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Cursa electorală continuă

Cei șapte ou rămas in aceeași barcă
Opțiunile celor 7081 de alegători re

prezentând 19 la sută din electoratul ora
șului Petroșani, s-au distribuit astfel:

1. BERCA GIIEORGIIE — I’UNR — 
2 207 voturi, reprezentând 32 la sută;

2. RADE V10REL — Convenția Demo
cratică) — 990 voturi, reprezentând 11 la 
sută din totalul voturilor exprimate;

3 BARB PETRU — PS5I — 90 I voturi, 
reprezentând 13 la sută;

4. DABULEANU ION — PUSD — 7 '8 
voturi, reprezentând 11 la sută

5. STANCIU VALERIU — 1 DSN — 
721 voturi, reprezentând 11 la sută din 
totalul sufragiilor exprimate;

6. VARAȘEȚ IOAN — independent — 
680 voturi, reprezentând 10 la sută;

7. FAGAȘ VASILE EUGEN — Parti
dul Liberal 1993 — 585 voturi, reprezen
tând 9 la sută.

Duminică am fost martorii unoi apatii electorale cva- 
sigenerale în Petroșani, In zonele cele mai populate, unele 
considerate rezidențiale deoarece se află în buricul orașu
lui, amorțeala comportamentului civic a înregistrat cote de 
alertă pentru atitudinea electoratului.

Ca să nu fiu suspectat cumva și de cineva, că scriu 
vorbe goale iată câteva mostre alese, nu întâmplător do la 
secțiile de votare la care ar fi trebuit sa fie așa numita 
„lume bună“.

— secția 5 (Școala sportivă) 301 voturi (1037 in ri?i 
pe liste);

— secția 8 (Casa de cultură) 327 voturi (19f,6 pe liste);
— secția 11 (Liceul d<- informatică) 274 voturi (1041 

înscriși pe liste);
— secția 12 (Liceul economie) 347 voturi (1 înscriși);
— secția 7 (Școala generală nr, 1, sediul vechi) 321 

voturi (1539 înscriși);
— secția 19 (Școala generală nr. 7) 207 vokinti (20.30 

înscriși pe liste).
Și aș putea continua.

TI-STE DOUA SĂPTĂMÂNI DIN NOU LA VOT

Toți candidați', din nou
în confruntare cu electoratul
Azi noapte, la ora 1, Comisia electorală municipala, 

din circumscripția numărul 3 Petroșani, a încheiat urmă
torul proces-verbal;

„In'rucât din totalul alegătorilor înscriși pe listele 
electorale de 37 792 s-au prezentat și au votat un număr 
de 7 084 alegători, deci mai puțin de jumătate plus unu, 
în baza art. 65, alin. 2 din Legea 70/1991 dispune organi
zarea de noi alegeri la data de 18 iulie 1993“.

81 la sută din

■ înscriși pe listele electorale — 37 792
■ S-au prezentat la urne — 7 084 (19 la sula)
J Voturi valabil exprimate — 6 838
fl Voturi nule — 216 (0,034 la sută)
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De la Petroșani, la Geneva și înapoi
„Nu se va ajunge ca minerii să fie manipulați4*

• In peuo.'i I" 2—22 iunie 19'c. 
a avut ioc la Geneva cea de a 
Bl a sisnins-a Conferinței InV r- 
națion . e a Muncii (O1M), care 
joacă un rol import.nt în finan
țai ca piograinelor de- asistență și 
cooperare tehnică în domeniul 
muncii și protecției sociale.

Delegația României a fost con
dusă de dl. Dan Mircca Popcscu, 
ministrul muncii și piotccției so
ciale și a cuprins delegați guver
namentali, al patronilor, urecum 
și ai sindicatelor. Delegația sln- 
diratelor a numărat opt persoa
ne, intre cure: Bogdan liossu

Per ioană (mult) controversată de unii (mult), stimată și iubită 
di alții, domnul Miron Cozma este astăzi, indiscutabil, linul dintre 
cei maj puternic, oameni din România. Aceasta datorită importan
tei economice a ramurii in caie-și desfășoară activitatea cei peste 
490 0W de ■ ind.-alr-.ti, al< c ,ror interese le reprezintă. Sub condu
cerea lui. doctrina luptei sindicale a evoluat de la suspinul sin
dical la forța armată, până la ncgociciea rafinată, purtată In 
salopete, în Guvern, pentru a st așeza acum mtr-o albie nouă, cea 
a dg I .miției sindicale.

Este firesc ca o i.tfel de personalitate să capteze atenția pre
sei, oriun .-ai ;-f!a ea incluliv in America. Presa dămbovițeană, 
d exemplu, publică — nu fără succes — un serial picant despre 
viața ă oper-i licl-, rui'ii ck sindicat al CSMR

O',, scop,d do a cl'nifiea speculațiile care se vehiculează' in
aci i . parte a pr> ei, la întoarcerea in țară dl. Mnon Cozma a
avui un Lil.t.ib a de a oi, unica o confcimță de presă, la care 
pre sa d pe Jii n-a lipsit. Ă lipsit cealaltă Pentru a înțelege com-
p .dat' i m ii ■smdiialc, am punctat câteva din problem le a-

r»> de docuții, piobleme pe careboid'ti d ■ lungul fior câ
I supunem atenției dv.

V ,.v „Alia") Victor Cioibea 
(CNSRL), Mnon Cozma (CSMR).

o Propti a de ministrul mun
cii și prolci țici sociale, Dan Mii • 
cea Popescu și Teodor Meleșcanu, 
ministrul afaceiilor externe, apro
bată de dl. prim-mini.struu Nico- 
iae Vacăroiu, delegația României, 
urmând exemplul celor din Togo, 
Sudan, Nicaragua, s-a contestat 
singură. Ostilitățile au fost con
duse de d-nii Miron Mitrea, V. 
(’iorbi a și B. liossu, care au con
testat vehement reprezentativita- 
tea liderului CSMR, Miron Goz- 

ma. Comisia care a analizat a- 
cea-stă situație, nu a reținut pro
testul.

• Tot răul a avut și un bine; o- 
bligatu sa acumuleze date despre 
Confederație, Comisia a ajuns 
la concluzia că CSMR este una 
din organizațiile sindicale cele 
mai importante din Europa. Ca 
urmare, se așteaptă un răspuns 
olicial li cereri a de primire < i 
m-mbru oficial, cu < irtotecă. a 
C.5MR

• Conți .<■ externii: J'cd'rația 
M mdială a Sindicatelor, Conlide- 
rația Intern ițională a Sindica’ lor 
Libere, Con federația Europeană 
a Sindicatelor, Ccnliala pentru 
drepturile Sindicalelor, Organi
zația lnti i național i a Mim iilor, 
Federația Iutei națională a Mme- 
lilor, sindicatul „Solidaritatea11.

• In septenibrie-octombrie s 
va organiza de către CSMR un 
simpozion cu participare inter
națională, care are ca t*  mă ,J- 
gicna și securitatea muncii din 
Valea .Jiului11. Scopul acestei mi 
nifcstânl este ca, pl in evidențierea 
tehnologiei șl tehnicii existente 
în Vale, care este veche, de tip 
rusesc, securitatea minieră fiind 
sub standardele mondiale, să in

trăm în programul financiar al 
ONU, in bugetul pe anul 1994— 
1995.
• In ciuda contestării inițiale, 

delegația României a lă.->at o im
presie deosebită. Informațiile fal
se transmise, in exterior despre 
mineri și Cozma, au suferit o 
transformare radicală. „Sunt mân
dru că din Valea .Jiului sunt pi.- 
mul reprezentant al României ca
re a reprezentat in exterior clasa 
profesională a minerilor".

e J.i această s'siune a luat 
cuvântul și dl. Ion liii-scti. Eu am 
fost nemulțumit de modul in care 
a pus probii m.i președintele Ro
mâniei. N-.im particip ii ' i in- 
tâlnir. a delegației României cu 
pre -dintele, care a avut loc la 
Geneva. Deși se „știe" că sunt 
in i .' iții fi ai le bune cu Ion I 
li seu, iii nu pot să uit că în tim
pul evenimentelor din septembrit 
am avut Ifl de răniți și 5 împuș- 
câți. Dacă aveam un președinți' 
adeviiial, puteam ... evităm si
tuația conflictu ila. Sunt liderul 
la bine și la rău al minei ilor și 
nil pot sâ iert că oamenii inei au 
fost molestați și impuși.iți.

Vali DOCOTA

(Continuare in pag. a l-a)

| Dc pe fundul lacului de 
| acumulare s-a scos

| Catavru. unui tânăr
I Corpul nemsiitlețit al tânărului

Balinariu Daniel, din orașul Vul- 
Ican. a fost scos duminică seara 

de p' tunelul laiului le acumula- 
Ire de pe „Valea Morii" Daniel 

era student in aiiui doi ia l.'niver- 
itatea J'ehmca Petroșani și cei 

| care-1 cunoșteau spun despre el 
i câ era un bun înotau

I Gttva mantei
I Im |.»!>cl <le vineri. 2 u.ilii- 121'3. 
■ domnul Ștefan Popa, din I .onea, 
Ia mii al in greva leiumei. Domnul

Popa protestează in acest fel un- 
I potriva hotărâm S.ridicat ulm li

ber de la EM Lunea, care, igno
rând faptul că este tată a trei 

I copii, dintre care unul handica
pul cu gradul ldc invaliclif ite, nu 
Ia găsit de cuviința sa-i repai tiz.z.e 

unul din cele șase apartamente 
alocate Exploatării in blocul Z0 

I din Pctrila.
| Ac. asta i ste o încercare dispe- 
* rata de a-și intra în drepturile i- 
I ciudate de Legea .->3/1992, după

ce a solicitat .ijutoi din p. it 'a
I.Sindicalului, Ligii, Primăriei, 

RAII-ultii, Pi .'lecturii.

| Simpozion

I ChZă SÎ CO!;ific'(
»

| in zilele de 11, 9, 10 iulie, in 

I organizări i Ligii .'.mdi.- i Mi-
n.ere din Valea Jiului v.i ; i 
loc la Petroșani un simpozion cu 

I temei „Criza și eunlli T'. Pe par
cursul i\ lor trei zile de d bateri, 
II ■ car» participa invitați de mar

că din vi't.i culturală a Româ
niei, se vai .iboid.i urm.ito.uele 

| teme :

— „I lisiui agresiv și violență 
coleilivu";

— „Mass m.di.i intie excitant 
și scilaliv";

| — „Criza comunitarii și/s.iu e-
șccul icceptarii".

I La «impozion vor participa și 
I p rson.ditați din viața culturala 
1 și socială a Voii Jiului, precum 
| >i )urn;diști «agresivi11.
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S.C. COMSERV S.R.L. URICANI
Siiri’ii/a dc Ja braseria „SURPRIZA**  și pizza de Ia 

patiseria „ARDEALUL**

l • Se fac ten’, tivi.- di a fj divi
zat, pulverizat i f’ijMR-ut. • 
ia onida Lari s ■ apropiat de noi,
«<1 deputat. Este alături de noi. 
• Nu suntem un partid de fu
ziune. Acceptam pe alții lângă 
noi, dacă ne accepta așa cum 
suntem. Indiferent cine va face 
guvernul, FUNII iși va spune cu
vântul. • Fărâmițările și regru
pările de partid- sunt diabolice 
ca idee. Provoacă ll.ios . i in rân
dul parlamentari l<»i. Se v.i i(jnn. 
ge, contrar legii electorale, la 
apariția in parlament a unor par
tide cai'i- nu au vă.tig.it alegerile. 
Absurditate. J<|- i ,i iste d> ilxilica 
ți jucătorul ocupa fotoliul nuinâ- 
Ttil unu, in România. • Suntem 
lingurul p.utid care am «icscut
V ios in alegeri. ITin fapte ,m 
câștigat foarte mult. • In .septem
brie, filiala „Caritas" la J*> tro- 
ț.ini. • Parlamentai ii FlJNlt au 
făcut trimitere In alegrii antici
pate în condițiile in care se can- 

I II prin stratageme reducriea ac- 
• tîvitnții pai )am< ntuliH. • Si. de

rulează foarte multe acțiuni do 
subminare a economiei naționa
le, printre care și vânzarea unii 
părți a fiolei. Este nevoie nu de 
o comisie pentru corupție, ti de 

L <ina care să analizeze și să pe- 
J (kpsească autorii actelor de sub- 
jni'nare a economiei naționale. 

’ • Nu este cazul sii se piînrf pro- 
schnnlifliii guvernului, a 

'^iJrmil'ol ministru Văcaroiiț, ți 
tmOT minișfil care njț. cores

pund. e De mfiWlPnrg este ric'ce- 
’/cx să fTi schimbat de urgență 
guverna torul Băncii ^aționele, ca

• Două clemente definitorii pentru activitatea SG „Conserv1* 
SRL Uricani :

• Așa cum anunțam încă din ziarul de sâmbăta a mai rămas 
doar o zi până la momentul surprizei de la braseria „Surpriza1* 
dm sila C, Aleea Teilor.

• Deci, de mâine, la această braserie, doamna Violeta Korom 
va servi in mod gratuit, timp de o oră (aleasa și știută do;rr de 
dân a), tuturor consumatorilor, mâncare și băutură in valoare 
de 1000 lei. Nu ratați prilejul de a vă număra printre consumatori, 
când se va produce aceasta surpriză, unică în Valea Jiului.

• Până mâine si oricând barul din fața braseriei vă oferă un 
program nc>n-stop, deosebit de bogat in muzică și produse de cca 
niui bună calitate.

• Patiseria .Ardealul11 de pe strada Republicii nr. 24 (orașul 
vechi), cu o terasă deosebită vă oferă zilnic cea mai bună pizza 
dm Valea Jiului, după o rețeta originală.

• Tot laboratorul de patiserie produce pâine, covrigi și alte 
produse ce se servesc zilnic in stare foarte proaspăta.

• Vizitați cu încredere brascwn „Surpriza11 și patiseria „Ardea
lul-1 și gusturile dumn-avoastia vor fj sati-făcute’ cu cea mai mare
pi umptitudine.

• Garanli absoluți : doamna Violeta Korom și personalul ce
lor dună un.tați ale .SC „COMSERV" SRL Uricani, caic vă așteaptă 
zănic I

Conferința de presă a 
domnului Gheorqfte Funar (II)

ro a ainn*.  in această funcții fără 
a fi călcat o zi pi in banca. Este 
unul dintre cei care subminează 
liniștit economia naționala. Dacă 
<■1 ajungi- la Târgoviște, unde 
au ajuns „ceilalți", nu l nici un 
bai pentru țara. • PUNR are oa
meni potriviți pentru mai multe 
posturi guvernamentale, dar nu 
ne manifestam interesul de a o- 
ciipa fotolii ministci-i.de. Am ră
mas in eșaloanele doi și trei pre
cum și in structurile teritoriale.
• D -spre miticriade nu so mai 
vorbi ște la Consiliul Europei. A- 
cum ni se pretind altele, homo
sexualii... probleme artificiale.
• In J990 revistă „Neivs \,Veck“, 
nr. 46 uiiULca harta Europei de 
acum cu Iugoslavia sfărâmată, 
cu Rusia la fol. Atuncj nici nu 
se punea problema, dar harta a 
aprtru-t. .Semn ca... ■ Noi vom 
intra în Consiliul Europei, dar 
vom intra in forță și bine facem. 
I.<xul nostru, potrivit unora, era 
intr-o alta culoare, de «aceea încă 
nu sunt' m in Consiliul Europei. 
Am făcut o mare greșeală, nc-am 
dus cu căciulă in mâini. Occiden
talii nu-1 agreează pe cei ce se 
duc eu căciula. Avem cu ce să 
mergem, cu tirgumi nto forte, rc- 
prc/x-nlăm v-va în Europa, sun
tem Intr-un loc caro reprezintă 
ceva. Doamne ferește ca acest, 
loc să cadă ir»j- in mâna altora I 
.Suni conșficnți șl alții. Cel puțin 
la NATO, sunt conștionțl, Și la 
Uniunea Europej Occidentale, 
unde, pentru prima dală 3 căl
cat un șei de Mal european, nu
...... <ki. ||L .v Jo/ilâ EUtb Da kl și o We a pensionarilor,

Primarul
apreciază

Cheorghe Funar 
ziarul „Zori noi"

Contemporaneitatea clasicilor

Cele aproape 6 ore cât a durat vizita d-luj GheorBhe Funar, 
primarul municipiului Cluj Napoca, la Petroșani, l-au îngăduit 
fostului candidat la președinția României să lectureze ultimele 
apariții ale cotidianului „Zori noi11, făcând la plecare o măgulitoa
re apreciere. „Cred că este unul dintre cele mai serioase publicații 
din țară, plin de conținut, tratând problemele cu o decență și cu o 
deontologic profesională cum la puține ziare se întâmplă. Poate 
doar formatul să-i mai scadă din valoare, dar nu toi ce este mare 
și pompos este și valoros. Am auzit că este un colectiv tânăr, in
teligent și maturizat, care poate câștiga oricând un concurs cu 
marile cotidiene. Voi duce la Cluj câteva exemplare pentru un 
schimb de experiență, dar și amintirea plăcuta a unei întâlniri 
dintre cele mai reușite din propaganda electorală. Felicitări !“,

Mulțumim, domnule Funar !

Răi erau oamenii din anul 1930! 
Sa nu-mi lase ci pe câte-un mân
dru funcționarei, tras printr-un 
inel (de butoi, evident) să-mi des
chidă nicj măcar o biată cârciu
mă sau orice flecușteț de acest 
fel, cât de mic ar fi c-1 ? De ce să 
nil-mi poată .intra și ei în rândul 
oamenilor, adică al „apropitari
lor11 * * V și „comersanților1* și să nu 
ma.j fie toată *iața  doar un 
„scarța-scârța pe hârtie, coate 
goale, mațe fripte11 7 Și totuși, as
ta era soarta crudă a funcționa
rului în acele vremuri de tranzi
ție. l'ranzițic de la un război la 
altul.

Iată cum glăsuie.ște o circulară 
a Direcțiunii minelor, datată în 
11 august 1930, prin care domnul 
Schreiner avertiza: „Fiind infor
mați că unii din angajații Socie
tății noastre au cârciumi pe nu
mele propriu sau al soțiilor, fapt 
ce constituie incompatibilitate în
tre calitatea de funcționar și cca 
de comerciant, vă rugam să bi
nevoiți a pune în vedere tuturor 
acestor angajați că aceasta nu 
este permis și ca in cel mai scurt 
timp trebuie sa-și lămurească si
tuația, optând pentru una din 
cele două ocupațiuni. Acei care 
nu vor înțelese că trebuie să se 
desfacă de cârciumi, vor fi con- 

pa — < sie vorba de vizita delega
ției prezidențiale condusă de 
domnul Ilicscu (ulterior a fost 
și președintele Italici, au fost și 
alții, dar primul a fost președin
tele României), oamenii sunt 
con.știenți. Pentru România peri
colul este din Est, nu din nord- 
vest. • Slovacia a fost primită in 
Consiliul Europei în linte,a noas
tră. Deși are probleme cu minori
tatea maghiară mult mai multe 
ca noi. Dar cine nu arc probleme 
cu aceasta minoritate ? Proble
ma minorităților în România este 
o problemă artificial creată În 
afara României. Un scenariu in
ternațional. • In București fiin
țează cel mai puternic și cel mai 
dezvoltat, centru Euro-Atl antic.
• Rămâne pericolul rusesc. e In
bătălia absurdă pentru putere, 
parlamentarii O|x>zi|ici făcut
preșclj mari, an denigrai In fel 
și chip România peste hotare. Lu
cru de care acum do abia sunt 
conștienți. • La Cluj Napoca a- 
vem preocupări însemnate cu 
privire Ia asigurarea condițiilor 
optiflie pentru sport, maț ales în 
rândul copiilor șl tinerilor. e Șl 
cu poliția colaborăm bine. I.c-ain 
dat și bani de lă prlmărlo, În
ființam circumscripții de poliție 
în cartiere. Construim și locnlurj 
in acest scop. • Construim șl 
secții ptnlru pompieri In cartiere.
• Se așteaptă îneft Legea sponso- 
jizflrH, caro este absolut necesa- 

cediați fală a li se acorda terme
nul de preaviz11.

Grele vremuri, nit-j așa? As
tăzi, in schimb, c trai, neneacâ! 
Circularele de felul acesta au 
fost uitate de mult. Ele se mai 

•găsesc numai prin poduri, sau 
in arhive de trista amintire. A- 
cum, in anul una mie nouă sute 
nouăzecj și trei de la nașterea 
Domnului nostru, dar în timpul 
viețuirii domnului Ion Iliescu, 
totul este minunat 1

Nu numai că, funcționarii per
secutați cândva pot să-și deschidă 
acum cârciumi, dar chiar și cei 
din primării pot face același lu
cru. Fără să roșească, doar e 
„drepturile omului11. De ce să se 
spună cu nu fac decât un du-tc- 
vino nesfârșit cu hârtii prin pri
mărie ? O cârciumă, un bărulcț, 
o consignație sunt mult mai ono
rabile decât primăria 1 Noroo că 
nc-am dat senina, altminteri te 
pomenești ca nc facem iluzii de
șarte I

Va li LOCOTA

Construcții 
in urma...

CONSTRUCTORILOR
l’o.tlc < ă mulți dintre locuitorii 

orașului Vulcan au sesizat de mai 
multe săptămâni „săpaturilo“ de 
pe bulevardul Mihai Viteazul, din 
zona oficiului FTTIt. Și mai mult 
ca sigur toți s-an întrebat care 
este scopul acestor lucrări.

Ne-ain întrebat și noi, apoi am 
pornit în căutarea unui răspuns 
autorizat pe care l-am găsit la 
sediu' secției apă-canal din Vul
can. Șeful secției, dl. maistru va
st le S.imșudean nc-.a informat că 
este vorba despre o reparație a 
irnei greșeli de construcție. Bi
zar, nu-i așa 7 Și totuși, acesta 
este adevărul. In urmă cu mai 
mulți ani, când s-au construit blo
curile din această zonă, construc
torii, In goana lor după „realiza
rea și depășirea sarcinilor de 
plan trasate de partid11, au racor
dat trei blocur] a câte K? etaje 
fiecare, la o singură rețea do a- 
ducțiunc a apei, cu o țeavâ de 
doi țoii. Ceea ce Înseamnă mai 
mult decât insuficient.

Consecințele acestei lncr.ărl de 
mântuiahi s-au simții pc perioaa- 
da iernii (și nu numai), odată 
cu furnizarea apei calde. La blo
curile 17, 18 și 19 do pc b-dul Mi
hai Viteazul, nu mai curgea plo 
dc apă rece. Astfel că, iată acum, 
după atâția ani, s-a decis recon
struirea rețelei de apă ce alimen
tează cele trei blocuri. Este vor
ba, dacă vreți, de o construcție 
din „temelie1* în urma... construc
ției inițiale defectuoase. Odată c’i 
aceasta suntem asigurați cft amin
titele blocuri vor beneficia, In 
sfârșit, concomitent de apă caldă 
și rece. Așa »ă fio, dar po banii 
citi se f.we .ic(’.i«tă construcție, in 
urma constructorilor 7

2 TibcriU VINȚAN

I HOROSCOP
I RAC — OAIE

I Este momentul să investiți a-
• cum bani pentru viitor. Preferați 
I o investiție pe termen lung.

| LEU — MAIMUȚA
• Totul merge azi în favoarctf

Idv. in cadrul relațiilor interfaini- 
liale sau de amiciție. Dispuneți 
Ide ș nsa dc «a recâștiga terenul 
pierdut. N-o ratați 1

■
FECIOARA — COCOȘUL ( 

I Relațiile de serviciu sunt foar
te bune. Sănătatea, la fel. pe 

■ celălalt plan, țineți cu tot dina- 
| din.sul .sa cuceriți azi prin elcgan- 
I lâ* ........
I - I
| BALANȚA — CÂINELE 
I Astăzi puteți aborda probleme

le cele 'Rai dificile. Și asta peivs 
Itru că dispuneți de un succes de

plin in tot ceea ce faceți.
I SCORPION — MISTREȚ '

Aveți predispoziție pentru a 
rezolva cu întâietate probleme 10 
de familie, interesele casei.

1

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
O zi propice pentru a vă pune 

in valoare calitatea dv. de a fi q 
I companie plăcută. Tocmai din 

acest motiv întrevederile vor fi 
numeroase.

I 
CAPRICORN — BOU )

Azi veți câștiga o groază do 
Ibani, dacă știți pe lângă cine tre

buie să vă „învârtiți",

VĂRSĂTOR — TIGRU
Din nou la orizont se arată 

un lung drum. Drum dificil du», 
la capătul căruia se afla... steaua 
dv. norocoasă ! j

ț PEȘTI — IEPURE
• Este rriomentul să porniți o 
Inouă acțiune. Șansele de reușită 

sunt aproape sigure.

BERBEC — DRAGON k
Ajutorul pc carc-1 așteptați- nu 

I poate veni azi decât din partea 
celor ce cunosc proverbul „l’rie-i 

I tenul la nevoie se cunoaște11.
TAUR— ȘARPE

I In plan finanei r, pentru dv.>
1 este c«ii acteristic azi preceptul bi«
I blic „celui care are se va mal 
' da, iar celui ce n-are i se va luă
I și ceea ce crede cu are",

| GEMENI — CAL
I Cele mai nă.4tru.șnie<’ vise alo
• dv. au azi șansa de a deveni icu- 
I li ta te. (

|................................;
| PROGRAMU?
l T V.
‘ MAUȚl, e IULIE

| 7,00 TVM.

110,00 TVR Iași.
11,00  TVR «luJ-Napoîx.
12,00 Teatru TV.

I 13,40 Desene animate.
1 14,00 Actualități.

111,15  Ora de muzk:*.
13,00 Album de vacanță.

115,50 Ghid univer&itav, 
16,00 Actualități.

* 16,05 Gonviețiurl-magazin.
I 17,05 Sabinei juridic.
1 17,35 Salut, prieteni 1 (I)

118,35 Festivalul național „Sah*>  
șui româncsa1* ți Festivalul

I internațional de Jololoi
„Romula *93*  (HX <

• 19,00 Documentar TV,
I 19,30 Desene animate.
* 20,00 Actualități.

1 20,35 Rosturi, rostiri.
20,40 Sport.

I 20,45 Film serial. Dragoste ia 
I prima vedere. <
I 21,50 Meridianele dan*uluk  . * ’
I 22,20 Universul eunoațteni
1 23.05 Actualități. t ț
I 23,20 Salut, prieteni | (II) g,»

* •>

v%25c4%2583.tig.it
i.de
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SPORT- SPORT SPORT-SPORT SPORT
RUGBY — singnrni sport în competiție

Știința neînvinsă acasă Apa mării, „rece“
ȘTIINȚA PETROȘANI — ȘTIINȚA BAIA 

MARE 16—10 (3—3).

ȘTIINȚA: Soare, Stvlian, Locziko (min. 56, 
C.iura), Drumca, Bolea, Mureșan, Ghcorghe Clau- 
diu, Suiogan, Drăghici, Ivănuș, Mediagoniu. I’an- 
cu. Andreițâ, Revnic, Grigore.
| Antrenor; ing. Emil Drumca.

I ȘTIINȚA BATA MARE ; Banco, Gheorghe, Lu- 
taici, Nistor, Ciorăscu, Sugar, Duma, Amariei, 
Seiclcanu, Aijok, Gurstea, Nichiteanu. Sara, Ia- 
cob, Zudccr.

Antrenor ; F. Popovicl.

' A arbitrat: Mircea Parasehivi seu (București), 
ajutat de Pavel Fota și Alex indru Ncagu (Balș). 
i Observator federal; Dumitru Cocor (București).
[ Ultimul meci al studenților, disputat acasă, a- 
vea să le aducă acestora șl suporterilor lor două 
mari satisfacții: câștigarea celor trei puncte pen
ii u rămânerea in Â1 și încheierea campionatului 
făiă să cunoască înfrângerea pe teren propriu.

Deși partida a purtat amprenta șl unei alte 
desfășurări, cu multe jocuri de culise, ca a reve- 
iiit de drept șl de fapt câștigătorilor Cup<i Româ
niei, care s-au impus greu, dar meritat, pe tabela 
de marcaj, numai în repriza a doua. Oaspeți] 
și-au Jucat șansa până in ultimul minut, când 
de fapt au și reușit un eseu, ci mai având dc-a 
1 mgul partidei câteva acțiuni purtate în mare 
viteză de Nichiteanu, Sava, Scccleanu, im trio 
de mare valoare, care formează placa turnantă 
a echipei.

Daci in prima repriza nu s-a putut înscrie de 
ma) multe ori de către gazde aceasta s-a datorat 
în primul rând unui arbitraj „larg", făcut de 
Mircea Paraschix eseu, care a avantajat jocul 
oaspeților, nesancționând la timp, sau deloc, cel 
[ uțin 6 poziții de ofsaid, din care se putea marca. 
. După pauză, acesta și-a intrat in mână asigu
rând partidei cursivitatea și ceea ce trebuia să 
se întâmple s-a întâmplat. Victorie fără dubii a 
petroșuncnilor. In min. 7 Mureșan s-a aflat in

fața tușei, Gheorghe C’laudiu a scos la treisfer- 
Iuj i, Medragoniu a pierdut balonul, s-a creat 
mool și s-a „evitat* 1 eseul. A fost prima acțiune 
care a anunțat victoria. In tușă Bolea și Dru- 
mea au fost cei mai bunr săritori, iar pachetul 
de înaintare a câștigat net disputa cu colegii lor, 
împingăndii-i în toate grămezile ordonate.

Bâimârenii au încercat prin jocul la mână să 
străpungă linia de treisferturi a partenerului, 
dar placajele la timp ale lui Andreițâ, Rcvnic, 
Grigore, au diminuat mult pericolul, creând 
înaintării culoare de contraatac spre butul advers.

Gazdele au deschis scorul în min. 28, când 
Is tunis, a câștigat o tușă de 25 m, s-a repus 
balonul și s-a obținut prima lovitură de pedeapsă, 
în picior, Drăghicj a transformat spectaculos șl 
3—0. La numai un minut Nichiteanu a restabilit 
egalitatea, transformând cu siguranță tot o lo
vitură de pedeapsă.

Repriza a doua avea să fie îns;l decisivă în 
economia jocului.

Mureșan a făcut prima fază de eseu, dar la 
un metru de but a pasat ncinspirat .și desprinde
rea s-a amânat. A W nit pe contraatac Andreițâ, 
a dat măsura valorii ■ de, .și eseu aplaudat, min. 
43, înscris pe partea închisă, când a plecat ca 
din pușcă, nemaiputând fi oprit. 8—3 și apoi 
10—3, pentru ea același Draghici n-a ratat trans
formarea.

.Suiogan, Soare, Ivănuș se văd tot mai mult și 
gazdele se detașează. înscriind din nou prin Dră- 
ghici, min. 51, 13—3, în urma lincj alte transfor
mări. Ultimul dropgol al lui Ivăinuș a fost o 
execuție tehnică de mare rafinament, el înscri
ind de la 30 de metri, min. 68, aducând liniștea 
totală in tribune. Oaspeții nu au renunțat la 
joc și au înscris, in min. 79, o încercare prin 
Seecleanu 16—8, transformată cu abilitate de 
Nichit< anu. 16— 10, rezultat fin ii, rezultat strâns, 
dar diferența în t< ren a fost mult mai clară.

CER CONSTANTA — MINERUL 
LUPENI 45—18. Partida a fost câș
tigată net de gazde, care și-au do
rit victoria în perspectiva menți
nerii moralului pentru „imposibi
la" victorie de miercuri în fața 
Griviței, viitoare campioni â.

Minerul a jucat fără Pandelca, 
David, JIosu, Stelică, Kelcinen,

toți accidentați, pregătind însă 
ultima partidă cea de sâmbătă, 
pe teren propriu, în fața albienț- 
lor. dornici de 0 mare revanșă.

întrucât până ie, 1, la Ora In-t 
chidcrii ediției, echipa nu sosiea 
de la Constanța, vom revend •• 
amănunte de la acest meci, nme
diat ce xom contacta delegatul 
formației.

REZULTATE TEHNICE: Grivița — Farul 27—10; CSM Sibiu 
— Univ. Timișoara 26—9; CFR Constanța — Minerul Lupcnj 45— 
18; CSM Suceava — Dinamo 28—12; Știința Petroșani — Șuința 
Baia Mare 16—10; Sportul studențesc — Steaua 7—81.

CLASAMENT j
1. Grivița București 20 15 0 5 51)
2. Steauti București 21 14 0 7 49
3. Universitatea 'Timișoara 21 J2 0 9 43
4. Minerul Lupeni 21 11 0 10 43
5. CSM Sibiu 21 10 1 ÎO 43
6. Știința Petroșani 21 J0 1 10 43
7. Farul Constanța 20 10 1 9 41
8. CSM Suceava ’) 21 J0 1 10 41
9. Știința Baia Mare 20 0 1 10 39

10. Dinamo București ') 21 0 i 11 39
11. CFR Constanța 20 8 2 10 38
12. Sportul studențesc București 21 2 Q 19 25

’) Echipe penalizate cu un punct.

Miercmi, 7 iulie, se dispută partidele restante: Farul — Știința

!IOV Minerul Dîlja Ia Turneul 
internațional de la Tg. Mureș
în perioada 5—10 iulie a.c., 7

X fiugiliști de la A.s Minerul Dâlja, 
însoțiți de antrenorul Teodor Bc- 
rmțan vor participa la Tg. Mu
reș la turneul internațional de 
box dotat cu Centura ELECTRO- 
MUREȘ.

Pr’ntrc țările prezente care ono
rează competiția c vor afla Aus
tria, Polonia, Ungaria. Mai sunt 
așteptate Cehia, Germania.

Coj 7 „magnifici" care repre
zintă boxul de la Minerul Dulja 
■ i implicit pe cel din Valea Jiului 
sunt ; Bordaș Ion, 54 kg; Roman 
Sergiu, 54 kg — juniori și Iacob 
Dorin, 57 kg, Matei Mii ian, 60 kg, 
Dan Matei, 60 kg, Cazacu Nicolac, 
63,500 kg, Bulcac Marius, 81 kg 
— seniori.

Uram succes boxerilor noștri !

Ședință
1 v

extraordinară
Colegiul municipal de arbitri 

invita pe toți membrii săi să ia 
parte la .ședința extraordinară 
ce va avea loc în ziua de |oi, 8 
iulie, o;a 17, la sediul din Bule
vardul 1 Decembrie, Clubul spor
tiv școlar Petroșani.

Sunt dezbătute probleme orga- 
n itorice și de actualitate pen- 
tri. viața internă a colegiului.

F. C. Sălașul a învins din
' Am făcut-o și pe asta. Să nu 
mai zică lumea ca nu suntem 
transparent 1. Lc-am acordat re
vanșa partenerilor noștri do joo 
static, Joc de maidan, Joo de so
cietate, Joo de Joacă, joo de toate 
Stadioanele fotbal-rctur. Cum, nu 
știți cine ne-a fost partenerul? 
Nimeni altul decât IG Sălaș. 
Scor 7 Am încasat-o la două go
luri diferență. Ne-au prins po 
picior greșit de vreo cinci ori, 
când noi încercam să voibim cu

ca (cu mingea), care nu prea ne 
mai asculta în repriza a Ii-a, a.n 
cauza tricoui ilor prea „lungi**  cu

ce, ăla a fost teren ? Jiu) II I Nu 
tu marcaj, nu tu tabelă electroni
că, nu tu steaguri. Nici măcar

I OTBAL — RI H R

care eram imbrăcați, obținute de 
la antrenorul copiilor, dl. loan 
Dosan, caic ne-a facut-o, Gu tri
courile. Erau pentru Juniori. Pe 
urmă, U-rcnul Terenul, d-lel Păi

punctul da la H m nu se mai 
cunoștea D..r ce, arbitrajul a fost 
corect 7 N-am tivul de lucru și 
i-am încredințat fluierul celui mai 
înalt fotbalist din zonă, d-lui Mj-

Baia Mare și Grivița — CFR Constanța.

ULTIMA EI’APA, 10 iulie, ora 10: Minerul Lupeni — CSM 
Sibiu; Farul — Știința Petroșani; Univ. Timișoara — Grivița | 
Știința Baia Mare — CSM Suceava; Dinamo — Sportul sttidențesoj 
Steaua —-CER Constanța.

Cupa Ligii sindicatelor la fotbal
Săptămână trecută s-au m.ij 

disputat încă patru partide progra
mate in cadrul dc-acum ti adițio
nalei competiții de masă, organi
zată in rândul unităților miniere. 
Cupa I.igij sindicatelor miniere, 
încheiate cu următoarele rezultate: 
EM Petrila — EM Lupeni 1—2; 

EM Barbăteni — I’reparația Pe
trila 5—2; EM Linca — EM Pa- 
roșeni 1—0; EM Paroșeni — l’re- 

parația Lupeni 6—0.
Atât EM Lonca cui și EM Lu

peni se anunță ca doua puternieV 
torni.iții iile căror tradiții în fot
bal le dau dreptul să spere ic dis
putarea finalei.

1

1 
Pagină realizată de <
Dotei NEAMȚU

încă un talent
Juniorul Vesa

nou!
clic Vizitiu. Credeam că ne pri
vește 'i pe noi puțin mai de sus, 
Aiurea 1 A fluierat pcntrti o por
ție de vir.șlj (dala de ei) și două 
sticle de berc (date de noi) numai 
în favoarea lor. A zis cu așa tre
buie sa ne purtam cu oa-peții. 
Păi d-lor, fotbalul asta nu mai 
respectă nici o lege ? Oricum 
ne-nin și înscris pentru meciul 
următor. Se joacă la ei Poate 
nu ne mai vor bale. Asa râu.

REDACȚIA

CADE Ț I
CLASAMENT FINAL

1 FG Corvinul 14 13 0 1 103— 5 39
a. Mureșul Di va 44 9 1 4 52—22 28

a. Mureșul Start *91  Deva 14 8 2 4 40—25 26

4. Victoria '90 Călan 14 8 0 6 46—39 24

0. Jiul Petroșani ti 4 4 6 23—57 16

s. Minerul Lupeni 14 3 3 8 21—46 12

7. AS Paroșeni 14 3 2 9 10—35 li
a. Minerul Urlcani 14 4 2 n 11—77 1

JUNIORI III
CLASAMENT FINAL

1 Mureșul Deva 12 H 1 0 68-- 6 31

2 FW Corvinul 12 9 I 2 12 -12 28

3, GSS Hunedoara 12 6 1 5 21--29 19

4 AS Paroșeni 12 4 1 7 21--11 13

a Jiul I’etro.pmi 12 3 2 7 17--26 11

6. Mmcrul Urii ani 12 2 2 8 21- >1) 8

7. Minei ui Lupeni »3 2 2 8 12 41 8

Daniel V.orel Vesa. S-a rvosmi 
la Vulcan, in ziua de 4 apniiț 
1975. A incepul fotbalul, ca WM 
toți copiii, in fața blocului, apoi 
a trecut in „gașca**  în turte*  
școlii, de unde, tot un fost mar*  1 
talent al Vulcanului, Joan Grceat» 
(Ioanei), astăzi antrenor la topUi 
Paroșcniului, i-a adus po drepți 
unghiul verde, dându-i Ln p< india ’ 
trei bare și plasa portii. Pănâ 
acum doi am a fost tilalav pO 
postul dc portar, dirijând in toa
te campionatele, de cădeți, Ju
nimi III, II, I, ech.pa pentru • 
mai câștigi un Inc îr> clasament 
Dar... inlr-o zi Vesa a parăsiț^ 
po.ut.i și Ciocan l-a pos'al fundaș ' 
stânga. De atunci și pe cel do al . 
doilea post 1 devenit titular. Cd 
1,82 m înălțime și 70 kg greutate 
Gogu Tonca l-a aruncat în ullîftt 
mele trei etape în focul divizie) B- 
ln meciul cu Cimentul Ficni, dlă 
ultima partida a accslol campio
nat, l-a concurai pentru titlul de 
cel mai bun jină'or Am teren 
pe. celalalt line laș al echipei... 
lâsfalatul tspir.

Un control perfect al balonului, 
volemi ib'cruțnloare, deteniâ șl 
sprint, toii ■ dublate de un iiua) 
nemaipoiiH-nit de a wua la un loo 
in echipa. Steaua. t»

Pentru cu steaua hd a răsărit, 
succes, Ves.1 I i
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re la ! etroșani, la Geneva și înapoi
(Urmare din pag. 1)

• Folosirea de către organele 
puterii a persoanei inele Și. pi’in 
mine a miner.lor este o „diploma
ție11 cu care este manipulată în
treaga populație a țarii. Nu cred 
că se va mai ajunge ca minerii 
să fie manipulați de către putere, 
iar dacă se va mai ajunge să se 
lupte, pentru ceva, acel ceva va 
fi dreptul lor. Noi. liderii de sin
dicate, nu vom accepta o nouă 
manipulare politică, indiferent 
din partea cui ar veni.

• Informațiile vehiculate în 
presa centrală, mai ales cele din 
„Evenimentul zilei",1 sunt false. A-

cuitatea unor amănunte denotă 
că ființa aia a notat tot timpul 
(n.r. — este vorba despre d-na 
Li'iana Levința). Am dat-o afară 
după două luni, pentru că infor- 
_mațiile din Confederație se 
scurgeau către presă, în special 
către „Evenimentul zilei".

Eu, de regulă, nu mă port urât 
cu femeile. Și la mină am fost 
dur, dar cu bărbații, nu cu femei
le. Nevasta mea (suntem de 18 
ani împreună) poate să vă con
firme.

.S-a mai scris că am făcut „scan
dal" la Geneva. Nu-mi puteam 
permite așa ceva, știind că Româ
nia va intra cu drepturi depline

în Consiliul ,de administrație al 
UIT.

• In legătură Cu mineritul din 
Valea Jiului, dl. ministru al in
dustriilor Dumitru Popescu și 
dl. Gâf Deac, secretar de stat, nu 
pot da soluții tehnice, pentru că 
nu sunt pregătiți din acest punct 
de vedere. Ei sunt obligați să 
respecte un program de închidere 
elapizată a minelor din Valea 
Jiului, lucru care' se încearcă 
prin nesubvenționarea progra
mului de investiții și prin dezor
ganizarea procesului de producție 
prin sabotare economică.

Publicitate

MICA PUBLICITATE
ANIVERSARI

PĂRINȚII urează tinerei ftuni- 
li Zahuria Constantin și R'-beca, 
cu ocazia aniversării a doi ani 
de la căsătorie, fericire, împliniri 
si „Casa de pi itriî" 1 (0124130) 

VANZARI
VÂND televizoare color, 113 000/ 

buc-, video recordcr — 140 000. 
mobilă sufrageii- . bibliotecă 
canapea, fotolii — prețuri nego
ciabile. P< troșani, Anton I’ann, 
30. (0124431)

VÂND autobuz lk.irus 255 și 
autocar RDT, an fabricație 1987. 
Relații : Petroșani, Vcnus, bl. 
i/23. (0124436)

VÂND forinți. Ț lef>>n 5 I56.<6, 
după ora 1G. (0124433)

VÂND Dacia 1300, Ungaria, 
. .......... i. r- iubii, televizoare co
lor, 80 000 — 120 000, Sport alb- 
negru, I’hilips, video recordere 
Thomson si Ilitaki. Petroșani,
Pomilor, 5'(vizavi IUMP). (0124422)

VÂND (SCHIMB) apartament 
Petroșani cu Craiova. Relații : 
telefon 0941/47239. (0124397)

VÂND microbuz Mcrccdes 207 
D. an fabricație 1985. Inh unații, 
Lupcni, Bar „Bahica". (0124374)

VÂND casă, trei camere, ane
xe, 2O<) inp, curte, in Petroșani, 
5 000 000 lei, negociabil. Brazilor, 
7, zona Institutului. Telefon 
544517, orele 15-20. (0124399)

VÂND Dacia 1310, Petroșani, 
C.h. Ikirițiu, nr. 22. Telefon 
"545826. (0124404)
' VÂND Dacia Break, an fabrica
te lr’89. Telefon 565051, intre 
orele 17—19. (0124406)

VA"D urgent video plaver Fu
rai, nou, 120 000. Petroșani, 
Cu-a Vodă. 58/1. (0124407)

VÂND Dacia 1310, instalație 
g iz, stare bună, preț negoc abil. 
R. fa i, telefon 50903. Magazin 
CONJUR Petrila. (0124408)

VÂND Fiat 132. stare excepțio
nală. telefon 570028, Vulcan, 
după ora 15. (0121410)

VÂND convenabil, urgent, Da- 
ci 1300, telefon 514285. (01211)2)

VÂND urgent apartament 2 
camere, Petrila, 8 Mutic, 36/30. 
(0124113)

VÂND garsonieră Petroșani 
I >rd, Const-int n Miile, bloc 4, 
etaj 4 ap. 18 (0121117)

VA.’sD ETZ 2*0.  R mblicii 61/ 
20 P troșani (0121415)

VÂND nri‘-nt t •levizoaia color, 
pr >0 04)0. Pi ' • n- ani. Gh. Doja 
(colonii"), 31/'’. (012 1118)

VÂND n-ot-ar, cutie o viteze, 
AI’O B- , State pm le -la, P 
tio ..ini, t- 1 f >n 5159-rJ. (012 1123)

4, AND Tr. 1 . u 601, motor cot i 
z P‘ ti ii i I publii i i, 206. 1 - 
j. ,;i 3.;u',17. ('<1'24 ik)

Janos și întregului- personal de 
la secția Urologic, pentru îngriji
rea acordată în urma operației. 
(0124425)

OFERTE SERVICIU

ANGAJAM șoferi categoria 
D. Telefon 542744, după ora 16. 
(0124420)

SCHIMBURI LOCUINȚA

SCHIMB casă, 3 camere, de
pendințe, grădină, cu apartament 
2—3 camere, Vulcan (zonă poștă 
sau cinematograf), Vulcan, Gh. 
Barițiu. 21/1 (lângă Competrol). 
(0124424)

PIERDERI
PIERDUT legitimație periodice 

nr. 8764. eliberată de UT Pctro- 
ini. O declar nulă. (0124405)
PIERDUT legitimație bibliote

că periodice nr. 613, eliberată de 
UT Petroșani. O declar nulă. 
(0124411)

PIERDUT legitimație bibliote
cii periodice pe numele Oprina 
Cătălin, eliberată de UT I’etro- 
ș mi. O declar nulă. (0124421)

PIERDUT carnet handicapat pe 
numele Ibinceanu Ileana, eliberat

de Asociația Petroșani. 11 declar 
nul. (0124403)

PIERDUT legitimație bibliotecă 
nr. 8658, eliberată de UT Petro
șani. O declar nulă. (0124401)

PIERDUT permis pescuit pe 
numele Lupuț Marian, eliberat 
de AGVPS Petroșani. 11 declar 
nul. (0124393)

PIERDUT legitimații bibliotecă 
și periodice pe numele Păușescu 
Eugen, eliberate de UT Petroșani. 
Lz- declar nule. (0124395)

DECESB

SriDENȚIl clin grupa MZ 33 sunt alături de domnul profe
sor [tu Victor, in greaua durere pricinuită de dispariția tatălui.

Sincere condoleanțe. (0121411)

I AMH.il Nanu, mulțumește- tuturor celor care le-au fost ală
luri in marea durere pricinuită de pierderea iubitului fiu

ADRIAN
 (0121128)

COMEMORĂRI

A TRECUT un an de lacrimi, durere și singurătate de când 
ne-a părăsit pentru totdeauna scumpul nostim

CRASNIG GHEORGIIE
Ne plecăm cu tristețe și dor în fața mormântului sau.
Pioa-.ă amintire, lacrimi si flori pentru sufletul lui bun. Fa

milia. (0124432)

AU TRECUT 3 ani de lacrimi și durere de când m-n părăsit 
pentru totdeauna iubitul meu soț

DON fOAN
Va rămâne mereu in sufletele noastre. Soția Mardi si rudele. 

(0121114)

51,121 (01’Ui.i)

VA ND mutiii c i .V>Lr; i. motor
ri I >1 ti . m< r zi- rvă, Iloi-

n'it, 1.» iu '). ir ’il 1 ’i 'li'••-■ini,
5 A '7, cli)|'.i ora 18

(01 ’ 1 127)
VA <1’J .,11 l Ililil'Z .tparl a-

rwn? 1 l-.-i r an.-ro p li.'C , cr n trai.
pfi ;!• ll pi i\ iti/ ir. Tcb 1 ni

D1VI.RSI.
DO ' INI I. 1 niiu Diiinil r o
i;!l mir ■;( ■ ..ir 1,oului I) n oi zi

Lii*a  Sindicatelor Miniere 
Vaiea țiului

orgimizcazâ pentru saluriuții întreprinderilor din cadrul 
RĂII, membri de sindicat, începând cu data de 1 1 iulie 
1993, excursie in stațiunea Eforie Sud.

— Durata : 5 zile
— Cazarea Hotel „Crișana"
— Costul : j 3 000 lei/persoană masă și cazare
— Transportul : gratuit.
înscrierile se fac la sediul l.igii, in Ihiiild celui G0 de

Inimi (0121438)

Cob ii mul de opinii $1 informați) „ZORI NOI" apare sub egida
SOI II 1 A|H ( OMT Rf IAI.E „ZORI NOI" S.A. 

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

Cont viramcnl: 307060201 — BCR Pe
troșani.

Director; MIltCEA BUJORtSCW
Director executiv: Ing. Alexandm 

BOGDAN

„COMTEX”
Magazin PETRILA

VA OI ERA:
— Calculator IIC 91 — 49324 lei;
— Calculator HC-91 cu unitate de disk Floppy 5,25'’ 

117144 lei;
— Joystick — 5974 lei;
— Monitoare TTL 37486 lei;
— Calculator birou CE 314 — 67820 lei;
— telefoane fără fir 40887 lei;
— calculator student PC—XT 369066 lei.
Se asigură service gratuit în perioada de ga

ranție și asistență tehnică la punerea în funcțiune.
Caută distribuitori în Valea Jiului în condiții foarte 

avantajoase.
Relații la COMTEX Magazin Petrila, str. Republicii 

nr. 31, tclefon/fax/R — 093/550391,

R.IC.C.1. URICANI
ANUNȚA

scoaterea la

LICITAȚIE

de chirie a următoarelor spații cu altă destinație:

— bloc 20 — strada Republicii
— bloc 32 A — strada Progresului
— imobil 13 — strada Sterminos
— bloc 25 — strada Teilor
— bloc 18 — strada Republicii

— bloc 29 — strada Muncii
— bloc 24 — strada Teilor
— bloc D. 1 — strada Brazilor
— vila „C“ — strada Teilor
— bloc 24 — strada Republicii
— bloc 19 — strada Muncii
— bloc 5 — strada Aleea Jiului
— bloc 3 — strada Aleea Trandafirilor
— bloc 48 — strada Progesului
— bloc 28 — strada Republicii

— bloc 36 — strada Progresului
— bloc 29 — strada Muncii
— bloc 35 — strada Teilor
— bloc 2 I — strada Teilor

Licitația se va ține în data de 27 iulie 1993, ora 10, la 
sediul RAGCL Uricani.

Taxa pentru înscriere la licitație este de 15 mii lei 
și se depune la casieria Rz\GCL Uricani, din str. Sterminos, 
bloc 22, până in data de 21, ora 15.

Primăria orașului
VULCAN

ORGANIZEAZĂ CONCURS Pentru ocuparea unui 
post de

ni ECONOMIST
Condiții: studii superioare de specialitate.
Concuisul va avea loc luni, 26 iulie.
Relații, la Primăria orașului \ ulcan sau telefon 

570050. (0121116)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA' 2675 
Pclroșaoi, str. Nicolae Bălccscu nr. 2. 
telefoane: 5416G2 (director.redactor jel)i 
515972 (director cxccutiv.odiuinislraliv 
difuzare), 642IG4 (secții). Faxi 093/545972.

TIPARULi Tipografia Petroșani, »tr. 
Nicolaa Băkescu nr. 2. Telefon 5<1365.

Materialele Decomandate fi 
tiepublicale nu se restituie. Rea. 
ponsabililatca morală și juridică 
asupra corectitudinii dalelor cu. 
prinse In articole aparțin. In 
exclusivitate, autorilor.

ECHIPA DE SERVICIU} 

Responsabil de număr
Paul NICULESCU

Corectura

Emilia ACRIRE3 

Viorica FIRȚULESCQ


