
MAREA PRIVATIZARE 
A ÎNCEPUT !

LUNI, 1 IUNIE, 1992, începe, 
în întreaga țară, distribuirea 

gratuită a carnetelor 
cu certificate de proprietate

In ziarul nostru de miercuri, 27 mai, vom publica 
ARONDAREA străzilor pe centre de distribuire, în ora
lele din Valea Jiului.

I Conferința de presă a Ligii sindicatelor 
I miniere Valea țiului
I Joi, la „Casa galbenă*1, tn 
| „salonul verde" — judecind du- 
Ipă consensul cromatic intre per

dele, scaune și tăvile pe care 
. trona „Regina Borsec" (singura 
I Pe roșu), sugerînd, poate, ten- 
• dința promonarhică a minerilor 

— au demarat, la ora 18 fix, 
„lucrările" conferinței de presă

I convocată de Liga sindicatelor 
miniere Valea Jiului.

I Scopul declarat al acesteia, 
după cum a rezultat și din pre-

Iambulul căruia i-a dat citire dl. 
Ilie Torsan, președintele Ligii, 
a fost de a lămuri opinia pu-

I blicâ, prin intermediul mass- 
1 mediei, asupra unor puncte de 
| vedere privind evenimentele 

din septembrie, precum și asu

pra „mineriadei de catifea", din 
martie a.c. Acesta a fost În
ceputul. întrebările au vizat în
să, cu predilecție, situația „ma
relui absent" amenințat cu a- 
restarea (care. în drum spre 
București, a făcut, se pare, o 
haltă la Craiova, să pună gea
murile din gară), posibila reac
ție a masei de mineri ca răs
puns la o asemenea eventualita
te, cîștigurile reale ale lucrăto
rilor din subteran, dacă cotiza
ția de sindicat este reținută pe 
stat de plată, care este adevă
rul despre anumite materiale 
și echipamente (lămpi de mină, 
cizme, anvelope auto) achizițio
nate pe sume mari și inutiliza
bile, cum e cu cuptoarele lui 
Cornescu, cu graficele lui Bru-

can și multe altele. Vom deta
lia răspunsurile date de dl. Ihe 
Torsan, secondat de vicepre
ședinții Petru Braiț și Dan Toa- 
der (ceilalți doi, Vermeșan și 
Bădîrcă, se aflau la București, 
pentru o problemă foarte im
portantă), intr-un număr viitor 
al ziarului.

Participarea a fost satisfăcă
toare, fiind de față cotidianele 
centrale „România liberă", „A- 
devărul", „Tineretul liber", 
„Curierul național", „Cotidia
nul", TV Deva, Rompres. „Ex
pres maeazin" și. bineînțeles, 
„Zori Noi’ Am remarcat, de 
asemenea, prezenta viceprima- 
rului, dl. Toan Pușcaș.

Ștefan CIMPOI
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POLIȚIE^
Criminalul din Bacău, prins la Aninoasa | 

moment dat, bagă de seamă că | 
un tip, cu barbă șl cioc, cam ’ 
caută să se dea de-o parte. 11 I 
privește atent și, imediat, face I 
o asociere între semnalmentele * 
celui dat in urmărire |

UNDE-S MILIOANELE 7

• Administrația nu este impll 
cată in această „afacere11 I

• La EM Petri la, gazul din 
buteliile promise de sindicatul li
ber al exploatării a luat foc. 
Semnăturile de pe un tabel, in 
care valoarea banilor adunați 
pentru butelii depășește 9 mi
lioane lei, vorbesc cu voce tare,

In cursul anului trecut, 
nicipiul Bacau s-a comis 
ma. La început, ea figura ca a- 
vind autor necunoscut, 
de acolo a continuat să 
fi să răsverifice pe toți 
autori, ajungind, în cele 
ftiă, să se oprească la 
Bogdan Valentin, de 21 
Numai că acesta dispăruse, 
tragindu-se de la cercetări. 
»tat prin Sibiu, prin Bărăgan, lu- 
crind ici ți colo.

în 12 mai, plutonierul Iulian 
Cochină efectua, în apropierea 
minei Aninoasa, o verificare a 
actelor citorva cetățeni. La un

In mu- 
o cri-

Poliția 
verifice 
posibilii 
din ur- 
numitul - 
de ani, 

sus-
A

inalmentele | 
_ generală și | 

ale celui pe care-1 privea. Evi- . 
dent că l-a oprit și l-a legitimat. I 
Ulterior, după verificările de rl-
goare, s-a stabilit că acesta era 
chiar criminalul căutat de poli
ția băcăuană. Anunțată, poliția 
din Bacău a trimis un echipaj I 
care l-a preluat pe cel care ere- I

Ifl I
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I

dea că, ascunzfndu-.se, va scăpa 
de pedeapsa ce i se cuvenea.

Cea mai scumpă țigară
Precis c-o să vă dați cu părerea că o fl „Kcnt“-ul. „Camcl“-ul, 

„Pall-MalP-ul sau mal știu eu 'care. Dar nici una dintre astea nu 
e pe locul T. Și atunci care 7 O țigară „Carpați11 fără I Da, acesta 
e răspunsul. Cine nu crede să-1 înlrebe pe juniorul-rom de 19 ani, 
Blaj Alexandru Marin, angajat al minei Aninoasa. Ea ieșirea din 
•ciiimbul I din ziua de 13 mai, in timp cc se afla In autobuzul 
Convenție care-1 ducea pe el și pe alții spre casă, tipului 1 
făcut de-o țigară. A scos mahorca și a aprins-o. Evident, cei 
•utobuz i-au zis, stinge, mă, țigara, ce, te trezești la tat'tu 
Oia'-'nă 7 Săndel se făcea că plouă. Văzind că tinărul face 
șmecherul, clțiva inși din convenție, împreună cu șoferul,

s-a 
din 

in 
pe 

. ___ ,_____ l-au
hiat pe sus și l-au depus la sediul Poliției din Aninoasa. Și-acolo 
a mai Încercat el clteva figuri, dar flăcăii care-și fac serviciul In 
clădirea aceea nu prea l-au lăsat să se desfășoare. Scurt pe doi, 
l-au sancționat cu zece miare.

Glicorghe OL'J'EANU

lioane lei, vorbesc cu voce tare, J 
acuzind liderii și pe cei care, se . 
zice, au „păpat" banii și au dis
părut. i

Doar picături In oceanul tim
pului, acesta ar fi înțelesul celor 
doi ani care s-au scurs de la a- 
legerile din 20 mai 1990. eveni
ment umbrit de tot felul de ten
siuni și stări conflictuale ce a- 
mintesc de primăvara agitată din 
acel an. Totuși, atunci era opti
mism și încredere ce parcă s-au 
pulverizat lăsînd loc unui senti
ment de insatisfacție și amără
ciune. Se credea că trecerea 
economia de piață urma să 
facă pe nesimțite, astfel incit 
ne trezim așa, dintr-o dată, 
raiul capitalist. Dar lucrurile
s-au petrecut a‘.a, știm cu toții, 
constatînd acum cit de adincă 
e văgăuna in care am fost îm
pinși, dacă e să credem conclu
ziile raportului prezentat de dl. 
senator Sergiu Nicolaescu 
mai degrabă, ne-am vîrît 
guri, în timpul băii de libertate 
cu care am echivalat democrația.

Oricît ar fi de mici, aceste pi
cături (ani) condensează viața 
noastră. Care s-a degradat încet 
.și sigur. A reapărut suspiciunea, 
întreținută de prea .multele afa
ceri de culise din vremea cabi
netului Roman, copilul 
al multor oameni de bună 
dința care au acum, într-o 
rioadă grea de navigație 
busolă printr-o economie 
tuită de furtuni și uragane 
un sentiment de vinovăție.
flația și șomajul sînt acum rea
lități crude pentru care se 
caută leacuri In secătuita traistă 
bugetară.

Dacă situația n-ar fi atît 
gravă, producînd dureri de cap 
celor care tot iqcearcă, fără prea 
mult succes, să ieșim din impas, 
mai că am fi înclinați spre zîm
bete malițioase clnd vedem cum 
aleșii noștri intîmplători trag de

GREVA FOAMEI
Cei trei cetățeni, Dumitru Girjoabă, Traian 

Popa și Dumitru Eilip iși continua greva foa
mei, începută marți, din cauza faptului că pri
măria municipiului Petroșani a hotărit să le 
mute chioșcurile amplasate in zona centrală a 
orașului. Locul desemnat de primărie ca ampla
sament al chioșcurilor in cauză este zona „Cor
nișa11, undeva in spatele pieței agroalimentare a 
orașului Petroșani intr-un vad 
mult sub nivelul dc afluență a 
tent in momentul de față.

Cei trei greviști, despre care
că se încăpățincază în mod inutil să se cram
poneze dc o decizie a autorității locale, așteaptă 
totuși un semn din partea domnului primar 
Stoicuța, care, potrivit afirmațiilor făcute 
greviști, refuză orice dialog în continuare, 
știm dacă afirmația nre acoperire și dc fapt 
nu ne interesează. Derularea faptelor din
mele zile ne face insă sâ credem că este posibil 
și acest lucru. Acțiunea de mutare a chioșcurilor 
continuă Insă cu aceeași îndărătnicie. Macaraua, 
celebra macara, și de-acum celebrul trailer în
soțesc pretutindeni oamenii primăriei, aflați 
acum nu tocmai in postura plăcută de demola
tori, In numele linei cauze comune se spune, 
dc curățire a orașului. Contribuie la acest lucru,

comercial cu 
publicului exis-
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timp, mirîie și se mușcă unii pe 
alții, fac risipă de vorbe, vorbe 
vorbe. Țara arde și baba se piap
tănă. Lupta pentru putere însu
flețește viața politică pulveriza
tă in sute de partide care au 
apărut peste noapte spre hazul 
electoratului tot mai circumspect 
și care se întreabă dacă se va 
mai duce la urne. După alegerile 
comunale din februarie nu 
schimbat mare scofală, doar 
ici, pe colo, unele aspecte gos
podărești. Toată lumea se vaită 
că nu sînt bani și, in consecință 
se bate pasul pe Ioc. Atitudinile, 
gesturile, lenloarea, ba și stilul 
de a vorbi cu omul, sînt ne
schimbate. Alegerile sint împin
se, din interese personale sau de 
partid, pentru mai încolo, spre 
toamnă, întreținînd astfel, insta
bilitatea și deruta care formează 
un teren foarte gras pentru co
rupție, ce a ajuns mai mult un 
cuvînt decît un fenomen împo
triva căruia să fie mai fermi 
abilitați să o facă.

De doi ani, de la alegerile 
20 mai 1990, continuă să fie 
mulțumiri. De aceea s-a emis și 
bancnota de 5000 lei, mîine-poi- 
miine vom avea și dc 10 000, pre
siunea salarială ducind, fatal, 
la creșterea galopantă a inflației, 
leul nostru național ajungind un 
cățel schelălăind de frica dolaru
lui.

Optimismul de acum doi ani a 
dispărut, în locul lui fiind 
pesimism prudent. Dacă este 
devărat că prudența e mama 
țelepciunii însemnează că am

s-a 
pe

cet

din
ne

un 
a- 

in- 
a

juns a fl in această stare deoa
rece viața este o permanentă lec
ție de înot. In apele tulburi încă 
sintem împinși cu zîmbete pe 
buze de prea mulți binevoitori.

Tiberiu SPATARU

ziua a treia
cel puțin în zona Ilermes și o adresă a bisericii 
reformate, situate in zonă, prin care se solicită 
spațiul existent acolo pentru împrejmuirea lâ 
cașului de cult. Pus în fața unei asi menea si
tuații, domnul primar ne spunea zilele trecute: 
„ce să fac și cu biserica'.’11 Nu știm ce trebuie 
să facă domnul primar cu biserica, dar știm că 
odată cu trecerea zilelor, in caic cei trei gre
viști nu mănincă nimic, starea sănătății lor se 
agravează vizibil, iar cei care au generat aceste 
cazuri rămin impasioili, prcvalîndu-sc in conti
nuare de lege, de aplicarea căreia în maniera 
amintită nici lucrătorii primăriei nu prea sint 
convinși. Ieri dimineață. Dumitru Girjoabă și 
Traian Popa ne spuneau că sc simt aproxima
tiv bine și că au încercat mai multe posibilități 
de dialog cu domnul primar, 
nimic. Domnul Eilip însă ne 
arsuri la stomac și că nu prea 
mult timp în 
de amețeală, 
ncri iși riscă 
viața, intr-un
protest, împotriva linei 
generat această soluție 
să găsească o soluție de 
Ce vremuri!

dar n-au reușit 
spunea că simte 

poate să mai stea 
primele simptome 
acești oameni ti- 

toată

picioare, avînd 
Cu alte cuvinte, 
sănătatea, probabil pentru 
gest disperat, ca ultimă formă de

măsuri, iar cei ce a'i 
cxtlcmă nu catadicsesc 
comun acord cu cei trei.
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SIMBATA, 23 MAI 1&2ZORI NOI

Programul TV săptămînaî! Lăsați să treacă istoria!
LUNI, 25 MAI

14,00 Actualități.
44.10 Calendarul zilei.
14.20 BBC.
15.20 Avanpremiera săptăminii.
15,40 Copiii noștri — viitori mu

zicieni.
46 00 Casa și grădina.
16.30 Muzica pentru toți.
47,00 Actualități.
17,05 Emisiunea în limba ma

ghiară.
18.35 Reporter ’92.
19,05 Studioul economic.
49.30 Desene animate. 

Casa zburătoare.
20,00 Actualități.
20.35 ...Această poartă a crești

nătății.
21.10 Tezaur.
21.35 Teatru TV.

Bătrina și hoțul.
23,05 Actualitatea sportivă.
23.30 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
24,00 Revista presei.

0,15 Confluențe.

MARȚI, 26 MAI

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telcmatinal.

10,00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 TVE IntCrnacional.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Interferențe.
13.30 Muzica pentru părinți.
14,00 Actualități.
14.20 Tradiții.
14.50 Avanpremieră TV.
14.55 Preuniversitaria.
15.30 Teieșcoală.
16,00 Muzica pentru toți.
16.30 Conviețuiri.
17,00 Actualități.
47,05 Repere transilvane.
17.35 Jazz-fan.
18.00 Salut, prieteni!
19,00 Studioul economic.
19.30 Desene animate. 

Casa zburătoare.
20 00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 T< lecincmateca. 

Exilul lui Gardcl. 
(Argentina — Franța. 1985).

22.50 Cultura în lume.
23.20 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
2.1.30 Revista presei.

MIERCURI, 27 MAI

7 un Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telcmatinal.

10.00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei
10.30 1-ilm serial. 

Familia Polanlccki. 
Ultimul episod.

11,13 BBC.
12,05 Ora de muzică.
42.55 Virsta a treia.
13.25 Andio-vizual studio.
43.55 Actualități.
II 15 Civilizația montană.
14,45 Preuniversitaria.
15.20 Teieșcoală. Curs dt> limba 

germană. Curs de limba V-
t taliană.
1 15.50 Tarafuri tradiționale româ

nești.
16,10 Arte vizuale.
16,40 Tragerea Prouoexprcs.
16,50 Actualități,

16.55 15, 16, 17, 18.
17,25 In obiectiv. Adrian Scve- 

rin.
17.55 Studioul muzicii ușoare.
18.20 SIDA — un pericol igno

rat.
18,30 Studioul economic.
19.00 Desene animate.

Casa zburătoare.
1-1 30 Actualități.
20,00 Fotbal. Steaua — Univer

sitatea Craiova în semifi
nalele Cupei României. 
Transmisiune directă.

21.50 F''m serial.
Doamnele de la malul mă
ri. Episodul 9.

22,35 In fața națiunii.
23,00 Pro musica.
23.20 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.50 Revista presei.

JOI, 28 MAI

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

25 — 31 mai
r * «mv 9 —99 9 9 —99 9 r 99— 9

10.00 Actualități.
10.20 Calendarul zilei.
10.30 BBC.
12.10 Ora de muzică.
13,00 Oameni de lîngâ noi.
13.30 Jazz-magazîn.
14,00 Actualități.
14.20 Conviețuiri.
14,50 Preuniversitaria.
15.30 Teieșcoală.
16,00 Agenda muzicală.
16.30 Forum.
17,00 Actualități.
17.05 Repere moldave.
47.35 Drumuri în memorie.
18,05 Telc-discul muzicii popu

lare. e' 5
18.20 Vîrstele peliculei.
19.30 Desene animate.
19,00 Studioul economie.

Casa zburătoare.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20,45 Film serial. Dallas. Ep. 131.
21.40 Reflecții rutiere.
21.55 In Țața națiunii.
22.20 Vedele în recital.
22.40 Documentar TV.
23.10 Cronica Parlamentului. 

Actualități.
23.40 Revista presei.
23.55 Stadion. Tenis. Turneul Tto- 

land Garros '92 (rezumatul 
zilei).

VINERI, 29 MAI

7,00 Programul Televiziunii Na
ționale din Republica Mol
dova. Telematinal.

10 00 Actualități.
10 20 Calendarul zilei.
10.30 Film artistic. Lucia,
42,00 Super Channel.
13,00 Ora de muzică.
14,00 Actualități.
44.20 Mondo-muzica.
14.40 Medicina pentru toți.
15.10 Mari interpreți lirici.
15,25 Preuniversitaria.
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16,00 Limba noastră.
16.30 Muzica pentru toți.
16.45 Tragerea Loto.
16.55 Actualități.
17,00 Emisiunea în limba ger

mană.
18,00 Pro Patria.
18.45 Video-ghid.
19,05 Viața parlamentară.
19.30 Desene animate. 

Casa zburătoare.
20,00 Actualități.
20.35 Sport.
20.45 Film serial.

Familia Chisholm. Episodul 
14.

21.45 Studioul șlagărelor.
22.15 Simpozion.
23,00 Top 'IO.
23.30 Actualități.
23.45 Revista presei.
24,00 Gong I
0,30 Magazinul de la miezul 

nopții. De vineri pînă vi
neri.

SIMBATA, 30 MAI

9,00 Buna dimineața la Buf
tea... dar nu numai I

9,50 Șahul de la A la Z.
10,00 Actualități.
10.10 Universal-șotron.
11.10 Descoperirea planetei,
11.30 Viața spirituală.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități.
14.10 Magazin TV.
18,00 Itlnerarii.
18.30 Mapamond.
19,00 Drag mi-e cîntecul și (jo

cul I
19.15 Teleenciclopedia. 
20,00 Actualități.
20.46 Film serial.

Twin Peaks. (SUA) 
Episodul 2.

21.35 Săptămîna sportivă.
21.55 Film artistic.

Prințul deșertului. (Italia)
23,40 Actualități.
23.55 Trei din zece pentru 

un show.
1,05 Tenis.
1.30 închiderea programului.

DUMINICA, 31 MAI

8.30 Bună dimineața... copfi I
9.30 Abracadabra I

10,20 Film serial pentru copii. 
Operațiunea „Mozart", 
Episodul 10.

10,50 Actualități.
11,00 Viața spirituală.
12,00 Viața satului.
13.30 Hora satului la .. Rășinari,

Sibiu.
14,00 Actualități.
14.10 Atlas.
14.30 Video-piagazin.
16.35 Convorbiri de duminică.
19.10 Film serial.

Dallas. 
Episodul 132. 

20,00 Actualități. 
20,45 Film artistic.

Doctorul Teyran.
(Franța, 1980)

22,15 Duminica sporiivă,
22.40 Actualități.
22,55 Un surîs în amintire.
23.40 Tenis.
1,05 închiderea programului.

Cad românii pe Nistru (4)
Am arătat deja cum, după cea de a doua răpire a Basarabiei, 

cca din iunie 1940, Stalin a procedat la reorganizarea teritorială a 
acesteia, pentru a-i sparge unitatea etnică și geografică. In con
tinuare, imperialiștii sovietici au desfășurat o largă și diferențiată 
acțiune de spulberare a etniei române, din cele două zone de 
nord și de sud mai ales, dar și de peste Nistru, și Bug unde, cu 
toate vicisitudinile la care fuseseră supuși și de celălalt imperiu, 
cel țarist, românii se aflau încă în număr îngrijorător de mare 
pentru redefinirile statale urmărite de aceștia. Ceea ce nu au făcut 
însă nici uneia din populațiile celorlalte „republici" unionale care 
aveau o scriere proprie, ca toate neamurile sud-orientale ale Eu
ropei, au făcut românilor din Basarabia și nordul Bucovinei astfel 
anexate Uniunii: le-au răpit scrierea latină, înloculnd-o cu cea 
a vestitului călugăr Chirii, cea chirilică (sau cirilică) pentru a-i 
face să-și piardă și pe această cale, orice urmă de apartenență la 
o altă nație, decît la marea națiune slavă, cum urmăreau să-i asi
mileze.

Astfel, vălul slavismului s-a întins, opac, peste spațiul dintre 
Prut și Bug cu extensiile de la nordul și sudul Basarabiei îngreu- 
nind pentru mulți astăzi, posibilitatea de a distinge. Numai așa no 
explicăm și „precizarea istorică", pe care a făcut-o postului de te
leviziune rus „Ostankino" la 5 aprilie 1991, dl. Ion Iliescu, pre
ședintele României, după care „Transnistria nu a fost niciodată 
pămînt românesc* 1

In același timp însă, dl. Mircea Ion Snegur, președintele Re
publicii Moldova, se declara de acord cu opinia exprimată do 
reprezentanții puterii locale din raionul Dubăsari cu ocazia unfci 
întrevederi pe care o avea cu aceștia: „fără Transnistria nu poate 
exista Republica Moldova".

Cum noi facem aici Istorie, trebuie să amintim despre celălalt 
aspect al desnaționalizării teritoriilor din zonă, acela al îndepărtă
rii populației românești și înlocuirii ei, la nord cu ucraineni, la 
est cu ruși, urmărindu-se, cu asiduitate, ruperea continuității de 
orice fel dintre Transnistria și Basarabia.

Trebuie să accentuăm totodată existența unui puternic fond 
©ațional românesc în întreaga arie, reamintind că după pacea de 
la București din 1812, politica aplicată de ocupanții țariști în zonă 
a fost conformă cu stările de lucruri găsite aici. Astfel, la 21 au
gust 1813, s-a dat „ucazul țarului Alexandru I, prin care se înfi
ința noua arhiepiscopie a Chișinăului și Hotinului. care cuprindea 
Basarabia precum și întreaga gubernie a Chersonului, cu orașele 
Odesa, Tiraspol, Ananiev și Elisabetgrad, vechea Ucraina a Ha
nului... Ținuturile de dincolo de Nistru fuseseră Incorporate noii 
arhidieceze moldovenești a Basarabiei, fiindcă-, regiunea dintre 
BUG și NISTRU (subl. ns.) cu orașele Odesa, Tiraspol, Ananiev și 
Elisabetgrad erau locuite de ROMANI (subl. ns.), greci, bulgari 
șl alte națiuni diferite, iar ruși, foarte puțini" (1). Mai mult încă: 
„Țarul dispuse prin ucazul său ca în noua arhidleceză să se 
aplice obiceiurile locale, FIINDCĂ S-A ÎNGĂDUIT POPORULUI 
BASARABIEI PASTRAREA VECHIURILOR SALE DREPTURI 
MOLDOVENEȘTI" (subl. ns.). Dacă adăugăm și faptul deosebit de 
semnificativ, că mitropolitul Gavriil Bănulescu (deci un român I). 
a fost însărcinat cu organizarea și păstorirea arhidiecczei Basara
biei, astfel constituite, această împrejurare ne scutește dc orice 
alt comentariu.

In același context, trebuie să precizăm că același țar Alexan
dru I, încă înainte de ocuparea Basarabiei dăduse pentru teritoriul 
dintre Bug și Nistru, deci pentru Transnistria, decretul imperial 
din 20 septembrie 1804, hotărînd ca „legile ce Se vor aplica acolo 
sfi fie cele moldovenești", aspect despre care am amintit cu altă 
ocazie.

Iată, deci, situația istoriei .și juridică a teritoriilor și populației 
din teritoriile răpite României și din Transnistria, care trebuie 
avută în vedere atunci cînd se pune problema reașezării lumii 
în această parte a Europei, conform cu principiile și modalitățile 
convenite în cadrul înțelegerilor internaționale ce s-au realizat Ia 
Helsinki, Viena, Madrid și Paris, bazate pe ideea de nonviolență 
și rezolvarea pe cale pașnică a tuturor diferendelor dintre state ca 
șl pe primatul dreptului șl politicului, asupra forței șl violenței.

Gh. TATOMIR

Avem și noi demisionarii noștri
Veșnic, neschimbător și ne

schimbat, e numai Dumnezeu. 
Noi, muritorii, supuși convenien
țelor, dar cu iluzia liberului ar
bitru, facem jocul destinului, pî
nă la limita suportabilului, apoi 
grăuntele de demnitate din noi 
se răzvrătește... Urmează ceea 
ce numim în mod curent demi
sia, act ce presupune un carac
ter nobil.

In acest context, facem publi
că hotărîrea domnului avocat 
Gheorghe M. Tatomir dc a se 
retrage de la președinția parti- 
dului „Frontul Renașterii Na
ționale", ca și din activitatea 
politică, din motive absolut per- 
sonale, înccpînd cu data dc 22 
mai 1992. Mulțumește, cu aceas
tă ocazie, colaboratorilor. (Șt, (?.)

HJZZLE
( .ASAMENT : 1. I Wauna Wa- 

Up Witli You — Boris Garrli- 
iii r; 2. I Remombcr Timc — Mi- 
<h.ael lackson; 3. Hazard — Ri- 
chard Miux; 4. Ilomco An<l Julic
- Bine Systcm ; 5. Alright — Da- 

ycnne; 6. Don't l,ct Sun Go Dovvn 
On M<; — Elton John/Georgc Mi- 
«.laH; 7. Story Of The Bine — 
(l.iiy Moore; II. D.is Bont — U 96;

Justiții I Arul Ancicnt — 
KI.F; 10. |f You G<> Au i> Ncw 
Kids < Iii The Bloc I*

ȘTIRI. INFORMAȚII. • Cele
bri'* >li-.tc pop, Simenii Eastou 
,j Dcbbi Gibson vor juca in Io 

na spectacole pe „Broadway". • 
l.a sfnșitul acestei luni, la Bucu
rești va avea loc un festival de 
muzică thranh/diiath, cu parti
ciparea formațiilor Tectonic, In
terval (București), Altar (Cluj), 
Cremalorium (Iași), Dracula (Tîr- 
goviște) etc. Rockeri, fiți pe fază!
• Interesant grupajul realizat în 
lir, 66 al publicației „Pop, Rock 
Aud Show" de ziarista Orlanda 
Ih-ladi, cil păreri despre festiva
lul „București ’92“. In general, 
lumea n fowt nemulțumita. Sa 
sperăm că „Cerbul d( aur" va 
li mai la inălțim ■ I • Un bilet 
pentru concertul lui Mi» baci J.ic- 
l-son la Ghisgovv (Scoția), cr va 

avea Ioc pe 14 aumist a’ . costă 
SI .>0 lire di rline. (',d< nlați l.i 

„negru" și sigur vii vine rău I 
lata cam cil au încasat unele 
vedete in primele luni ale aces
tui an: Ncw Kids On The Block, 
I 404 081 dolari, Rod Slewart, 
I 033 750 dolari, Mctallica, 1 031 310 

dolari ! Și au asigurat vacanța !

DISCO
RĂSPUNSURI LA SCRISORI : 

Ana Tolea, I ipeni; date despre 
Lore lana Groz.i: s-a născut la 

.10 iunie 1970 la Onești, mama 
fiind înv ițatoare, tatăl economist. 
Primul festival, la... FI ani, „Re
torta de cristal", nude a eiștiăat 
o mențiune, apoi < î-tip i premii 

la „Toamna culturală băcăuană" 
și „Steaua fără nume". în 1988 
arc loc adevărata consacrare, ob- 
ținind Marele Premiu de la Ma
maia. Colaborează cu Marius 
Țeicu, Adrian Encscu, Marcel 
Dragoinir, Mihai Pocorscbi, com
pozitori ce îi pregătesc nume
roase piese sortite succesului. îi 
plac Cyndi Lanpcr, z\ura Urzl- 
ceunu, VVhintney Ilouslon, gim
nastica, fotbalul, tenisul fie cîmp, 
liti ratnva. E .te necăsătorită. Pe
tre Liscaii, Petroșani: austriacul 
Udo Jurgcns mai cintu, desigur. 
Ieși are 58 Zic ani. A devenit o 

■ tea internațională după Enro- 
ri ion 1064, cin 1 s-a impus, la 
('op, nii.ign ii pi ■ a ..Wariim",

Afli Tolcea, Grigorc Tatu, Bebe 
Rizu, Nicu Ciolan, Laci Torok, 
Pctrila: îmi place și mic foarte 
mult Gary Moore, iată il avem 
și în top cu piesa „Story Of Tbe 
B'uc", din ultimul său album. 
Caria și Angic, Petroșani: deduc 
că v-a plăcut recitalul lui Ovidiu 
Baciu, săptămîna trecută la dis
coteca „Vox Monlis". Dacă mai 
vine ? Nu știu, probabil prin 
toamnă, știți cum c. acum vine 
sezonul estival I Lady (!?), Pe
troșani: despre Carmen Rudulcs- 
<n nimic nou.

Gemi TI ȚI' ,

ROCK
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WttKrEND_ »LW«Î^LND_-__Wi|K_iiND:
M A I... M A I... M A I... |

Gare va să zică, aproape că și 
Juna mai s-a dus. Cînd soare, 
când ploaie, cind greva foamei, 
tind o „arestare preventivă" care 
e doar propunere, cind un tran
dafir care pălește pentru că vreo 
cîteva petale sînt cu tulpina bă- 
trînă iar mlădița emanată și re
cent întoarsă din Canada (o fi 
fost altoit și pe-acolo ?) caută 
un sol mai roditor, cind 10 mai, 
cînd „jos...“, cînd o grevă fero
viară, una școlărească, una a 
RTV-ului liber (nu confundați cu 
ReTeVeiul liber, că pe ăla îl 
foloseau alții mai albaștri), cînd...

Care va să zică, luna mai. Cire
șe... nu prea. Cel mult cireșe a- 
mare. Cu toată dulceața parla
mentară, tot cireșe amare rămîn. 
Ca și reforma asta făcută de 
ou-i mal dă nimeni de cap.

Azi e 23 mai. A trecut și săr

De rîsul lumii
— Doctore, soția mea și-a pier

dut memoria. Ce se poate face 
ca să rămînă așa ?

_  * _

— Doctore, vă rog să nu-mi 
ascundcți nimic. Spuncți-mi. so- 
țu. meu va mai putea, după 
fractura asta groaznică la mînă, 
să mai spele vasele 7 

bătoarea lu’ Costică și ala a lu’ 
Lenuța, vine alta... Timpul se 
scurge. Consiliul Europei ne 
plimbă (înainte de noi, mai sînt 
pe rol albanezii, și, probabil, zu
lușii). Ceva totuși ne rămîne. Să-

Rînduri
cu cireșe amare

răcia. Subvențiile se duc, șoma
jul crește, primăvara este pe sfir- 
șite, banii noștri tot pe sfîrșite... 
Culmea este că mereu ni se pare 
că sînt pe sfîrșite! Acum însă Gu
vernul a înțeles chestia cu banii, 
pentru că luna mai ne-a adus 

înțelepții printre noi
•La moară, cin’se duce se umple de făină.

_  * _
■La satul cc se vede, nu trebuie călăuză.

La fînlină bună, mulți voinici sc-adună.

Lesne a atirna tigva de coadă, dar anevoie e a o purta.

Lemnul strimb, focul îl îndreaptă.
_ ♦ ——

Lungă e limba boului, dar la coada tot nu ajunge.

(PROVERBE ROMÂNEȘTI)

și o nouă bancnotă, de 5000 de | 
lei. Are chipul luj Avram Iancu. * 
Ca urmare, în județele Harghita I 
și Covasna există riscul ca a- ’ 
ceastă bancnotă să nu fie primi- I 
tă de agenții comerciali. Ce-ar • 
mai duce-o ei dincolo să crape... I 
vestul de necaz, că ei n-au d-asta! |

Mai. Luna mai. Luna florilor. I 
Luna tristeților noastre. Vă a- | 
mintiți sloganul „Trandafirii în- . 
floresc în mai" ? Era acum doi I 
ani. între timp, spinii și-au făcut * 
de cap, iar cîmpurile stau nea- | 
rate în vreme de noi cumpărăm . 
mîncare de la alții. Pe... credit. I

Mai I Pînă cînd oare MAI . 
răbdăm, MAI ascultăm Cronici | 
parlamentare și MAI stringem . 
tranzitiv cureaua 7

Nicu BACIU b

Actualitatea inarjlor clasici 
Astăzi, TUDOR ARGHEZI

Tîlharul pedepsie
Intr-o zi, prin asfințit. 
Șoarecele a-ndrăznit 
Să se creadă în putere 
A prăda stupul cu miere.
El intrase pe furiș, 
Strecurat pe urdiniș
Se gîndea că o albină-i 
Slabă, mică și puțină 
Pe cînd el, hoț și borfaș. 
Lingă ca-i un uriaș.
Nu știuse că nerodul 
Va da ochii cu norodul 
Și-și pusese-n cap minciuna 
Că dă-n stup de cîte una 
Roiul, cum de l-a zărit 
C-a intrat, l-a copleșit. 
Socoteală să-i mai ceară 7 
Nu I L-au îmbrăcat cu ceară
De la bot pînă la coadă. 
Tăbărîte mii, grămadă 
Și l-au strîns cu meșteșug 
Încuiat ca-nt un coșciug.
Nu ajunge, » eam să zic, 
Să fii mare cu cel mic,
Că puterea se adună
Cu toții micii împreună.

Casa cu vrăbii
Vrăbii casnice, știute 
Am in streașini, două sute 
Și mai am, de nu mă-nșeală, 
Lista scrisă cu cerneală.
Socotite, numărate,
Două sute zece toate, 
Și cu pui, cu tot, cu ouă 
Ar mai fi, o sută, două.

Le-am trecut în catalog
După litere, mă rog ;
Vrăbioii cu băieții
Și scatiii cu „sticleții".

Ca la piersici și la sfecle, 
Le-am dat nume de porecle
Și poreclele urmează
■După nume-n paranteazâ

Vrăbioii au, mai toți.
Nume de tîlhari și hoți 
Căci, de bine să ne fie, 
Noi stăm lingă pușcărie 
Și, pe vrute, pa nevrut,
Luăm și dăm cam cu-mprumut.

-J
Baba-n sac

Baba-n sat face minuni 
Că deseîntă cu cărbuni 
Doi cărbuni și trei minciuni 
De-orice păs, de orice doare
De măsele, de lingoare
E atotvindecătoare

Toate poate să le știe , i,
Dînd cu bobii-n farfurie
Cu o vrajă bombănită
Cînd însoară, cînd mărită
Cînd dezleagă și desparte
De aproape, de departe

Numai pentru om sărac j.
N-are timp și n-are leac
De la el n-ai ce să ici
Nici pentru cocoașa el.

(N.R. — Adică un fel de Con
siliul Europei și noi. Dixit 1)

Tot medicală. Doctorul:
Doamnă, de unde știți că sînteți 
bolnavă incurabil ? Nu aveți 
nici un fel de simplomc !

Pacienta : — Este exact cazul 
meu, doctore 1?

— Unchiul Nae suferă de o 
idee fixă. Zice că c găină.

— Și de cc nu l-ați dus la 
psihiatru 7

— Asta-i bună ! Vrei să rămi- 
n»-m fără ouă proaspete ?

_  • _

— Cei mai răbdători oameni 
sînt fumătorii !

— 7?

r- Pai ce, ai auzit vreun fu
mător să sc plingă de vreun nc- 
fumator 7

CURIOZITĂȚI ’r

Prețioasele.. recorduri
• Topazul „Prințesa Braziliei" 

de culoare albastru deschis 
(21 327 carate, 221 de fațete) este 
evaluat la peste 1 milion de do
lari.

• Cea mai mare pepită aurife
ră este „lloltcrmann Nugget" 
descoperilă în Australia și cân
tărește 214,5 kg.

• Cea mai pură pepită „Well- 
come Strangcr" conține 69,912 kg 
aur pur din loialul de 70,915 cît 
cîntărește.

• Ce) mai mare bloc de jad 
din lume se află în Canada Și 
cîntărește 211 741 kg,

• Cea mai marc piatră pre
țioasă înregistrată este un acva- 
murin de 520 000 de carate

— Uite barza, zice latul. Ea 
te a adus pe lume, Gigclc 1

— Mă uit, replică Gigei, dar 
vad câ nu mă recunoaște

E Weck-end. Șirul zilelor sc pierde 
Cînd bucuroși ieșim la iarbă verde.
E Week.eud și nc-aștcnptă la Brădel 
O berc rece sau un vin mai sec 
Pe cînd și o pastramă de berbec ?

AMARE- N
ORIZONTAL: I Ia ochii; 2. Uite-o, nu-i!

Rit I 3. Cu lăutarii după mine — Voie 
hună; 4. Barcă tractată — Cow-boy au
tohton; 5. Putred de bogat — Mătușă la 
țară, 6. Mare pescar, marc; 7. Papagal 
sud american pe pămînlul nostru — Două 
monede de la cămătar 1 8. Ține, dom'le, 
bidiviul ! — Polițai — Suprafață; 9. Arc 
< eva in piu» fața de tine; 10. Specialitate 
do biftec — Toroipan,

VERTICAL I Soldat —■ Tot un fel de 
hotar ; 2. Răsturnată cu dinți de metal 
— Platou; 3. Buza privatizatului — Fruct 
oprit numai o dată; 4. Lipită zdravăn — 
Neț 1 5. Royal Alr Forccs 1 (siglă) — 1
s-a pus in curmeziș; 6. Cal — Unul cu 
greutate; 7, Dată la reformă — Baraj fără 
circiumă! S. Mai pe alături (pop) — Casap 
lipsit do brînză 1 9. Slugă la chiabur — 
Opaca: 10 Talpa țării — Din cînd in cind.

lloiațiu Al I\ANDRIS( L

♦ **♦**♦♦

Pe stadioane
A.STAZI. FOTBAL DIVIZIA B. Jiul va întîlni, acasă, pe în

vinsa CSM-ului din Reșița, din etapa trecută, Șoimii Il’A Sibiu, 
echipă ce a intrat la „apă", dar care în tyr ne-a administrat cel 
mai sever scor, 4—1, cu un Dumitru în poartă inoperant. Revanșa 
și blazonul obligă echipa noastră la un meci de calitate și la o 
victorie fără drept dc apel.

FOTBAL DIVIZIA C. Minerul
Uricani — SUCPI Craiova. Meci 
la îndemîna minerilor și singura 
pToblemă care s-ar pune 
Sforul. Di- cc să nu fie 
și aici, un 10—0 7

Minerul Mătăsuri —
Vulcan. Derby-ul seriei
la Matasari,
suri cai-e a rămas în cursă 
leșie victoria, dar nici
Vulcan nu 

mine indiferenta, 
priză, adică cel puțin un egal, ar 
avantaja oaspeții și le-ar ridica 
șansele la cota siguranței totale.

AS Paroșcnl — Autobuzul Cra
iova. Daca oaspeții s-ar prezenta 
la acest meci, atunci Gogu Ton- 
cn ar' avea satisfacția golavera
jului, pentru că echipa este în 
formă și înaintașii dornici de a
♦♦
*♦*♦*

ar fi 
posibil

Minerul
Se joacă 

Singura echipă din 
țin 

Minerul
va

O
ră

sti r-

înscrie.
Golaverajul, ca și punctele, con

stituie criteriul care va _atîrna 
cel mai greu în balanță,

Svcinav — Parîngul Pctrila 
I.onea. Oaspeții, cu gîndul la un 
loc la mijlocul clasamentului, 

să obțină ccl puțin 
această partidă, dar 
rezultat este posibil. 
Frimu pot să înscrie, 
făcut și in alte

vor încerca 
un egal, in 
și orice alt 
Nichimiș și 
cum au m ii 
tifle.

Petrolul Stoina — Minerul 
peni. Acesta este meciul cel 
meu pentru fosta echipă i

par-
Lu- 
mai 
lui 

.urse
lispu-

greu pentru fosta echipă 
Tudorachc. Ultimele sal. 
vor .fi aruncate m apr.ca 
tă pentru cele două puncte, care 
ar însemna și un plus 7 la ade
văr, dar în primul rind liniștea 
dinaintea fmlunii.

M11NE. Fotbal feminin. După succesul din etapa trecuta, do Ta 
Clu), unic Universitatea a învins cu 2—1, Jocul acesta înseamnă 
mimai victorie și poate chiar un loc mai bun în clasamentul ade
vărului. I.a ora II, sus pe Silința, se aștc.ipla ca toate locurile tă 
fie ocupate. -*•
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ANIVERSARI
' DRAG/k Aline, cinci pe cerul senin prinz.j cel deLal 16-lea 
trandafir, tușica îți dorește multă sănătate, bucurie, tot ce cu. 
prinde cuvinlul fericire și tradiționalul „La mulți ani'l (2293) 

VINZAR1
VIND rulotă „Ne va" și „Mercedes 240 Diesel", piața agroali- 

mentară. Informații Rulota „Neva“ — Piața agroalimentară Pe
troșani. (2220)

VIND Fiat 1100, stare bună de funcționare. Uricani, str. Mun
cii, bloc 10/8. (2214)

VIND „Oltcit" și „Aro“ 243 (motor Brașov), Informații tele
fon 43730. (2202)

VIND casă, 7 încăperi, sobe cu Gaz metan, grajd, curte, grădină, 
tona centrală, condiții privatizare in comuna Luna, sat Luncani 
nr. 409, Județul Cluj. Relații telefon 44766 Petroșani. (2229)

VIND urgent Dacia 1310, Valea Ungurului nr. 2, Vulcan. Te
lefon 70784. (2223)

V1ND Dacia 1300, stare bună. Relații telefon 70569. (2287). 
V1ND apartament 3 camere, zonă centrală, Hermes. Informații 

tllnic, după ora 16, la adresa: str. Șt. O. Iosif, bloc 2 C, ap. 65.
V1ND acordeon Weltmeister 80 bași. stare excepțională. Tele

fon 44140. (2286).

PUBIICITATE
RACCL Petroșani — Aninoasa

ANUNȚA

consumatorii de apă potabilă din orașele Uricani, Lupeni, 
Vulcan și Petroșani-Acroport că în perioada 25 mai 1992 
ora 6 — 26 mai 1992 ora 6, se va executa branșarea celei 
de a doua aducțiune a magistralei Valea de Pești — Lu
peni. Se vor executa și lucrări de reparații pi întreținere 
pe magistrala existentă.

In acest sens rugăm populația din orașele de mai sus 
precum și agenții economici să-și asigure rezervele de apă 
necesare perioadei de timp cît este oprită magistrala.

I I 
i

i

Administrația publică locală 
Petrila

ORGANIZEAZĂ
concurs în data de 23 iunie 1992, pentru ocuparea următoa
relor posturi în cadrul instituției:

— stenodactilografă;
— economist.
Condiții: studii de specialitate.
Salarizarea conform actelor normative în vigoare.
Relații suplimentare la telefon 50977 sau 50760.

Administrația publică locală Petrila

V1ND mobilă, tineret, televizor Sport. Petroșani, Slătinioara 
bloc 1/1. (2267).

VlND două case tip garsonieră, dependințe, garaj, grădină, 
Petroșani, str. Aurel Vlaicu nr. 8. Informații, telefon 41118 între 
orele 17—19. (2260)

SCHIMBURI DE LOCUINȚA
PREDAU apartament 2 camere, confort I. mobilat complet 

zonă centrală —Petroșani. Telefon 935/43513. (2203)
JSCH1MB garsonieră confort I Petroșani, zonă centrală, cu 

apartament 2—3 camere Lupeni. Relații Lupeni, str. Parîngului, 
bloc A. 8, ap. 33. (2244)

SCHIMB apartament 2 camere, str. Șt. O. Iosif 2 B/l/13 (Li- 
cuță Mariana) cu apartament 3—4 camere, zonă centrală. (2258)

SCHIMB apartament 2 camere gaze, Deva, cu apartament Pe
troșani (exclus Aeroport). Informații telefon, Petroșani, 43945.

SCHIMB apartament confort I zonă centrală Uricani, cu si
milar, Vulcan sau Petroșani. Telefon 70354, după ora 20. (2288).

DIVERSB
DOMNUL PătrtTîefi Grigore a înființat, în baza autorizației nr. 

6574, din II martie 1992, eliberată de Prefectura județului Hunedoa
ra, un birou de dactilografiere și multiplicare. Sediul biroului — 
Petroșani, B-dul 1 Decembrie nr. 85/12. (2237)

SOCIETATEA Comercială „PLUS" SA Petroșani cumpără sau 
închiriază de la persoane particulare:

— garaj spațios cu energie electrică și apă-canal;
— spațiu comercial (sau pentru producție) circa 69 m.p.
— teren 200 m.p. la periferie.
Oferte și relații telefon 45451, Intre 17—20. (2261)
SCET ROMCET SRL Hunedoara livrează en gros prin unita

tea Lupeni, din str. Liliacului, bloc b 2, la cele mai avantajoase 
prețuri : suc import, cafea boabe, lichior, dulciuri, țigări, conserve 
din carne și pește, șampoane 4* spray-uri, produse electrocasnice, 
electrice, textile. (2264

SUBSEMNATUL Coman Petru, cu domiciliul în Petroșani, str. 
Republicii 122/39, prin autorizația nr. 3059 din 4 decembrie 1990, 
Asociația familială ,,Minuturi“ desfășoară activitate de desfacere 
a produselor: langoși, dulciuri, cafea, răcoritoare și produse de 
patiserie. (2278)

ASOCIAȚIA „Minerul" Dîlja vă invită duminică, 24 mai 1992 
orele 11, la gala de box, care va avea loc în sala Casei de Cultură.

Se vor întîlni AS MINERUL Dîlja — AS MINERUL Vulcan. 
(2279)

GĂSIT lănțișor aur în Aeroport. Păgubașul să se adreseze In 
A. Iancu nr. 7/21. (2283)

CAUT menajeră, tînără, serioasă, pentru îngrijire bătrîni. 
Relații : Aviatorilor, 25 A/34. (2280)

PIERDERI
PIERDUT carnet student pe numele Petrică Cristian — Dan, eli

berat de UT Petroșani. II declar nul. (2204)
PIERDUT carnet student, pe numele Luca Gabriel, eliberat de 

UT Petroșani. II declar nul. (2205)
PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Trușcă Ion, elibe

rată de EM Vulcan. O declar nulă. (2235)
PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Chipcea Cristina, 

eliberată de IAF Vîscoza. O declar nulă. (2254)
PIERDUT legitimație serviciu, pe numele Danciu Ionel, elibe

rată de Preparația Petrila. O declar nulă. (2245)
PIERDUT carnet student pe numele Gyulai Andrei, eliberat 

de UT Petroșani. 11 declar nul. (2268)
PIERDUT chel autoturism Dacia 1310, găsitorului recompensă. 

Informații telefon 44203 și 43975. (2274)

DECESE
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ZIUA
ȘOFERILOR

Deoarece ziua de 5 mai, stabili
tă ca sărbătoare a șoferilor, la 
nivel național, nu a putut fi săr
bătorită, sindicatul șoferilor a ho- 
tărit ca această zi să fie marcată 
In data de 23 mal a.c,

Organizația 221 BTAPS Pe
troșani a Filialei nr. 8 Valea Jiu
lui a sindicatelor șoferilor „Fră
ția* a decis ca această sărbătoa
re de suflet a slujitorilor vola
nului să se desfășoare la cabana 
„Jieț“ a EM Dîlja. (G.C.)

DISPOZIȚIA NR. 201/1992 
privind convocarea Consiliului local, 
PRIMARUL ORAȘULUI PETRILA

In temeiul prevederilor art. 21 și 15 din Legea nr, 
69/1991 privind administrația publică locală,

• D I S P U N Ea

SOȚIA Elisabeta, fiii Ludovic și Arpad, nurorile Dorina. Mi- 
reia și nepoțica Briggite — Bianca, cu adîncă durere anunță înce
tarea din viață a scumpului lor

VASS LUDOVIC, 58 ani
Inmormîntarca va avea loc duminică, 24 mai, la ora 14,30, de 

La domiciliul din str. Unirii bloc 18, (2284)

FAMILIA Toader, Silvanâ, Maria și Costel, cu inimile îndu- 
reiatc, depling moartea prematură a celui care ic.a fost un ade
vărat părinte și bunic

VASS LUDOVIC
Sincere condoleanțe familiei greu încercate.
Recunoștință veșnică, lacrimi șl flori pe mormînlul lui. (2282)

COLEGII dc serviciu de la UMIROM s'nt alături de colegul 
lor Vass Ludovic ia pierderea grea suferită prin decesul tatălui. 
(2285).

UN Pios omagiu adus din partea nașilor Miciulcte Ion Ecate- 
rina, Alin și Raluca, pentru finuța lor

SI1A’ESTER ECATERINA LOREDANA
Lacrimi și flori pe mormintul ci. (2270)

ART. UNIC. Convoacă Consiliu] 
'local Petrila în ședință ordinară, 

data de 28 mai 1992, orele 1G, 
la sediul Consiliului local.

ORDINEA DE ZI:
•• “ Proiect de hotărire pri

vind stabilirea taxelor de în

chiriere și concesionarea terenu
rilor din intravilanul și extravi
lanul localității;

2. — Proiect de hotărire pri
vind înființarea unei societăți 
comerciale;

3. — Diverse,

COMEMORARE

SOȚUL Nicolae, fiica Lia, ginerele Virgil și nepotul Laurențiu, 
anunță că s-a scurs un an de cînd a plecat dintre noi pentru 

totdeauna cea care a fost
RADULESCU (PREICZER) ELISABETA

Nu te vom uita n,iciodoităl (2269)
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Programul TV.
9,00 Bună dimineațal
9,50 Șahul de la A la Z.

10,00 Actualități. Meteo.
10.10 Tip-top, minl-top.
11.10 Descoperirea Planetei,
11.30 Alfa și Omega.
12.30 Ora de muzică.
13.30 7x7.
14,00 Actualități. Meteo.
14.10 Magazin TV.
18,00 Itinerarii.
18.30 Mapamond.
19,00 De joc, de dragoste, de dor. 

Melodii populare.
19,15 Teleenciclopedia.
20.00 Actualități.
20,45 Film serial.

Twin Peaks. (S.U.A.;. 
Episodul 1.

21,35 Săptămîna sportivă.
21,55'Film artistic.

Prințul deșertului. (Italia). 
(Partea a Ii-a).

23,40 Actualități.
23,55 Cutia cu surprize.

0,40 Video_discoteca.

HOROSCOP
GEMENI 

(21 mai — 21 iunie)
Nu exagerați cu... flirtul.

RAO 
(22 iunie — 22 iulie)

Veți fi tracasat (ă) peste limi
ta suportabilului, de un individ 
fără scrupule.

LEU 
(23 iulie — 22 august)

Intre glorie și o prietenie ve
che, alegeți ceea ce durează...

FECIOARA
(23 august — 22 septembrie) ~

Promisiunea unei întîlniri vâ 
face fericit (â).

BALANȚA
(23 septembrie — 22 octombrie)

Zi de vizite.
SCORPION 

(23 octombrie — 21 noiembrie)
Vă sînt aduse la cunoștință 

subteranele luptei pentru putere.
SĂGETĂTOR

(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Noaptea încununează eforturile 

de peste zl.
CAPRICORN

(21 decembrie — 19 ianuarie)
Ziua e prea scurtă pentru a 

împlini toate bucuriile.
VĂRSĂTOR 

(20 ianuarie — februarie)
Descoperiți capătul firului u- 

nei conspirații.
pești 

(19 februarie — 20 martie) 
îndepliniți, fără tragere de ini

mă, o sarcină neremunerată.
BERBFC 

(21 martie — 20 aprilie) 
Aveți un colaborator discret, 

dar nu uitați că trebuie plătit!
TAUR 

(21 aprilie — 20 mai) 
Prlntr-un efort extraordinar, 

puteți reechilibra bugetul fami
lial.
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