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România a fost primită in
Consiliul Europei

Am așteptat cam mult la ușa Europei

Listele pentru plăți laMsistemul „Vll.XI.IS 
punctul Hațeg

Cele două momente ale admite
rii Românicj ca membru cu drep
turi depline în organizația pan- 
europeană cu sediul la Stras
bourg intră în analele Istoriei 
politicii La nici 0 săptămână de 
La reuniunea Adunării parla
mentare întrunirea Comitetului 
de miniștri ?. ratificat integrarea 
noastră în Consiliul Europei.

Când se analizează toată a- 
ceastă procedură îndelungată, 
tratamentul sever aplicat nouă 
și cele nouă amendamente-garan- 
ții pentru viitor, uităm toate

* • • • .4

să le spun așf.fenomenele, ca 
petrecute în viața politică șl în
deosebi socială din țara noastră 
în ultimii trei ani. Au fost fră
mântări sociale, tensiuni politice 
care au îndemnat la multă pru
dență din partea 
Europei ce aștepta o 
asupra stabilității în 
De aceea, mai apoi, ni 
garanții, uneori superflue, 
opțiunea democratică este fermă 
și presupune o legislație limpede 
cu privire la separația puterilor 
într-un stat de drept, chiar și

de 
fost 
toa-

Joi, 7 octombrie 1993, orele 10, la camera 23, Hanul 
Bucura, Hațeg se vor plăti depunătorii ce posedă chitan
țele cu numerele: 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458. 
459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469,; 470, 
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 
483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, I 494, 

.495, 496, 497, 498, 499, 500.

După ce a reușit să dispară lin timp.

Consiliului 
clarificcxe 
România, 

s-au cerut 
că

tratamentul egal al grupurilor 
etnice cu care era de fapt.

Acum, este cât se poate 
clar că unele cerințe au 
exagerat de severe deoarece
te fenomenele reale de 1? noi au 
excelat prin necunoașterea rea
lității românești.

De acum urmeiză ca la Viena, 
în preziua întrunirii la nivel de 
șefi de stat și de guverne din 
cele 32 de țări europene să se 
semneze documentele de aderare 
urmând ca apoi, la Strasbourg, 
să ne ocupăm locurile cuvenite 
în Consiliul Europei.

Tibcriu SPATARU

Pe urmele Asociațiilor dc locatari

Fuge răspunderea
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Caro bergtu Gabriel se află in arestul 
poliției

La 1992 de c.ni de la nașterea 
Domnului, Consiliul local al Pri
măriei orașului Lupcni s-a ho
tărât să stabilească câteva regle
mentări .,cu privire la activitatea 
de gospodărire a fondului loca
tiv" din acest oraș. Am numii 
aici Hotărârea cu nr. 12/1992.

A rămas cc. Asociațiile de lo
catari să aplice aceste legi orga
nice care le dau dreptul (și obli
gația) să sesizeze Primăria, iar 
acesteia să aplice amenzi cetă
țenilor care nu întrețin „fondul".■ Ei a fost reținut la Cluj

La puțin timp după declanșa
re?, evenimentului denumit în 
presă „Scandalul buteliilor”, Carp 
Scrgiu Gabriel. gestionar la cen
trul de preschimbare a buteliilor 
de aragaz din Vulcan, a dispă
rut. Diferite persoane susțin că 
La acea dată, l-au văzut 
Ia Vulcan, precum șl în 
locuri. In acest timp, poliția 
început să-l caute.

In data de 29 septembrie,

Simplu ca bună ziua, nu-i c,șa 7
Chiar dacă au acest drept. 

sociațiile n-au curajul necesar
să o facă și rămân cu degetul
inelar vârât în gură. Ele se sfiesc 
ca fetele mari să-l scoată de a- 
colo și să spună ceva cuiva.

Numai cu domnul prinier A- 
bălași îndrăznesc să vorbească. 
Cică: „Nu putem să vă sesizăm, 
ne sunt vecini, poate ne dau cu 
ceva în cap I". Asociații, stați 
liniștite : n-au să vă nimerească 
cu una. cu două! (Văii LOCOTA)

chiar 
al tț?

a

O fi-

țeri 
l-au 
nicipiul Cluj-Napocc. La propu
nere i poliției, Pr-x-uratura a 
emis mandat de arestare. Carp 
Scrgiu Gabriel este cercetat 
pentru săvârșirea infracțiunii de 
înșelăciune în dauna avutului 
privat. Cercetările continuă în 
vederea recuperării pagubelor 
pricinuite de el. (Gh. O.)

din cadrul Poliției Vulcan 
identificat și reținut în mu- După ce sa văzut în mașină, stătea

Cu privirea înainte și cu mâna la spate

Legalitatea din deal
O veste bună pentru proprietarii de câbănuțe din Straja. Pri 

măria orașmui Lupeni face mari eforturi pentru a intra în posesia 
terenurilor d'm munte, care în prezent nu aparțin nimănui.

Sunteți c.sigurați, montaniaizi din toată Valea, că după ce sc 
va reuși acest lucru, vi se va putea concesiona teren in munte. 
Astfel, legalitatea va urca și se va instaura și acolo sus. Nimeni 
nu este mai presus de lege, nu-i așa ? (Vali LOCOTA)

■ O întâmplare cu: facerea
Era trecut de ora 11 când, în 

dimineața zilei de 23 septembrie, 
d-na BC din Aninoasa s-a urcat 
la volanul autoturismului său. 
Intenționa să ajungă la Iscroni. 
A pornit și...

Când a ajuns pe lângă Puțul 
Sud al EMA, a zărit un bărbat 
și o femeie. El i-a făcut semn să 
oprer.scă. BC a frânat și a des
chis portiera. El a întrebat-o dacă 
poate s-o ia, până la Iscroni, și 
pe soția lui. Proprietara marinii 
a răspuns că da, cum să nu, să 
se urce. De știa... Aproape de 
intersecția cu DN 6GA, pasagera

de bine c...
ocazională a spus 
coboare. Ceea ce a 
ce ARO-ul 10 a fost oprit.

La complexul comercial 
Iscroni, BC a tras mașina 
dreapta și s-a dus să târguiască. 
Pe când să p'ătească, ia porto
felul de unde nu-i. Nu i-a tre
buit mult să-și dea seama cine-1 
șmanglise. Știa bine că, la ple
care, ea il pusese pe plasa a- 
flata pe bancheta din spate a 
autoturismului. S-a întors cât a 
putut de repede la loaul în care 
o lăsase pe pasagera de ocazie. 
Aceasta, însă, dispăruse.

că vrea 
Și făcut

să
după

din
pn

Ancheta noastră

Keteaua sanitară a municipiului - lată în lată cu ea însăși (I)

Polițiștilor din Aninoasa nu 
lc-a luat mult timp să-j dea de 
urmă. Adusă la secție, Berci E- 
ditli Magda, 25 de ani, a recu
noscut că ca este cea care subti
lizase portmoneul în care se gă
seau opt mii de Ici. A luat banii, 
iar portmoneul l-a aruncat într- 
un canal din spatele gării Iscroni. 
Din suma șutită n-a apucat să 
cheltuiască decât 300 de lei. A 
cumpărat biscuiți .„Eugenia" pen
tru copii. Cercetată cu amănun
tul, a mai rezultat că respectiva 
este autoarea și a altor furturi 
comise în mijloace dc transport 
în comun.

Șmcnul din „Aro" a fost cel 
care i-a încheiat cariera. Ultima 
sa „achiziție", făcută cadou de 
poliție, este un dosar penal. în
tocmit pentru furt calificat în 
dauna

in
avutului particular. Punct.

Gluoighc Ol TI ANU
Sânatatea este o problemă care ne preocupă 

toată viața. Tineri sau bătrâni ne îngrijim sau 
ar trebui .să o frcem, de propria noasiră sănăta’- 
U‘. Din nefericire asigurarea asistenței medico- 
saniVirc, a ocrotirii sub acest aspect a omului, 
depinde fie o mulțime dc factori — urii subiec
tivi, alții obiectivi. După decembrie 1939 s-a 
rostit pe toate căile mass mediei forma „protec
ție socială". Care protecție socir.lă, ca slogan, a 
folosit drept formă de acumulare a capitalului 
politic, de a impresiona cumva, pe oricine crede 
in ea. de la electorat până la Consiliul Europei,

Periplul nostru medical începe 
după cuviință, cu dispensarul nr. 
1. Dar, ce vedem depășește cu 
mult buna cuviință De la sub
sol șl până la acoperiș, localul 
este o sursă de infecție și mai 
piițm de sănătate.

CON DIT H SUB-SOM A LE7, E
Parafrazând-o pe doamna doc

tor Lumlnlțs, lakab, constatăm 
că, în locul unei săli de aștepta
re civilizate, este un intrând

Numai că votba-i vorbă și fapta e departe de 
tot. Ic.tă de ce am considerat oportun să anali
zăm pe parcursul mal multor articole, care sunt 
problemele asistenței medico-sanitare în Petro
șani, intervievând la fața locului, adică în uni
tățile sanitare, persoanele direct implicate: dc 
la simplul cetățean, la medici .și oficii,lități. 
Astăzi, prima temă: cum stăm cu baza materială 
a asistenței medico-sanitare In teritoriu, în re
gim ambulatoriu. Spunem prima temă, pentru 
că, firesc, înainte de a ajunge la spital, omul 
se adresează medicului de circă.

unde, eu bunăvoință șl efort, e- 
viți călcatul pe picioare. Insă 
nu poți evita achiziționarea unei 
boli, pe care până atunci n-o 
aveai. Dispensarul „comasat" 
acoperă o arie teritorială de le, 
Banița la... Mignon și, în con
secință, confuzia referitoare la 
medicii de serviciu, a devenit 
frecventă ca să nu zicein fireas
că.
ȘI TOTUȘI... CABINETUL DOII 

Localul este dc admirai. Are

o malcabilitate demnă de cauze 
mai bune. De exemplu scJa dc 
tratament este, după nevoi șl 
condiții climaterice, sală de aș
teptare, dc trecere, dc birocrație 
sau locul unde se poate lua o 
gustare. Și pentru că. inventivi
tatea personalului (care în treacăt 
fie spus, face eforturi extra
ordinare de supraviețuire), n-are 
limite, grupul sanitar a devenit

CABINETUL NUMĂRUL 2.
Nu vă speriați, totul este pro

vizoriu I Cel puțin așa era in 
urma cu 7 ani. Intre timp lu
crurile s-au mal așezat și provi
zoratul a devenit o permanență. 
PROGRAM „PARLAMENTAR"

Să nu credeți că mal marii 
zilei nu se preocupă dc bunul 
mers al instituțiilor medicale 1 
Gorniste, parlamentară venită la 
fața locului a găsit cu cale să 
propună (pentru evitarea aglo
merației permanente), un pro
gram de câte 3 orc zilnic por 
medic. Dacă la ora 12 nti-ți ter
mini consultația, o continui pe 
coridor !? Din comisia parlamen
tară ?,ii făcut parte .și trei me
dici !?

Ilorațiti ALEXANDRESCU 
Adriana RADU

(Continuare in pag. a 3 a)

FEP și RAGCL- urile 
au căzut la pace
După cum relatam, săptămâna 

trecută s-au întâlnit, la Paroșcni, 
factori responsabili din conduce
rile RAGCL-urilor din Vale și 
ai FEP. Referitor la această 
reuniune șl rezultatele ei, dl. 
Alexandru l'laidăr, directorul 
termocentralei, n<'-a deck’jat că, 
în cadrul discuțiilor, S-a ajuns 
la un punct comun de vedere, 
S-,i căzut dc acord în ceea ce 
privește reeșah marea datoriilor 
pe care regiile le datorează FEP. 
Uzina va începe să livreze a- 
gent termic după ce, timp de trei 
zile consecutiv, sc va, înregistra 
o temperatură a mediului de sub 
plus 10 grade Cclsius. (Gh. O.)
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Primării) municipiului Petroșani
A N U N Ț A

JIOTARAREA NR 50 1993

privind acordai ea unor reduceri de tarif la abonamente 
si gratuități Ia transportul in comun pentru anumite ca
tegorii de cetățeni.
CONSILIU! I.OGAL M, MUNICIPIULUI PETROȘANI 

Având în tcdcre adresa nr 59 din 30 august 1993, a 
Ligii pensionarilor mineri \ alea Jiului si a referatului 
Serviciului buget finanțe, taxe si impozite, privind acor
darea unor reduceri de tarif la abonamentele de transport 
in comun pentru anumite categorii de cetățeni, la pro 
punerea d lui Primar — ing Berea Gheorghe;

In vederea asigurării protecției sociale;
Văzând și avizul comisiei pe domenii de specialitate; 
In temeiul art. 21, lit. s si ari. 29 din Legea nr 09 1991 

privind administrația publică locala,

II O T A R A Ș T E
Art. 1 — începând cu data de 1 octombrie 1993 se 

aprobă rediu crea cu 50 Ia suta a tarifului Ia abonamentele 
de transport in comun in municipiul Petroșani, pentru 
elevi, studenți si pensionari.

Cu aceeași data se aproba gratuitatea pe mijloace de 
transport a femeilor «are au împlinit vârsta de 65 ani și 
a bărbaților caic au împlinit vârsta de 70 ani, a elevilor 
si studenților din Republica Moldova, precum si a perso- 
nahilpi \dministiațici publice a municipiului Petroșani- 

Art 2. — Primarul municipiului Petroșani va urmări 
aducerea Li Îndeplinire a prezentei hotărâri,

Art. 3 Piczenta liptar.<re se va aduce la cunostin 
fă publică prin pre'ă si . e va comunica la SC TRANS 
I OCA! \ alea Jiului precum si Prefecturii.

Petroșani, 2 . fc-ptembrie 199:
SECRET \R, PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,

Jr Ambruș Irina ing. \ araseț loan Miiiai

aria municipiului Petroșani
ANI N Ț A

HOTARAREA NR 51 1993 
privind aprobarea vânzării prin licitație publica a auto 
turismului AHO nr. 2—IID—651 2
CONSILIUL LOCAI AL MUNICIPIULUI PETROȘANI 

Având m vedere Expunerea dc motive a Primarului 
municipiului Petroșani prin care propune aprobarea vân
zării prin licitație publică a autoturismului ARO 211 nr- 
2 — IID—1502 ce face parte din patrimoniul privat a] 
municipiului Petroșani și care se afla in gradul de uzura 
ce rezulta din expertiza tehnica de evaluare.

Suma rezultată din vânzarea autoturismului ARO ce 
urmează a fi folosita pentru achiziționarea unui autotu
rism tip DACIA 1300

VSzand raportul Biroului buget contabilitate si ad 
ministrativ precum si avizul Comisiei pe domenii de spe
cialitate.

In temeiul disp. art 21, lit g, art 29, art 73, 71, al 
2, art. 76 din Legea nr 69'1991, privind administrația pu
blica locala,

II O T A R A Ș T E

Ari I -— Aprobă vânzarea pun licitație public a a 
autoturismului ARO 214 înmatriculat sub nr 2—HD—6562 
ce face parte din patrimoniul privat al municipiului Pe
troșani.

Ari 2. — Vânzarea prin licitație publică se va face 
cu respectarea normelor legale în vigoare.

Art 3 — Prețul dc la care se pornește licitația este 
dc 3 389 406 Ic i conform expertizei anexa-

Art. 4. — Comisia de licitație va fi desemnată prin 
dispoziția Primarului

Art 5. — Suma ce rezultă din vânzarea autoturismu
lui va fi utilizata în vederea achiziționării unui autoturism 
Daria 1300

Art 6 .— Prezenta hotărâre se va aduce Ia cunoștință 
publică prin presă, prin afișare si se va comunica Prefec
turii județului Hunedoara.

Petroșani, 23 septembrie 199'

SEC ROTAR. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA,
Jr Ambruș Irina ing. Varășeț loan Miluti

i/zzzzv/zzzzzzzzzzzzz//zzzzzz/zzzz//zzzzz/zz/zzzzzzzzzzzzzwzzzzzzzzzzzzzz/zzzzzzzzzzzz,

CUPTORUL DIN STRADA „PLOPILOR 13“
SAU

Povestea păsării Phoenix
Pe Florin Ilumăila l-am cu

noscut în primăvara lui ’90, pe 
vremea cănd umbla să obțină o 
autorizație. Dorea sa înceapa o 
activitate ca independent. A- 
tunci, când „vulcanul"' inițiativei 
particulare începuse să erupă, 
ar fi putut face orice. Ca si as
tăzi de altfel. Putea face o câr
ciuma, putea face comerț cu 
„turcisme", sau pur și simplu 
putea free un partid politic. To
tul era la moda si posibil. El. 
insa, visn sa deschidă o brutărie. 
Adică sa faca ceea ce învățase: 
pâine !

Așa a început povestea cupto
rului din colonie, din strada „Plo
pilor" 13 I.ocaluJ, aparținând Fa
bricii de pâine, fusese închis cu 
zece ani in urma. Devenise a- 
proape o ruina. Florin r, închiriat 
spațiul și a început munca. Cu 
investiții si eforturi pe măsură, 
a reușit ca in apiiiie ’90 sa scoa
lă prima pâine. Albă .și caldă, 
ca la mama acasă. Ambițiile lui 
nu s-au limitat doar la, atât. 
In 1991, in urm.i unei licitații, 
cumpăra întregul spațiu. In a- 
cesle condiții, mentali făcute noi 
sacrificii, pentru modernizările 
ce se impuneau de la sine. Bru
tăria este oprită din activitate 
mat mult de un an In primâvar 
ra lui ’93. cu răbdarea si resur
sele financiare scăzute mult sub 
zero, eu gândul ca în toamnă 
cei trei copii de acasă vor tre
bui să meargă la școală, Florin

H ORO
BALANJA — CA1NLLE

Astăzi nu duceți lipsă de idei, 
dar tocmai asta \ă crcca-u ne
plăceri. _ i

SCORPION — MISTREȚ
Probleme la pot. Toiul trece 

eu... apă rece.

SĂGETĂTOR — ».<
Fericirea dv. conjugală se 

pune la cale într-o conjunctura 
incditl'

CAPRICORN — BOU
Nu e momentul sa divulgi,ți 

secie’ul caic va da putere.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Cel care aranjează ploile vă 

poale rezerva o furtună.

PEȘTI — IEPURE
•Sunteți victimă a coca ce se 

poate numi intoxicație cu știri 
false.

BERBECI — DRAGON
Ciocnire violentă cu partene

rul. Aveți grija: copilul nr putea 
nrți Biorl I 

hotărăște sa rcinceapă activitatea 
în noul cuptor, construit după 
demolarea celui vechi. Dej-, chiar 
in joia Pastelul, confirmând par
ca fatalitatea adresei (nr. 13 I) 
cuptorul, împreună cu unul din 
pereții clădirii se dărâmă. Mun
ca și investițiile făcute devin o 
grămadă de moloz. După o ast’ 
fcl de lovitura puțini oameni 
iși ma; păstrează starea de nor- 
malite.te Puțin i-a lipsit si lui 
Florin să nu „o ia razna". Cu 
moralul la pământ, la fel ca și 
cuptorul, având alaiuri doar so
ția și cei trei copii, clar ambi
țios ca orice „încăpățânat" năs
cut in zodia Berbecului, depă
șește acest moment. Gândul câ 
trebuie să facă din nou pâine 
nu-1 le,să nici sa doarmă. Mobl- 
lizandu-și energiile rămase, a- 
semeni păsării Phoenix, ridică 
din propna cenușa întregul cup
tor.

Astăzi lopata brutarului scoate 
din nou pâine albă și caldă, la 
fel cum a învățat să faca acum 
20 de ani. Satisfacția acestei 
reușite o cunotștc doar Florin 
N-am scris aceste rânduri cu 
scop publicitar, nici cu dorința 
dc a zugrăvi un erou. Le-am 
scris doar cu gândul câ dacă 
în țara asta fiecare ar face, in
diferent ce sacrificii, ceea ce se 
pricepe am mânca, poa.te, cu 
toții o pâine la fel dc alba, ca 
aceea plămădită de Florin IIu- 
mâilă. Sorin OPREA

SCOP
1AUR — ȘARPE

Vă parvin niște bani, fără un 
efort deosebit. Nu vă îngrijorați 
— iși fac loc !

GEMENI — CAL
Lcgăturf, cu provincia funcțio

nează defectuos. Ați putea folosi 
telefonul roș-

RAC — OAIE
Ciiza dc inspirație se prclun- 

gește Dedicați-vă muncii de ru
tină

LEU — MAIMUȚA
Un săgetător v-a pus sub ob

servație. Combinația are bune 
auspiei'

FECIOARA — COCOȘUL
întâlnirea programată se a- 

mână. Cu cât mai mult, cu atât 
mai bine 1

HOROSCOP

PROGRAM
SATELIT

■P TE
7,00 Știrile zilei

10.00 Șeful
11,00 Bogat și frumos
11.30 227
12,00 Prețul e fierbinte
13.00 Magazinul amiezii
13.30 Springfield Story
14.20 California Clan
15.10 Vremea dorinței
16,00 Ilona Ghristen show
17,00 Hans Meiser Show
18.00 Cine e șeful aici ?
18.30 O familie foarte drăguță
19,00 Chemarea inimii
19.45 Știri
20.15 Exploziv-magazin
20,40 Vremuri bune, vremuri rcl
21.15 Răzbunarea lui Gonzales
23,1 o Steaua TV-magazln
0,15 Gottschalk show
1,00 Alaska

PRO 7
6,00 Seriale, da, filme

10,35 Soră de război
12.10 Flirt strada]
12.45 Roseanne
13.20 Un Colt pt. toate cazurile
14.15 P. Mason SC Întoarce
15.55 Adclerly
1G,55 Mr. Belvedere
17.25 Visez la Jcannie
17.55 Da în serici
19.25 Ccj trei
19.55 O casă zgomotoasa
20.25 Roseanne
21.15 Bilanț fincjl
23.15 Jack și grăsanul
0,25 Fotografiile moi ții
2.20 T.J. Ilookcr
3.20 Luptă sângeroasă
5.10 Special Squad

EURQSPOHT
9.30 Aerobic

10,00 Tenis
12,00 Atletism
13,00 Fotbal
14,00 Automobilism
15.30 Tenis
19.30 Triatlon
20.30 Știri sportive )
21,00 Curse de camioane
21.30 Mag. sporturilor cu motor
22.30 Automobilism
23,00 Tenis

0,30 Box

programul"
I V.

MIERCURI, 6 OCTOMBRIE

7,00 TVM.
10,00 Calendar,
10.30 Desene animale.
11,00 Limb] străine.
11.30 Documentar științific
12,00 Peștele pușcaș.
13,00 1001 audiții,
14,00 Actualități.
14.10 TVR Iași.
15,05 TVR GluJ-Napoea.
16,00 Magazin sportiv.
16.45 Actualități.
17,00 Medicina pentru toți,
17,25 Amfiteatru.
18.15 Tezaur.
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene mimate.
20,00 Actualități.
20,40 Publicitate.
20.45 Ce-1 de lacul 1
21.15 Film Bcrial. Soțul ambasa- 

doarei.
22.10 Publicitaiu.
22.15 Inlcrpreți indiagiți.
22.30 Noi iiontieie
23.15 Actualități.
23,35 Confluențe.
0,20 Pocsis.

DAGS TV. 
PREZINTĂ

MIERCURI, C OCTOMBRIK
— ora 19, Căi lulinalnice » 

acțiune, suspans
— ora 20,20 — Revista presei

„Zori noi“ j
— ui a 20,30 — Red Not Jărate»

cui — super ucțrunc ou Arnold 
Schwarzeneggcr >

— oi a 22 — Evadare rapid!
— super acțiune cm UjrvUn* 
•tolhrocte , __ .
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Dacă știi ctitn să-l iei

Turcul cedează
Zilele trecute, un prieten a a- 

vut o treaba la Alba șî a ieșit, 
pentru operativitate, la „Ia-mă, 
nene!" Cu soția. La început, și-a 
luat in serios rolul de cap de fa. 
milie și, in consecință, au tremu
rat vârtos aproape o oră, timp 
in care el a dat din mână. Cum 
și-a pus însă soția (blondă) la 
bătaie, s-a făcut imediat o coa
dă de TIR-uri, dotate cu turci 
la volan...

Drumul s-a derulat in tăcere.
r//ZZZ/ZZZ///ZZ///Z//Z/Z/Z//ZZZ//ZZ///Z/Z//////Z7/ZZZZZZ/'"'*',/z,,,,,,,,,/,,,,,,/,/Z,,/Z/ 

Săptămâna culturală „Toamna lupcncana"

O sărbătoare a culturii
Dc-a lungul întregii săptămâni 

care a trecut, Lupeniul a fost 
gazda unor ample manifestări 
culturale, cere au debutat anul 
acesta sub genericul „Toamnă 
lupeneană". In cele ce urmează 
vom puncta doar, pe scurt, ceea 
ce a însemnat la Lupcni o săp
tămână cu adevărat „pentru 
ochi, minte și inimă".

• A fost mai întâi sărbătorirea 
centenarului Școlii generale nr. 
1 Lupeni, despre care v-am rela
tat pe larg în ziarul nostru.

• Luni, iubitorii de artă au 
putut admira vernisajul unei 
cxpcziții-concurs de pictură, pe 
teme religioase. Cel prezenți In 
foaierul Palatului Cultural au 
putut î,dmira lucrările celor mal 
tineri creatori de icoane. Și pen
tru că spuneam că a fost vorba 
de o expozițic-concurs. iată cine 
iu fost fericiții câștigători: Pre-

miul I Bucur Oralcs. premiul II 
Bucur Andru, premiul III Stă- 
noiu Mădălina. Șl pcnLu că luni 
a fost o zi aflată sub semn d re
ligiei, seara, pe scena Palatului, 
un putut urmări cu deosebită 
admirație evoluția corurilor pen
ticostale, catolice șl baptiste.

• Marți după-amiază, ar fost 
mvitații Tatianei S'.rpa (și nu 
.Sterpu cum greșit a apărut In 
programul organizatorilor) Ic, o 
inedită seară de romanțe, caro 
a constituit, fără îndoială eveni
mentul monden numărul l al 
săptămânii. Dar asupra acestui 
moment voi reveni,

• Miercuri a fost rândul fan
farei orășenești să se producă 
in fața iubitorilor muzicii de 
promenadă. In cedrul concertu
lui susținut la Palatul cultural 
și-au dat concursul și superbele 
modele ale casei de modă „Sil
via" din Lupeni.

• Șl joi, Casa de cultură șl 
”alatul cultural nu găzduit am-

e manifestări de cultură. Iar 
dtică despre spectacolul concurs: 
.Cântecele toamnei" v-am infor

Turcul nu pricepea decât „tur- 
chiș". La coborâre, omul nostru 
s-a scărpinat în buzunar și a 
scos la iveală niște bancnote, 
„d’alea, d’ale noastre". Turcul 
nici n-a avut ochi pentru aseme
nea bani, întrucât nu și-i mai 
putea dezlipi de pe soția priete
nului meu. Iată venitul net pe 
carc-1 poate aduce, Ja casa omu
lui, <> femeie frumoasă!

Ștefan ClMl’OI

mat la vremea respectivă, voi 
aduce aici în prim-plan expoziția 
de grafică mică (ex-libris) a 
maestrului Dafinel Duinca, care 
fără îndoială nu mal are nevoie 
de prezentare. Din păcc.te, dom
nia sa nu a putut fi prezent joi 
la Lupeni, fiind plecat din Va
lea Jiului. Dar a fost reprezen
tat cu succes dc doamna Voichi- 
ța Bădeliță. oca care este „un
discipol" și un elev-model al 
maestrului Dafinel.

După retrospective, cx-libris, a 
urmat în organizarea Bibliote
cii orășenești evenimentul dedi
cat literaturii. Este vorba despre 
(re)lansarea volumului „Pagoda" 
al tânărului scriitor lupenean 
(actualmente profesor de mate
matică la Școcla nr. 2 din Uri- 
cani), Gheorghe Truță. Roman 
care a fost prez.entat puținilor 
oameni de cultură prezenți dc 
către dl. prof. Ion Ilirghiduș, doc
torand în filozofie. De altfel, „Pa
goda" lui Gheorghe Truță a fost 
prezentată In ziarul nostru, în 
primăvara acestui an, sub sem
nătura, reputatului critic Corneliu 
Rădulescu.

o ultima z. a „toamnei lupc- 
ncne" a fost d -dicată celui pe 
care mi-am permis să-l numesc 
— într-o cronică plastică realiza
tă după „Nedeia vulcăneană" — 
„artistul-complet" Iosif Tellmann. 
Iar cine a avut ocazia de j, privi 
lucrările de o deosebită acuratețe 
ale graficianului și pictorului 
Iosif Tellmann nu va putea. făr3 
îndoială, să mă contrazică. Ex
poziția retrospectivă găzduită de 
Glubul sindicatului din Lupeni 
este cea de-a 18-r, expoziție per
sonală a maestrului Iocif Tel
lmann, ajuns iată acum la res
pectabila vârstă de 70 do ani. 
Dar prin activitatea sa artistică, 
prin dragostea pentru tot ceea 
ce înseamnă cultură, maestrul 
Iosif Tellmann rârnune, pururea 
tânăr In ochii admiratorilor arte) 
sale.

SPORT • SPORT
MINERUL LUPENI — PETRO

LUL VIDELE 1—0 (1—0). Di ar 
Gașpar a răspuns r.șteptă- 
rilor celor aproape 1000 de spec
tatori. care au vrut un joc dc 
calitate și o victorie la scor. Poa
te și terenul, poate și ineficaci
tatea, dar în primul rând dârze- 
nia cu ci.re au jdeat oaspeții, 
au făcut ca scorul să înghețe la 
1—0.

Minerul a ratat în min. 3 un 
11 m, acordat la Un fault în ca
reu asupra lui Benone Popescu. 
A executat Frimu, portarul a 
ghicit colțul și a respins dn ex- 
tremis. Golul victoriei g, fost o- 
pera lui Gașpar. A centrat Pău
na, din corner, s-a înălțat cu un 
cap peste Gașpar, și a Înscris 
spectaculos, â—0, min. 25. Până 
în final, Tudorache, Buruntia, 
Păuna N., Șerb nu ap mai putut 
modifica, tabela de marcaj, șutu
rile lor fiind parate de Barcă.

A arbitrat foarte bine Andrei 
Fanici, ajutat de Dorin Naște și 
Marian Suciți, toți trei din Tg. 
Mureș.

C.S. OLT — A.S. PAROȘENI

4—0 (1—0)

Fără Stanciu, Gonstantincscu și 
Gavriluț, oaspeții n-au putut 
alinia cea mai bună formație, 
mulți dintre jucători cedând psi
hic după cel dc-al doilea penalty 
acorde,t gazdelor. CS Olt a în
ceput partida In forță, obținând 
in min. 15 un 11 m gratuit, pe 
care Ciucă l-a transformat, șu
tând puternic. Sc părea că jocul 
va intra în normal. Oaspeții au 
echilibrat bine partida șl au a- 
vut prin Miclâuț și Stefoni două 
bune ocazii, dar finalizarea nu 
s-a produs.

In min. 70, arbitrul de centru 
face al doilea cadou gazdelor și 
același Ciucă transformă, 2—0. 
In minutele 77 ți 82, din poziții 
dubioase, Tăgârță înscrie două 
goluri, contrar cursului jocului. 
Un rezultat sever fa;ă de as
pectul general al întâlnirii.

AS PAROȘENI; Oprița, Do- 
denciu. Cioară, NâcrccJă, Ilan- 
ciuc, Crețu, Toth, Miclăuș, Ma- 
lula, Stefoni (Vesa), Nițoi (Mi- 
trofan).

MINERUL URICANl — META
LURGISTUL CUGIR 3—0 (1—0).

Liderul a preluat din nou șefia 
clasamentului, după o victorie 
categorică obținută în dg.una
fostei echipe divizionare A, Me
talurgistul Cugir. Jocul a fost 
tot timpul controlat de gazde ca
re au avut în Topor, un puncheor 
de primă mână. Scorul a fost 
deschis în min. 22. A centrat Ma
ladie, a înscris Topor. In partea 
a doua, oaspeții c,u comis henț 
prin Mărgincanu șl același To
por a executat șl a înscris, 2—0, 
min. 57. Matache, Florcscp șl 
Dulcii au avut bune situații dc 
a înscrie, dar Groza s-a opus cu 
înverșunare. Și totuși, el n-g, mai 
putut opri înscrierea celui de-al 
treilea gol. Aulor același Topor, 
min. 75, mingea a izbit bara și 
s-a dus în... gol.

A arbitrat bine o brigadă din 
București, avându-1 la centru pe 
Ion Ungureanu.

MINERUL: Silvestru, Nicoară, 
Irîmuș, Ștei neche (Roșea Vio- 
rel), Roșea CI., Garda, Florcscu, 
Ursan (Marinescu). Matache, To
por, Dulcu.
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Victorie fără probleme
• JIUL PETROȘANI — UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 3—0 

Returul „16‘ -milor de finală ale Cupei României la volei fe
minin a adus calificarea echipei Jiul Petroșani, primul joo fiind 
pierdut la Tnnișoarr, cu 0—3 (—6, —13, —5), la o diferență care a 
lost lecupcrală fără probleme de elevele antrenate de Puju Săsaran. 

Primul set a durat doar 11 minute, scorui evoluând: ti—0, 7—3, 
apoi jiulistcie oprindu-se la 15—5. Al doilea set a durat ij minute, 
jucându-se cu „garda deschisă", cu Monica Ilodinu și Siinona Filiche 
mereu prompte la fileu. Scorul a mers; 7—2,10—5, 15—6. In line, setul 
3 (14 minute) a debutat cu dominarea clară a gazdelor (6—0 după 
cinci minute), ay fost însă trei minute de neatenții în lanț, ajungân- I 
riu-se lj 7—7, după care Jiul n-a mai întâmpinat nici o rezistență 
până în final, studentele timișorence părând mulțumite că au 
scăp.,t (I) dc ccmpctițic. Am remarcat de la Jiul pe Simona Filiche, 
Monica Hodină și Hanelore Karpinecz, de la oaspete pe Monica 
Funcs și Otilia Dawa, Excelent arbitrajul craiovenilor Adrian Poe- 
ncșru și Constantin Țapi. Aq asistat 51 spectatori piulițeii 11 
(Gcnu TUȚU) 4

Minerul Vulcan -- Minerul Teliitc 
3-1 (0-1)

Jocul debutat cu o lovitură de teatru. După o dominare 
evasitotală a localnicilor, la un contraatac, min. 21, Cărare a reușii 
să deschidă scorul. Până 1» pauză, efortul gazdelor de a «gala 
s-a izbit dc o apărare fermă, șrnsa fiind de partea partenerului

La reiucia cej care înscriu sunt elevii lui Libardi ți Frațilă. 
Bcjan punctează in min. 55, după care Buda trimite balonul Încă 
de două ori în poartă, 3—1, o victorie de drept. La juniori 5—0. ,

MINERUL: Câmpcanu, Dumitru (inin. 16, Grigore), Fage. Far- 
kaș, Mihal, Cocoși, Voicu, Ambruș. Postelnicii, Bejcn (min. 46, 
B.idaj, Bano.

CONSTRUCTORUL CRA1OVA —

PARÂNGUL LONEA

1—0 (1—0)
-4

Toată lumea bună a Craiovel 
a fost prezentă pe cochetul sta
dion al Constructorului, echipă 
satelit a Universității. Do fapt 
ea se și numește U. Constructo
rul Craiovgi Farmecul partide! 
nu l-a constituit rezultatul ii 
prezența, ca observator fcdcraT, 
a reputatului tehnician Tili Teaș- 
că. El a urmărit ca . observator 
și meciul U. Craiova — Dinanao,

Gazdele au obținut victori^ 
numai datorită unei grave gre
șeli de arbitraj. In min. 12, Nițd 
a ieșit cu mingea dincolo de M- 
nia dc fund, fundașii s-au oprit, 
cralovcanul a continuat Jocul 
.șl a înscris. ,

In partea g, doua, deși oaspeții 
au avut inițiativa, totul s-a o- 
prit la marginea careului. Tușle- 
rii au fost pe fază. Ocolișan nu 
a făcut deplasarea, suferind de 
sinuzită. ;

PARÂNGUL; Buzoeanu, Mm- 
toiu, Cioccn, Seimeanu. Boteza- 
tu, Lazăr, Cristea, Stana, Movi
lă. Ursu, Nichimiș.

Rețeaua sanitară a municipiului
(Urinara dla pagina I)

PROPUNERI... SAU NOI
VORBIM, NIMENI N-AUDE I

Propunerile pentru un spațiu 
adecvat și. mai ales, bine plasat, 
teritorial, au fost nenumărate, 
dar nu e pentru cine muncește, 
e pentru cine plătește. Or, fon
da ile de care dispune rețeaua 
-ai ilară sunt ca și inexistente. 
J’.- >babil cei ce ir trebui să audă 
ți să dea o mană do ajutor au 
o constituție fizică mai presus 
de îmbolnăviri.

Imaginea dezolantă a clădii ii 
•jl disperarea cadrelor medicale

au fost Întregite de imaginea 
străzii din fața dispensarului. A- 
bi itc.tc, agilitate, cunoștințe dc 
geometrie (strada fiind In panta) 
șl mult curaj — iată calitățile 
care te-ar indrltui să le Încumeți 
pe această stradă. Dacă plouă 
sau nlnre. ai un copil în brațe 
sau «Ști bătrân, ești handicapat 
sc,u e seară, e de preferat să 
amâni controlul pentm vremur 
mai bune. Problema mcdlcamen 
telor, a aparaturii șl facilităților 
indispensabile unui act medical 
civilizat ou devenit, prin forța 
împrejurărilor, probleme secun
dare. (Va urma)

ll

UN NOU LABORATOR DE
COFETaRIE

De «urând ta Vulcan, s-a deschis un nou laborator de cofetA- 
ne-patiserie. Este vorba despre laboratorul SC „Straja" SA. care 
funcponeazA In cadrul Complexului de alimentație publică din 
Vulcan, lilnd condu» de doamna Cornelia Truțcfi. Să sperăm că 
poate astfel, cofetăriile dtn ocest oraș ne vor mai oferi șl prăjituri 
proaspete, nu numai țigări, raf<*a ți... biscuiți c» ternien »>r ga
ranție esr|Ar»l (T.V.)

EM LONEA — EM BOZOVIC1 5—6
întâlnirea retur din cadrul supercupei Ligii 

sindicatelor miniere la fotbal, desfășurată la 
Lonea, între EM Lonea șl Eăî Bozovicl (Caraș- 
Severin) a fost câștigată de oaspeți, după pre
lungiri. In timpul regulamentar de joa scorul 
a fost 3—2 în favoarea gazdelor. In meciul tur, 
fotbaliștii din Bozovici câștigaseră tot cu 3—2.

Premiul de 100 000 Ici a fost, așadar, atribuit 
oaspeților. Gazdele s-au mulțumit cu 50 000 lei,

JIUL PETRILA — VICTORIA CAL,AN 2—0 
(1—0). Gazdele au avut o evoluție bună, impu- 
nundu-se printr-un joc elaborat, cursiv ți efi
cient. După ce Victoria a scăpat cu fața curată 
până in min. 15, ea n-a mai putut evite, golul. 
A Înscris frumos Miron Valerică.

După pauză același jucător a marcat și golul 
doi, in min. 60. Oaspeții n-au găsit până în final 
drumul spre gol, apărarea Jiului fund la înălți
me.

JIUL: Ghimbea, Gottfert, Vițelarii, Munte;1,nu, 
Androne I., Angliei, Axente (Vcllci), Poiav, An- 
dronc P.. Miron, Slaicu.

Fotbal, divizia C
REZULTATE TEHNICE: CFR Simeria — 

Constructorul Hunedoara 0—2; Minerul Vulcan 
— Minerul Tcliuc 3—1; Jiul Petrila — Victoria 
Călcn 2—0; Minerul Ghelari — Mineiul Ani- 
tioasa 2—0; Habcr Hațeg — Metaiopiastica O- 
răștic 1—0; Cerna Cristur — Minerul Certe] 
0—2; Mureșul Deva — Aurul Brad 2—0; Metalul 
Criscior — Minerul Bărbătenl 2—1. ț

METALUL CRiSClOli — MINERUL BAJl- 
BATEN1 2—1 (1—0)

Gazdele au desenis scorul în min. 15, oaspeții 
au egalat in min, 70, prin Bună Gigei. In min. 
88, după un fault de joc, Metalul a înscris go
lul victoriei. Jocul a fost foarte slab arbitrat.

MINERUL: Bobii, l’uiencju, Kremăr, Ciulă, 
Bună Florin, Encu, Ambruș, Găman, Bană Gigei, 
Bulăne.mu (Dusan), Dima.

MINERUL GHELARI — MINERUL AN1NOA- 
SA 3—0. Liderul u câștigat pe merit, dar oaspe
ții și-.m vândut scump picîcc.

CLASAMENT
1. Minerul Ghelari 7 0 2 u 17- 3 12
2. Mureșul Deva 7 5 1 1 23— 3 11
B. Minerul CertcJ 7 6 l 1 17— 0 51
4. Constructorul 1ID 7 4 1 2 13—16 Q
6. Aurul Brad 7 3 2 2 14— 8 9 i
6. llaber Hațeg 7 3 2 2 H— « £
7. Minerul Vulcan 7 3 2 2 14— Q «.
8. Min. Bărbătcni 7 3 a 3 10—H» 91
0. Min. Aninocsa 7 3 0 4 a»-i« o,

10. Metalul Orăștie 7 2 2 3 ®~o i,
11. Metalul Criscior 7 2 2 a 9-14 F
12. Jiul Petrila 7 3 0 4 9-24 g
13. Minerul Teliuc 7 1 2 4 7—io a
14. Victoria Călan 7 1 2 4 6—19 9
15. CFR Simeria 7 1 1 6 3—13 8
H>. Cerna Cristur 7 1 1 5 2—30 9

ETAPA URMATOAitE. 10 octombrie; Aurul 
Diad — CFR Simeria; Minerul Cer ei — (Mure
șul Deva; Mctaloplastica Orățtle — Cerna Gria 
tur; Minerul Bărbătenl — Habcr Hațeg; Mine
rul Anlnoasa — Metalul Grlsclor; Victorlft Călan 
— Minerul Ghelari; Minerul Teliuc — Fe- 
Irila; Conaiructornl Hunedoara — Minerul Vnl- 
erm
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Meca publicitate S.C. Disco-oar SkL 
Petroșan

t SIV eksari

șiPENTRU cel mai bun soț 
tată. Ion Marin, cu ocazia prin
derii celui de-al 45-lea trandafir 
In buchetul vieții, soția Elena 
și fiica Florentina urează multă 
sănătate, fericire și un sincer 
„La mulți ani (0126019)

.LA MULTI ANI 1“ și fericire 
pentru Cristi Sârbu le, aniversa
rea zilei de naștere din partea 
familiei. (0126027)

VANZAR1

SO „TUNARU RAJ“ SRL 
vinde en gros și en dctail, 
prin magazinul Foto-consig- 
nație Petrila. tampoane vată 
sterile import la 60 lei/buc, 
chiloței Pempers (3 kg — 25
kg> — 275 buc. TV color — 
104 000; en detail — banane — 
17 000 lei/bax/18,14 kg. Dacă 
firmele prezintă garanție, pa
tronul firmei, Tunaru RaJ, ac
ceptă plata facturii și in ter
men de 15—20 zile de la data 
livrării. (0126030)

VÂND Trabant 601 și garaj, 
ttr. Aviatorilor, bloc 64 A. so. 
I, ap. 2, Petroșani. (0126026)

VÂND convenabil rulotă nouă 
și cuptor cu microunde, sigilat. 
Telefon 543282, după ora 16. 
(0125918)

VÂND Dacia 1300, Vulcan — 
Paroșeni. bloc O, ap. 17, după 
ora 15. (0125986)

VÂND laborator inghețată.
Relații: telefon 545321. după ora
12 (01260051

VÂND Dacia 1310 TLX, an 
•fabricație 1990, stare foarte bună. 
Telefon 541931. între orele 16—19. 
(0126009)

VÂND apartament 2 camere, 
Pe’roșani, str. Aviatorilor. bloc 
21 A/28. Informații. telefon 
513457. (0126010)

VÂND tractor U 650, localita
tea Aninoasa, str. Văleni. 
182. (012601'

nr.

VÂND urgent Dacia 1300. 
lății: telefon 512264, după 
15. (012601"

Re-
ora

vin-SOCIETATE Comercială
de, en gros, cartofi — 160 lei/kg, 
incluwiv transportul. Telefon 
645812, orele 10—18. (0126021)

VÂND apartament 2 camere. 
Petroșmi, Horea, bloc 63 C/12,
sau schimb cu garsonieră. 
(012602 ■

VÂND apartament 2 camere, 
Petroșani str. 1 Decembrie 1918 
(Hermes), bloc 97, sc. 1, ap, 37, 
Dumjn, rlupâ ora 15. (0126021)

DIVERSF

BIJUTERIA Germina „MGC“ 
Petroșani anunță redeschide
rea centrului dc închirieri ca
sete. (0126012)

FIRMA „TUNARU RAJ“ 
SRL, cu sediul în Petroșani, 
str. Republicii, bloc 80/8, te
lefon 545993 (vizavi de Banca 
Națională), intermediază gra
tuit obținerea și vânzarea de 
formulare pentru sistemul 
dolarjet (care are câștigul de 
30 000 dolari). Se poate suna 
pentru orice informații refe
ritoare la joc. (0126030)

OFERTE SERVICIU

SC „TUNARU RAJ“ SRL 
angajează frigotehnist —
150 000 lei/lună, contabil — 
program 8 ore — 150 000 lei/ 
lună. Relații : telefon 545993. 
(0126030)

SC METACOM SRL Lu 
peni, str. Viitorului, bloc 
A.3, etaj 1, angajează up- 
gent 2 lăcătuși specializați 
în confecții metalice. Con
diții de salarizare avanta
joase. Relații, la sediul fir
mei sau telefon 560606. 
(0126015)

ANGAJAM tinere până în 25 
ani, in meseria de ospătar. Re
lații; telefon 513282, după ora 16. 
(0i25919)

SC D1SCO-BAR SRL Petroșani 
angajează ospătare, femei servi
ciu și portar. Informații, la Bra
seria Minerul, zilnic, între orele 
10—14. (0126018)

SC SUC COM SRL Petroșani 
(complex Parângul) angajează 
barmane, ospătare, tinere. Rela
ții, la sediul firmei sau la tele
fon 545361. (0126025)

ÎNCHIRIERI

ÎNCHIRIEZ cameră. Cartier 
Carpați, str. Aleea Florilor, bloc 
5, sc. 7, ap. 1.

CAUT pentru închiriat aparta
ment sau garsonieră nemobilat 
în Petroșani, zona Hermes sau 
Șerpărie. Telefon 542G21. (0126016)

PIERDERI

PIERDUT legitimație biblioteca 
periodice nr. 2141, eliberată de 
UT Petroșani. O declar nulă. 
(0126008)

PIERDUT legitimație bibliote
că și periodice pe numele Trifan 
Aurel, eliberată de UT Petroșani. 
Le declar nule. (0125023)

PIERDUT legitimație de servi
ciu pe numele stoica Costinelia, 
eliberată de S.C. Tricotaje Pe
troșani. O declar nulă. (0126029)

COMEMORARE

SE ÎMPLINESC 2 ani de la decesul soțului 
nostru

șl părintelui

BENEA VIOREL
Dumnezeu să-l odihnească în pace! (0125995)

Consiliul Local Petroșani
JKGANIZEAZA CONCURS

pentru elaborarea proiectului „STEMA MUNICIPIULUI 
PETROȘANI’.

Concursul este dotat cu premii in valoarea totală de 
150 000 I<

Cei interesați pot obține relații de la organizator la 
sediu sau la telefon 541220, iar înscrierile sc fac până cel 
mai târziu la data de 15 octombrie 1993.

Termenul final de predare a lucrărilor este dc 30 
octombrie 1993-

Consiliul Local Petroșani
ORGANIZEAZĂ LICITAȚII.

publică cu ofertă in plic pentru vânzarea unui autoturism 
ARO 214.

Licitația va avea loc in data dc 28 octombrie 1993, 
ora 10, la sediul Administrației publice locale a munici
piului Petroșani.

Ofertele se depun până Ia data dc 26 oclonțprie 1993 
orele 15, la biroul dc relații cu publicul.

Relații privind prețul de pornire al licitației precum 
și taxa dc participare sc pot obține la biroul buget — 
contabilitate.

Documentele dc licitație sc pot procura contra-cost 
dc la Administrația publică a municipiului Petroșani. 
— Relații cu publicul

aaBMMi • <

Cotidianul dc opinii 5j informații „ZORI NO|“ aparo sub 
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI" S.A. 

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

Cont virament: 307060201 — BCR l’e- 
iroșani.

Director; M1RCEA «UJORESCU
Director executiv; ing. Alcxano... 

'iOGD'’*’

7
egida

Vă invită zilnic la Restaurantul MINERUL pentru a 
petrece o seară plăcută în compania formației ANOTIM
PURI, cu solista vocală ILEANA BERCHI.

Program zilnic, între orele 14—!•

Nu uitați, Restaurantul MINERUL VA AȘTEAPTA ! 
(0126018)

(. onsiliul Local Vulcan
ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru elaborarea proiectului STEMA ORAȘULUI 
VULCAN

Cei interesați se pot înscrie și obține relații de la 
organizator, str. Romanilor nr. 6, camera 20.

Termen de înscriere, 15 octombrie 1993. (0126020)

S.C. „Spicul” 
Petroșani

ANUNȚA

SA

intenția de majorare a prețurilor la prouusclc de speciali
tăți, precum și a adaosului comercial, aferent acestor pro
duse, practicat în magazinele proprii de desfacere.

Consiliul 
orașului

Local ai 
Peirila

ORGANIZEAZĂ CONCURS

pentru elaborarea proiectului STEMA ORAȘULUI 
TRILA, în data de 21 octombrie 1993, ora 10, dotat cu 
iniu 100 000 lei.

Relații suplimentare la sediul Consiliului local, 
roul urbanism, telefon 550977 sau 550760.

I

PE 
pre-

bi-

IMPORTANT
IN ATENȚIA AGENTILOR ECONOMICI, SOCIETĂȚI 

COMERCIALE CU CAPITAL DE STAT SAU PARTICU 
LAR

începând de luni, 11 octombrie, ziarul „Zori noi“. .. __  va
publica anunțurile de marc publicitate NUMAI după ce 

încontravaloarea acestora va fi achitată cu CEC sau 
numerar.

S.C. TRAKSUTIL S.A. PETROȘANI
ANGAJEAZA

■ Șef serviciu financiar
(studii superioare economice)
cu o vechime in câmpul muncii minim 5 ani
■ Revizor contabil CEI
(studii superioare sau medii)
cu o vechime in câmpul muncii minim 5 ani 
Condiții de salarizare deosebit dc avantajoase.
Gratuități conform IICM 1683 (curent electric, încăl

zire termică).
Concursul va avea loc pe data de 14.10. 1993, ora 10. 

sediul unității SC Transutil SA, str. Jiului nr- 14. (Cămin 
nefamilișli EM Dâlja).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA 2675 
I clroșani, str. Nicolae Bălccscu nr 2. 
I cicloane: 541662 (dircctorrcdacfar șef); 

>15972 (director cxcculi v-adniinistraliv 
difuzare), 512161 (secții). Fax: 093/515972

'III’ARUL: Tipografia Petroșani, str 
Nicolao Bălccscu nr. 2. Telefon Sil 105.

Materialele nccomandalc și 
nepublicalc nu sc restituie. Res
ponsabilitatea morală $1 juridică 
asupra corectitudini] datelor cu 
prinse in articole aparțin, in 
exclusivitate, autorilor

ECHIPA DE SERVICIU I

Responsabil de număr
Ștefan CIMPOI

Corectura I
Emilia ACLIIRFJ 

Viorica F1RȚULESCU


