaj necruțător 
și la timp a liniei de treisferturi. 
In replică, internaționalul Pa
triciii a ajuns și el la 10 m de 
eseu, fiind blocat cu mare greu
tate în tușă. Repunerea balonu
lui s-a făcut prin executarea u- 
nei loviturj de pedeapsă dc către 
Pândele, care a trimis precis 
printre bare și 6—3. Nieoarâ a 
ratat un eseu, la circa 5 m d>> 

taculoase promovări, ambele par
tide fiind pe muchie de cuțit. La 
Moldova Nouă rezultatul a fost 
I —1, socotit o mare surpriză, iar 
la Lonea scorul s-a decis doar 
in min. 90, când cxdivizionnrul 
A, Stana, și-a pus încă o data 
semnătura pe lista marcatorilor.

Parângul a intrat în vacanța ca 
și toate celelalte echipe, mai 
puțin cele din divizia D.

D ir vacanța este a fotbaliștii *r, 
nu și a antrenorilor și conducă
torilor. Marile probleme au și 
început.

Să uram din toată inima Pa
rângului, „U[’N VENII', IN DI
VIZIA EI" 

but, și repriza s-a încheiat 1-3 O 
diferență minima.

Co a urmat după pauză a 
fost dc-a dreptul o revelație. Mi
nerul a avut 20 de minute de 
dominare, zburdând în teren, 
punctând prin două eseuri de 
mare spectacol, înscrise de Ște
fan (56) și David (60), ambele 
transformate de Pândele, după 
care Farul a reușit o încercare, 
prin juniorul Talabă (65), trans
formarea fiind ratată de Viorea.

A ieșit la rampă Patriciii, un 
fel de „fluture" care polenizează 
echipa, zburând în terenul ad
vers, creând momente de mare 
panică adversarului și de euforie 
in tribună.

Tot el s-a mai opus înscrierii 
a două eseuri ale oaspeților, la 
unul intervenind de-a dreptul 
senzațional.

Ultimele puncte ale întâlnirii 
au fost înscrise de Pândele (70), 
care a mai transformat o lovitu
ră de pedeapsă.

Farul so vede învinsă și ulti
mele sale 1 ’surse au fo.M măci
nate de e.\ ordinara dăruire 
în tercn a celor 15, care nu mai 
vor să cunoască acasă decât 
gustul victoriei.

• După meci, marele om de 
rugby. antrenorul oaspeților, dl, 
Naca, a declarat: „A fost a vic
torie meritată, dar o înfrângere 
prea severă. II felicit pe priete
nul m.-u Vasile Bercu pentru 
treaba p<* care o face aici la Lu
pani".

REZULTATELE 
CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN
20 IUNIE 1093

1. Uiiwniu — Sportul S'.nu. J
2. CSM Reșița — Dacia I
3. EJectroputerc — „Poli" l
4. Steaua — Universitate,i >
5. FC Petrolul — FC Bl as-n J
6. Oțelul — Rapid I
7. „U“ Cluj — Oloi . 2
8. FC Selcnj — FC I irul -2

9 Progresul — FC Iniei 1
10 l’oresta — Gloria B i/an I
11 FAUR — Gloria G.ilaL
12. Melrom — Tractorul !

13. Olimpia Satu M. — Jiul t

FOTBAL
DIX I/f \ NXȚ1ONXLA

LLZJ LT XTE TEHNICE ultimi <tapa; 
Di- amo — Sportul Studențesc I—2; CSM 
n ia — Daci i Unirea Bi lila 2—0; Elcc- 
iroput-rc — „l’oli" T mișoara 3—0; Steaua 
Uni’.. Craiov.i 3- I l'G Petrului — FC 
B ișoV 2—0: Oțelul Gal iți — Rapid 2 J 
„IJ" Ciul — Gloria Bi-.'riț.i 1—5; FC Su- 
b n i I C I' irul 0 P r»f'r.— FC 
Jnt.-i 1 — 2
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i ■ l),i< ia Uni" ■ 11 IU <) L> ::G— 51 ■’9
16 Petrolul 14 11 J 19 4 7- 0 •Ii7
17 FC i<L.n.i 31 8 9 17 21 1 1
IU AI !■’ -ila J 1 ■ i J 1 •1

FOTBAL
DIX IZIA X, seria I

IIE/.I I l’ATE TEHNICE : ultima clapi; 
l lacara Moron] — Chimia Rm. Vale a
2— 0; Forcsta Fălticeni — Gloria Buzău 
4—2; P-irtul Constanț i — Unirea Slobo
zia 7 — 1; Ceahlăul Piatra Neamț - CSM 
Suceav i 3—0; ASA Tg. Mureș — Politeh
nica lași 1—0; Unirea Focșani — f’.S Olt
3— 0 (mprez.); FAUR Ihicurestj — Gloria 
CFR G.'.l.ili 1—0; Sfi'iu.i Mi/ii - CaJIilis 
Mam 'lia 3—0. TU Argeș — ARtobufU) 
Bir-uiMști 2—0.

CLASAMENT NEOMOI OG AT
1. ( '.ihlăul .14 ’O 7 7 .59 21 17

St' ii., Xi . 1 19 12 71 il 11
l’(' Arpe. 1 16 •j 9 6 1 32 II

i. 1 l.u:. M 11 19 3 12 i ii- II II
i AS X M : i in li ih - III 19

6 Glori > I i . l l 6” .u 1 >
7 1 n i' i 1 .11 13 i) l > II 3,>
8 <’ 11 lati .) i la :> 1 I 11 1 I 35
9 l,"iln| ’ i 1 . i i .irJ a.l 3 1

III CSM 3 1 11 r> 11 1 i 17 ’ 1
1 1 IA' 11 1 la i 15 51 10 31
IT „Poli" Ir. 3 1 Li 3 16 46- 13 33
l.î Cllllli: i 11 LI li 56 62 31
1 1 l or .' .1 i l 1 1 1 ,{ 17 37- 50 31
1 . Aiitubn.nl 1 1 1” fi 16 I.’ 9 G
16 r Hori i (11 : i 1 ’ <> 16 39-- 19 30
17. ( J Oit i 1 1 1 TI ■ ;i> 72 ?6
li. 1 ’ll.l i .'■•iul). : i 1 ' 1 jCI-- 11 1 .

*F 0 T B A iL
DIX JZIA A, SERIA AII A

RE il’l l’ATE 'IEI INICE : ultim. i etipa:
Con iiml — Unirea Alba Iuha 2 1; 1CI.M
Brașov — CFR Citi.j 2-0; Metalul Bocșa
— FC Drohcta 1—0 ; FC B ilior —■ Gloria
T-șiț 1 2; M. tron l B: . v - T'ractornl
->_0; Olimpia Satu Mar • — Jiu 1 l’etro-
șani i3—1; l’TA — Jiul 11 •’.l.ll' < l aiovn
3 1 . < T'R ’1 imi.șoar. < - .XR ■t ihi. :.i stul Cu-
gir 1- 1 FC Muram ureș — Armătura Z i-
lau fi !

CLASXMEN T NEG.Ăl OLOI ;.x t

1 1 T V . 1 '0 1 10 6 1 T’ 1 1
' 1 ( ' Bihor II 18 7 9 .3>1 II. Iii
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1 • ( lIR Cluj ii 1.1 . III .6- O'l ’ ‘
16 CI 1! 1 inii-. <1 1.1 3 H :i17 - aa 2"
17 \i i Cujiii II L’ . 17 1 1- 6a ■’ 1
llf) 11 rop;.! II 1 1 1 16 11- > 1 . >

F 0 T BAL
DIX IZIA li

REZULTATE TEHNICE: ROVA ll.wnr* 
— Me’ajzirgistul Slatina 2—2; Minerul Lu- 
pciij — Elcctrha I'icni 3—0 (lieprcz.). 
Gaz Mitan Mediaș — Petrolul Stoina 3—0; 
Electr. Curtea de Argeș — Metalurgistul 
Sadu I — I; Șoimii Sibiu — Unirea Alexan
dria 0—J; Arsenal Reșița — Mim rul A- 
nin.i 3 -2; Cimentul l’icni — Dacia l’i- 
teștj '—I; CS Ttirgoxi te — AS Paroșem 
•I—î; Minerul Itiicani — M nurul M ' . 
sari I L

CI. X.SA.MEN I'
1 ( iaz Mu n 3.) 22 2 11 ii'.

■ 1 ’eti olul a 19 2 11 3' 1 -
3. Min. 1 ric mi 3.> 18 3 11 6
I. Ar’a n il .15 18 l> t>0- ■16

. > Cimen' 3.j 16 3 1 1 61 . >
1 >.i<-ia 3.3 16 5 11 1 18

7 iXl in. .Anin ' 3a 17 2 16 19 in 36
;i Flec. (' -le A. ' . 35 la (» 1 1 >4- -j l .6,
9 ('.S l ii iov. 3a 16 3 16 61 h 1.5

10 M in. Mat ti'. 3a 16 a 17 b> 0 ’ 1
1 1 ĂL 1 S id ■ 3.1 1 1 fi 1.5 50- > 1 31
.12 Mm, Lup ii i Hi 2 17 .■6- ■53 34
H ROVA llo-i:,!] 1,1 1 1 i 16 17- 17 33

1 1 S .iniii ■l.î 16 1 H Ăl 55 33
15 \.S 1 ’.ll . r .-m > 16 1 1 ■ 1 -63 33
16 ĂLT '-i'alilî 1 33 II fi 16 II --51 32
17 1 ' li i • : 1 Au'. < > 1 1 fi 1T. 12--60 32
III CSĂI Cu.m .1.) 1 > •) 18 .0 -69 32
1" El . In. i 1 1 3 ’l 11 61 25

volu.it
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VÂNZĂRI — CUMPĂRĂRI

VÂND două but. Iii 
normale. Telefon 544300, 
512222. (4213)

. aragaz, 
sau

VÂND bolțari, cărămizi 
grinzi de construit. I’et 
str. Gheorghe Baiițiu, nr 
zilnic. («41)

(3.5/2,5). Informații: Cămin 2 
studențesc, camera 356. (1210)

VANI) apartament 2 camere, 
mobilat, Vulcan, eta| 2, str. Tro
ian. Parc Octogon, bloc R, sc. 
j, ap. I. (4239)

ÎNCHIRIERI

VÂND televizor color Eunai.
Telefon 545368. (4212)

DAU cu chirie garsonieră in 
București. Telefon 543579. după 
ora 1G. (4236)

2 xVÂND sfație amplificare 
100 W, bile pentru construcție, 
60 mc, macină din import pen
tru preparat sifon. Uricani. tele
fon 193, după ora 20. (4022)

OFERTE SERVICIU

SOCIETATEA Comercială
Ili.int Camind SRL Petroșani

str. D.ii unești, 15, angajează 
barmană. Relații, la sediul fir
mei, intre orele 17—19. (4230)

PIERDERI

PIERDUT contract închiriere 
pc numele Matula Gheorghc, e- 

liberat de RAGCL Petroșani. 11 
declar nul. (4215)

PIERDUT contract închiriere 
pc numele Iloca Margareta, eli
berat de RAGCL Vulcan, tl de
clar nul. (4223)

DECESB

Catalogul „Pagini Naționale"
ghidul necesar omului de afaceri

VÂND convenabil Volkswa- 
fcen Passat, stare bună, 1800 DM, 
•au echivalent in lei. Vulcan, 
Vktoului, bloc 29'9, vizibil. Ma- 
(pu nul Tineretului, orele 17—19. 
«21 i)

Xl.t INII din Seara 1, bloc 5, slr. Aleea Poporului Petroșani, 
suni alaiuri de familia greu intercala de pierderea celei care a 
fost

— Căutați parteneri de afaceri ?
— Căutați un produs sau o marcă anume ?
— Căutați un număr de telefon al unei firme din 

țară ?
— Doriți să aveți o informare „la zi“ despre concu

rență ?
— Doriți să vindeți 

dumneavoastră ?
Toate răspunsurile Ic

„PAGINI

rapid produsele și serviciile

MUREȘAN RODICA
T VÂND apartament 2 camere, 
decomandate. Petroșani, Șt. O. 
1-mi. 2 B/41, după ora 17. (4207)

Odihnească-sc în pace! (4221)

„Pagini

WAND Trubnnt, stare 
«BUoș&ru. telefon 543532.

bună,
(4210)

VÂND Trabant 601, 
-«ta, stare foarte bună, 
gani, Păcii, 2/23. (4216)
1»

VÂND bicicletă Pegas, 
ta magazinul Industrial 
•gt oalimentară Petroșani.

Germa- 
Petro-

expusă 
piața 

(4217)

VÂND apartament 2 camere. 
Republicii, bloc 99. sc. A, ap. 
I, Hermes (vedere Parc), Petro
șani. (4218)

VÂND Dacia 1310, televizor co
lor Grundig. 
Barițiu, 22, 
(«20)

Petroșani, 
telefon

Gh. 
545326.

Cp grădinăă la Vul- 
Abatorului

VÂND casă 
mb (1300 mp), str.
4- Fiat 850. stare bună, cu piese 

imb. Informații: Petroșani,
•tr Zorilor, bloc 4, 9C. 2, et. 2, 
<• 15. (4219)

VÂND ARO 10. înmatriculat. 
Ungaria, patru ani. I.upeni, Vi
itorului, bloc E 1/35, după ora 
11 (4221)

VÂND urgent combină muzi
cală Osaka șl cuptor electric 
Dikkat. Petroșani, Venus, 5 A/ 
18 (4225)

VÂND Dacia 1300, garso
nieră, Petroșani (lângă Sta
dion), excepționale. Telefon 
545779. (4227)

VÂND apartament 2 camere, 
petroșani, zona l’arung. Telefon 
5-11851. (4228)

VÂND televizoare alb-ncgru 
și color, preț 800 mii lei. mobilă, 
preț convenabil. 
Tr nan, nr. 17/2.

Str. împăratul 
(4231)

televizoare co- 
Petro- 
(colo-

VÂND urc'nt
lor, tipuri noi — 80 000. 
Șani, str. Gh. Doja. 34/2 
o ie). (4232)

VÂND apartament central sau 
•chimb cu Brad Petroșani, In- 
depond nței. 27/36. (4233)

VÂND Dacia 1310 TLX, Volks- 
wagen Dcrbv, preț negociabil. 
T. lefoane 541 >58, 511772. (4235)

VÂND urgent garsonieră. Te
lefon 542410, Intre orele 16—21.

(4237)

VÂND convenabil apartament 
3 camere, construit 1990. Petro
șani, Aviatorilor bloc 23 A/35, 
•rara 3. (1238)

VÂND convenabil video playcr 
Furi ii, sigilat, televizor alb-ne- 
gru, Olt-non, gheretă m*ta4i< i

COLECTIVUL de maiștri și ingineri din cadrul sectorului I 
— EM Valea de Brazi, suni alături de colegul lor, ing. Doru 
Murrșan, iu greaua suferință pricinuită de pierderea prematură 
a soției

veți găsi prin Catalogul 
NAȚIONALE44

■ Nu ezitați să vă înscrieți in catalogul 
Naționale44, ediția 1991,

Obțineți astfel gratuit catalogul curent și cel următor.
■ Pentru toți agenții economici cu capital de stat 

sau privat, lucrătorii „ROMPRES44 vă stau Ia dispoziție 
pentru înscrieri în municipiul Petroșani, până la data dc 
15 iulie anul curent.

MUREȘAN RODICA

Sincere condoleanțe familiei. (1229)

COLEGII de la ICPM — SA petroșani aduc un ultim omagiu 
celei care a fost o blină colegă

S. E. T, T. P. P. L. 
Petroșani

MUREȘAN RODICA

Sincere condoleanțe familiei. (4231)
str. Angliei Saligny, nr. 36

ANGAJEAZA
I AM1LIA prof. padurcanu Ionel, aduce sincere 

colegilor de la Inspectoratul Școlar de zonă, colegii 
Liceul industrial, celorlalți colegi, vecinilor fi tuturor 
au losl alături de ea în momentele grele pricinuite de 
celei care a fost

PADl REANU CORNELIA

mulțumiri 
lor de la 

■ celor care 
decesul

(1222)

PUBLICITATE
a.

RAGCL Petroșani - Aninoasa
ORGANIZEAZĂ

in data de 30 iunie 1993, ora 1°. Ia sediul regiei din Pe
troșani, str. iMihai Emincscu nr. 15—17

deschisă cu oferte in plicuri sigilate pentru vânzarea spa
țiilor din Petroșani:

•— str. I Decembrie 1918, nr. 63 (ADAS) in suprafață 
de 278 mp., cu profil de activități administrative;

— str. Slâtinioara (ACR) in suprafață de 361 mp., cu 
profil de autoservire.

S.C. Corapexim SRL Petroșani
Oferă spre vânzare, din stoc, o largă gamă de
■ PRAFURI DI INGHLTATA — 1590 lei/kg.
■ COȘURI DE ÎNGHEȚATA 
Adaos comercial — 0 %
Informații: zilnic la Bar „COLA1*, strada Avram lăncii 

nr. 8, Petroșani. (1976)

Cotidianul da opinii ți informații „7.DRI NOi* «para sub egida 
SO( IEIA|H COMERCIALE „ZORI 

fnrcțtalrală la Registrul Comerțului sub
nr, J 20/621/1991. 

C'oni virament: 3070GO20I — BCR Pe
troșani.

Director; MIRCEA BUJORESCU 
Director executiv: ing. Alexandru 

HOLDA V

NOI" S.A.

i

I

pe o perioadă de 3 luni
— un sobar;
— 2 zidari.
Retribuția se va face in acord.

Exploatarea Minieră
Valea de Brazi

ANGAJEAZA 
direct sau prin transfer

— maiștri minieri sau ingineri CFL,
•— ingineri, in cadrul biroului ADT.
Concursul va avea loc in data de 8 iulie 1993. la se

diul exploatării.

SOCIETATEA COMERCIALA

Petroșani — 11,10

„Expres Transport SA Tg-Jiu
anunța repunerea in circulație a curselor de autobuz pe 
traseul :
Tg. Jiu — Petroșani — Hațeg — Călan — Hunedoara — 
Deva
după următorul program : 

Plecare Tg. Jiu — 10,00 
Tranzit
Tranzit Hațeg — 13,00 
'Tranzit Calau —13,00 
'Tranz.it Hunedoara — 1 1,00
Sosire Deva — 14,30
Plecare Deva — 15,30
'Tranzit Hunedoara — 16,00
'Tranzit Călan — 16,30
'Tranzit Hațeg — 17,00 
'Tranzit Petroșani — 18,20 
Sosire Tg. Jiu — 20,00
Cursele circulă zilnic, inclusiv sâmbătă și duminica. 
Firma noastră practică tarifele cele mai reduse. 
Informații suplimentare: la toate autogârilc de pe 

traseu. 

ECHIPA DE SERVICIU)Ri DAC | IA Șl ADMINISTRA] IA 1075
Petroșani, slr. Nicolae Bălcescu nr. t. Materialele Decomandate

Telefoane: 541062 (direclor-rcdactor șef)) nepublicate nu sa restituie. Rea-

515972 (director exocutiv.adndnlHrali* ponsabililalca nioială ți Juridică

difuzare), 512404 (secții). Fax: 093/545972. asupra corectitudinii dalelor CU-

TIPARUL: lipografls Petroșani. «Ir. 
Nicolae BAkcscu nr, 2, lelcfoti 511305.

prinse in articole aparțin, 
exclusivitate, autorilor,

In

Responsabil de număr
Doici NI VMfU

V iorica I IR IULESCU |

Corectura

Emilia ACHIREl

J

Tranz.it

