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să ne ju.dcce...“ 
liă vedem acriți, acuși, Cine

mai m ge Ia ruș: o invățămîa- 
• tul cu.... improvizații o Sâ mori 
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m i puțin pertinente, in fttnc- 
?, Judecata sau interesele criti- 
se scriu felurite puncte de v>

Mii mult sau 
e cl_ inform.-.; i 
ilor, se spun și 
ere cu privire la intențiile ambigue ale Cav r- 
ului de a ' " ’ ’ ~ :
ine-zis, 
eține c,.r 
ile devenit, regii

ie. 
j-a l .m 
ilcolae 
onomic al TV 
ă încă rm ne 
om; o a 11 m 
linhtru a spus o id e clară: se vor
-.tr-.-te cu patronatul, probabil cu directorii 

cner li, în care se va s.ipula o chestiune fără 
chivar: statul, mai precis Guvernul, dă o de- 
lină 1': ;• tale de mișcare a societăților comer- 
iale dar cu două ccndi li: să nu se distrugă 
«u să se înstrăineze echipam:ntele, instalați- 
e, ytilajele ctc. și si obțină profit. In ace t 
șl randn fără suport temerile că, vezi, dom
ule?, f.ite o nostalgie d i o economie c ntra- 
zată nco sau criptacom ni'.lă.
Cei mai speriați sîr.t acum directorii generali 

I oncrabi’ii membri ni consiliilor de adm'.n »- 
-ațic. d • numai daeă sînt cu adevărat conști- 
nțl d<. perspectiva suficient de apropiată. Sub 
resi .n Ie interne de ordin salarial. societățile 
umerciale au ccdut, nu au și curajul să-l con- 
iiționeze de producție, cu toate atributele ei 
iprovizionare, fabr’caț'e, vinz re). S-a ajuns la 

criză mac agi riali, resimțită pe verticală, în 
.’. ptato ordine indispensabilă democrației. Și 
hiar acolo und_- se muncește corect și cinstit,

se implica în administrarea, 
In apărarea intereselor statului

Ralul majoritar în toate intreprinde- 
aatonome sau societăți co- 

!. Măcar t '. dacă altele nt
’.urit a fost clar’.Ficat, joi seara, de dl. 
Veci r-iu, la înt’lnirea din studioul <’■- 

II. Intr-un verbiaj stufos," semn 
concentr n, d:n spirit de eco- 

b.ajului. asupra esențelor, primul 
încheia

m .a 
care

r ■ 
C j u

se constată cele mai felurite dificultăți în 
vizionare și desfac.re, ajungindu-se la un blo
caj financiar c. rc pentru unii este o adevărr.lă 
mană cerească întrucii, arătîndu-1 cu degetul, 
nu mai au bătăi d? cap-cu salariat.ii.

Dar sîntem în plină tranziție la economia li
beră reglată de cerere și ofertă. Deocamdată in- 
somniiile nu le au ofertanții, adică producăto
rii, care nu au intenția să negocieze prețurile, 
ci cererea. Adică noi, cei care cumpărăm. A- 
tunej cînd vor dormi iepurește ofertanții însem
nează că s-a ajuns în marginea economici de 
piață.

Deocamd ită situații este confuză și unora, 
chiar aici în Valea Jiului, le convine de minu
ne, unica temere erte dacă vor fi trași de mî- 
necă pentru felul cum au administrat vreme 
de trei ani, cînd s-au înstrăinat definitiv, cu 
acte în regulă, tot ce era sau nu permis unui 
respectabil manager cît de cît priceput în 
gospodări tot ce este in perimetrul actualei so
cietăți comerciale.

Nostalgiile ctatiste în economie sînt vorbe-n 
vini care abat atenția de la adevărat, le nereguli 
economice asupra cărora nu s-au uitat cei ce 
trebuiau să vadă ce se ascunde, de fapt. în dos îl 
unei firme, care este obiectul de activitate. O- 
ricum e cam tirziu să fie luat la întrebări de 
ce un director, de pildă, are și firmă particu
lară concurentă a societății comerciale ce cu 
onoare o conduce. Dacă va mai lntîrzla concr - 
tizari i ideii dlu: Nicolae Văcăroip mă tem că 
vom avp.i același efect pe care l-a avut „creș
terea zero" a d-lui Stoloian. Ca în vechea tac
tică din fotbal, de temporizare a jocului.

Tiberiu SPATARU 
_______________________________________________ y
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mori încet !

Actele Q’jcd csn est in aclis 
in mu udeiwn est

'liib-i In limba 1 «tină re; . •• 
i'ă o axiomă j iridi.i 
reia, un lucru 
intr-un act este 
nt. Adică, dacă

d'.__s, nu tc-ai

In sc’Tm1, economia ne pi •»« 
i nâ=..:jt cu act și... fără arte.

:I cwtfe perfect ipre economia 
: piață, rrlică. sinftem in 
)via de tranz. <?: nici c il, nici 
V ir. Cu alte cuvinte, 
i»î"i! .Și de ăj i nu 
■•eă... Vorba țig •nuli.;:
’I -.i, tu al cin’ t Ia țâr ni?t “ / 
)a. ș f'.l " /, „Ai cîntat și Ta

. di!" /, „Da șefule!" / „Ai 
mat >. la comuniștii", / „Da șc-

i pzlrîv t 
net'.nwmnsl 

ca și inexis- 
n-ai certific it 
născut, n.' f-

Mi îim 
du~- m 

lăutar :

fule, d v ce era să fac, d..eâ ci'au 
cu toții la tna"i !.'".

Ce să vă spun? îlic-m’ place 
spre r. nomia de piață. Vrei sa 
faci o soiietate comercială, să-ți 
in' Iești niște ban», in speran
ța că vei face un lucru bun? Ni
mic m l simplu! încercați! în
cercarea moarte n-arcl Problema 
c‘te că o să vlî coste c. m mult, 
inc i ind chiar cu actele, i;.t lu
crul c;.l mai „diclii'kl" este < că 
toți iți cer acte. Daca nu pi.xm.i 
ar', nu exiști!

Adrian ITItAIiU
j'.lri»t

(Continuare in p. g. a 2_a)
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A trecut 
toată r.gula 
de fapt statului. Spațiul cu pricina e‘-tj amp! is ,t intr-mi 
tan* sad comercial, în zona com;'evului comercial „.J ul" 
des.in iția precisă de a oferi cetățenii-r la vin ■ ir ■ Imnuri 
alimentare. Primele episoade ale lup i -an d’rul.t, li 
anulu! trecut, cînd Primăria Petroșani a d? 
lorilor, repartizarea acestui spațiu-m ; izin prin închiri re. cele
brului producător „Com'.im" Timișoara. Cealaltă part beligeran
tă. este reprezentată de două geslionare-resppnsabile Nicolița 
Troacă și Eva Rakoczi, care au luat magazinul în regim de locație 
de gestiune, pe baza unui contract limitat la anul 
cu SC „Diamant" ’ ' “
de a transforma magazinul în 
bin? aprovizionată se pierduseră 
magazinul oferea mărfuri puține 
uni1 ,ți de profil asemăn .tar din 
mărie privind închirierea acestui 
plin întemeiată și se sprijină pe

aproape un ,-n 
pcntiu ocuparea

.fă o iră 
corn r.

rîi ni In
țin.al, 
irnp ;r- 
și are 
agr cl

in ■ ui '1J 
în interesul tocul-

l"''t, semn, t 
Petroșani. Inten'lilo bune ale soci', tat ii Diamant 

cauză într-o unitate mod rnă și 
de mult pe drum. In realitate 

și la prețuri mai mar, d'cît al'.e 
Petroșani. M .suri luată de pri
ma,gaz n Conlimtdui ele pe de
reglam ntărilc legale în v'goare

Viorel STR/WȚ

EMINESCU
(Cont. în pap. a 2 a)
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Ultimul argument — cuțitul!
Pe fondul unej hnbibații bachi- 

ce deloc de neglijat, duminică. 
10 Ianuarie, în jurul orei 1-1, în 
familia Kimburea din I.upeni, 
slr. Gorunului, s-a iscat o ceartă, 
în urma căreia numitul Ion Kim- 
Lurea (43 de ani) i a aplicat so
ției sale. Doina Kimburea (38 de

BI 
!

ani), o lovitură de cuțit în dreptul 
■j inimii. Decesul a survenit la 
3 scurt Limp. Inculpatul este reți- 
S nut si cercetat în stare de arest. •»

r.EînosPECuvB
O rază de spera
Daeă anul 1992 a fost din 

un an daca nu d [zastruos, cel 
J-:nn putea afirma atunci cîr.l 
Pentru că, dacă in toți aerști ani care s-au scurs de la Revoluție 
inc . am rcn .ît să pro re ini in vreun d omeniți, acesta e te 
fura ind ilă cultura. Cultura românească autentici. Deoarece, 
trei i.ic s i ret un-■ . , tem, deși nu ne ftice nici o plăcere, paralel eu 
dezvoltarea culturii reale a progres't și nonculturn, a lici kitscli- 
ul. Pcntiu ca, a;a cum bine spunea Balzac „astăzi toată lumea 
vrea să se acopere de glorie, dar mulți Se acoperă de ridicol''. Nu 
vrem să insistăm mai mult asupra acestei „maladii culturile" care 
etc kitsch-ul deoarece crederii c.“. A__ ,
v.rat’ | a'c caracteriza și corn rita mult 
aci >t ii nomrn d -a-dr. piui ridicol.

R .unind Ia ct j ce am put i num ii 
cultural1' tribui.' in primul îmi să r.m

cele mai multe puncte de v? Icre 
puțin irul riolniv, nu același lucru 
vorbim despre anul cultural 19j2.

că orice jubitor de cultură ade- 
t mai autorizai d. it n >i

„adevăratul reviriment
ii.iin remv.erea tra.li-

Tiberiu VINȚAN

(Cont. în pag. a 2 a)

© La Șc ia la 
l’cirr ini ele 
rnanif turc 

prin ,ul .. 
cui" ui 
•și i-per."." 
participa ci. vi 
spectaloi î se v >r 
cl vi ai ai. ti i 
ți.mmt, ast < i 
slud.-nți - s iu 
vieții economice, 
turale cim V dea

generala nr. 1 
programată 

evocatoare. In 
ci.i reținem 

: liliui l’mincscu — i 
concurs i i care 

ai .școlii. 1 
t afla p 
una.' .1 de 
el# vi de 

personalii..ți 
sn . de și cul- 
Jiului.

din 
o 

C'l- 
con_ 
viata 

vor 
Intre 
foști 

învă- 
liceU, 

ale

Și LA PETROȘANI
Nu iu mult timp m ui rr. i, cili- m In- 

n .i., .a central că, la n.vel du țari, 
i 1)2, numaul dan., .orilor de singe a 
. ji .trat o srădere. „Nu e ți In caz il 
<stru, a ținut să mj precizeze, încă d_- ta 
■cypi.it. dl. dr. Virgil lart n, c j-irdon.i* >. 
xl C‘ ntrului dc recoltare și conservare 
' inftaji din l'i ro ini. Anul tr. cat, aj 

ist inrpg.strați liJJO de donatori, un n i- 
lar siiLcijnt, care a I’ rmii sal,-,f.r re i 
:»•—it de sing». cl. preparate d-r singe 
d“ g,.magl 'bulm .
Din (li ccuțiil' purtate la centrul din 

' t»(j-, mi cu cci trei medici — i-am numrt 
dl. doctor coordonator, dl., rlr. Constun- 

n Ghrorghiu și rll. dr. Tr.ind.ifir Udrei, 
(■fui ie.iți i recoltare — am reț nut o 
?ri« «le chestiuni. Una că, în 1992, au 
•zst ie uitați 2193 litri de sînge, utilizat 
upă cum urmează: 913 litri pentru trans- 
.iz.il, 338 litri pentru preparate dc sînge

„PASTEI!;:" 
și 7 11 li.ri pentru scrogama. Diferența o 
r< inia ..i ■ neutiliz.d.il. Din < i H.t3i)
de donate .1, 8179 sint donatori onoril'u.i. 
Nu doi c 9S para pompos d ir aci asta ul
tim.i cifră demonstrca; ă doar cai j.'ier it 
um.'l'it.ir al donațiilor efectuate ai' i. in 
Vale. .Și, toiu.a, e i a problem . l.c v ii 
am nti, în . ., m.ii inc Io.

A doua. Din au :ir' anul trecut, c li
trul a fost dotat c i o linie nliiamrri 
d analize. In paranl î lit. spus, a li lmil 
insistat mult ca a l’clri mlul sa bene
ficieze d' linia „l’astt ir", care el ■( Lui.’i'a 
o supei fidela analize a ■ ,n . Ini. Din t i.ile 
punctele dc vedere; virifiiaii imunoser j- 
logii c, biochimice, bar t'riolo;i •» precum 
și imunn nzim.itic . Evident, im lipsesc a- 
imlizelc de ultim i oră pentru d pislarea 
HIV 1 șl 2 ți JIB.Ș. Pentru moment, linia 
aceasta d,. aparate — producție oceidt n- 
tală a anilor '89—'90 — funcționează iu

asigură sînge supergarantat
v. 'liiul laborator. „Nu peste mult timp, 
Spuma cil cli. Mărim, voim in ui..ara 'in 
laboiator cu ia im .al, m caic se vor 
lace cl i rnnii ni anti SIDA, -cu virusul 
JlIV J Și HIV 2, și anii III J'. Și toate a- 
ccsl' a — citlpa rum am al'l it — cu s t 
d a se preda sing"''garantat, la un m I 
calitativ superi, r. .‘ii ini.n-le se 
di .c miii.iii.'.i HIV. 1- if. d ar a C'lui u i. 
cu l. Acum, grație lina i recent i 1 i" , ■ 
I ale fleici mina și HIV 2. Acc-l H»IIV 2 
este mai rar. ț-j pare că provin' din A- 
tric a de Vest, pe când HIV 1 l-,i arc o-
ri in i in Airica (entr dă. I'ină m pre
zent, se cred c it sini *in iii'"f. I rina d-■
HIV. Cu tojfe cii americanii zic ca ar mai
fi descoperit un altul, lot c se poale. 
Revenind In condițiile in care se litcr a- 
za în laborator, pot spune că nu ■ ini’ din
tre cele mai ImrTe. într-o ruivri. în carii 
încălzirea este centrală (in centrul îm ă-

pcr.i ei ii un r., i dor i o aerertermă) trei 
asistente la I t c i ce este necesar. aC
sa Iu r1Z'? ca l.i i.iile, si uiele solisticate
(l. c. i. e i«ni, t. .'.n» 11-?.? buie a lie ampla-
s. Ini -i n Dl diu m care temperatura
S i ■■Itue: i* ina’e 13—2â gra Io Celsius.
Gc . .1 c. nu pi :?.i c t . „Cel mai baie pe
lrig.nl asta simt sin';L',e recoltat", re- 
m.a'ia milui. . rinef.'i d» lingă nune.

A ti ia <' "iurte. E fc -.it să se in- 
ț'I, "a oi c o s. ,i',i _• pentru perso-
111,1111' ic,.1 u.ii :a v rli i J, într-o zi, de 
exemplu, se pr, inii li d.'imr" cilisa siue 
d. d"n..lO'-i. Treaba a.ta ere-,,z i perlur- 
I aili in primul i ind d n punct de vedere 
al inma ;.uinai'ii sa 'lui r coltat. De h- 
i ■ . in acest an, de la I iini'iiie, sa 
trec it la pro r,iin'i\.i (' inaloi > mi l> ><’.’ă-

GKrmghc OITî'ANU

(Continuare in pag. a 2-a)
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un 
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f. indii. Cu t, | n înainte de pi o- 
,ia aec ..ur evem. .ui<.e, câ- 

i.i.-omi ci., s. rti prmtre cei- 
i .t, supu-,1, strin;.. cheta, cum- 
pl.ra ., n. arciitura" și, -lupa ce 
a l.iu i il ‘ u se prezintă
1 . . ele, ca „re-
piezintani". Cămiloiul poate fa-

o
r- i.r o „o “ l:n; tită. unde 
s;.--i ■' ’,'iă i■ rii ;• ’ i forțeJc 
dr tul -Ir a ap’r. a permanent 
pe ii '. -’? d.- pr miere -a p-,--ite.:- 
țin l- ’■ >jnpiui. D.i-ă slâpînul es
te.. b.'du'.nâ. cămiloiul nie de 
c ret p:■ 1 re..'"tio. 8 martie, de 
F de Crăciun, d? Anul Nou. 
de ziua un im .ștică și dc naștere 
a stupim i, eventual a întregii

c ■ și alte « rvieii. Diverse rum- 
p.’.r. turi, schimbatul butcii, i, că
ratul beduinului și a familiei cu 
„Rov.erul" propriu, cînd arc... De 
pr ferat ar fi să aibă. In afara 
datelor ,,'acre". cămiloiul are gri
jă să facă din cînd în cînd — 
dar nu tocmai rar, că se uită — 
donații suplimentare, mici 
tenții, I! .pectind acest regim
viață, beduinul își va păstra că-

a-

rn. laiul 
ciupa Beduinul poate renunța la 
serviciile canuloinlui in 
s.tuații. Cînd m are 
cu o „capacitate de transpor. 
mm marc, de -xem,, Iu, -Sau cind 
„corabia deșertului" calcă pe un 
teren „dura le.x". Ori cind acesta 
transportă mai mult in ograda 
proprie.

C miloitll suportă foarte biniA 
furtunile dc nisip, fapt de care 
profită ori de cîte ori e nevoie, 
aruncîndu-1 in ochii altora. Orice 
b duin care se respecta ține in 
curtea firmei pe care o con lu.e 
(S.A., respectiv R.A.) cîțiva că
milei. Aceștia fiind niște anima
le rezistente merg mai derarte, 
pină cin 1 în „pustiul" nostru se 
vor generaliza principiile uni i 
veritabile economii de piață.

Finalmente, cămiloii sînt ani
ni le deos- bit de folositoare pen
tru cei care și le pot permite. 
Ceilalți sîntem cu toții niște be
duini săraci.

pină la pensionare. Chim
j» anumite ; 

un conul ?i ■

Paul NICULESCU
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O raza de speranță ♦♦♦
(Urmai e din pagina lj

țiilor populare, reconsiderarea muzicii și valorilor muzicii roma
nești contemporane, dom.nii care au obținut anul trecut mulți 
lauri in concursurde or. turna le internaționale susținute de ce
lebrii promotori ai genului.

De asi ni, n; a revirimentul literaturii, publicări a unor creații 
exti aordinare, tipărirea unor voi inie „de milioane" in adevărat j1 
sens al cuvintului. Apoi lansarea tin.-relor talente ale emiri ului, 
îYi.urajarca creației litcr ire in c n lițiile d osebit de dificile ale 
lipsei de londun alocate de stat ptiuru dezvoltarea și promov. - 
rea culturii. Cu toate acestea viața literară a progresat continuu 
în dorința de a reașeza literatura romană acolo, unde ii este local 
în viața culturală.

Arta teatrală a cunoscut d • as menea, un putern c „come.bu k. 
I’uii rea in sc. na a unor piese celebre, de cutie mirii artiști ai 
teatrului românesc. Slicc. .ele teatrelor Bulandra, Moșia ori a.'s ‘ 
Teatrului Național obținute depaite dc hotarele țarii au relev ta 
prestanța creației teatrale rom. nețli. De altfel, chiar aici la Pe
troșani au fost puse în scenă pie'e de-marcă, cu trate problemele 
do natura organizatorică ex.stente in cadrul Teatrului 1D Si- ■■ 
Un alt cîștig al vieții culturale din Valea Jiului a fost crearia 
— la inițiativa ziarului „Zorț noi" — a Societății Culturale Valea 
Jiului.

Insă cele mai mari succese în anul care a trecut, le-a înre
gistrat cin. matografia româneasca. Au devenit dej i de notorict re 
premiile internaționale obținute la importante festivaluri de film 
d.n lume de către „Hotel de lux" al lui Dan Pița și mai ales de 
cee^i ce a fost numit „succesul anului ’92“ in materie de film, 
adică „Balanța" lui Lucian Pintilie.

O import nță deosebit de mare în dezvoltarea culturii ro
mânești au avut-o în anul 1932 și firmele particulare cu ramura 
de activitate în domeniul cultural. Date furnizate de Minister 11 
Culturii precizează că in prezent numărul editurilor particulare 
este de peste 1200. Maj Există de asemenea 134 de librării, 
anticariate, 75 de tipografii și 210 agenții de impresariat 
cu capital privat.

Fără îndoială, Sau existat și probleme și neajunsuri în 
t itea cultural-româncască. Probleme legate de cele mai 
chestiuni, de obicei organizatoric ori financiar. Dar în ansamblu* 
anul 1992 a fost un an fast pentru cultura românească. Un an in 
care dintr-un ocean al deznădejdii s-a desprins miraculos o rază 
de speranță. Cultura.

§
activ;- 

diverse^

— Așa cum mă vezi, ditamai 
inginerul, dar nu l-aș fi făcut 
nici pe ăsta niicu' dacă nu_mi fă
cea, înainte, proiectantul o schi-

43 de 
artistic
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II son de \ aii LOCOTA

(Urmare din pag. 1)

n j-
14.au-

vcdem cum sars

a •

sînt 
cum 
uită 
des- 

piciorul

11. Autorizație sanitar-veteri- 
nară ;

12.
13.

Autorizație PSI;
Acordul energetic, autoriza

ție și contract cu IRE ;
Contract pe spațiu

Cine tace legiîe ?
(I rmarc din pag. 1)

Dar c f >h,s, lin moment , m i pn zentanțj 
a urna di-.-piui de a acționa după legii' propriului 

aseamănă cu ini revela
i am rtuloi i
1. ■: C[ car -, in par mt- za fie spus, nu s(.
v imp .r,ilarilor?

D? 11 di'cl.anș a ostilităților, pina in l ina decembrie, in mod 
' it. Iu. curii..

I .malul din I’ tro-ani, 
<j:izu Primăriei 
o cași cauză in 
1.'. anta

D.i- al.ia de 
re Iu?
personalul d,n subordine ca Va fi trimis in concediu 

cu vor declara greva foamei și nu 
ni. i un preț sa cedeze. Direcția „Comtim" a oferit, în 

. .. cămine la con- 
niagaz.nui11i prin renunțarea la locația dc gestiune. Re- 

In schimb, personalul magazinului, format 
■ ptat i lui ci ze, in conținu ne, la „Com-

t au d v n t clare. Legea și-a spus cuvinliil. Tri- 
care a judecat difer ndul, a dat ciJig de 

și Comtimului Tribunalul județean, judecind a- 
r-’CUis, i confirmat v. rdictul drept d it in prima

acum sr p;,re cu incepc cp;- jdul d cisiv. Cele două 
cu in aj laț'narc să cvacu ma iz nul. El și au1

anu nințat 
lira pla ft timp de dou i luni 
adm t cu 
a< Je condiții celor d ină gi .tionare șansa de a 
l.lICl l 
lazul a fost cat goric

17 .®u „ ... _
t m . in același magazin Ram.ise singure pe poziții, cele două ges- 

11 1 1111 ik-i. M ■ rcuri, ,6 i; nu.irie a.c., un reprezent mt al
C omt m. sprijinit dp poliție și d. personalul însărcinat cu pva- 
c i.u a din partea l’i ibunaluluț local s i prezentat la magazin 
I ■ I’r* .arca spațiului. I geaba! Vechiul magazin, cu citeva 
i 'R d, mărfuri inșiratc de-a 1 inimi [ n ților goi, cu un fond 
sarac d< ni irfa continua sa mai fie deschis, slidînd pur și simplu 
J cea

C vrea, dc fapt. „Comlimul" sa facă in acest spațiu. care 
fost repartizat cu forme legal ’ Un magazin modern, destinat 
Jac t i ii produsului dc carmangerie la prețui i mai mici decit 

practicate in județul nostru. Numai cine- a vizitat magazinele 
acest prcif.l din 1 imișoara, D. va sau Alba Iulia, poale spune 

insranina ele pentru ci îmi. lârători. M irf.i este oferită la vinzj- 
pi intr-un sistem modern dc autoservire, prcambalatâ și așeza- 
in vitrin- frigorifice la indemina cumpărătorilor. Cumpârăto- 

.1 care își duc 
Totul este igienic, 

și anii alatu. Cosii

d-
c
f

re
ta
rdor li se oferă la intrare cărucioare pe rotile, cu
f ini ,h1 lril prin magazin pina la casierie, 
carat .i i f11n Marfa , ' dinainte < inlărita 
ria atiUimali'i.

C .nc sc opun in ce scop și de cc a> stei 
comerț. I)c re nu se ține scama d, cerințele < 

lor pi in ale produselor dc carmangerie?

i forme civilizate le 
. ........., .- cumpărătorilor, care

sint in prezint la cheremul pi< ț , agro ilim- n’.are și a specul înți- 
lor ci in ale produselor dc carmangerie?

Cele două gestionare despre caro gurile rele spun că ar fi do 
venit milionaie susțin și amenință în stînga și in dreapta că 
r curge l.i orice mijloace penii u a nu părăsi magazinul! Ele 
jiicccdentiil de a fi taragănat aproape un an o decizie perfect 
legala. Iar acum i i arogă “dreptul" de a 
lui Jor interi s particular.

Dar undc-i lege nu incapc tocmc da! 
și întrebăm pc aceasta calc executorii 
I ine face legile in Petroșani?

Să fie oare doua persoane din comerț 
lamentului? Sau e vorba de un abuz ca 
oin urmă caz. lucrurile capătă circumstanțe 
sa nu se mai umble cu manllși și cu jumătăți de mâsur.il

vor 
a j

imniine „l»gca“ propri’j-

lată d<- c( ne înlrebăm 
Tribunalului și Poliția :

suLstiluloare ale 
oricare altul? In 

agravante și

I’r.r. 
acest 

impun

I

I

I
%

Dar să o lliăm metodic:
1. Statutul autentificat de 

tariat
2. Contractul de societate 

tcntificat cind sint mai mulți a- 
sociați ;

3. Dovada depunerii sumei mi
nime in bancă (părți sociale);

4. Hotârire jiiciecâtorească ră
masă definitivă;

5. Publicarea hotăririi în Mo
nitorul Oficial;

6. Înregistrarea la 
Comerț (certificatul 
cu] nre);

7. Înregistrarea la 
di țeana a finanțelor 
tificat);

8. înregistrarea la 
cal local (codul fiscal);

9. înregistrarea CEC-ului 
limită de sumă in bancă;

10. Autorizație sanitară;

Camcra de 
ele inmatri-

Direcția ju- 
publicc (cer-

organnl fis-

c 1

cu 
RAGCL sau licitarea spațiului 
(durere mare);

15. Contract cu RAGCL pen
tru colectarea gunoiului (curat 
murdar!);

16. Aprobarea prețurilor și a 
adaosului comercial;

17. Stabilirea categorici 
cal unde este cazul, etc...

După aceea, ’ și dai, și 
cu aprovizionare marfă, 
ieli de transport, taxe, impozite, 
b îlanțe, bilanțuri, controale de 
tot felul, cu rost sau fără rost, 
invidii, înjurături, ș.a.

Fiecărui organ 
prezinți un braț de 
gnlă, în xcrocopic, 
trar problema nu se 
va sau ești pasibil

(Urmare clin pag. 1)

de lo- 
etc... 
luptă, 

cheltu-

trebuie să i 
acte, de re- 
în caz con- 
poate rezol- 
de amenda.

Să nu vă spun ce amenzi 
și, mai ales, funcționarii 
fac pe nebunii! Nici nu se 
Ia tinel In schimb, dacă ai 
chis ușa cu capul, cu 
sau cu ambele, asta e altceva, 
înseamnă că ești „handicapat" 
și beneficiezi de protecția totală 
a legii. Mă rog, ajutor umani/ 
In limbajul curent „protocol.i." 
se spune „Ia să 
băiatu’ la cap!"

Uneori vine 
ciară în control 
merciale. Ăștia 
Au și pistoale! Totdeauna îți 
acte, iar dacă n-ai acte, nu, 
buie să te „picuri" contra 
tului, că tot acolo ajungi. Nu 
spun ce salarii au! Sint confiden
țiale....

Acte și iar acte... Dacă nu 
credeți, treceți intr-o zi pe la 
notariat și vă veți convinge-

și Garda finan- 
la societății/- 
sînt pericu

vâ

(Va urma)

I

ruin i s-a luminat un carnet. Donatorul 
propune data la care dorește să vină pen
tru donare. Condiția e ca, intre doua do
nări, să existe un interval de cel puțin 15 
di zile. Vine, doneaza, iar data respectiva 
ii este trecută in carnet. Se creează, ast
fel, o uniformizare, climinindu-se atit 
curbele ascendente (cind se prezintă prea 
mulți donatori), cit și cele descendente. 
Situații (aici relatez problema de care a- 
minteam) neplăcute apar însă prin modjl 
de interpretare a Hotiiririi Guvernului nr. 
999 din 4 septembrie 1990. Necazul nu e 
cu punc tele „b“ și „c“ ale hotarîrii, care 
spun 
care donatorii sînt elevi, studenți 
lilari 
ceste cazuri, precizarea este clară. Nu insă 
și 1 < punctul „a", cind este vorba de sala- 
riați Caz. concret, ziua dc vineri, 8 ia
nuarie, cind am fost prezent la cenți u. 
Doi mineri veniseră la donare. In virtu
tea hoturîrii amintite, știind că beneficia
ză de două zile libere, nu au fost la șut 
în ziua ele joi. Unul mi-a spus „dom'l.’, 
um fost schimbul patru, cum să merg la 
șut, ca a doua zi trebuia să fiu la dona
re?" O situație, intr-adevăr, Incomodă. Pe 
d o parte, deoarece, dacă tot benefici t ă 
de dona zile libere, se poate spune, d 1, 
d.'t-i-h cind îi trebuie. Ori una înainte dt 
donare și cealaltă după, ori, după, am- 

IJna in ziua cind a donat, iar 
în următoarea zi. Nici legea nu 

clarii in .icest sens 
se iscă neclarități.

„b“ și „c“ ale hoturîrii,
clar că zilele libere — în cazul in 

și mi
ni termen — sînt consecutive. In a-

O
bl)
G

a

f-i * Q
•

■
(Zi
ci 0 s

r. bD
rs

S-i
O o
C/2

r» =3

ce i
e

și tocmai de a- 
La unele între-

bele.
laltă
prea
ceea
prinderi conducerea nici nu vrea să audă

de zi liberă acordată înaintea donării. In
tr-un fel o logic — după cum spunea u- 
nul dintre medici. Dobindești dreptul ăsta 
doar după ce ți-ai făcut datoria, respectiv 
donarea. Dar problema e cum se dau a- 
ceste zile dacă donatorul s-a prezentat la 
centru într-o vineri? La unele unități mi
niere s-a rezolvat și asta, donatorul fiind 
lăsat liber în lunea de la începutul săp- 
tămînii următoare. La altele, însă, nicî 
poveste. Și de aici neînțelegeri, cu atît mai 
mult cu cit, in contractele colective de 
muncă, donarea de sînge este încadrată 
la secțiunea „evenimente". „Poate Că le
giuitorul a lăsat o portiță tocmai pentru 
ca zilele să fie acordate după cum doresc 
unitățile, este de părere unul dintre in
terlocutori. In tot cazul, vom solicita și 
noi explicații mai clare în acest sens".

In jurul acestui domeniu, al sîngelui 
gravitează și alte chestiuni care-și așteap
tă rezolvarea. Una dintre ele ar fi. aceea 
a sponsorizării. ADOS-ului (Asociația Do
natorilor Onorifici de Sînge). Nu se în 
ghesuie încă nimeni poate și din cauza 
inexistenței unei legi care să indice cla» 
care sînt avantajele sponsorului. O alta 
se referă la ușurința cu care unii privesc 
sîngele ca fiind ccl mai ieftin medicament. 
„Da. este,‘precizează și dl. dr. Martin Și 
asta pentru că este donat gratuit bolnavu
lui. Dar cred că este și o datorie a aces
tuia să-l pună la loc. Să nu uite că și el 
a fost salvat de către alții. De aceea tre
buie recuperat de la membrii de familie, 
prieteni, colegi de serviciu. Să nu sc uiteî 
sîngele este o materie vie, de neînlocuit*,

m%25c3%25a2sur.il
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V a 1 e M ț a i e
o sportul rcpr •zmtâ v:t,o.,'en 

v ihik a umanității,
• Sportul n.i e un mijloc de 

deconectare astfel după cum cie. 
șit 11 considera cei rnulțl. ta nj 
știu, dimpotrivă, ca este un do
meniu de concentrare activă și 
deplină in care cel angajat nu 
poale rezista decît p.intr-o de
plină ți totală dăruire. Un exer
cițiu aparent numai fizic in car: 
sint angajate virtuțile omenești.

3 p O I’ i "I 1 »1 i :■
întreaga capacitate d atniia - ; 

a re urs.lor omului. “
e Spoitul pietijie omu.ui c U 

eoni...mă cunoa, re a propriiijr î 
pi sibilitJți șt il incită să se cu • Z 
pășească fizic ,?i spiritual, fă- i Z 
încetare. ■

O Mai mult dr.it o înrp’lctni■ Z 
cire trecătoare sportul este un 
crez.

« Sportul este o manifestate I 
vie ținind și pe practicant și ” 
pe suporter in r_o stare de ne. • 
contenită vibrație.

C '.tnfm CâB.i'i, un nieiiit i’;:. ..icnt
ai sedii d antrenori

După e\ -,m nul dc diplamă su țintit la r itul l in'. -I- ?-n
b i. ia Ș. u.t m r jrl a cur d'ir tâ a J , . ; >1 m.. >3 
c.j cm ■.in. 1 și- u pr , ni. c.ii: 1 c •imrcr.r, d v uni că -.1 ••
ția ?.n urlați.or in urma unui ri.jirn e;;a ■ i t s or~- ii:
a fosr, una cir n ituri s.i muițumeas-că c.i . >i op-d •’ș oral•••»ri 
cai? nu pr i.» t-■ -ni.;a. tactica șt psihilo • a spor'iv jI P

Din Valeu Jiului, dn iu 11 inc do-.ra dl, Ccn-ian’in Ci
tiri fost singurul cursant, și acum -i'. =. ilvent mi rituns a) ace** 
te, școli

Antr nor al echipei Paringul T.onea. cu vechi stat? l- > ■ - 
cil in lumea fotbalului. Constan.in Citați, cel car? a hm >t ...........
mova cl-.t ti jucători în arena întrecerii r va aduce, croim 
noul, atit p<_ plan profes.onal cit și sportiv in această disciphnî 
in care izvorul cunoașterii a adăpat atitea ți atitea nume.

Un mare sponsor și-a

anunțat intenția de a sprijin

activitatea folbalisucă

11 iii Ui dJ Lt ’ ’
J * 4.

S.i

a

H

ta

n

13

n■
ti

Noul an, iată, aduce un eveni- 
m nt deosebit in nunea sponso- 
rtzurftor, o intenție care de lăut 
se va materializa cit de cuitnd 
in fapte. Societatea SA „Paringui” 
Peirojuni, director ec. Ion Ho
rea, socotește că imr-o lume mo- • 
dernă, in care sponsorizarea nu ; 
înseamnă altceva decit „ajută-ți ; 
prietenul”, sportul este ambasa- ; 
dorul unei civilizații ca și actul ; 
de cultură. Echipa care va be-£ 
neficia de mina întinsă a pri- ; 
mului act modern in afara, de J 
sigur, celor care o patronează cu Z 
atita suflet nu este alta decît. . X 
JIUL PETROȘANI. Una din ce.e : 
mai vechi echipe din țara noas- 2 
tră. care a adus de atitea orj sa- Z 
tisfacții iubitorilor de sport din Z 
Valea Jiului, de unde au 
drumul spre alte echipe, 
cum și la echipa națională, des- Z 
tui jucători valoroși, născuți, eres- Z 
cuți și formați în acest perime- “ 
tru geografic cu atiția afluenți Z 
nevalorificați.

Așadar, tabăra celor care a- Z 
jută sportul începe să echilibre- • 

pe al cărei taler în~ă I 
destule voci care nu • ■ 
că in viață se poate X 

construi, nu numii Z

c -• > i

l/n / f fri/l/ <

ora 10, Jiul Pctro.ăni strigă catalogul. Minerul 
grăbită echipă. AS Faroșeni încheie plutonul.

tehnice ale unor antr nori. Amanun- 
și date certe in următoarele rubrici ale paginii sportive.

Noutăți (puține) de la alte divizionare A. seria a Il-a.
ec FR Timișoara, cu același lot de jucători și cu aceeași con

ducere tehnică, s-a deplasat la Herculane.
O UTA, cu Flavius Domicle la timonă, a ajuns la Moneasi. 

„Roșcovanul" a refuzat oferta unuj dialog solicitat de Radio ti
mișoara nerecunoscind acest post de radio .și nici pe comenta
torii sai sportivi.

Q Corvinul l-a adus din nou pe Ion V. lonescu cu contra- t 
ferm pe doi ani: 1993—1994.

© Ungureanu, portarul echipei Tractorul Brașov, cel ca'e 
a „luat” cinci goluri la Petroșani, curtat de Steaua București. Un 
gazetar de la Sportul românesc nici nu l-a băgat in caseta cu 
note. De !

O Astăzi la 
Lupani, cea mai 
Sint posibile și sigure noutăți in lotul divizionarei A — Jiul, 
mai vorbele și de „bănede" 
tg

a

1 ti kt 
pr- 

$•

ze balanța 
mai există 
au înțeles 
și ajuta și 
demola.

Cu credința, că in curind var»■ 
mai apărea și alțj credincioși ai ; 
fotbalului, in special ai echipei ■ 
Jiul, lăsăm deschise coloanele; 
ziarului nostru, ca pe o poartă • 
de speranță în fața viitorului. Z

Foad 'o:a, de ciștiguri 
78 255 678 lei.

r-
1. Atal , . , — 1 ■ •
2 1 ■ u — F 9

1 IQ -- 1 -.-i ■ 1
4 ■ -ian — i i 1
5 I ; li — .. . .o« 1
G 1 - .r-. -- Aneon a J
7. '■ ir. p’ioii- • — ,iU'?nt'j> X
8. Ț r-no — N a poli 2
9 l - lin -— Fior întina 1

IC Cesana — A'.<.oh n
11. Lecce — Boia na Î
12. Mcdzr.a -- V .‘,>zia 1
13. Fisa — 11lepgianj 2

B •
GU O tCZCr^iQ

Pînă la etapa finală, cea in ca
re s-a putut iac? o anume ierar
hizare (vrem sa credem obieca- 
vă), a trebuit să folosim pen.ru 
cei cinci antrenori aproape toa
te procedeele permise, trecin- 
du-i de la centură, cheie, cirlig, 
dublu nelson, pod, tur de so-d, 
p.nă în tuș. pentru a putea rea 
liza pochumul.

Un an cu frumoase rezultate 
sportive, atît la seniori cit și' 

plăcerea 
cei care 
anonimat, 
dictată

juniori, făcindu-ne 
a-i aminti, aici, pe 
multe ori rămin in 
o aspră pedeapsă, 
viață.

< Locul I, Costieri 
(J ui Petrila)

Locul II, Ian Corbei (Jiul 
trila)

Locul III. Vasile Făgaș 
Școlar Petroșani)

Locul IV, Nicolae Șei ban 
Petrila)

IJ
:k

Ic
ca

de ..

M.irmali’lC

(CS

(Jiul

Locul V, Gheorghe 
(CS Școlar P troșani)

Cinci prieteni pe un 
loc. Locul performanței 
competenței.

RadUCJ

Clasament tur
Republicanii I

seria a IX a
1 Univ. Craiova 14 11 3 0 G5— G 362. CSS Universitatea 14 10 1 3 5G—12 313. Chimia Rm. Vîlcca 14 9 2 3 44—13 29
4. Jiul Petroșani 14 9 2 3 36—16 295. Pandurii Tg. Jiu 11 9 1 4 40—12 28
6. IELIF Craiova 14 9 1 4 37—16 28
7. Electroputere Craiova 14 7 1 6 35—13 22
8 CSS Rm. Vîlcea 14 G 3 5 25—16 21
9. Metalurgistul Sadu 14 6 3 5 34—33 21

10. Minerul Lupeni 14 5 1 8 26—35 15
11. CSS Drăgășanl 14 5 1 8 22—55 1G
12. AS Paroșenl 14 4 2 8 18—43 14
13. Petrolul Stoina 14 2 0 12 19—66 6
14. Minerul Urlcani 14 1 1 12 17—69 4
15. Minerul Mătăsari 14 1 0 13 12—85 3

1.
2.
3
4.

I

Cs3

LLI 
—I 
1X1 
e» 
LLI

Fotbal feminin
Graba cu care a pornit la drum 

echipa de fotbal feminin Univer
sitatea Petroșani, anunță un re
tur in forță, care se vrea încu
nunat cu laurii promovării la 
sfîr.itul acestui maraton, în care 
suplețea se îmbină cu tehnica, 
capacitatea de efort cu stilul, i ir 
motivația cu tineretec-

Primul antrenament a fost pro
gramat pentru data de 4 ianua
rie. imediat după sărbători, in 
antrenament în toată regula, du
pă caietul antrenorilor. în care 
cele 18 sportive au răspuns „pre
zent” la apelul din catalogul so
ților Vișan.

Au mai fost prezenți și alțî 
factori din cadrul Universității 
Petroșani.

Atmosfera din sinul echipei 
este foarte bună, interesul pen
tru pregătire se vede pe zăpada 
albă puțină, de pe dealul insti
tutului și din sala de sport un ie 
s? încarcă bateriile nu numii 
prin exerciții de izometrie ci șV 
printr-o deosebită pregătire psi
hologică.

Noutăți? deocamdată o studen
tă „bate” cu picioarele la ușa 
echipei.
zzzzzzzzzzzzzzzzzz/z/z/zzzzzz/zzzi'rzzzrzzz/

Pagină realizată de 
Dorcl NEAMȚU 
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Miltaru
Clasament tur

o / e i
CSS Banatul Lugo| 
Poli Timișoara 
Matricom Tg. Mureș 
Comprcst Brașov

5. Record Cluj
6. Jiul Petroșani
7. Olcit Craiova
8. Olimpia Oradea
9. Spartacus Brașov

8 6 2 20: 8 14
8 6 2 20:11 14
8 6 2 20:11 14
8 5 3 18:11 13
8 4 4 17:13 12
8 3 5 13:17 11
8 3 5 9:19 11
8 2 6 10:10 10
8 1 7 4:22 9

formație din aceastăEchipa Toplițana Toplița cca de-a zecea 
scrie s-a retras din campionat după primele partide din turul 
întrecerii.

După o pregătire centralizată 
in București, sub conducerea și 
comanda antrenorului Gigi M 11- 
țescu, fostul jucătq- al echipei 
jiul, lotul național B al Româ
niei își va lua zborul, în ziua 
de 15 ianuarie, spre India țara 
vecină cu Everestul, unde va 
participa la cunoscutul și de-acum 
tradiționalul turneu 
Cupa „Jawaharlal 
care, vor participa 
lecționnte europene : 
echipa țării gazdă.

Damian Mialaru 
perfect în programul de pregă
tire al Iotului, desfășurat In Com
plexul „Steaua1’, și se află prin
tre componenții de bază pe care 
mizează cuplul de antrenori 

Mulțescu — Chiriac.
Drum bun și multe goluri din 

partea jucătorului — speranță 
a Jiului, Damian MILITARUI

i dotat 
Nehru” 

și alte 
alături

tu 
la 

se-
dc

s_a încadrat

pen.ru
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Iralcul intra iar în Kuweit

Un grup de 200 de soldați ira
kieni a pătruns, la sfirși’.ul sâp- 
tăminii irccute, din nou, pe te 
ritvi-iul Kuweitului, în pai tea dt 
nord a emiratului. Scopul in
cursiunii irakiene a fest, după 
cum anunță agențiile de presa, 
recuper irea unor ni.x i cantități 
de arme, inclusiv ra bele scl- 
sol, ce fuseseră adăpostite într-vn 
buncăr de pe teritoriul Kuweitu
lui, în timpul ozupa-iei acestuia 
de către Irak.

Evenimentul, care se adaugă 
unor repetate încălcări de cS-.re 
Irak a rero’uț Por Consiliului de 
securitate esie categorisit, de că
tre SUA și al aț i săi, drept o 
nouă provocare re care au'cri- 
t ,'ile de la Bi'dad o fac lj a_ 
dresa organ ‘inului mon lial. Du
pă cum se știe, Sa Jam Ilussein a 
încercat, de cuînd. 
rachete în zona de 
drși pe urmă a fost 
renunțe, d'cbrînd că 
rezoluțiile ONU.

să plaseze 
interdicție, 
nevoit

1 rc .
să 
ă

sc îndrepta spre Sara.evo șl a 
fost oprit de o patrulă a forțelor 
sîrbești din zona de conflict. 
Unul dintre soldați a descărcat 
mai multe gloanțe în 
transportorului, răninclu-1 
tal pe vicepremier.

Incidentul a condus lj între
ruperea negocierilor de pace ce 
se poartă la Geneva între ceie 
trei părți: musulmană, croată, 
sîrbă, sub coprcședinția SUA și 
Angliei.

Negocierile au fost ’-eluatc to
tuși duminică, deși cbsorvatoiii 
apreciază că această î .-luare a 
convorbirilor reprezinți ultirra 
șansă pentru realiza -a păcii în 
această republică... L.ma cum 
se știe, partea sirbea^câ s-a au- 
todeclarat republică a itonorră, 
în teritoriul Bosniei-1 .rțegovi- 
nei. Partea musulmană (actuala 
guve nare) 
bești 
pecta 
tatca

conflict.

interiorul
m' r-

a cc-tit pă.Ții sir- 
sâ dea asigurări că va res- 
independența și suverani. 

republicii.

Nave românești

Conferința în problema prizoniere

bosniacă s-a reluat

Vinerea trecută, vicepremierul 
guvernului Bosniei-IIerțegovinei 
a fost asasinat la Sarajevo. A- 
cesta, intr_un transportor blindat,

Autoritățile sîrbe au reținut 
în sectorul sîrbesc al Dunării 
patru noi nave românești ce se 
îndreptau spre țară. Motivînd ac
țiunea, autoritățile de la Bel
grad au arătat că aceasta se

* _ 
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constituie drept un răspuns la 
continuarea reținerii de către 
autoritățile portuare române în 
Galați și Brăila, a unor nave 
sirbești.

Scopul acțiunii sîrbilor este 
dc a găsi, in această cauză, o 
cale comună cu țara noastră, 
pentru ieșirea din chingile em
bargoului total, impus noii Iu
goslavii de Consiliul de Securi
tate al ONU.

Catastrofă ecologi ă
Un petrolier sub pavilion grec 

a eșuat în apele arhipelagul^ 
scoțian, valurile puternice izbind 
n iva de stînci, pînă cînd aceasta 
s-a avariat grav (deri se pare câ 
nu s-a rupt).
irZ/Z/A3' ............ ’r'fW.......... ..

rr./*•» <» r\ f 
U

In urma naufragiului, față de 
care căpitanul navei acuză auto- 
r.tațile maritime scoțiene că n-au 
intervenit cu suficientă promp
titudine, cele peste 84 mii tone 
dc țiței ce constituiau încărcătu
ra p Tolicrului au început să 
se deverseze în marc, produ- 
cind o adevărată catastrofa eco
logică.

Zeci de mii de r' xl p • 3, 
precum și somonii d n rit va {:;■ 
me și-au pierdut de.ia viața, 
urma tragicului accidxnt al pe
trolierului grec.

Masurile luate pînă în prezent 
de autoritățile scoțiene sînt, deo
camdată, ineficiente, din cauza 
furtunii violente ce bîntuie apele 
nrhip. lagului.
7/r//.*zr. .o. <'i/ftftmrrtr;rrfrm wnri
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Exploatarea Minieră
Lupeni

cn sediul in Lupeni, str. Viloș Gavrilă nr.1

ANUNȚĂ:

f

telefon

PUBLICITATE
(îescnicKTca șeumțci ele licitație, la sediul unității i 

(U’a de 27 ianuarie 1993, pentru contractarea lucrărilor 
<1? conslrucții-montaj de suprafață pentru anul 1993.

Tel ții suplimentare, precum și studierea documenta
țiilor de execuție se pot obține la sediul unității — com- 
par'i.acnt investiții, tel. 560589; 560581, fax 560199,

SOCII TATEA COMERCIALĂ DE 
ÎORMAIIE PROFESIONALĂ 

„ ? o ir' E S ii A
organizează cursuri dc specializare și calificare 

B ag-nji comerciali
manageri pentru comerț — cursuri pcnlru C’LA- 

Si! IC A IlE.
Relații la Liceul Economic Petroșani — 

5*L.-"2.
LJ contabilitate pentru lib.-ii întreprinzători.
t ‘ ■ {ii la Grupul Școlar Minier Petroșani — telefon: 

5H371.
I irORTANT. „PROFESIA" este singura firmă au

torizată să elibereze ACTE DE STUDII RECUNOSCUTE.
(165)

Exploatarea Minieră
*1 *

INfADREAZ\ 
direct sau prin transfer

U L-N I OCI1L/T — pcnlm Cabana „Jic|

Cotidianul dc opinii și informat i „ZORI NOI
SOCIETĂȚII COMERCIALE „ZORI NOI ‘ S.A

Tn egisfrnfȘ la Registrul Comerțului sub tir 
J 29/621/1991

Cont virament: 307060,'.J1 — BCR Petroșani.
Director : MURGEA DUJORE.SCU
D'roclor executiv : ing. Alexandru BOGDAN

ANIVERSARI
TOATE florile clin lume pentru Nicoleta Gherman, la aniver

sar-a zilei de naMere, de la Răducu și Eugen. (171)
VINZARI

VIND garsonieră proprietate, confort 
strada Dacia, bloc K.l, ap. 21. (177)

VIND apartament 2 camere I’etro?ani 
bloc 19, ap. 5. R.lății, după ora 17. (126)

DIVERSE
SOCIETATEA Comercială „Șatra" SRL 

bă izotermă, Rabă de 10 tone, preț 2 900 000, negociabil. Telefon 
545-102, 545207. (133)

SOCIETATEA Comercială „DROB““ SNO Vulcan, str. Vasile 
Alecsandri, nr. 10, bloc 50, ap. 4, angajează dc urgență contabil- 
gestionar. (130)

„CAMELEONUL" SRL angajează două tinere atrăgătoare în 
vederea deschiderii galeriilor de artă și a clubului de la ora 5. 
Concursul va avea loc joi, 14 ianuarie, ora 17, la sediu. (Repu
blicii, 120). (162)

LA „ROTISERIA" Petroșani, str. 1 Decembrie, puteți servi 
zilnic, între orele 6—18, meniuri complete, la cele mai exigente 
gusturi. Vă așteptam. (174)

SCHIMBURI LOCUINȚA
SCIIIMB garsonieră proprietate Petroșani, zona centrală, cu 

contract apartament 2—3 camere, aceeași zonă. Relații, Petroșani, 
str. llorca, 3/2, intre orele 8—20. (172)

OFERTA DE SERVICIU
CAUT femeie serioasă pentru îngrijire copil un an și jumă

tate. Telefon 513556, după-amiază. (164)
PIERDERI

PIERDUT legitimație veteran de război pe numele Pârvulescu 
V. Ioniță, eliberată de Asociația veteranilor Vulcan. O declar 
nulă. (161)

PIERDUT tichet butelie pe numele Prutcanu Viorica, cl.berat 
de Centrul de preschimbare Vulcan. II declar nul. (158)

PIERDUT contract închiriere pe numele Stoian Nicolae, eli
berat de RAGCL Petrila. II declar nul. (157)

PIERDUT carnet student .și legitimație bibliotecă periodice 
pc numele Blăgăilă Marius, eliberate de UT Petroșani. Le declar 
nule. (170)

PIERDUT carnet student pe numele Danciu Cornel Ioan, eli
berat de UT Petroșani. II declar nul. (169)

PIERDUT carnet student pe numele Brădcscu Savu Sorin, e- 
liberat de UT Petroșani. II declar nul. (176)

PIERDUT legitimație bibliotecă și periodice pe numele Mol- 
suc Florin Constantin, nr. 681, eliberate ele UT Petroșani. I.c deci ir 
nule. (178)

I, Petroșani, Colonie,

Aeroport, Aviatorilor,

Petroșani vinde o d 1-

HOROSCOP
CAPRICORN — n<)U 

(21 decembrie — 19 ianuarie) 
Atenție! Pe unde vă poartă 

pașii, mișună reptile rezistente 
la ger...

VĂRSĂTOR — TIGRU
(20 iar.uarie — 18 fcbiuarie)

l -le sufl ilui invit 
Nu Iu ți drept extraordinar ceai 
cc e firesc!

PEȘTI — IEPURE 
(19 februarie — 20 martie) 

Intilnirea pe care ați tet evL 
tat-o vă prilejuiește o nemaipo
menită bucurie.

BERBEC — DRAGON 
(21 marii? — 20 aprilie)

Nu încercați să vă plătiți in 
rate datoriile morale!

TAt’E — ȘARPE 
(21 aprilie — 20 mai)

Puteți ieși din labirint, orier» 
tindu-vă după lumină.

GLMENI — CAL 
(21 mai — 21 iunie)

Reacțiile dv, la aflarea unei 
vești, sînt urmărite și studiate 
cu maximă atenție, aproape ști
ințific...

RAC — OAIE 
(22 iunie — 22 iulie) 

Intențiile dv. rămîn ascunse 
pînă cînd le credeți cunoscute și 
incepeți să vorbiți.

LEU — MAIMUȚA 
(23 iulie — 22 august) 

Redescoperi1,i, 
rețeta fierberii

FECIOARA 
(23 august — 

Abuzurile se
* BALANȚA 

(23 septemb-ia —
Dacă urmăriți ceva precis 

plan sentimental), încercați 
spuneți clar!

SCORPION — MISTREȚ 
(23 octombrie — 21 noiembrie) 
Acționînd la voia întimplării, 

veți descoperi că există un plan 
care vi se opune-.

SĂGETĂTOR — ȘOBOLAN 
(22 noiembrie — 20 decembrie) 
Nu pierdeți din vedere faptul 

că ați optat pentru un ideal înalt, 
dacă nu vreți să vă pomeniți 
din nou în mocirlă!

spre binele dv., 
în suc propriu.
— COCOSUL
22 srptombrie) 
răzbună...
— CIINELE

22 octombrie)
(în 
s-o

Programul TV>
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7,00

DECESE

10,00
11,00
12,00

C.ii'Rl.LE didactice de la Liceul de informatică sini alături 
de prof. Nișulcscu Laurn la durerea pricinuită de decesul tatălui 
sun și transmit condoleanțe. (1G3).

DOMNUL Galik Vântu Iosif, mulțumesc din suflet tutu-or 
celor care mKa.i fost alături, prin ajutor și prezență, la marca 
durere pricinuită de decesul prematur și dureros ai celei care a

GALIK VĂNTU GFORGETA (DUCESA)
' Grea ei va râ n v nic in inimi mei. (175)

A PLECAT dintre noi cel ce a fost un suflet nobil 
IACG3 DUMITRU (72 ani, pensionar CMVJ) 

Familia îndoliată. (160).

COMEMORĂRI

SOȚIA, copiii, ginerii, nora .și nepoții amintesc cu durere că 
s-au scurs 6 luni de cînd i-a părăsit penii u totdeauna

RAȚIU 1061F
__ Nn-J vom uita niciodată. (163)

SO|IA Maria, Iiica Adriana ținu polii I.iliana și Adișor amin
tesc cu aceea , i duixrc ca a trecut un an de cină i-a păi asii pv nlrn 
totd nuna iubitul lor

STE1NER IO7.EF
Vei nîmînc mereu in sufletele n i.v.irc. (112)

REDACȚIA ȘI ADMINISTRA ț IA 2675 
Petroșani slr Nicolae Bălcescu nr. 2 
Telefoane: 5 >1662 (direclor-redactor șef); 
515972 (director execuliv-adiulnistiativ 
difuzaic), 511663, 512161 (secții).

TIPARUL: Tipografia Petroșani 
Nicolae Bălcescu nr. 2. Telefon 511365.

Btr.

Materî.'di-lJ; necomandate ți 
uepublicate nu se restituie. Res
ponsabilitatea morală și juridi.a 
asupra corectitudinii datelor cu
prinse in articole aparțin, in 
exclusivitate, autorilor.

13,30

Programul Televiziunii Na
ționale d.n Republica Mol
dova. Telcmatinal.
TVR Iași.
TVR Cluj.
Teatru. 3 V. TRENUL DIN 
ZORI NU MAI OPREȘTE 
AICI.
1 utca a doua (reluare). 
Desene animate; (reluare) 
PIP ȘI HERCULE.
Actuali Uiți.
Ora de muzică.
Preunix .riitaria. 
Telcșcoală.

1 1,00
11,15
15,00
15,30
16,00 Conviețuiri-magazin.
17,00 Actualități.
17,05
17.35
18,05
18.35

19,00

19,30

20,00
20,30

20,10
20,50

21,45
22.15
23,00
23.15

Medicina pentru toți. 
Televiziunea vă ascultă! 
Salut prieteni! (I).

Mari ansamhlurt folclori
ce: Ansamblul artistio
„Ciocîrlia".
Dunărea — leagăn dc ci
vilizații.

Desene animate.
MACRONI
Actualități.
Concurs pentru Eurovision 
’93 (VIU) 
Sport.
Film serial.
DIN VOIA DOMNULUI.
Episodul 9.
șlagăre... șlagăre (D- 
Universul cunoașterii. 
Actualități.

Salut, prietenii (II).

I i IUI»A DE SERVICIU
Secretar de redacție 

Ștefan CIMPOI 
Iresponsabil de număr 

Porci NEAMȚU 
Corectura : 

Emilia ALIIIREI
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