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F. F. FMOFM gata (te start
La Filiala Electrocentrale Paroșeni. instalațiile pentru furniza

rea agentului termic se află sub presiune, în stare caldă. Tempe
raturile medii ale aerului din ultimele zile ale săptămânii trecute 
aU fost : vii.eri — 9,5 grade Celsius ; sâmbătă — 14 grade; dumi
nică — 12,5 grade. Vremea s-a menținut frumoasă dar, conform 
prognozelor meteorologice, de la jumăta<ea lAtitămânn în curs, 
temperaturile vor scădea. Nici nu ne putem «șepta la altceva în 
această perioadă a anului. Dar, așa < um ip nea domnul inginer 
Alexandru Flaidăr, directorul FE Paroșeni, n momentul în care 
Ș va fi îndeplinit condiția celor trei zile cu emperalur; medii sub 
GO grjde Celsius, instalația va fi pornită. Aceasta, odată intrată 
In fun țime, se creează și posibilitatea furnizării apei calde me
najere. Depinde numai de modu] de organizare al RAGCL-urilur 
când și cât timp vom avea apă caldă la robinet.

O problemă cârd” trebuie lămurită, măcar în parte, este cea 
a 1 itoii'l' . pe care le au Regiile de gospodărire comunală către 
FE Paroșeni Zic așa deoarece ițele blocajului financiar sunt pe 
cât de lungi, pe atât de întortocheate. La data de ?7 octombrie a c., 
pAGCL-uiilo din Lupeni, Vulcan și Petroșani datorau FE Paroșeni 
6uma d. C77 426 000 lei. Pe 18 octombrie, Regia autonomă a huilei 
n virat unităților miniere, în contul gratuităților, acordate salaria- 
fllor pen‘ru agent termic, suma de 172 486 000 lei. Din această sumă 
RAGCL Petioșanl a primit 62 664 400 lei, virând în contul FEP, 
43 000 00 1 lei Regia din Vulcan a primit 43 702 300 lei și a virat 
ȚEP 38 12 000 lei. RAGCL Lupeni a primit 54 520 200 lei și a virat 
j5 000 000 iei. FE Paroșeni ma, are de încasat 527 milioane lei. 
Din aii rt.i aimă. 179 milioane reprezintă refuzuri de plată ale

Paul NJCI'I ESCU
(Continuare in pag. a 2-a)

$ fost găsită 
în fee

O soartă tristă a avut o fe
mela din Moșiei (Cimpa), S.M 
în vârstă de 71 de ani Ea a 
fost găsită în urmă cu o săptă 
mână, plutind in lacul de pe Va
lea Cimpii, după ce plecase de 
acasă la o nuntă. Cercetările po
liției nu au scos la iveală a fi 
o tentativă de asasinat sau omu
cidere, deoarece s-au găsit asupra 
sa obiecte intacte și chiar suma 
de 8 000 lei, cu care intenționa 
să cinstească mirii. Cauzele și 
cercetările nu mai ajută la ni
mic. Dar despre acel lac s-a 
mai scris și au mai fost semna
late victime. Este chiar nevoie de 
existența lui in p i-.olut urmai 
al localității?
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De luni, Sistemul „Vitalis” a IneepiU 
efectuarea plăților pentru depunătorii de Ia 

Petroșani
Lrni dimineață, fa ora 10, la Jianul Bucura 

din ir ițeg au început plățile, la Sistemul Vitalis 
pen u cetățenii care au depus banii ia punctul 
de lucru de La Hotelul Centrai Petroșani.

Atmosfera de la Ilanul Bucura de Juni dimi
neața a fost cea specifică unui asemenea eveni- 
fnent. Foarte mulțl cet- țeni, care aii depus bani 
n pilma zl de lucru la l’etroșani, au intrat în 

posesia sumei ce li s-a cuvenit, in conformitate 
cu reguls'i tul de funcționare el sistemului, 
țilul concr.' fiecare depunător a primit de 7 

■’ ă, cea de a 8-a parte rămânând 
oficiu, pentru continuarea circtiit'.l- 
tru care se eliberează no; chitanțe

Ori sum i 'rlui, ilima p t ____ _
de reînscrif re.

Printre fericiți! depunători cu care am venit 
în crv . ■■ ■ pn discutat și cu prin ii milionari rle 
l.i a . n de întrajutorare. Din motive les-
n dc înț , nu putem face public numele a-

cestor milionari, 
să-și investească 
bleme acute ale 
succes.

Ar mai fi de .... ___ . .......... ..
de mai multă înțelegere din partea celor 
primesc plăți, in legătură cu modul în .......... _
curge efectu rea plăților Nefiind un sistem com
puterizat, este r.evoie de mai mult timp de aș
teptare, ceea ce luni ni s-a părut ca nu prea 
a fost înțeles.

Și încă un amănunt deosebit de important. In 
fiecare zl de la ora 7,30 ?e distribuie bonuri de 
ordine pcntiu efectuarea plăților, oidme cc 
trebuie respectată cu calrn sl Ințeleg-rc, oricât 
d grăbiți ar fi domnii depunători.

Reamintim celor interesați că în conformitate 
cu regulamentul suma maximă admisă pentru 
rr înscriere :.e limitează la jumătate din cea 
ridi< n'.ă de dcpuiwtor. (Gh. C.)

Cert este că oamenii doresc 
banii in rezolvarea unor pro- 
lor. Le dorim din tot sufletul

adăugat f. ptul că este nevoie 
cc 

care de-

să se

1663, ziaruJ „Zcri noi” își va 
schimb dumirea hi

-=- MATINA

Lislele pentru plăți la 
Sistemul Vitaîi# punctul 

Hațeg
Joi, 28 octombric 1993, se vor plăti chitanțele cu

prinse între numerele 1904—197u. (Miercuri 1828—1903).
Datorită unei regretabile erori, pentru caic ne cerem 

scuze în ziarul de ieri listele au apărut greșit.

Listele de plăți la S'stemut
Vitalis pentru depunători 

de ia oșam
Joi, 28 octonibrc 1993, se vor plăti chitanțele cuprinse 

intre numerele 611—805.

Domnul loan Stoica a 
venit de ia Cluj cu una din ma
șinile sile BMW 520 I, întâmplă
tor nouă, încă în rodaj, dar, din 
păcate, n a lăsat-o ai u Pe par
cursul celor aproape două ore cât 
a durat vizita sa oficială in Va-

1L -mc in actudlitutc sloganul

A-F L i ib AiȘ JARA/
ic.r este, se pare, un cuvânt din aceeași familie cu dem- 

rntru pv re Salcudeanu a .nțeles a,ta (în ccasuf'al doisprezecelea), 
i ir i fuimoarul șl s-a dat Ja o parte. D și acoperit de ru.ine, 

I • ' ' ma, le merii de a fi un deschizător de drum, Vom
vc I e de „bun de saftea".

D. l,i începutul anului universitar studenții căminiști își 
Ti. i c i, na de pomană, implorând, um iui strigând snu c.iciulin- 
du-so, pe li uși mai mult sau mgl puțin înalte. Nimeni n-uie . 
sil Ji.culto. A fost trecut cu vederea si faptul c,i studenții au 
s an I i „Jos gunoiu Vâ'.aroiu!" Văcaiciu nu e Sâlcudcanu, Ața 
btan 1 Jmiurilc, JJ ligi și asociații studențești au adoptat o ,j©e- 
clor.iți p? caro au iuaintat-o Guvernului (Minish i ui Inv.iț .niiîn- 
tului, ; mo Ierul Muncii și Protecției Sociale). Vă prezentam, 
rândur,1 co urmează,

„La aproape patru ani 
decembrie J!i<w, întic 
te romanca 1 se află intr-o pro
fundă ciiza morală, socială și e- 
Conomică.

C'f,ri tjjția i.irocrația, incompe
tența șl pol.lica Interesului per
sonal generează șomaj, inflație, 
și sărăcie, to.ite pe fondul lipsei 
unei protecți; sociale reale.

MAINE-N TOATA TARA"
do 
la

care
1n\;i-

c. II.

conținutii| acesteia: 

după 
societa-

In acest context stud-nții 
prezintă o catcgoiie socială 
cărei condiție sc află 
continuă degradare. Pentru 
parca acestui proces ji
realizarea unuj minim de decență 
în coca ce privește condițiile de 
trai șl de desfășurate a acf.vilă- 
țif studenților solicităm :

in

re- 
a 

înlr-o 
sto-

penlru

. I. — rezolvarea problemei spa
țiului ele c.îz.rre și Învățământ

a) di-.poni’ ilizarca de noi spa
ții penii ti calarea studenților și 
pentru d-- fașui arca proci 
iiivăț.imtin» ;

l>) recuperarea spațiilor 
nu aparținut Mmisti ruliii 
țâmântului;

e) construirea de noi 
s'udențești ;

d) acordai a subvențiilor stu
denților căminiștl pentru toți 
.■tudențli ;

e) cazarea prioritară a studen
ților romani și, în limito locui ilar 
i-unase disponibile, cazarea stu
denților stră ni bursieri ai statu
lui român in'nc-f Ic ași condiții cu 
cele al# studenților români;

f) ellm.narea prevederii de ra
ționalizare’ a consumului fie
nergie elegii leii in c minele stu- 
d”ii' -ști

e-

2. — reglementar sislemuliîi 
de acordare a burselor studențo.li 
,i -i.-l ■

a) elimin irea plafonului 
v nit pe memljin de familie
bursele fie studiu, singurul crite
riu de acordare a lor fiind m> ha 
obținută;

b) cu intumiil bursc-l do studiu 
să acopere cel puțin cheltui1 Iile 
d cazare șl mi.'.fi; *

c) în cazii| biirs.i sociale de 
ci c pție o,licăre.i plafonului fie 
venit pe inembiu d familie până 
l, valoni, ti—■ dariuliii minim pe 
eci ’iiomie;

fl) acoi finei unui ajutor social 
"Cincsli ini tuturor studenților pen 
tm procurarea matei ialeior 
C' s.n c Stllfllllllll.

Șlefa.i ( IIMl’OI

ne

(Cont.nUâre Cn pag. • 2.a)

lea Jiului a fost însoțit, aș spune 
condus, de domnul Miron Cozma, 
care a înțeles, se pare, că secretul 
eficienței stă în discreție. Aș,, se 
face că la întâlnirea de la Pri
măria nuniclp'ului Petroșani, 
domnul loan Stoica l-a 
servit domnului primar surpriza 
că sc lucrează deja la sediul fi
lial, i Circuitiillii » Caritas" 
'.'alea Jiului.

Domnul Stoica a acordat 
aproape două minme, în 
a informat că sc află nici 
tiu d. iul nea circuitului Caritas 
în Valea Jiului", că „s-a gădt în
țelegere, peste tot și există spa
țiu" (la Stării-,nul „Jiul"). Primele 
angajări se fac astăzi — fete cu 
liceu economic, de preferință șo- 
m ri — iar |ni, la ora 8, este pro
gramată tăierea panglicii Inau
gurale.

I tonui <i I 
sc [ unu 
care nu 
răspun, 
mai |.t 
pun- til : 
muncești pe pământ .și alta 
pământ".

După întâlnirea fie la primărie, 
dl. Miron C'ozma 1 a condus pe dl. 
Stoica in cateva unități miniere.

din

prese! 
care 

„pen-

Si.H.-a a mg it să nu l 
înti ebăt I.

s a pus, dar la care 
totuși, a fost „de ce
I’e ro- >ni ?“. Iută 
„V litru Ci’> "na es,e

I
Intrcbarca

a 
toc- 
răs- 

s.1 
sub
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Despre pășuni sau noul program de 
hiiictoocire ai parcurilor

E limpede, pentru oricine are 
ochi de văzut, că orașul Petro
șani nu păcătuiește prin curățe
nie excesivă. Cei chemați sâ-și 
bată capul cu rezolvarea acestei 
probleme, o consideră probabil 

prea măruntă față de seismele, 
care zguduie zilnic liniștea că
minelor noastre (vezi: lipsa pâinii, 
a apei calde, a buteliilor, explo
zia prețurilor... care-ți taie cheful 
de orice). Așa stând lucrurile, 
aspectului dezolant al orașului 
(gropi, grămezi de gunoaie, străzi 
nemăturate și crescătorii de .șo
bolani) în ultimele zile i s-a mai 
adăugat o „tușă" de culoare. Asta 
pentru întregirea decorului și 

pentru sporirea pitorescului local.

F. i. Paroșeni gata de start
(Urmare din pagina 1)

RAGCL Petroșani (120 milioane) și RAGCL Vulcan (59 milioane), 
pentru care există acțiuni judecătorești pe rol. Așa cum spun 
intr-o oarecare (mică) măsură a fost rezolvată această problemă. 
Filiala eh-ctroccntrale Paroșeni a maj primit ceva bani cu care, 
la rându-i, își poate achita o parte din datorii. Dar, din această 
.dilemă" numită blocaj financiar, nu știu cum putem ieși.

ZZZ/ZZZ/Z/ZJX<7/Z/ZZ/ZZZ////Z/Z/Z//ZZ/Z/Z/Z/Z///Z//ZZ/Z//////Z///Z//ZZZZj

Mirii anu’ui 3
La ultima ședință a Consiliului local din Petroșani s-a hotărât 

că fericițu miri care se vor căsători în zilele de sâmbătă și dumi
nică vor trebui să plătească o taxă de 3 000 de lei. Alți 5000 de lei 
vor trebui să plătească toți candidații la însurătoare pentru efec
tuarea analizelor medicale prcnupțiale. Când orice țară civilizată 
iți mărește sfera serviciilor ni se pare firesc ca primăria să 
taxeze pe cei care vor să spună un „DA" hotărât în fața d-lui 
primar in zilele de sâmbătă și duminică. Când toată lumea este 
in wcek-end, dl. primar și doamnele de la starea civilă iși petrec 
sfârșitul de săptămână printre candidații la însurătoare. Cine vrea 
să economisea*?ă un ban se poate căsători în timpul săptămânii.

Mihai BARBU
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Case proprietate personală
Pentru anul viitor, terenul se pregătește de pe acum. Pe or

dinea de zi a Consiliului local Petrila se află pregătite mai multe pro
iecte, printre care și acela de a scoate, pentru concesionare, terenuri 

pentru construirea de locuințe și garaje. Au și sosit cereri în acest 

sens mai ales pentru locuințe proprietate personală în Lonea. 

Amplasamentele pentru garaje sunt solicitate insistent dc către 

posesorii au viitorii posesori de autoturime din Petrila, care au 

înțeles că nerespectarca legii și construirea lor abuzivă se plătește 

din buzunarul propriu. Cu sume grase.
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.ZZZZZZZZZZZZ. .wwawmwwwzzzzZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZIZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ^. - .. ,jzzz

I
Disco - Lotus
Dc mai multa vreme cineva a 

pus o reclamă luminoasă având 
conținutul „Disco — Lotus", pe 
«idul Universității Tehnice din 
Fetroșani. Dincolo de faptul că 
este realizată de-'ul de urât, re
clama face un dvserviciu Univer
sității. Re.imin'im atât respecti
vei firme cât și administrației 
UTP că există pit-ve.l 'i legale 
clare care reglementează existența 
sp.iț.ilor ■ omcrciale in incinta 
unităților de învățământ precum 
Si folc-irc.i .icesto- i în pu-
bl- -tar .Al II)

Midi:ii din Valea
f> d< |< . .iție f-.--m.ita din medici 

dc la spitalele din Lupctii ,i P#- 
tro-anj a plecat in Marea 13: ita- 
nie pentru trei săptămâni c,i ur
inare i invitației primite din 
partea D.p.i. in- ntului pentru

Ca o bijuterie
J .r din Pctlila — ilircj'. Mii-ca Aulei, director .idjuncl 

J : .mă li-.i ,i. — a .dă. clapă m u multe etape de lucrați exterioare, 
z a a'. ;i v ip -i orii, r-’pai iții, ca o bijuterie. Preocuparea dirigin- 
ți'or, a profesorilui de -p-'ci ilita'e, pentru dotarea cabinetelor, 
Jaboratonr-.ilor :.u material didactic, cq apa, itură modernă este 
Bâudabilă. Doar laboratorul de informatică c- te mnj sărăcuț șl 
poate, cineva, dintre agenții economici ai oiașului, caro ar putea 
sp- n - rr'n această instituție, se va îndupleca să o fiică. Ar fi în 
L n<fir im elevilor D ir, pentru că există șl un dar, nu de puțino 
o i oi - 1 • de educație fizică și chiar cele de clasă sunt deranjate dc 
mi imit - grupuri v. .ele. mai ales în zilele de plată. Deunăzi, o 
«le d a for. lovită cu o castană în obraz, chiul1 ,ub ochi, putând 
fi a-1 iileiit.-it.î fatal. In'i.rvcnțiile factorilor de decizie se lasă dc 
n.ultc ori așteptate, iar „dialogul" cu adversarul nu este Încă 
f-: omand d. Oiicând poți sa întâlnești gașca în calc, de unul sin
gur, ă ir- buie '.a dai socoteală. In fata legii lor, uneori aplicată 
Irdr-o manieră de-a dreptul sttlbalicâ. Și totuși, in acest peisaj 
«' ti i- 'ei realități, Liceul induMgtBl din P-trila araly ca o bijuterie,

S-a deschis sezonul de pășunat! 
Dar nu oricum. Ci in grupuri 
(turme) organizate și structurate 
Pe zone ale islazului, pardon ale 
orașuKii.

Zona Aeroport și Hotel Pe
troșani pentru oi și ce mai are 
omui prin turmă iar zona Teatru
lui pentru cai. Că ei „este"... mai 
culți. Un singur lucru este comun 
la aceste minunate ierbivorc și 
stăpânii lor: dragostea pentru 
parcuri.

Despre aspectul economic al 
firmelor de tuns iarba maj sus- 
amintitc, el este fără îndoială 
benefic. De ce să se risipească 
în zadar iarba orașului?! De ce

„Azi în Timișoara, mâine-n toată țara”
(Urmare din pag. I)

3. — reduceri de tarife pe calea 
ferată, auto și transport pe cablu 
cu 75 1;1 sută pe durata vacanței 
și cu 50 la sută pe durata anului 
universitar, precum și acordarea 
de abonamente pentru metrou 
și reducere de 50 la sută.

4. — constituirea unui fond 
special in cadru) bugetului alo
cat Ministerului învățământului 
prin Legea Bugetului, pentru 
acoperirea acestor cheltuieli stu
dențești.

5. — crearea cadrului legislativ 
necesar aplicării principiului au
tonomiei universitare stipulat in 
Constituția României.

— transferarea administrării 
i-.impusurilor universitare de la

Jiului in Bristol
a -cidr-nte . urgențe din Bristol. 
Delegația, formată din șase me
dici, este condusă dc dl. dr. losif 
Ciontoș. directorul Spitalului din 
Llipcni.

Vall LOCOTA 

să rămână ea verde, când e fru
moasă și așa călcată în copite?!

In concluzie, pâscutui în oraș 
e „zlobod", iar nouă nu ne mai 
rămâne, decât să ne tragem, cu 
mic cu mare spre alte locuri... 
cu verdeața! Altfel, putem fi a- 
cuzați că ne opunem reîntoarcerii 
la natură și la una din ocupațiile 
ci, veche de mii de ani! Și sar 
ecologiștii pe noi I

Adriana RADU
| rz//zzzz//zz/zz/zzzsz»'z//zzzzz/zz/zzzzzz/

PRECIZARE

„Miruna*4 este altă... Miruna
ln numărul 993 al ziarului 

„Zori noi" a fost publicată o 
„Scrisoare pentru Miruna", de 
fapt un răspuns la o scrisoare a 
unei pretinse Miruna (pseudonim). 
Facem precizarea că semnatara 
scrisorii respective nu este elevă 
în clasa a Xl-a a liceului din 
Vulcan, unde, întâmplător, e- 
xistă o elevă cu acest nume și 
rugăm pe cei care o cunosc să 
o protejeze de aluziile răutăcioa
se care s-ar putea face la adresa ei.

primării la instituțiile de învăță
mânt superior.

6. — Crearea condițiilor nece
sare aplicării principiului coges- 
tiunii la nivelul Ministerului În
vățământului.

7. — corelarea proporției de
reprezentare a studenților, în 
Consiliul Național pentru Refor
ma Învățământului cu norma de 
reprezentare din Senatele uni
versitare.

Organizațiile studențești sem
natare ale acestui act avertizează 
asupra nemulțumirii generale a 
studenților și situației tensiona
te generate de ignorarea totală 
a problemelor studențești.

Acest fapt ne obligă ca în ca
zul ncsoluționării revendicărilor

Din iunie sunt 
amânați

Din luna iunie cei caic fac 
parte din Asociația Foștilor De
ținuți Politici sunt mereu amâ
nați de CFR și transportul în 
comun care ar trebui să le dea 
facilitățile legale. Așa ne-a măr
turisit dl. Constantin Busuioc din 
Petroșani (str. Independenței bl. 
15. sc. 3, ap. 15) deținut politic, 
din 195J, la Alud, și la canal — 
Cernavodă. Potrivit Legii 118/ 

1990, republicată, cu modificări, 
in acest an, foștii d-.țiiiuți poli
tici (AI'DJ’R) au dreptul la trans
port în comun, gratuit, șl șase 
călătorii, clasa I, pe CFR. Am 
aflat cu au plătit și 600 lei pen
tru transportul în comun (proba
bil costul imprimatului). In za
dar. Timpul trece, anul s-a dus 
șl dumnealor, cei din AI'DPR, 
nu s-au bucurat dc târziile drep
turi . ci-imosculc.

Tibet iu SP \T \RU

PETRILA

^*<1 făcut
iu 331 BEI

Pe artera principală de circu
lație a oralului Petrila, care acum 
concurează oricând cu orice altă 
magistrală din țară — un covor 
de asfalt de la tunel până la 
Cimpa — trezind și invidia în
tregului județ (cum ne declara 
dl. primar), s-a făcut lumină. Nu 
în privința circulației, ci în pri
vința... iluminatului. Cum orașul 
se află așezat de o parte și de 
alta a șoselei, el are acum o altă 
imagine în ochii trecătorilor și 
locuitorilor săi. Pe toți stâlpii de 
iluminat s-au montat corpurile 

fluorescente, a căror putere spar
ge întunericul nopții luminând 

strada ca Și ziua. Lucrarea a fost 
făcută dc meseriașii de la REN EL 
Petroșani, care au răspuns soli
citării Consiliului local și al 
Primăriei Petrila, completând, în
locuind și montând în câteva zile 
câteva sute de becuri de mare 
putere. Zestrea de lumină a Pe- 
trilei este un bun câștigat.

Golani, bețivi! Nu mai dați cu 
pietre și în actualele instalații. 
S-ar putea să vă curentați. Se 
zice că pedepsele și amenzile sunt 
greu suportabile.

studențești să recurgem la forme 
de protest care pot culmina cu 
ample mișcări studențești la ni
vel național".

•Semnează : Dumay Dan, Aso
ciația studenților arhitecți; Sa- 
badas Marcel — Liga studenților 
din Baia Marc; Visu Marian — 
Liga studenților din Universita
tea dc Științe Agricole Bucu
rești; Zara Ovidiu — Sindicatul 
Studenților Economiști ASE Bu- 
cuiiești; Bădiță Adrian — Liga 
studenților gorjeni; Garbovan O- 
vidiu — Liga studenților UMF 
Tg. Mureș j Petre Coste] — U- 
niunea Națională a studenților 
din România; Pleșca Ștefan — 
Liga studenților din Institutul 
de Marină Civilă Constanța; Vlad 
Ianuș — Liga studenților din 
UMF București; Zgambău Con
stantin — Liga studenților de la 
Academia de artă; Diaconescu 
Călin — Organizația studențeas
că universitară Timișoara; Falcă 
Ghcorghe — Convenția organiza
țiilor studențești' din Timișoara | 
Gabrici Zbarcea — Liga studen
ților din Universitatea București.

Domnul Gheorghe Falcă, vice
președintele Convenției organi
zațiilor studențești din Timișoara 
a încercat, fără succes, vineri să 
ia legătura cu Liga studenților 
minieri din cadrul UTP, cu sco
pul de'a discuta despre o posibi
lă adeziune a acestora la obiecti
vele „Declarației". Se solicită, dc 
asemenea, adeziunea unor per
sonalități politice și culturale din 
Valea Jiului, a organizațiilor sin
dicale dc tineret. Amănunte pri
vind procedura do adeziune pol 
fi obținute de la Liga studenți
lor din Facultatea de calculatoa
re șl automatizări — Timișoara, 
t-lefon 096/112330, fax 096/190321.

ln dala de 30 octombrie este 
programată o întâlnire, la Liga 
studenților din Universitatea 
Bucuroșii, prilej eu care liderii 
studenților vor analiza un poten
țial răspuns al Guvernului ți, 
eventual, oportunitatea unui pro
test. (F Ane)

HOROSCOP
SCORPION — MISTREȚ
Nu dați năvală I Ceea ce aveți 

de obținut veți obține cu calm 
și sânge rece.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN
' Renunțați la unele obiceiuri 
care, pe lângă faptul că sunt 
costisitoare, irită și pe apropiații 
dumneavoastră.

CAPRICORN — BOI’
Aveți multe lucruri de pus la 

punct, în timp scurt. Ordonați-vâ 
activitatea, altfel rîscați un con
sum exagerat de antinevralgice.

VĂRSĂTOR — TIGRU
Nu aduce anul ce aduce... poș

tașul. Așa că, așteptați-vă...

PEȘTI — IEPURE
Un secret pe care îl știu două 

persoane, deja nu mai e secret. 
Cu atât mai mult, când cea de-a 
doua persoană este o urmașă a 
Evei.

BERBEC — DRAGON
Situația dumneavoastră este, 

tn general, tulbure. Așteptați _ o 
limpezire până cel târziu la sfâr
șitul anului.

TAUR — ȘARPE
Întâlnire cu o persoană „la 

vârf" de ja care așteptați „cheia" 
rezolvării unei mari probleme.

JEMENI — CAL
Mici dispute familiale pe teme 

de organizare a muncii.

RAC — OAIE
Puțin „sport" prin zonele de 

aprovizionare ale coșniței zilnice 
vă poate crește cota de popu
laritate în rândul' celor mai a- 
propiați colaboratori.

LEU — MAIMUȚA
E greu, când o faci „lată" să-ți 

asumi responsabilitatea. Mizați, 
totuși, pe faptuj că „greșeala re
cunoscută e pe jumătate iertată”.

FECIOARA — COCOȘUL
Alungați monotonia ocupân- 

du-vă de membrii mai tineri ai 
familiei. Oricând pot apare sur
prize...

BALANȚA — CÂINELE
Dacă nu v-ați căsătorit încă, 

în lipsă de altă ocupație, astăzi 
vă puteți gândi cu seriozitate la 
această perspectivă, precum și 
la consecințele ce decurg dc aici.
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Dreptul la viață al studenților căminiști sau despre

bn Ma or și cârpeie lui da milioane
Prin adresa nr. 10988 din 11 

decembrie 1991 dl. Mihai Golu, 
ministrul Învățământului și Ști
inței din acea vreme, preciza in
tr-un răspuns la o petiție a Con
venției organizațiilor studențești 
din Timișoara că: „Direcția de 
bugete urmează să transfere toate 
fondurile pentru subvenționarea 

căminelor și cantinelor în buge
tul instituțiilor de învățământ 
superior/* E drept că nu făcea 
referire la un termen, dar asta 
să însemne oare că, hotărârea 
v i ministru poate fj tratată cu 
indiferență? Realitatea confirmă 

această supoziție.
Reamintim studenților că în 

momentul de față destinația ta
xelor de cazare în căminele stu
dențești este, la nivel central, 
următoarea:

— salarii personal administrativ 
6542000 lei;

— cheltuieli de întreținere (ma
teriale pentru curățat și întreți
nere. echipament de protecție, 
mături, cârpe, sodă, săpun, de- 
tergenți, T-uri, becuri, cizme, ha
late, mănuși) — 7 500 000 lei;

— energie electrică — 8 960 000 
lei;

— energic termică — 9 918 000 
lei;

— apă curentă și canalizare — 
2 685 000 lei;

— reparații curente obiecte sa
nitare, broaște, uși, cherestea pen
tru reparații mobilier și tâmplă- 
rie. vopsea, geamuri. reparații 
instalații electrice, zugrăveli, vop
sitorii, înlocuire covor PVC — 
13 000 000 lei.

— dotări (strict necesare): sal
tele. perdele, completare mobi
lier uzat, cheltuieli transport, sa
larii compartiment social — 
12 000 000 lei.

Suuma totală depășește 60 mi
lioane lei. O treime o constituie 
taxele pe care le plătesc studenții 
cazați în cămine, iar două treimi 
provin din subvenție. Despre a- 
ceste două treimi (adică 40 de 
milioane lei) era vorba în răs
punsul domnului ministru Mihai 
Golu. Dacă aceste fonduri ar fi 
transferate, printr-o decizie a 
actualului ministru al învățămân
tului. în bugetul instituțiilor de 
învățământ superior, probabil că 
multe cămine ar arăta mult mai 
bine. Problema este însă dacă 
și studenții căminiști doresc să 
trăiască mai bine. Așteptăm un 
eventual răspuns la telefonul 
096/112330.

F. ANE

Copiii de la marginea străzii
Tiei sferturi din minorii internați în școlile de reeducare ale 

Ministerului Muncii și Protecției Sociale s-au făcut vinovați de 
* vagabondaj, hoinărit, cerșit și au săvârșit delicte caTe, săvârșite 

de că’re adulți nu ar fi întotdeauna sancționate. Pentru acești 
copii fuga, vagabondajul și cerșetoria nu sunt altceva decât moda
lități de procurare a celor necesare supraviețuirii și nu pot fi 
imputabile minorilor, ci mediuluj educativ — familie, școală, co
munitate. lată un exemplu:

Dani și Remus Maxim din Petroșani sunt doi omuleți de J2 
și 5 ani, necâsătoriți, așa după cum bănuiți. Dacă ei nu șî-au pus 
prob'ema să-și întemeieze o familie, cu totul alta a fost povestea 
părinților. Ei s-au întâlnit și s-au iubit acum 15 ani, din relația 
lor nâscânau-se șase copii.

Su toate că aparțin unei familii, cei doi copii bântuie toată 
zi* ; pe străzi și — ce e mai grav — prin cârciumi, în loc să fie 
iu școală sau la grădiniță. Stau ore-n șir cu coatele pe o măsuță 
din baiul de la HP și nu pot să-și dezlipească ochii de pe ecranul 
televizorului din acest local. Nu supără nici pe consumatori, nici 
pe barman, care-mi spune că „sunt toată ziua aici**.

Copiii fumează „Carpați** numai în lipsă de țigări cu filtru. 
Intre două rotocoale de fum. Remus îmi spune că, atunci când va 
crește ,.se va face Karatist**. Asta pentru ca atunci „când vine ăla
care se leagă de nevastă-mea să-l arunc 10 metri". La cei 12 ani
a» săi, Remus nu știe să citească și să socotească, dar asta nu
pare a li un handicap pentru el. Are o gașcă de 10 luptători, cu
care se antrcnează(?l) — dovadă sunt mușchii de dimensiunea 
unor biluțe pe care ii dezvelește in fața mea. Ca să n» cred că 

u artificiali, el se aruncă rapid pe podele și-mi execută 10 flo-
1.

Remus a învățat — zice el — două poezii. Nu a auzit încă de 
«cățeluș cu părul creț", dar cunoaște la perfecție „cățeluș cu părul 
roșu, a-are baba ce-are moșu’, ctc.“ Nu mă întrebați care este a 
doua poezie, pentru că, v-am spus, Remus nu știe să numere.

Cei doi copii nu sunt, din păcate, excepții. Străzile sunt plin» 
de minori ajdoina lor. Șansele lor de a se integra în societate se 
micșorează pe măsură ce cresc. Mai mult ca sigur, ei vor rămâne 
]a per,feric, dezvoltându-și acolo o subcultură cu valori răsturnate. 
Ce este de făcut pentru cj acești tinerj să nu fie împinși spic 
delir.cvență ?

In primul rând trebuie adoptate unele măsuri de stimulare 
economică a familiilor cu dificultăți financiare care au în creștere 
copu minori. O altă măsură vizează reînființarea și reinstuționa- 
Jizarea seiviciului de asistență socială. La nivelul școlii se poate 
organiza o bună profilaxie a monifestârilor prețlclinci ente ale ele
vilor Pcntiu aceasta însă, cadrele didactice vor trebui reciclate 
prin absolvire;- unor cursuri do psihologie □ copilului
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„Celui care are, i se va 
mai da”

A.-,a trie ‘n Biulie, De mii do 
ani acest adevăr a rămas valabil 
astăzi, maț mult ca oricând lată, 
ppre exemplificare situația fur
turilor în dauna avutului perso
nal din Valea Jiului: total 490 
(față de 428 anul trecut). Cele 
mal multe furturi au avut loc 
în Petroșani: 213. Urmează Lu- 
peniul cu 105, Vulcanul cu 112, 
Petrila 29 șl 23 la Uricani.

Pentru că infractori) n-nu fron

tiere, putem dvduce <!'• .tiej ca 
petroșănenii stau cel mai bine 

din punct de vedere material, 
din moment ce do la dânșii se 
mii poate fui a caile ceva Cei 
din Aninoasa nici măcar n-au 
intiut in statistica noastră. Do
vadă că știu să-și apere „săiăci.i, 
nex oile și neamul".
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FOTBAL, DIVIZIA B

Diiiamo-Mwul 34-11 (16-3)
Deși a lăsat o frumoasă impresie în București, echipa Minerul 

a fose frusU lă de două încercări valabile, deciziile bucureșteanului 
Gheorglie Miclea stârnind ilaritate chiar în rândul membrilor 
federației, prr.zenți în tribună. Jocul a debutat cu înscrierea a 
trei puncte cie către dinamoviști, prin Ion Florin, ajungându-se în 
min. 30 la scorul de 13—0 pentru gazde. Ion Florin a mai punctai 
din lovitură de pedeapsă, iar Rusu a pus eseu, transformat de 
același lon Florin. La numai un minut Pandelea reduce din han
dicap. 13—3 Dinamo a mal punctat în min. 39 tot prin Ion Florin, 
fixând astfel scorul la pauză.

La reluare. David reușește o frumoasă încercare 16—8, dar 
Dinamo revir.e în atac, punând prin Sușlariuc un eseu și 21—8. 
Atacurile se succed cu repeziciune și Minerul obține o lovitură de 
pedeapsă pe care Pandelea o transformă. 21—11. David pune în
cercare, dar este anulată. Se mai refuză oaspeților o posibilitate 
de eseu, grămadă în but. Dinamovjștii profită de acest moment, 
atacând v.’jelios Ei mai înscriu prin Cioca, două încercări și, prin 
Ion Florin, o lovitură de pedeapsă, obținând o victorie la un scor 
care nu reflectă adevărul din teren.

Minerul: Ior.iță, Ștefan, Popa, Hossu, Sușinschi, Neculn, Scafariu 
David, Chiru. Deac, Văduva, Năstase, Pandelea, Mărmărean. Ni
coară.

minerul lupeni — con
structorul CRAIOVA 3—1 
(1-1)

Jocul a fost dominat de gazde, 
care au reușit să treacă peste 
momentul înfrângerii din etapa 
trecută, abordând partida cu mare 
încredere în victorie. Oaspeții, 
pepiniera Universității Craiova, 
au lăsat o bună impresie, fiind 
așezați frumos în teren. Scorul 
a fost deschis de Tudorache. me
reu prezent pe fază, care din 
careul mic a trimis în min. 15, 
balonu] în poartă. Ocaziile ratate 
până la pauză au avut darul de

a echilibra rezultatul pe tabela 
de marcaj, prin autogolul lui 
Dodu, care l-a-surprins pe Ghi- 
țan avansat.

După pauză, valoarea și-a spus 
cuvântul. Gașpar et. comp. au 
controlat jocul, punctând decisiv 
în min. 70 prin Benone Popescu, 
și apoi în min. 81, prin Păuna, 
o foarfecă de marc rafinament 
tehnic.

Minerul: Ghițan — Ungurea- 
nu, Gașpar, Dodu, Oaldă, Bră- 
nețiu (Păuna N.), Lumperdean, 

(B. Popescu), Spânu, Tudorache, 
Păuna Viorel, Frimu.

AS PAROȘENI — M1NERUK 
MATASARI 2—1 (1—0)

A fost un meci aspru, cu emoții 
pentru gazde. Adversarul a fost 
tenace, bine pregătit fizic, având 
în Gugu și David punctele forte 
ale echipei. Gazdele, deși au avut 
câteva ocazii clare de a înscrie, 
s-au desprins greu în câștigătoare, 
făcând un joc bun, în care a 
primat dorința de victorie. Mi- 
clăuș a deschis scorul In min. 
44, după Un corner și un „cap“ 
al lui Gavriluț. Mineruj a reușit 
egalarea în min. 51, când juca- 
torul-antrenor Gugu a centrat de 
pe stânga, diagonală 40 metri, a 
preluat fără om Durlea, a intrat 
în careu și din unghi a trimis pe 
lângă un Oprița bătut. Introdu
cerea lui Ștefoni și Matula în 
teren au adus golul. In min. 70, 
Matula a fost faultat și Ștefoni 
a transformat lovitura de pe
deapsă. In min. 83, Mitrofan a 
trimis cu capul razant cu bara 
transversală.

AS Paroșeni: Oprița — Doden- 
ciu, Cioară, Hanciuc, Toth, Nă- 
creală (46 Matula), Gavriluț, Mi
trofan, Miclăuș, Dinu, Constanti- 
nescu (min. 60 Ștefoni).

FOTBAL, DIVIZIA C
MINERUL BARBATEN1 — MUREȘUL DEVA 0—1 (0—1). 

â fost un Joc deschis, în care victoria a surâs până la urmă oas
peților. Deși Minerul a avut câteva ocazii clare de a marca (și 
oaspeții au avut trei), nu a reușit să-și adjudece victoria. Singurul 
gol al partidei a fost înscris in min. 32 de extrema Oacheș, care 
a scăpat pe contraatac, l-a driblat pe Bobu și a înscris. Meciul a 
fost urmărit de un număr mare de spectatori și s-a desfășurat 
intr-un perfect climat de sportivitate.

Minerul: Bobu — Puienaru, Ciulă. Krcmăr, Bana Florin, Ște
fan, Găman, Ambruș, Bană G., Dima, Berbece. An mai picat Enea 
și Dosan,

Clasament
REZULTATE TEHNICE: Aurul Brad — Jiul Petrila 4—0; 

Minerul Ccitej — Minerul Vulcan 3—2; Metaloplastica Orăștie — 
CER Simeiia 3—1; Minerul Bărbătcni — Mureșul Deva 0—1; 
Haber Hațeg — Ccrna Cristur 5—0; Victoria Călan — Metalul 
Criscicr 2—1; Minerul Tcliuc — Minerul Aninoasa I—I: Construc
torul Hunedoara — Minerii] Ghelari 1—0.

1 Minerul Certej 10 7 2 1 22—12 16
2 Mureșul Deva 10 7 I 2 30— 5 15
3. Minciul Ghelari 10 6 3 1 21 — 6 15
4. Aurul Brad 40 5 3 0 26— 10 13
5. Constructorul Hunedoara 10 6 1 3 16 — 17 13
6. Haber Hațeg 10 4 3 3 17— 9 11
7. Minerul Aninoasa 10 5 1 4 26— 19 11
8. Minerul Bărbătcni 10 5 1 4 15— 12 11
9. Metaloplastica Orăștie 10 4 2 1 17— 16 10

10. Minerii; Vulcan J0 3 3 1 17— 14 9
1 1. Jiul Petrila 10 9 0 6 12— 33 8
12. Minerul Teliuc 10 2 3 5 13— 16 7
13. Victoria Calan 10 2 3 5 11 — 16 7
1 1 M‘ talu-1 C riscim 10 2 3 5 11 — 18 7
15. CFR Siireria 10 1 2 7 j— 25 4
16 Ccrna Crislur 10 1 1 8 4 — 12 3

MINERUL URICANI — DACIA 
PITEȘTI 1—0 (1—0)

Derby-ul seriei s-a jucat la Uri
cani. Gazdele au pregătit foarte 
bine acest joc, trimițând în teren 
echipa standard, care în primele 
15 minute s-a dezlănțuit pur și 
simplu, ratând cel puțin 3 goluri 
gata făcute, Oaspeții, o echipă 

de titlu, așa cum declară antre
norul Sepriatu, s-a grupat bina 
în apărare, a studiat adversarul 
și a încercat în repriza a doua, 
ca peste tot unde joacă, să sur
prindă adversarul pe contraatac. 
IrimtLș, Popescu, Nicoară, au fost 
însă la post. Până la gol Topor, 
Dulcu, Mihalache au creat panică 
în careul advers, dar șansa de 
a înscrie nu le-a surâs. Singurul 
gol al partidei l-a înscris funda
șul Nicoară, cu un voleu de di
vizie națională, mingea oprindu- 
se în vinciul porții lui Toader. 
In min. 89 Topor a înscris un 
gol perfect valabil, anulat de 
arbitrul rlc centru care a condus 
confuz.

Minerul: Popescu — Nicoară, 
Irimuș, Ormcnișan, Ursan, Roșea, 
Baltaru, Florcscu, Dulcu. Miha
lache. Topor

ETAPA VIITOARE, 31 octombrie; Ci li Simen i — Minerul 
Bărbătcni; Minerul Vulcan — Mctaloplastica Orăștie, lini Petrila 

Minerul Cerlcj; Minei ul Ghelari — Aurul Bruil; Minerul Ani 
n<> i a — Coli-truclorul Hunedoara; Victoria Călan — Minerul 
Tcliiii Miik-șuI Deva — Biber Hațeg; Metalul Criseioi — Cern.i.

\HRUl. BRAD — JH 1. PITRll A I—(1 (I—(I)

O prin... ri priză buna a huliii, care r țintit piepl atacurilor in 
tromba ale gazdelor, o echipa mult mai matură ,.| m ai întinată. 
Pl inul] goi a fost înscris în min 3 I i rehtar'’, Aurul a f’< țnt dos
pi linierea, fund ijufata .și tio prc-.i,iți ; slabă a bricarii de arbitri 
ihn I luneiloai a, A lost 2—I). min. -III. după care in min 52, s-a 
acordat gt alint un J1 in, fie caic „Aurul" l-a transformat In ulti
mul rninin de joc n lost I --0. gol din lovitură libera

MINERUL CERTEJ — MINE
RUL VULCAN 3—2 (2—1)

In min. 1. Dan Voicu a expe
diat o bombă de la 30 m direct 
în vinclu. Gazdele aleargă după 
cgalare și reușesc să înscrie în 
min. 41 spic bucuria tribunei. In 
ultimul minut al primei repriza 
la o învălmășeală în fața porții 
2—1 pentru localnici — autogol 
Scorni.

La reluare, in imn. 70, 3—1 din 
11 m. dar jocul s-a desfășurat 
de la egal la egal. Cu toate că 
au avut un om în minus (Fage 
eliminat), oaspeții mai înscriu ° 
dală prin R ulii Banc, cu 7 mi
nut' inainte de final. La Juniori 
0—6. Cel mai bun Jucător de pe 
teren, portarul Câmpcanu.

Minerul: C.unpcnnil — Drăgă- 
ncscu, lai . Scorni, Mihai, Am- 
bru ., Dan Voicu. Grigoie, Barbu, 
Bejan, liane. Au mai iucat Co
coși și Dumitru.

JIUL: Unghi .mu - Gollfcrl, Vițăl im, Munteaiui. \ndrmie I 
(St.'iicu). Angliei, Axente, Dumitru. Aniirom I’, Mirmi Velini. Au 
luai iui al I .icâllis si C:i|>i i

Rubrică realizată <!<■

Doici XEAIMȚU
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Cum se prezintă italienii în 1992 7
Italienii sunt mâi înalți, mai 

«ogați, mai lnstruiți, ceea ce este 
rine, dar tot în creștere se află 
ț violența, numărul sinuclderi- 
or șl țsmojul — acestea sunt 
îrlncipiltl* ocncluzll care reies 
ilntr-tin «mplu »tucHu sodo de- 
iuxretlc realizat tub auspiciile 
JJsli! uajiul Na,lonal de statistică 
il Italiei. înălțimea medie a cres
ta di '4 1,73 la 1,74 m. venitul 
;rut disponibil era in 1992

circa 372 dolari, o sporire cu 2j 
la sută față de 1989. Acest sur
plus de avuție a fost 
Investit în special în produ
se nealimentare — îmbrăcăminte, 
mobilier, aparate casnico-mena- 
jere, cristaluri, veselă, aparate 
electronice. Totodată, italienii 
au „investit" mai mult în cultură’ 
— au cumpărat mai multe cărți 
și ziare, iar numărul studenților

— 1,5 milioane în 1992 — este 
in creștere, mai ales la facultăți
le de științe economice și juridice.

In contrast net cu aceste date 
favorabile este recrudescența ac
telor de violență și a criminali
tății, precum și a șomajului. La 
acest ultim capitol se arată 
există 3 milioane de italieni 
doresc un loc de muncă, o 
tere în 1992 cu 5.4 la sută față 
de 1989.

că 
care 
crcș-

SISTEMUL VITAL1S
ANUNȚA

Pentru a veni in sprijinul depunătorilor de Ia punctul 
dc lucru Pcboșani, care trebuie să primească plăți la 
Hațeg, începând de luni, 25 octombrie 1993, s a introdus 
o cursă rapidă Petroșani — Hațeg și retur.

Cursa pleacă din Petroșani zilnic la 
din stația dc autobuz dc la Hotel Central.

orele 9; 12; 15,

‘ CU OCAZIA aniversării zilei 
d n.șlere, dragă Emilia Măleș- 
U .ii, copiii Șony șl Gyongyi șj 

CȚi.pj/ii hrika șl Sandei Iți urează 
J i mulți anii" și multă sănăta
te. (0126362)

1 OATE fi rile dio lume pentru 
« npul r.c .ru fiu, frate și ne- 
FCure*cv Cristian cu ocazia 

llnl.-ii c ;'or 18 ani „La mulți
■ l". (Jl2 406)

„bt MlUȚl ANII* pentru 
Cr.s’ti.a Curesrti. din partea bu- 
t l L-Jcrețla, unchiului Ioan, 
I >n ți Marla 91c- (0126405)

DRAGA Dlnică Iile Lucian, cu 
p da Împlinirii vârstei de 20 
r i, părinții șl fratele L-viu îți u- 
rea.A „Lir mu’ți ani 1“ și multă 
h tale. (012-3391)

PENTRU familiile Mihat Tosif, 
Fi hat Eugen și Demeter Petru, 
1 i împlinirea a 21 ani de căsnicie, 
ti i și nepoata le urează „I a 
h Oți ani !“. (0126402)

Ing. Baumstark A. — Timișoa
ra. (0126398)

CERERI SERVICIU
TAI LEMNE cu drujba, 

benzină personală. Telefon 541691.
PIERDERI

PIERDUT tichet butelie nr. 
364, eliberat de Centrul de pre
schimbare Aeroport. 11 declar 
nul. (0126397)

SC SCALA Impex SRL Petri- 
la, pierdut chitanțier fiscal 
75801—75850. 11 declar

PIERDUT carnet student 
numele Mateaș Pavel Radu, eli
berat de UT Petroșani. 11 declar 
nul. (0126388)

PIERDUT tichet butelie nr. 
1695, eliberat de Centrul de pre
schimbare Vulcan. Il declar nul. 
(0126395)

DECESE

cu

nr. 
nul.

pe

FAMILIA Sloieeseu Constantin și Ioana din l’ctrila, cu adâncă 
durcr anunță inceiarea din viață la vârslj dc 30 ani a fiului lot 

STOICESCU ADRIAN

Înmormântarea va avea loc joi, 28 octombrie 1993, in orații) 
l’ctrila.

FAMILIA 
nare in ce la rea

VANZARî

VÂND autoturism Volks- 
n.i; n Pa at Diesel, 1991 preț 

alractiv. Telefon 515059.
(0126100)

iubit cumnat

Alexdiidrcsut Florin și Feticia anunță cu conslcr- 
din viață a celui care a fost

STO1CESCU ADRIAN

și frate. (012G39G)

a
U

V.VND la'xuator fo'0 complet, 
nege j, color. Pi-.se deosebite, 
.ton j 15050. (0126401)

VÂND urgent apartament, 
icre. et. 1, Petroșani. zoni 
' ală, »tr. Șt. O. Joșii. Infcr- 

ora

.1c 
c
r.i iții, telefon 543030, după
1 (0126403)

VÂND apartament 2 camere, 
I z'.anl. UI r .central. Zona Pia- 
ț > — 593' mirii. Țșîefon 545696, 
in'ie ortle lț-20. (8126404)

VÂND apaiUment 2 camere, 
i Piață Petroșani, qolțar „Dul- 
r, mobilă bucătărie, moto- 
Holnar șl telefon. Telefon 

Intra 16—20. (0126407)
VÂND gara) Vulcan, str. 

tâ 'or, bloc T, Sc. III, ap. 
(' i)

VÂND urgent apartament 
C 
1 
('

z
Ci
r
t

Fân-
29.

2 
str.
18.

re <k. «mandate. Vulcan, 
''an. A2/13 după ora 
; ,92)

VÂND televizoare color, Petro- 
i. D «inel, 5 (vizavi IUMP).

■■’A7.'D girsonler.i Pefrila, car- 
8 M ir ' bloc 27, ap. 96. 

175168)
'M’D taloane „Dollar Jet Sis- 

V Preț convenabil (eventual 
J" 1 T -n 570510. (0125357)

DIVERSE
ȚUME.SC d imnului rlr, 

f.r, ant — și f S- cție Chirur- 
' doamnei dr. Șodolcsen Po
li — șef S’-țlo ATI, pentru 

, _ .rr.i cu care am

$

♦ 
(

I au;
1
( ■
t .. .

? l alta compe . ,
i ' operată șl recuperată în Spi- 
t iul municipal Pcti<•>, in) 
cu ri deopotrivă, dragoste 
t • n| pa care o circi
li iltJHea domniilor lor.

a pre- 
de 
hi

in're- 
Uirapie

Publicit a te
Regia Autonomă a Huilei 

din România
ORGANIZEAZ \ CONCURS

pentru ocuparea posturilor de țn pectori ș: fi cu pro 
blcmc de acraj, protecția muncii și a mediului, devenite 
vacante la FM Dâlja și EM Pefrila Sud.

Concursul va hvea loc la SALVAMJN — Stația Cen
trală dc Salvarc Minieră, str. Lunca nr. 60 bis Petroșani, 
in ziua de 15 NOIEMBRIE 1993, ORA 10.

Relații suplimentare la Direcția personal a RĂII 
România, str. Timișoara, nr. 2, Petroșani, telefon 5IH93, 
interior 110. *

SC „SPICUL,, SA Valea 
jTilui Petroșani

in

organizează
in data dc 1 noiembrie 1993 

CONCURS
peniiu ocuparea postului de inginer electromecanic 

cadrul set viciului MEI.
Condiții; studii ‘r.pcrioarc dc speri. lilalc.
R lății la |e|i iun . < . I uu p 1 mal.

l :-'ianu| de opinii șl informații „ZORI NOI" apare sub 
SOCIETARII COMt’Rf IAI F. „ZORI NIM" ȘA. 

înregistrat;! la Regisliul Comi'i(ului sub 
pr J 20/621/1991.
Cont 307060201 — in 1>) — Ilf |{ l’clropani 
<72171630 in dolari I S — B( R l’elm. mi 

Director; MlRC’EA BUJORESCU
Director executiv; frig. Alexandru

Ijdgdan

7
bl

Regia Autonomă a Huilei 
cu sediul in Petroșani, str. Timișoara nr. 2, telefon 511160, 
511461, 542270, int. 462, 410,

ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE 
publică deschisă pentru executarea unor lucrări de cons
trucții la „Ceptrul dc recuperare a forței de muncă — 
Straja Lupeni“.

Documentele licitației sc pot Obține de la sediul re
giei.

Ofertele sc primesc până in 7 noiembrie 1993, în con
dițiile precizate în „Instrucțiunile pentru ofertanți“ cu 
prinse în documentele licitației. Licitația va avea loc în 
8 noiembrie 1993 Ia ora 10, la adresa menționată unde 
sunt invitați împuterniciți! în scris ai ofertanților.

Societatea Comercială „Hurta” SA Deva
Str. Horea nr. 2 

ORGANIZEAZĂ
In ziua de 15 noiembrie 1993, ora 13, la sediul unității, 

licitație deschisă pentru închirierea următorului spațiu 
comercial:

— Oraș Aninoasa, Ansamblul localitatea Iscroni, 
bloc C2, situat la parter, suprafață 81,3 m.p.

Licitația se organizează potrivit II.G. 1228/90, 1 10/91 
republicată 279/92.

Participanții Ia licitația dc închiriere a spațiului vor 
depune Ia casieria SC „HORTINA" SA DEVA, o garanti- 
de 10 la sută din valoarea de începere a licitației și 
taxă dc 15 000 Ici, până la data de 12 noiembrie 1993, ora 
15,30,

Documentația poate fi cumpărată și consultată Ia 
sediul societății.

Relații se pot obține la telefoanele 613373, 618256. 
(Faci. 687706)

ia ici i Petroșani și
PETROȘANI — ANINOASA 

vânzare EXPO 
Căsătoriilor Pe-

vă invită să vizitați expoziția cu 
I LOR/V1993 organizată în holul Casei 
troșani.

Expoziția va avea loc în perioada 
1993.(0126393)

2!)—31 octombrie

DAGS îV
ANUNȚA

Începând cu luna noiembrie vom efectua lucrări dc 
montare și cablare TV prin cablu în zona centrală a ora 
șului (Ilermes). Doritorii sunt rugați să facă 
anliiipal pentru a putea fi racordați.

Tuxa de racordare 10 000 sc poate achita 
l'rlma rulă, 20 UilO Ici.

Relații la sediul DA<
nr .1 telefon 5 l.iO 11.

I

contracte

i:i 3 rute.

1/ • ru

K1DACJ1A Ș.i ADMINISTRAȚIA 2675 
I ctroșani, str. Nîiolae BOIccscu nr 2. 
Telefoane: 5IIGG2 (duccloj-rcd<iclor șef); 

■ 15972 (iiiicctor cxcculiv-adminisli aliv 
difuzare), 512161 (secții), lax: 093/515972.

Hi’ARUL: Tipografia Petroșani, «Ir. 
Nicolao Il.ilcescu nr, 2, Telefon 54I3G5.

Materialele Decomandate și 
nepuhlicato nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală gl juridică 
asupra corectitudinii datelor cu 
prinse In articole aparțin, in 
exclusivitate, sulei ilor.

ECHIPA DE SERVICIU i

Responsabil de număr I
Tibriiu Sp.lTARU

Corectura I

Emilia AClllIlEI 
Viorica F1RȚULESCU


