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La Vulcan, după un an de întrebări, sesizări și reclamații 
încă

fc-a fost dezamorsat
SCANDActi. BQJ'l FXilLOK,

PUȚINA ISTORIE
meu de la începutul anuiui trecut, centrul ue prescminuare a 

buietmor din Vulcan a lost atribuit spre gestionare domnului Carp 
Sergtu, pe atunci angajat la EM Vulcan. La loarte scurt tunp după 
instalarea acestuia in acest post, situația de aici a devenit critică. 
Primai ia. Competi oiul și chiar ziarul „Zori noi" au început să 
primeasta malciare de scrisori care reclamau activitatea, total 
necoiespunzatoare, existenta ia acest centru. Luând act de toate 
acestea, administrația puolică locală, prin persoana d-lui primar 
Ovicliu Avramescu, eliberează o sesizare către Prefectură, înregis
trata suo nr. 3l>04 din 22 mai la92. Sesizare in care se spune printre 
al .1.: „1. Distribuirea ceiur a—9000 de butelii către populație nu 
se lace direc*: de către depoz.cul PECO (așa cum prevede ie6ea — 
n.a.y, care încasează prețui prevăzut inclusiv pentru montarea bu
teliilor ia donucmu (lucru rare nu s a făcut niciodată — n.a.). 
Ace. stă distribuire se lace prin.r-un centru organizat ilegal încă 
dinainte de decembrie 1969 z. Persoana care primește și distribuie 
1a populație buteliile (dl. Carp Sergiu — n.aj, nu are calitatea de 
gestionar, neputand fi tras la răspundere pentru eventualele pier
deri de buiein. 3. Persoana in cauză nu are avizul organelor pre
văzute de <ege în vederea manipulării de materiale vxplozJbile. 
4. In situația in care numi.rul de butelii nu satislace cerințele lo
cuitorilor. se creează cond.țij de favorizare a anumitor persoane, 
în timp ce altele nu pot schimba o butelie timp de 2—3 luni". 
Lucru care, lie-ne permisa remarca, se in amplă de maj bine de 
un an de zile, in mod cons.unt. cu toate acestea pană la data de 
10 septembrie, Prelectura rămâne in expectativă. Intre timp lui 
Carp Sergiu 1 se desface și con tactul de muncă de la EM Vulcan, 
pentru nemotivate. Astfel încât acesta rămâne la centrul de butelii 
un fel de sultan pe divan.

in urmă cu circa o lună de zile, la redacție sosește o altă 
sesizare a cetățenilor, nemulțumiți de activitatea d-lui Carp. Sesi
zare pe care o publicăm și noi in parte, în numărul 966 din 16 
septembrie. Publicarea acestui material suprapun ăndu-so cu 
pariția din localitate de mai trulte zile a rf-luj Carp Sergiu, a fost 
picătura care a umplut paharul, declanșând scandalul. Și cum 
acolo unde e ceva de bâriit, i.?i fac repede apariția zvoncrii și râs- 
pândacii, in urma „ipotezelor" lansate de aceștia, miercuri, 22 
septembrie. încă de la primele ore ale dimineții peste 100 de ce
tățeni se adună in fața primăriei cerând elucidarea cazului și 
rezolvarea problemei buteliilor la Vulcan. (Va urma)

Tiberiu V1NȚAN

In pagi nu a 4 a

PÂINEA IN
ATENȚIA 

TUI U R OR
Deși suntem în toamnă, și re

centa recoltă de grâu ar fi trebuit 
să ne scutească de necazuri, pro
blema aprovizionării cu pâine, la 
nivel de țară, ne frământă pe 
toți Și cu atât mai mult, pe noi, 
cei din Vajea Jiului, zonă total 
lipsită de producția agricolă.

In ultimul timp, datorită ne- 
respeclării de către minister a 
repartiției de grâu pentru Valea 
JiUiUi. ca și din cauza remon- 
tului, programat al Morii din Băr- 
băteni, lipsa de pâine ne-a afec
tat mai mult c-a in alte perioade. 
Este și motivul pentru care ieri, 
dimineață la primăria Petroșani, 
a avut loc o scurtă întrunire în
tre dl. primar Jl. viceprimar, se
cretarul primăriei, un reprezen
tant al prefecturii și conducerea 
SC „Spicul", pentru ca împreună 
să se găsească o soluție de apro
vizionare cu făină sau grâu. Se 
pare că la intervenția d lui pri
mar, există unele șanse să se 
aducă în Petroșani pâine de Că- 
lan sau de Tg. Jiu, până la re
glementarea situației. Intervenții 
mai sunt făcute atât de conduce
rea fabricii cât și de primărie, 
pentru mărirea repartiției de grâu 
cât și pentru găsirea unor noi surse 
de aprovizionare cu făină, toate 
in scopul de a depăși momentul 
de criză. Să sperăm că vom fi 
lipsiți de necazuri.

I.A LONEA

Din nouț apa
Ieri dimineața, la sediul 

Petroșani, a avut loc o 
întâlnire a factorilor responsabili 
în realizarea investiției de apro
vizionare cu apă a municipiului 
Petroșani, din sursa Polatiște. in-

vestiție. cuie după cum se 
intră in finanțarea 
Banca Mondială și 
cipiu'ui nostru. Să 
măcar prin această 
binetele noastre nu 
reci ca până acum.
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BERD, muni- 
sperăm 
investiție 
vor mai

că 
ro

ti

lislde pentru plăti la „Sistemul 
htiilis pihictul Hațeg:

Joi, 30 octombrie 1903, ora 10, la camera 23, de la Ha
nul Bucura Hațeg, vor primi plăți depunătorii ce posedă 
chitanțele cu numerele: 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 209, 210. 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219
220, 221, 222, 223, 224, 225. 226, 227, 228, 229, 230, 231’
232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 242 243
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250.

INTERPELARE IN TARLAiUENT

Problema locuințelor tip
coiomc

Domnul senator Tiberiu Vla- 
dislav a adresat o interpelare 
domnului prim ministru Nicoiae 
Văcuroiu și Comisiei pentru Ad
ministrație Publică și Organizarea 
Teritoriului din Senat privind 
problema locuințelor tip colonie. 
Aceste locuințe au fost construi
te, in principal, de societăți străi
ne, pe teritoriul României și, în 
special în zonele miniere.

Astfel, în perioada 1890—1922, 
Societaiea carboniferă din Valea 
Jiului a construit pentru salariații 
societății locuințe de serviciu, 
numărul acestora ridicându-se la 
1200 de apartamente. Prin HCM

nr. 8/1960, aceste apartamente au 
fost transferate în administraiea 
și întreținerea RAGCL Petroșani 
— Aninoasa Conform Decretului 
Lege 61/1990 și Legij 85/1992, 
nefiind constiuite din fondurile 
statului, nu s-an putut pune în 
vânzare.

Având in vedere numărul mare 
de cereri privind cumpărarea 
acestor apartamente, domnul se
nator Vladislav a cerut să se 
analizeze posibilitatea cumpărării 
de către chiriași a acestor apar
tamente. La interpelare s-a ane
xat un memoriu semnat de 203 
familii din Valea Jiului. (V. L.)

bordache a fost mjimghîGt
Duminica, puiuuu Uc Uluire Puiungui

Petrolul Stoinj a adus bucurie marc m tribune. 
După meci, coniorin obiceiuuij s-a uuut o bere, 
s-au întreținui... discuții. Au lost pre/enți in 
triouna nuu mu-ți lOibaiiști, printre care și Flo
rin lordacnc de la AS Paroșeni, „Memoriului 
Gicti Popa", in piină desfa. urare, a reținut gus
turile muitor spectatori, după care nu puțini tlu 
trecut pragul cârciumilor. Nimic rau sau... foarte 
rău. „La oglinzi", în condiții incă dubioase, in 
jurul orei 2U, lordache a devenit victima unei 
agresiuni fizice, fiind înjunghiat pe la spate dc 
un necunoscut (pentru ej), dar interceptat ime-

diat de poliția 
la spitalul din 
flându-se acum, 
A fost surprins 
jenat chiar.
a-i aduce un cuvânt de îmbărbătare. Rămâne 
acum de datoria justiției de a interveni urgent, 
prin aplicarea legii, pedepsind cum se cuvine 
tentativa de crimă. Individu], se zice, n-ar fi in 
toate facultățile mintale. Tocmai de aceea tre
buie pus în fața „oglinzii", adică a legii, prin 
procedură de urgență

locuia. A fost lianspoi lat urgent 
Petroșani, secția chirurgie, a- 

credem, in afara oricărui pericol, 
de vizita noastră la spital, puțin 

Am considerat ca obligație morală,

L x r î ni}Ui3 Sifîll llIOiiiO
După cum ați lost informați 

săptamuna trecută in ziarul nos
tru, la Petroșani s-a încheiat un 
con.raci de colaborare intre 
oucialitățiie orașului Petroșani și 
Crace» Roșie geimanâ. Din pat 
tea romana au semnat primarul 
municipiului, dl. Gncorghe B rea, 
directorul general al KAII, Jl. 
Alexandru Biaj și d-na Silvia Ny- 
laș, secretara subfilialei 'le Cruce 
Rope Petroșani. Partea germană 
a fost repiezcntatâ de președin
tele Societății de Cruce Roșie 
(DRK) din orasuj Plauen, dl. 
Il'artwig Meier.

Am proiitat de acest prilej 
pentru a lua un scurt interviu 
domnului Meier, care cst*i p pre
ședintele de onoare al subfilialei 
de Cruce Roșie din Valea Jiului. 
La întrebarea dacă .semnarea a- 
cestui contract este o premieră, 
președintele DRK ne-a spus :

— Intre Crucea Roșie Română 
și cea Germană s-au semnat deja 
m-xl multe contracte do partene- 

nat, insă nici unul nu are forma 
celui pe care-1 semnăm acum. Noi 
nt-am asigurat că acțiunile Cru
cii Roșu germane vor t| corobo
rate cu ceie ale Primăriei Re
giei, instituțiilor iocale, precum 
și cu cele ale Crucii Roșii Roma
ne.

Relațiile siauilile intre cele 
doua părți sunt reciproc avanta
joase ; romanii vor beneficiu do 
ajutor concret in domeniul asis
tenței sociale, cât și la edificarea 
structurală a Crucii Roșu. Noi, 
germanii, avem multe de lnvațat 
ele la romani in privința motiva
ției muncii, din poziția și atitu
dinea lor față de acțiunile între
prinse de către Crucea Roșie.

In Germania, oamenii vor să 
facă totul numai cu ajutorul ma
șinilor. Dacă sanitarii noștri nu 
au aparatura corespunzătoare, 
spun că nu se poate face nimic. 
Pentru aceasta, eu sunt foarte 
supărat pc ei și cred că putem 
să învățăm multe de la sanitarii 

români Anul viitor intenționăm 
să aducem la Petroșani o iti'Up i 
de tineret

— Ce sfat pu eți fia părții ro
mâne, ca beneliciar al unei expe
riențe vaste icz mată din acțiu
nile inlrepr nșe de Crucea Roșie 
din Germania ?

— Nu cred că jm ce să reco
mand porții române. Problemele 
dv. vă sunt mult mai bine cunos
cute. Contractul pe care l-am 
semnat obligă amocle părți să și 
amplifice acțiunile in domeniul 
asistenței sociale. Noi ne-am pro
pus sa sprijinim categoriile cele 
nui| dezavantajate: bătrânii, co
piii, bolnavii. Nu ajutăm comozii 
și pe cei care nu vor să mun
cească. Nici nu am dreptul să-mi 
exprim rezerva față de aceștia, 
pentru că aceasta este o problemă 
a dv., a românilor.

Ștefan CIMPOI 
Van LOCUIA

(Continuare in pag. ■ 4.4)
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ANUNȚA

începând cu data de 2909 1993, casieriile situate în 

municipiul Petroșani vor funefiona la llanut Bucura din 

orașul Hațeg, aceasta NUMAI pe perioada reorganizării 

punctelor de colectare din Petroșani.

In ziarul dc astăzi:
■ SPORT
■ IIOROSCOx

Din prima căsătorie a lui Aurel Saturn a rezultai 
un sat



r . ZORI NOI MkLKCURI, 29 SEPTEMBRIE 1993

Centenarul școlii nr. 1 Lupeni
Primele date despre exist nța unei școli primare, comune pen- 

t.j localitățile Lupeni. Bârbâteni și Paroșeni, spnt menționate In 
Aibivele lTMop piatul'ii H.:ț ■, in dreptul anului 1853. Din 1889, 
șccal i din Lupeni d.vine de sine stătătoare. Funcționa intr-un
local improvi t, având doar trei săli de clasă. Societatea Carbo
nifera „Uric. ni — Valea Jiului" a construit actualul local al școlii 
(aripa nordică), inaugurat 1 i 15 septembrie 1393. Din 1918 devine 
ș a „ de sta . Intre anii 1920—1944 funcționa o s cțic cu limba 
de predare germană, pin 1948 se trece la învățământul elementar 
ele 7 ani. /Xripa vestică a clădirii, cuprinzând 10 săli de clasă, la- 
toi ator și cancelarie, a fost construită în 1958. Începând cu anul 
următ r se inființea ra o secție cu predare în limba maghiară. Din 
1965 funcționează cu clasele I—VIII iar din 1972 se extind? la 
clasele 1—X. Terenul d sport și laboratorul de fizică va fi ame
najat in 1971 Int 1975—1977 școala se extinde. Apar noile cabi
nete de biologic, chimie, atelierul. In 1980 se construiește sala de 
sport se faianțează laboratoarele, se dotează cu aparatură.

Festivitatea con-.icrală aniv< i - irii centenarului a fost des
chisă printr-o slujLâ ele pomenire a tuturor truditorilor, dascăli 
și nu numai, care și-au legat nun -le de destinul Școlii nr. 1, de-a 
Iun ul timpului. Au fost prezei.ți actuali și fo.ștj elevi ai școlii, 
de asemeni. învățători, profesori, personal administrativ. Toți 
fostă directori au fost reprezen'ați oii an venit personal. Gabricl 
Pațca — cronolo"i primul dintre aceștia — a fost reprezentat de 
fiica sa, doamna I a T’.ișca. întâlnirea dintre actualii și foștii 
membrj ai carpului d.dactic a fost deosebit de emoționantă. Unii 
dintre ei au evo. it in cuvinte puține, dar ales , dif i ițele perioade 

In care destin ie lor șl al școlii s-au legat, realizările, succesele 
dar și grevată'ile prin care au Ițecut.

Ăti mai pârtiei i i! reprezentanți ai Primăiiei. Consiliului local, 
ai exploatări 7>r miniere Lupeni S1 Buibâtenl, poliției, cadre didac
tice de la alte unități de învățământ. Cu acest prilej, Primăria a 
acordat unui număr de opt personalități locale ticlui de „Cetățean 
de onoare al ora-ului". în încheiere a fost d zvclită placa de la 
intrarea principală a școlii, care comemorează evenimentul.

„Mă simt pe jumătate peVoșănean”
(Urmare din pagina Ij

Un lucru îl spun cu plăcere : 
eu am ajuns pri.itr- . njunctur* 
fcriuiiâ in Pe'.roșa L Nu .sunt 
un Cri'tos dar sun', n uni'- âlor 
lui Dunmzzeu că m-a .'dus aici. 
D.n primU| cv..s la Pi u .mi am 
întâlnit oameni in i. care 
dogesc a.cljri lucru pe c re il 
dorim si noi. In ■ p ti doamna 
hylaș — d .că n i o .um -team și

1 loriu unei familii „astrale"

D.n pima căsătorie a iui Airel Sitarii a rezultat 
un sat

îd uim din gitek -'"sn L' irn-
r IiWriiM!.'. , cunn ■“
•x * 11 in Mitui

penuu <■IVi. 1,1 » L-la
lo„ îl O Ce. v. -he •>. te
1. ini ci j • n‘ u a ,.F .1 (O

I' irte fin) ia u " • i f.'.lr-iiii
c“ : f.’m; ' • i»>'■ i. I VI-

laț ia ș i ti.ms fiul nc-au f >t a-
*a" <? <!«•’ câi r.- rh'i -'.în''rs di-'-
cen-i’ iâi; .■tcv.sici l. Imb;.:' - ifi in-
tr-i'n ARO. am pure; l.i iirnm.
Ic. in J din DN 66 un.le? ,a in
pr ma tii ir. '- a ■o»;;.! rw : iiuii-
ti ? iul. ne-.im Înscris l.i dre.ip- 
i.i pe nn Irum r.i inidrrni.’:L fn 
scurt timp ain f"st p și in si
ni. iț i de a ‘r r. i i a un pa- ij cu 
cli ferată, n ■' i na z .t și 
f' ii c periculos. Vizibili:.iti i nu 
rt o n/j de fi <le metri.
D imul <ie fier, rtiprins pe acra 
p ir'i inn în .e .loiia curbe este 
m it le stăm i și vegetați.?. „n 
urmă u 2—3 l ini locmnoti a u- 
r a ti n a trecut la un lat de 
p.'.lir, i d > o cr i uț i ce tocmai 
tr .verși. Puțin mai inco’o inc ne 
tir -ir ul. Pan.' la proprie t.Oc.i gaz-

■ dtlor asem de s*i ibatut terenul 
urnii localnic • i.. lr?j poi ți. Co- 
rr ir laie de li di t înțâ. Adică, 
șoierui :lâ corn an la: ,,d i te J< 
și de*chi*le-o l“. Cel din Inapta 
cobe si execută. După ce «c 
trece de poarhi, urmează coman
da: „acum închide-o |“ l'rcăm 
pe un drum pietruit pe a cărui 
pari'.ă, in uncie locuri d • peste 

la sută, poate mea, miruri și 
n Dacie. Alungim Ja rnti irea 
Tinch ului. Bineînțeles că și fl
er .t. i ul .m.i poarta se deschide 
pc n ?! . ■ .stern de telecmi.nndă.
Suntem informați ca ne gătim pe 
proprietatea .Saturn II meii care 
se I ițind? pe 16 hectare, care 
face parte, la rându I, din i alu
nul Căprărcni. Lângă locul de 
parcare dăm pc-te o manta de 
student, model UTP, agrtțatd tn 
creanga unui prun. Cornel, soțul 
Minodorei declară: „După ce am 
terminat facultatea mi-am pus 
mani .>a-n băț și m uni apucat să

nu eram convins că dânsa nu 
dorește nimic pentru propria per
și .mă. mi-ar fi fo11 foarte greu 
să fac ceva. Trebuie s.’-j m ii 
mint" c pe domnul Bora și pe 

domnii Tudor și Stoica, care 
ne-au '.pr jinit permanent. I’rin 
.a casta dorința noastră de a face 
ceva s-a amplificat. Sunt de-a 
dreptul fericit ca ne-au reu-it 
atât de multe lucruri, într-un
timp atât de scurt.

| j ca i. Accasl.i va fi reșvdin-
i O i.' tra d? va-anță". Am vizi-

■ parterul construcției — etajul 
' a li rimc.it când se vor găsi 
fonduri — după c ire, întinși pe 
<> | i r oiță, am servit în.i-a. Pri- 
• < .11 este o ț . •ăt'.u ă din lână, 
rr;n.sâ. ce st? folosește drwpt pla
pumă. Masa a constat din țuică 

i lo.inză. s.ri invers. Sâ'.ui... de 
■ • i i liniște și ar r curat. am 
puric-. a sizila locurile istorica 
ii1 p; prktații. Primul dinire 

an- ea, și cel mai import.' nt, 
c.l ■ im a mani ul bătrânului Aurel 
Siithii. Pe ci ucca de lemn sunt 

te lalele nașterii și a mor- 
ț.i : 1 i’iiiir 1896 — 4 ti m tie li<7 1. 
I.i :i I de ani s-a câsăto il a doua 
oară — soția dintâi murise. „Fe
ricii.i do imu.i Saturn avea 19 ani, 
era din P . ia-Jiit, comuna Fărcă- 
țeștj — Goij și tocmai trebuia să 
■c n uite cu un flă ți din sat. 
A ajuns la Uâprureni intr-o că
ruță, plângând de mama focului. 
D ir ia trecut repede. Când s-a 
născut Min i lofa, t ităl ci avea 
72 de ani. De toți au fost lir 
fr.iji din care mai sunt în viață 
8. Pe lângă d doria față de fami
lie. a contribuit subst. nțial și la 
populai. . cătunelor din împreju
rimi. A fost un om falnic Aurei 
tt.it.un. Bun organizat'»'. E a li
nul din're membrii i. ucanți ai 
Fionlului Piu arilor și ijiin prie
ten u Petru rlioza. Apoi, ne-a 
fo.t prez ntal toieriul de tenis 
c i pi iorul, *port care in Saturn 
P m-h se mai nmncș'e și „Nasal". 
I'c unde provine această denu
mire ? In partea din vale n te
renului, ii,:i-un colț, se af'a un 
ciot de prun de vie» 30 centime
tri. Cel care Juca în deal, trimi
țând cu abilitate mingea in drep- 
tU| ciotului, avea punctul ca și 
asigurat, Od.Tă c,| mingea era 
aruncata și rețrlic.i: „na, să al 1“. 
Am văzut și dcrdelușul pe care 
iarna, copiii Sn’urn făceau sclil, 
pe doage de butoi. Mai la deal 
■ r. găsește ( sn din lemn, veche 
de jH'stc 14* de ani. A fost cons- |

Urmând cursurile de barate full contact,

Puteți deveni egalii lui
Van Damme

6 Sau măcar ai lui Chuck Norris
ln ultima perioadă, unul dintre 

cele mai curtate și, totodată, efi
ciente stiluri de luptă marțiale îl 
constituie karate lulț contact. 
Este, după cum au remarcat cu
noscătorii, metoda de lupta prac
ticata de Jc-an Claude Van Dam

me, blondul cu ochi albaștri care 

a spart inimile junelor de pe în

4» •

La începutul noului an școlar

Școlile și vechile lor probleme
Dup» deschiderea noului an 

școlar am vizitat dulia unități 
de intațamânt mediu. Este vorba 
de Școala generală nr. 4 Vulcan 
și Școala generală nr. 2 Uricani. 
Nu mure mi-a fost surprinderea, 
să constat că ambele se confrun
tă cu publeme relativ identice. 
Caracteristice, de altfel, întregu
lui învățământ românesc. Despre 
ce este vorba ?

După ce 0 vară întreagă au 
așteptat zadarnic oarece fonduri 
pentru reparații și lucrări de i- 
iji ilzare. dl. d.rector Dorin lanț 
.și, respectiv, dl. Viorcl Fienț au 
trecut la treabă cu forțe proprii. 
Și cu l mi de la... sponsori. Ast
fel, Ja Vulcan, unde Școala nr. 4 
arată acum, fără nici o exagerare, 

truită în Mcii-or de tafal lui Au
rel Sad.rn și slrâmutma bucată 
Cu bucată, în Caprăreni. Tot în- 
vartindu-ne pe lân^ă ca, era să 
ne agâț.un, la uscat, p< o darân- 
... ( idică frânghia de uscat rufe). 
Am înjurat în limbaj specific 
locului „tune trăznct'il", apoi am 
trecut călcâiul în gradină. la 
prune. Cu asta am încheiat do
cumentarea. ln mașina, pe dru
mul de întoarcere, NI inodora ne-_a 
rl-citat următoarea stri «alură: 
„dăniceni căciula-ntoa să/Voi a- 
veți fete frumoasă/Da nu sunteți 
buni de d.acu'/Vi le ia unul și 
altul". Soțul ci cnre-i din Aibac, 
a fosl inli'i totul de acord.

Paul NICULESCU

BAI AN I A - CÂINI LE
l'ie ia v-n sa'lsfaeiit sau nu, 

bil rnțjl ultimelor evenimente vă 
indeamna s-o rupeți cu trecutul.

SCOKIMON — MISIRI-l
Intențiile dv. nu pot dcpă.și 

sfera teoreticului, din motive 
obiective.
SAC.El A1OR — ȘOBOLAN
Importam este că azj demarați 

un proiect tlJ anvt'r/'uia contmat 
ln secret de m ii mult timp.

CA1*RICOR1M ~ BOU
ln materie de sănătale, un te

lefon dat la timp vă scutește dc 
surmenaj.

VARSAIOR — IIGRU
Dacă la capitolul bani stați ca 

pe ace, dragostea este acum 
punctul forte pentru dv.

l’EȘli — IEBUKE
Finalizați toate demersurile 

făcute în ultima vreme șl vă pre
gătiți pentru câteva zile dedicate 
muncii dc rutină. 

treaga planetă. Sau al altui blond, 

mai dur la chip, Chuck Norris.
Băștinașii noștii care doresc 

să-i egaleze pe cei doi au o sin
gură posibilitate : să se înscrie 
la secția de karate Kyukushinkay 
Full-Contact, care funcționează 
la Sala Polivalentă din Petroșani. 

(Gheorghe OLTEANU) 

ca lacrima, și-au dat concursul 
financiar două firme particulare 
din Vulcan. Firme conduse de 
dl. prof. Dalea și. respectiv, dl. 
Izvoranu. La Uricani, reparațiile 
efectuate la Școala nr. 2, care 
s-au i idicat la valoarea estimativa 
de circa jumătate de milion, au 
fost acoperite financiar din con
tribuția personalului și a părin
ților. Care in ambele cazuri au 
prestat și munca de execuție.

O altă problemă, desenilă de
ja — din păcate — caracteristică 
începutului de an școlar este 
insuficiența și în unele cazuri, 
chi t lipsa totală a manualelor, 
lată doar un exemplu. La Uri
cani, d.n 185 de elevi care au 
pășit anii| acesta pentru prima 
data pe băncile școlii, numai 30 
au primit Abecedare noi. Ca să 
nu mai spun faptul că la Școala 
nr. 4 din VulCiin mai exista și 
acum titluri comandate care nu 
au sosit de... 3 ani de zile. Nu-mi 
place să fiu sfătos, dar cred to
tuși că la distribuirea manualelor 
școlare trebuie niaj multă aten
ție. Pentru că nu se poate obține 
un rezultat bun fură sprijin cu 
manuale de calitate și in canti
tate suficientă.

Dar dincolo de toate aceste 
probleme cu care se confruntă 
nu numai cele două .școli vizitate 
de noi, ci in ansamblu, întregul 
învățământ românesc, tot bucu- 
i ia sufletului rămâne mai mare. 
Și pentru a vă convinge de a- 
cest lucru este cred de ajuns să 
vă reproduc aicj cuvintele rosti
te la începutul anului școlar de 
dl. prof. Dorin Linț. carc-j cita 
la rândul său pe Vasile Pui van: 
„Sa arzi cu tot sufletul... pentru 
cci pe carc-i crești, chiar de ar 
fi să o faci cu tot sângele vieții 
talc pe care numai odal' o ai...

1 iberiu \ l 4 ț .1N

s c O ?
B< lfbi.l - PHAGiAN

Aveți In vedere pentru azi ri
dicarea prestigiului socio-profe- 
sional.

1 AUR — ȘA IU* li
Judecând după țansă '.imțiți 

din plin ce înseamnă să ai lin 
inger păzitor.

vA-ftlLNI — CAL
Fie că vă place, îie că nu, pen- 

11 u a v, pustia poluția socio-pro- 
fesionala trebuie să acționați cu 
o preciz.c de metronom.

RAC — OAIE
ln ciuda unui program deosebit 

de rigfcl, adaptubliilatca dv. este 
considerabila.

LEU - MAIMUȚA
Tonusul moral șl fizic vl-I pu

teți menține doar pi in autosuges
tie.

i MJOARA — COCOȘUL
In pofida compatibilității din 

puncL de vedere erotic, durata 
linei nod relații cu un Rac este 
foarte scurtă.

I PROGRAM
SATELIT

RTL

7,00 Magazin matinal
10,00 Șeful
11,00 Frumos și bogat
11.30 „227“
12,00 Prețul o fierbinte
12.30 Duelul familiilor f
13.00 Magazinul amiezii
13.30 Springficld Story
11,20 California Clan
15.10 Vremea dorinței
16,00 Bona Cliristcn
17,00 Iîans Meiser
18,00 Cine e șeful aici ?
18.30 O familie foarte drăguță
19,00 Chemarea inimii
19y45 Știri
20.10 Exploziv-mngazin
20.40 Vremuri bune, vremuri rclo
21.15 B.L. Strykcr
23.15 Steaua TV

0,15 Gottschalk Show
1,00 Alasl a

PRO 7

5.40 Seriale- și da
10.25 Sus in Alpi
12.25 Flirt stradal
12.55 Roseanne j
13.25 Un Colt pentru orice caz
11.25 Universitatea așa...
15.55 Adderly,
16.55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Jear.nic
17.55 Desene, animate
19.25 Cei trei
19.55 O casa zgomotoasă
20.25 Roseanne
21,00 Știri
21.15 Rețeaua morți;
23,20 Jack și grăsanul
0,20 Cheful de groază
2,00 T.J. Ifookcr
2,55 Martori periculoși

EUROSPORT

9.30 Aerobic
10,00 Golf
13,00 Fotbal
11,0 Yach.ing
15,00 Fotbal american
17,00 Echilațic
18,00 Volei ,
19,00 Foibal galic
20,30 Știrj sportive 1
21,00 Box
22,0J Mag. sporturiloj cu inolon
23,00 Automobilism

0,00 Fotbei]
2,00 tiri spo-tive 2

PROGRAMUL"*
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7,00 
10,00 
11,00 
12,00
13.30 
14,00 
14,15 
15,00 
K.,40 
16,0(i 
16,05 
16,35 
17,05
17.30

18,00
18,30
19,00

20.15
21.15

23,00
23,15
21,00

»Alină-tet

TVM 
1VR Iași. 
TVR Cluj ? apuca. 
Trei zile îi Grecia. 
Desene am naie. 
Actualii!, ți. 
Ora de muzică. 
Magazin TV. 
O sama de cuvinte. 
Actualități. 
Dosarele istoriei. 
Panoramici muzical. 
Documentar artistia, 
Festival-cuiicurs 
dor, alină". 
Ancheta TV.
Desene animate. 
FOTBAL: Rapid 
— lntcrnazionalc I 
Actualltăj'i.
Telocln cm aleea. O femeia 
pentru pagina IntAi. 
Actualități.
Simpozion. t
Închiderea pnog«amulut

București 
Mhano.

rimc.it
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I*c teme legislative

Arbitrajul, o noul formă do soîuțioiara 
a litigiilor patrimoniala

I’jintre actele legislative recente, cu io| în adaptarea justiției 
la principiile statului de drept, se numără și Legea nr. 59/1993, 
peitiu modificarea Codului de Procedura Civilă, a Codului fami
liei. a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 ți a Legii nr. 
9-i/J! 92 privind organizarea și funcționarea Curții de conturi.

Legea mai sus amintită, prin modificarea Codului de Procedură 
Civilă, aduce o noutate referitoare la soluționarea litigiilor patri
moniale in dei ularetj contractelor încheiate între agenții economici, 
prin introducerea arbitrajului, modalitate de d 'grevare a Justiției, 
asigurării continuității raporturilor contractuale dintre 
aa> țij economici, in condi.liie cerințelor impuse de tranziția spre 
e? .lomia de piață, bazată pe concurență, cerere și ofertă.

Avantajul agențiior economici constă in faptul că, ei înșiși, 
prin convenția arbitrată înscrisă in contractu; principal, cu ocazia 
perfectării contractului, sau piin act scris încheiat ulterior, sta
bil so norme privind constituirea tribunalului arbitrai, numirea 
ri vccarea ți înlocuirea arbitrilor, norme de procedură, componența 
tribunalului (arbitru unic sau de două ori mai mulți arbitri).

Dacă prin convenția arbitra.ă nu se stabilesc norme de proce
dai ă. tribunalul arbitraj va putea el însuși reglementa procedura 
cie urmat, așa cum va socoti ma] potrivit. Dacă nici tribunalul 
arbitrai nu a stabilit norme de procedură, atunci se va aplica pro
cedura stabilită in cuprinsul Cărții IV, cap. V din Codul de Pro
ducă Civilă.

Deosel it de importante sunt prevederile referitoare la persoa
nele care pot fi arbitri. Articolul 311 din Codul de Procedură Civilă, 
nr lificat prin legea amintită la început, prevede că: „Poate fi 
arbitru orice persoană fizică, de cetățenie română, care are capa
citate deplină de exercitare a drepturilor".

Observăm cum legea a extins sfera persoanelor care pot fi 
arbitri, condiționând ca'itatea de arbitru de condiția de a fi cetă
țean români și de a avea capacitate deplină de exercitare a drep
turilor.

Bineînțeles, agenții economici, atunci când vor conveni solu
ționarea litigiilor patrimoniale ivite in derularea raporturilor con- 
t- c’uale, vor trebui să se orienteze asupra acelor persoane cu o 
probitate profesională și morală indubitabilă, care să le ofere ga
ranția soluționării corect? a litigiilor.

Interesante ți în folosul agențiior economici sunt șl prevederile 
referitoare la termenul și locul arbitrajului, sesizarea tribunalului, 
procedura, cheltuielile arbitrale, hotărârea arbitrală, desființarea 
h tara; Ii arbitr.Ve, executarea hotărârii arbitrale.

In măsura în care a nții economic; vor manifesta interes 
pci ’.rii ci uif cuic.’i în profunzime a unor probleme legate de nou
țul.le .i 1 re Codului de Pi «dură Civilă, avantajele acestuia, vom 
rcvi-ni cu detalii, în dorința de a contribui la o mai rapidă aplicare 
în practică a legislației, asigurării continuității raporturilor con- 
trirtuale pre be: ficiul arenților economici si populației.

Jurist Vasile SI I I ETU

Răspundem cititorilor
ANOMA1 — COLONIE PETROȘANI

IL puneți că ați închiriat, cu 
an; in urmă, un fâaaț din vecină- 
tatua Cavei Pen m narilor din 
Petroșani pe care l-ați fertilizat 
și umili, at. La 13 octombrie 1972 
ca* ți terenul .ferent a fost 
cur. parat de Asociația Pensiona
ri iar. Anual, asociația v-a închc- 
i it un contract de închiriere a 
respectivului teren dar acum 
F-Iu/a să vi-1 reînnoiască. „Nu 
cunc ,<? ducă și grădina a fost 
cumpărată, < u cred că ca a fost 
intti ju’ tu de asociație ilegal". 
L ?m ini rcr.iat la Bi.oul Agricol 

de la Primărie și dl. ing. Cornel 
Grozu ne-a furnizat lămuririle 
necesare. întrucât actul de vân- 
zare-cumpârare s-a întocmit î- 
nainte de apariția în anul 197-3 
a Legii 58, Asociația Pensionari
lor este proprietara, de drept, a 
te 'nul ii. Rămâne ca dv. să a- 
ju . eți la o înțelegere amiabila 
cu a, iația, având în vedete că 
ați ins >til muncă și bani in 
fer'Mizarea unui teren nepredr?- 
tiv agricol. Luați legătura, în a- 
cest -.cin ou d). jurist Viliielm 
Klcibcl, care va poate fmniza 
lămuririle necesare. (M B.)

Fotbal, divizia B
PARINGUL LONEA — 

PETROLUL STOINA 3—0
Spectatori pesle 1000; șuturi 

la poartă 15—11; pe spațiul por
ții 7—4; cornere 3—3. Au marcat 
Cristea, min. 25, din lovitură li
beră directă (oaspeții au acuzat 
greșeală .de arbitraj), min. 33, 
șut din marginea careului; I.azăr, 
min. 50. a centrat Sristea.

Jocul a fost dominat de gazde, 
cu spectaculoase acțiuni ale vâr
fului de atac Ocolișan. Cristea a 
fost din nou la înălțime, condu
când bine orchestra. Oaspeții au 
jucat retras, ncpunâncl marj pro
bleme adversarului, ieșind la joc 
doar în ultimele 20 de minute. 
Partida a fost curată, deși s-au 
primit două cartonașe galbene. 
Publicul n-a încetat o clipă să-și 
susțină favoriții.

PARÂNGUL: Buzoeanu, Mun- 
toiu, Botezatu, Seimeanu, Cristea, 
Ciocan. Lazăr, Movilă (Varga), 
Ocolișan, Ursu, Nichimiș (Mureș).

MINERUL MATASARI — 
MINERUL URICANI 2—0
Deși n-a plouat, terenul a fost 

inundat de apă. Gazdele au prac
ticat acela-și jpc, specific, foarte 
dur, cu intimidări și cu acțiuni 
în forță, fiind scăpate de 6ub 
supraveghere de timida brigadă 
de arbitri. Primul gol a fost în
scris în min. 45, după o lovitură 
în plex primită de portarul l’o- 
pescu. S-a executat cornerul și 
fundașul Șteică a Jnscris cu ca
pul, fără ca portarul să-și revină.

După pauză ele au căzut fizic. 
Oaspeții au avut prin Topor, min. 
63, golul în picior, dar preluarea 
balonului s-a făcut greșit. In ul
timul minut de joc, cu Silvcstcr 
în poartă, gazdele au mai înscris 
o dată giație golului marcat de 
Oprița.

MINERUL: Popcscu (min. 35, 
Silvcsler), Roșea, G. Ștefanac’ne, 
Irimuș. Orminișan, Hristca, Roș
ea V., Lăcătușii, Baltaru (46, Scur
ta). Dulcu Topor.

Fotbal, divizia C

AS PAROȘEN1 — UNIREA 
ALEXANDRIA 3—0 (1—0)
După o repriză aproape albă, 

cu destule ocazii ratate de către 
gazde, in ultimul minut, Crețu a 
reușit să desfacă lacătul apărării 
adverse. A bătut Dodenciu corne
rul și mingea s-a oprit în poartă.

La reluare, echipa lui Buzduga 
forțează terenul și Stanclu este 
faultat în careu. Execută șl în
scrie Crețu, 2—0, min. 57. La nu
mai 10 minute. Năcrealâ la o ac
țiune pe cont propriu și din ca
reul mare trimite mingea în gol, 
3—0, min. 65. La 0—0, ambele 
echipe au înscris câte un gol 
nevalidat însă de central.

Unirea nu a mai fost echipa 
cure a jucat cu câteva etape în 
urmă, tot în Valea Jiului.

AS PAROȘENÎ : Oprita, Do- 
dcnci-u, Cioară, Toth lianciue, 
Constantinescu, Crețu, Miclăuș, 
Năcrealâ, Ștefoni, (Stanciu, min. 
46, min. 60, Matula), Nițol.

POPICE — SUPERLIGA

MINERUL VULCAN — JIUL 
PETllILA 5580—5191 p.d.
Cile două protagoniste ale su

peri igii la popice, neînvinse după 
primele etape de campionat, s au 
întâlnit joi, la Vulcan, într-un 
derby al seriei, al competiției și 
al Văii Jiului. Oaspeții, cu acel 
iz de purtători ai speranțelor su
porterilor lor pentru confirmarea 
valorii, gazdele cu galoanele 
campionilor pe umeri și cu gân
dul la măreția și auiiij Cupei 
Mondiale, au oferit spectatorilor 
o partidă de înaltă ținută sporti
vă, in care reprezentanta Româ
niei, Minerul Vulcan, la marea 
întrecere intercontinentală. a 
triumfat, apropiindu-se de granița 
celor 5600 p<J, punctaj apropiat de 
pretențiile marii speranțe ce în
soțește echipa noastră pentru 
bâtvia finală.

Cel mai mare punctaj al parti
dei l-a obținut Ion Grigorescu 963 
pd. Au urmat Ardac 947 pd, 
Lupu 913 pd, Pop 939 pd, Silivcs-

METALURGISTUL SADU —
MINERUL LUPENI 1- 0

Jocul .i fost presărat cu destule 
durități, multe dintre ele no 
sancționate. Cei mai duri au fost 
Tirnoveanu, Sisoe, BcjenarU. 
Gazdele au avut tot timpul Ini
țiativa, supunând apărarea oas
peților la mari eforturi Singurul 
atac al primei reprize a fost pUN 
tat de Tudorache, dar Frimu > 
trimis în brațele portarului. Go 
Iul a căzut în min. 45. după Q 
centrare din lovitură liberă, unde 
apărătorii au greșit, dând posibi
litatea să se înscrie.

După pauză, ambele formații 
au forțat nota, dar tabela d« 
marcaj a rămas nemodificată. 
Spre final, nu s-a acordat un li 
m pentru fault asupra Iui Tudo
rache, aflai in careu. Ga.șpar, Do- 
du, Tudoranhe, Păuna, Oaidă s-ay 
evidențiat. i

MINERUL: Chițan, Ruruntiă, 
Dodu, G ispar, Oaidă, Brânețiu 
(min. 75, Păuna V.), Sj â iu, Luna? 
perdean. Tudorache, Limu (miri, 
60, Șerb), B. Popescu. j

tru 911 pd, Dorin Grigorescu 886 
pd, caro au punctat pentru Mi
nerul. De la oaspeți s-au remar* 
cat în mod deosebit Andrei Ma
rian cu 900 pd și Marcel Dobrfcâ 
f;96 pd. 1

După această întâlni, e în frun
tea clasamentului se mențină ctl 
punciaj maxim Minerul Vulcan 
și anul acesta prirtc p?la preten* 
dentă !a titlul de campioană na
țională. Înfrângerea Jiului este 
onorabilă, argumentul fiind în 
primul rând de valoare.? lotului 
advers șl de susținerea jocului Ia 
deplasare. (Dorel NEAMȚU)

SUSPENDĂRI I
AS P uușcni. analizand abate

rile jucătorilor iordache, Farkaș, 
Zvanciuc și Ispir a hotărât sus
pendarea lor din activitatea spor
tiva pe timp de un'ar. de zile. 
Măsurile lu-’.te sunt în concor
danța cu statutul și regulamentul 
sportiv aflat in vigoare.

Uluite îi e dat omi.iu; să vadă, 
<lar a.ra ceva trebuie a rccunuaș- 
tc.n c- n-am m ii avut ghinionul 
să întâlnim : „Marfa vândută nu 
se prim'șt- zVsN APOI". Acest 
anunț monstruos l-am descifrat 
Înspăimântai intr-o consignație 
di.i Vulcan.

Cu marfa am priceput cum stă 
♦reaua, dar cu manualele de 
grama.icu ce aveți 7 Cui lăinan 
acele cărțulii pe caie 13-ați primit 
și dv. gratuit Ia școala 7 Nu cre
deți că măcar po ele nr trebui sj

le primiți inapoi și să le rasloiți 
nițel 7

• In Lupeni, lângă o gogoșerie, 
exista lin biet chioșc din tablă. 
Chioșcul respectiv nu era fudul 
destul dacă nti-și scria: „Orga
nizăm excursii la Karitas". Ast
fel stând lucrulile, ziua in care 
ne vom saluta cu „Tlcil Karitas!" 
mi poate li departe.

• In Uneam, pe o vilă cochetă, 
scrie cu litere d ’-o șchioapă : 
„COMPLE< X“. E adevurat; lnn- 
b i română este complexă, dar 
n. i chiar așa I (7a urma) (V.L.)

RI’.Z'JLTA’IE TEHNICE: Aurul Brad — 
Cernu Cristur 7—0; Mmem] Cei lej — Ilaber 
Hațeg 3—2; Mctaloplastlca Oiăștic — Minerul 
B.iiluteni 3—0; Minerul Ghelari — Metalul 
Criscior 3—0; Minerul Auinoasa — Jiul I’i trila 
5—0; Victoria Culan — Minerul Vulcan 3—1; 
Minerul Teliuc — Cl'R Simeria 3—0; Constiuc- 
toiul Huni'dcara — îuure.iil Deva 2—1.

< I ASAMEN T

LIMBA ROMANA E PAȚRI\ME\

Prietenul meu mai vârstnic, dl, 
,nc. Victor Moldovan, inii semna- 
lcaz.i faptul că spunem unui 
cartier din Petroșani L’ăraneștl 
în loc de DărorieșU, așa cum ar fi 
corect. Domrua-sa a apelat li un 
fost primar al Petroșaiiiului „ a 
dispună și chiar să impună, cu 
toata autoritatea, utilizarea de
numirii corecte Daroncști". Nu
mele cartierului vine de la fami
lia Daroni care avea gospodă
riile peste șoseaua națională. „Ur
mașii lui Dăroni Ion, poreclit 
Cafea, ai lui Dăroni Aron, (iii 
lui Petru, Ion și Gheorghe, tre
buie să trăiască și acum (Ion care 
a luat-o de soțîe pe Vela a lui 
Popa Njcolae a fost mun-Htor la 
Depoul de locomotive șl locuiește

in casele moștenite, de la socru, 
p- lângă vechiul cimitir Dăro- 
ncști). Doj din're mai tinerii 
Daroni, Dumitiu ș; Constantin, au 
căzut pe frontul de Rasat it prin 
ano lJll, 4'2. Cei mai tineri lo
cuiesc in cătunul Jupâncselor .și 
Pc tera Bolii, amestecați cu fa 
miliile f’rodan, Bufa, Arad șl 
Blaj. Tare mi-e teamă că, oda’.â 
Intrată în limbă, o anumită for
ma foarte greu de schimbat. 
) imba este un organism viu. Mă 
îndoiesc câ dl. primar nr fi putut 
face ceva oricât de binevoitor ar 
fi fost vizavi de această proble
mă. Ba, mal mult, cred că acest 
lucru 1-nr fl fost imposibil chiar 
și unui prim-secrctar (M. Barbu)

1. Minerul Gheluii 6 4 2 0 Iu— 3 10
2. Muicșul Deva 6 4 1 1 21 — 3 9
3. Minerul Certej 6 4 1 1 15—- 9 9
4. Aurul Brad 6 3 2 1 .1 1—■ ti 8
5. Miiicrui Burbătcnj 6 3 1 2 9-■ 8 7
6. Coiislructorul III). 6 3 1 2 11-•15 7
7. Minerul Aninoii'a G 3 0 3 20— 11 6
8. llabei Hațeg 6 2 2 2 10— 5 6
9. Minerul Vulcan 6 2 2 2 11 — 8 6

10. Mcluloplaslica Oiaștie 6 2 2 2 9—■ 8 6
11. Minerul Teliuc 6 1 2 3 C-■ 7 1
12. Victoria Călău 6 1 3 6-■ 11 4
1J. Metalul Cliscior 6 1 o 3 7—■12 4
1 1 Mincruj Petrii.i 6 2 0 4 7 —■24 4
15. CTR Siiucria 6 1 1 4 3- 13 3
16. Cern.i Cristur C 1 1 4 ?_ ■28 3

ETAPA VIITOARE, 3 octombiic: CER Sime-

Kufjby A. I.
SERIA 1. Re/ull;.to tehnice; Grivi(a — Uni-

vcrsltate,? 13a a
Sibiu 6—5;

M.<re 13—1'.'; Gloria — CSM

CI, \SAM1-..NT

1. Universitatea Buia M. 6 1 0 2 61--106 14
2. CSM Sibiu 6 3 0 3 1-13-- 42 12
3. Grivițj 6 2 2 2 87— 86 H
4. G'turia 6 2 1 3 57- -111

SERIA a 11-a. Rezultate tehnice: Steaua
Știința Petroșani 56—10; Rulmentul BirJad 
Minerul Lupeni 10—10.

CLASAMENT

Farul 40—22; Univ. Timișoara — CSM Suceava 
2-1—3.

1. Minerul Lupeni 6 3 1 2 83—77

2. Steaua 6 3 0 3 139-66 12
3. Știința l’ctio'ani 6 3 0 3 64—99 12
4. Rulmentul Birlad 6 2 1 3 52-96 11

SERIA a Jll-a. Rczullato tehnice: Dinamo —

CLASAMENT
ria — Constructorul HI); Minerul Vulcan — 
Minerul Teliuc; Jiul Pctrila — Victoria Călan; 
Minerul Ghelari — Minerul Aninoasa; Mliber 
ll.ițcg — M laloplastica Orăștic; Ccrna Cristur — 
Minerul Certej; Mureșul Deva — Aurul Brad; 
Metaluț Criscior — Minerul Burbătcnj,

1. Dinamo

2. Farul

3. Univ. Timișoara

4. CSM Suceava

6 4 0 2 150— 71 14

6 4 0 2 104—101 14

6 3 0 3 82— 76 12

6 1 0 6 23-121 1
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și a pensionării, dragă Olasz 
Francase, iți doresc să aj parte 
numai de fericire și bucurii. „La 
mulți ani!“ Soția Ella. (0125807)

VANZAR1

VÂND remorcă descoperită, 7 
tone. Telefon 545125. (0125890)

VÂND 13 oi gestante, preț ne
gociabil. Lupeni, Stadionului, 
122. Gigi Tripon. Telefon 560611.

VÂND spațiu comercial ame
najat, preț negociabil, Petrila 
(cap de linie). Telefon 550568, o- 
rele 8—20; piese Mercedes 220. 
(0125860)

VÂND apartament 3 camere 
(sobe), Petrila, 7 Noiembrie 3/28. 
(0125846)

VÂND mobilă dormitor, com
pletă și bibliotecă (3 corpuri). 
Telefon 545801. (0125868)

VÂND motor ARO Câmpulung, 
10 000 km. Telefon 544891 după 
ora 16.

VÂND mașină înghețată 20 
kg/oră, video recorder Akai, di
mineața, 545099.

VÂND televizor alb-negru și 
color, video recorder, frigider 240 
litri, mobilă, covoare persane. 
Anton Pann. 30, Petroșani. 
(0125877)

VÂND caroserie Dacia 1300 
avariată spate. Telefon 544646. 
(0125876)

VÂND Dacia 1300 cu îmbună
tățiri 1310, stare perfectă, fabri
cație 1980, preț convenabil. Str. 
Viitorului, bloc D 12/25, Lupeni. 
(0125871)

VÂND Skoda S 100, stare dc 
funcționare pentru piese de 
schimb — 200 000 Ici. Petroșani, 
Aviatorilor, II 2/38, până la ora 
16. (0125885)

VÂND Audi 80, înmatriculat, 
cu motor, cutie de viteze și pla
netară de rezervă. Relații : tele
fon 543659, orele 9—12. (0125889)

VÂND televizoare sport alb- 
negru și color, dublu radio cas 
dc putere, toate import. Str. Îm
păratul 'I'raian, nr. 24, Petroșani 
(Colonie). (0125886)

VÂND apartament 4 camere, 
mobilă dormitor, bibliotecă. Re
lații : Petroșani, Aviatorilor, 
bloc 64 A/13. după ora 18. 
(0125887)

VÂND dozator suc, 3 capete. 
Telefon 512593, după ora 20. 
(0125883)

OFER'lE SERVICIU

SC CONTRASIMEX SRL Uri- 
cani angajează urgent 1 vânză
toare pentru magazin alimentar. 
Relații : la sediul firmei, Repu
blicii, 18 (parter), sau telefon 
120. 283. (0125866)

PENTRU Restaurantul „Intim 
Bar“ Aninoasa angajez urgent 
ospătar-barman și vânzătoare 
alimentară. Relații : zilnic, după 
ora 19. la sediu. (0125872)

DIVERSE

IN BAZA AUTORIZAȚIEI J 
20/1493/1993 eliberată de Came
ra de Comerț și industrie, jud. 
Hunedoara funcționează Societa
tea „Varga, and Marcosep Comp. 
S.N.C.“ in Lupeni Policlinicii, 
40/26, comerț intern. Adaos co
mercial 0—100%. (0125892)

SCHIMBURI—INC IIIRll R|

TINERI căsătoriți, căutăm, în 
vederea închirierii, apaitament 
sau garsoniera (mobilat sau ncino- 
bilat), în Petroșani. Relații ; la 
consignația Euroval (Parângul), 

Zilnic, orele 10—18. (0125871)

SCHIMB apartament 4 camere, SCHIMB apartament 2 camere, 
Petroșani, cu 2 apartamente a Petroșani cenlral cu simllar 
2 camere. Telefon 543517.
(0125880) Deva. Telefon 544343. (0125881)

PIERDERI

PIERDUT autorizația ni. 2221/ 
28 septembrie 1990, eliberată de 
Prefectura județului Hunedoara. 
O declar nulă. (0125873)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele Brisiuc Mihai, e-

liberată de EM Vulcan. O declar 
nulă. (0125875)

PIERDUT carnet student pe 
numele Andrițoiu Radu, eliberat 
de UT Petroșani. 11 declar nuL 
(0125884)

DECESE

CONSILIUL de Administrație, împreună cu Colectivul S.C. 
COMIN SA Petroșani este alături de domnul director ing. Gheor- 
ghe Clipici, la greaua pierdere a mamei sale. Sincere condoleanțe. 
(0125879)

SUNTEM alături de îndurerata familie în aceste clipe gre]c 
pricinuite de decesul celei ce a fost

BOZAN CONSTANȚA
Sincere condoleanțe. Vecinii dc scară. (0125888)

COMEMORĂRI

SE ÎMPLINEȘTE o lună de când ne-a părăsit cea care a fost 
NICA ANUȚA

Se împlinesc 2 ani de când ne-a părăsit, cel care a fost 
NICA ION

Amintirea lor vie va rămâne veșnic în sufletele noastre. Fami
liile Nica, Stoica și Tomescu. (0125869)

UN PIOs omagiu și o tristă aducere aminte la împlinirea a 
4 ani de ța trecerea în neființă a celui care a fost

NIREȘTEAN ALEXANDRU
un minunat soț și tată

Nu te vom uita niciodată! Soția Maria și fiica Luminița. 
(0125878) /

CU ACEEAȘI durere în suflet amintim că s au scurs 4 ani de 
când nc a părăsit dragul noslru cumnat

NIREȘTEAN ALEXANDRU
Familia Olarii. (0125878)

Ultima oră
Răzmerița la Vulcan

Peste 250 de cetățeni din ora
șul Vulcan s-ap adunat ieri la 
Primărie. Motivul ? Oamenii au 
fost trași pe sloară de Sergiu 
Carp, fost gestionar la Centrul 
de butelii din oraș. Scandalul a 
izbucnit datorită faptulu; că nu
mitul Scrgiulică a luat-o la sănă
toasa și cu banii, și cu buteliile 
cetățenilor. La o primă estimare, 
valoarea „tunului“ se ridică la 5,5 
milioane lei.

In urma discuțiilor aprinse,

transformate într-o veritabilă răz
meriță, au fost solicitate organele 
de Poliție. Momentan s-a pus se
chestru pe bunurile individului 
și a fost dat in urmărire pe țară 
(n.n. — credem că va fi nevoie și 
de Interpol !).

Faptele sunt acestea. Să vedem 
de ce-o ieși. Oricum, situația e de 
natură să ne smulgă exprimarea 
„I’rinde orbul, scoate-i ochii l“. 
Înaintăm cu pași repezi spre Oc
cident

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ////ZZZZZZZZ///Z/ZZZZZZZZ/ZZ/ZZZZZZZZZZZZZZZZ/J

kAGCL Uricani
Str- Sterminos nr. 22

scoate la licitație de chirie următoarele spații cu profil 
industrial :

— parter Bl. 20, str. Republicii — suprafață 69,16 mp
— parter Bl. 29, str. Muncii — suprafață 100 mp 

Licitația se va ține în data dc 11 oct. 1993, ora 8, la
sediul regiei.

Taxa de participare la licitație este de 25 000 lei, 600 
lei documentația și licitația spațiilor va începe dc la 1000 
Ici/mp. (Factura nr- 687673)

Cotidianul dc opinii informații „ZORI NOI 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI 

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

Cont virament: 307060201 — BCr p,. 
froșanl

Director: MIRCEA BUJORESCU
Director executiv; ing. Alexandru

bogdan

“ apare sub egida 
NOI" S.A,

PUBLICITA TE
urni hi cu

anunța

intenția de majorare a tarifelor la

— energia termică pentru agonții economici, persoane 

fizice și juridice;

— ridicat și transportat gunoi menajer pentru popu

lație și agenți economici, persoane fizice și juridice;

Relații suplimentare la telefon 570114-

ABATORUL Petroșani
cu scaiul in Livezeni, nr. 4

Închiriază spații de depozitare simple, spații de depo
zitare p ntru congelare și pentru reirigerare.

Relații la sediul abatorului și la telefon 542893. 
(0125882)

D.A.G.S. - KABEL
ANGAJEAZA

tineri calificați in electronică sau electricieni între 20—25 
ani pentru lucrări televiziune prin cablu. Salariu nego
ciabil.

S.C. CONTRASIMEX
S. K. L. ut.caii.

ANUNȚA

Miercuri, 29 septembrie 1993, deschide pentru dum
neavoastră magazin

în strada Muncii, bloc 29 (fosta Florărie).
Vă așteptăm! (0125867)

II A II S II'
Primește înscrieri pentru racordarea ia TV prin cablu 

în zona Petroșani Nord. Taxa de racordare dc 40 000 lei

SE POATE PLĂTI Șl IN 4 RATE LUNARE.
Relații, la telefon 5150-11, str. Nicoiae Bălcescu nr. 1.

P U B L / C / T m i t
REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 

Petroșani, str. Nicoiae Bălcescu nr 2. 
Tolefoanc: 541662 (director icdactqp șef); 

545972 (director execiitiv-admimstraliv 

difuzare), 542461 (secții). Fax: 093/545972.

TIPARUL: Tipografia Petroșani, str. 
Nicoiae Bălcescu nr, 2. Telefon 641363.

Materialele necomandate șl 
nepublicatu uu sc restituie. Res
ponsabilitatea morală $1 Juridică 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse in articol^ aparțin. In 
exclusivitate, autorilor,

ECHIPA DE SERVICIU : 

Responsabil de număr .
Vali LOCOTA

Corectura i
Emilia ACUIREJ

Viorica F1RȚÎJLKSBQ


